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A továbbtanulásra készülő 
diákok álmai is sokszor olyan 
magasra szállnak, mint az 
égbe tartó hőlégballonok… 

Sokan jó hírt kaptak április 
végén attól a középiskolától, 
ahol tanulni szeretnének, de 
bizonyára lesznek szép szám-
mal olyanok is, akiknek gyor-
san át kell fogalmazniuk a 
terveiket. 

Körülnéztünk, mi újság a 
felvételi körül, mi kellett a 
sikerhez, és mit tapasztaltak 
azok a családok, akik már túl 
vannak a középiskolán. 
Ja igen, az érettségi is hama-
rosan kezdődik…

(Írásaink a 4-5. oldalon talál-
hatóak.)
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Visszatekintő

Április 7-én Veresegyházra érkezett a dicsőséges tavaszi 
hadjárat Emlékhadjárata. A hagyományőrzőkből verbuvált 
hadat a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület 
fogadta, majd a Petőfi téren tartott rövid pihenőt és meg-
emlékezést követően tovább vonultak Vác felé, ahogyan a 
szabadságharcos elődök is tették a híres váci csatát meg-
előzően.

Örökségeink

A nemzeti örökség része lett Pásztor Béla, Veresegyház Polgármes-
terének munkássága. A polgármester, aki több mint öt évtizede van 
hivatalában, és megalakulása óta elnöke a Veresegyházi Kistérsé-
gi Tanácsnak, március 23-án az életművének szóló rangos Magyar 
Örökség Díjat vette át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermé-
ben rendezett ünnepségen. 
Mint a díjat odaítélő szervezet, a Magyar Örökség és Európa Egye-
sület elnöke, Böszörményi Géza beszédében kiemelte, olyan sze-
mélyeket és szervezeteket részesítettek ebben a kitüntetésben, 
akiknek tevékenysége az egész társadalom számára példa lehet.
Magyar Örökség Díjat kapott még a Bethesda Gyermekkórház és 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, valamint Ilia Mihály 
irodalomtörténészi és Németh Antal színházművészeti tevékenysé-
ge (posztumusz), Sztehlo Gábor evangélikus lelkész élete és mun-
kássága (posztumusz), illetve M. Katanics Mária zenepedagógiai 
munkássága és az általa alapított Szilágyi Erzsébet Női Kar ének-
művészete.
Szeretettel gratulálunk a Polgármester Úrnak a méltó elismeréshez!

Húsvéti hagyományok
A húsvéti hétvégén számos rendezvény közül válogathat-
tak a Kistérségben lakók. Rendkívüli népszerűségnek ör-
vendett például a veresegyházi Medveotthon programja, 
ami főként kisgyermekes családokat vonzott.

Régi dicsőségünk nyomában

A díjazott tiszteletére fellépett Janicsák 
István és a Veresegyházi Asszonykórus

Pásztor Béla átveszi a 
Magyar Örökség Díjat

Az érkezőket a Katonai Hagyomány-
őrző Együttes alakulata fogadta

Huszárok vonultak át a városon

Húsvéti hétvége a Medveotthonban

A Petőfi téren ünnepi műsorral kedveskedtek 
a seregnek
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Kistérségi oldal

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  n Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

n Munkatárs: Katona Ágnes 
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 06 30 477 3786, 

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   

Település Járás
1. Acsa Váci járás

2. Apaj Ráckevei járás

3. Bag Aszódi járás

4. Bernecebaráti Szobi járás

5. Ceglédbercel Ceglédi járás

6. Csemő Ceglédi járás

7. Csővár Váci járás

8. Farmos Nagykátai járás

9. Galgagyörk Váci járás

10. Galgahévíz Aszódi járás

11. Galgamácsa Aszódi járás

12. Hévízgyörk Aszódi járás

13. Iklad Aszódi járás

14. Ipolydamásd Szobi járás

15. Ipolytölgyes Szobi járás

16. Jászkarajenő Ceglédi járás

17. Kemence Szobi járás

18. Kisnémedi Váci járás

19. Kocsér Nagykőrösi járás

20. Kóspallag Szobi járás

21. Kőröstetétlen Ceglédi járás

22. Letkés Szobi járás

23. Lórév Ráckevei járás

24. Makád Ráckevei járás

25. Márianosztra Szobi járás

26. Mikebuda Ceglédi járás

27. Nagybörzsöny Szobi járás

28. Nyáregyháza Monori járás

29. Örkény Dabasi járás

30. Pánd Monori járás

31. Perbál Budakeszi járás

32. Perőcsény Szobi járás

33. Pilisszentkereszt Szentendrei járás

34. Pusztavacs Dabasi járás

35. Püspökhatvan Váci járás

36. Szentlőrinckáta Nagykátai járás

37. Szentmártonkáta Nagykátai járás

38. Szigetbecse Ráckevei járás

39. Szigetcsép Ráckevei járás

40. Szigetújfalu Ráckevei járás

41. Szob Szobi járás

42. Sződ Váci járás

43. Táborfalva Dabasi járás

44. Tápióbicske Nagykátai járás

45. Tápiógyörgye Nagykátai járás

46. Tápióság Nagykátai járás

47. Tápiószőlős Ceglédi járás

48. Tatárszentgyörgy Dabasi járás

49. Tésa Szobi járás

50. Tóalmás Nagykátai járás

51. Tök Budakeszi járás

52. Törtel Ceglédi járás

53. Újhartyán Dabasi járás

54. Újlengyel Dabasi járás

55. Újszilvás Ceglédi járás

56. Úri Nagykátai járás

57. Vácegres Aszódi járás

58. Váckisújfalu Váci járás

59. Vácszentlászló Gödöllői járás

60. Vámosmikola Szobi járás

61. Verseg Aszódi járás

62. Zsámbok Gödöllői járás

Május 12. és 19. 
 

Veresegyházon a Városháza mellett! 
Keresked k nem vehetnek részt a börzén! 

 
Magánkézb l magánkézbe!!!  

Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  
veresibolhapiac@gmail.com 

 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinyílt a kormányablak
A hónapokig tartó átépítési munkákat követően 
április 4-től a régi okmányiroda helyén, a ve-
resegyházi Szabadidős és Gazdasági Innová-
ciós Központ első emeletén fogadja ügyfeleit 
az új kormányablak. Ezzel egy időben az ide-
iglenesen kialakított okmányiroda a Triangoló 
üzletházban megszűnt. 
A kormányablak nyitva tartása:

A hónap híre

Hétfő:  8:00 – 16:00
Kedd:  8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 18:00

Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek:  8:00 – 12:00

CSOK-os települések a Kistérségben
Több kistérségi község is szerepel a mostanában nyilvánosságra hozott listán, amely azokat a magyar-
országi településeket tartalmazza, ahol elérhető lesz a falusi családi otthonteremtési kedvezmény. 
A program 2019. július 1-jével indul, és egyelőre három évig, 2022. június 31-ig lesz elérhető. 

VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHO-
NA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG  
ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 
 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (30) 494 -7430 v. (30) 494 -7640
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-15.30-ig
            péntek: 8-14-ig
 
VERESEGYHÁZI EGYSÉGES  
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZER-
TANI INTÉZMÉNY
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Új iskola u. 15. Tel.: (28) 594-170
 
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI KORMÁNYHIVATAL  
VERESEGYHÁZI KORMÁNYABLAK
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ

 E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu 
 Tel.: 1818 (0-24 órában elérhető)  
 Fax (28) 588-680 Illetékesség országos
 Félfogadás :

  Hétfő: 8:00 – 16:00  
  Kedd: 8:00 – 16:00  
  Szerda: 8:00 – 18:00  
  Csütörtök: 8:00 – 16:00  
  Péntek: 8:00 – 12:00 
  
JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695 
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

Régi dicsőségünk nyomában



4

A hónap témája

A veresegyházi térség legnépszerűbb középiskolája kétségen kívül a Veres-
egyházi Katolikus Gimnázium, melynek építése még javában zajlik, de ősz-
től fogadni tudja majd a diákokat. A vadonatúj intézményben 200 pont volt 
az elérhető legmagasabb pontszám, mind a 6 osztályos, mind a 4 osztályos 
gimnáziumi képzésben. Két, egyenként legfeljebb 32 fős osztályt indítanak 
ősztől a 6 osztályos képzésben, angol, illetve német tagozattal, és szintén két 
osztálynyi diákot vesznek fel a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre reál, 
illetve humán specilizációval.

A végső ponthatár a reál irányultságú osztályban 142 pont, a humán irányult-
ságú osztályban 143,7 pont, a hat évfolyamos képzésre angol nyelven 153 
pont, német nyelven 139 pont lett.
A kézműves szakmák iránt érdeklődő diákok körében népszerű Fóti Nép-
művészeti Szakgimnázium és Gimnázium is közzé tette a felvettek listáját 
a határidő előtt, és május 9-ére bizonyos szakokra pótfelvételit is hirdetett. 
Nem telt még be a létszám kerámiaműves, textilműves, festő és néptánc sza-
kokon. A más intézményekből kiesett diákok még bejuthatnak ide, vagy más 
iskolákba, ahol nem telt meg a létszám és szintén pótfelvételt hirdetnek.

Merész vállalkozások, sikeres kezdetek

Ágnes azt meséli, hogy amikor az általános iskolai osztályfőnök meglátta, 
hogy a fia egy fővárosi gimnáziumba jelentkezett, azzal biztatta őket, hogy 
„Úgyis csak egy fél évig járna oda.”, mert hogy szerinte nem lesz képes el-
végezni. Nos, egyelőre az élet nem őt igazolja, a gyereket felvették a kívánt 
gimnáziumba, és az anyuka szerint ez azt jelenti, hogy tiszta lappal kezdhet, 
és bebizonyíthatja, hogy nem volt igaza a tanárnőnek. Igaz, ami igaz: az 
idén az eddigi statisztikák szerint kevesebb pontot értek el a középiskolába 
felvett diákok, mint tavaly, ennél fogva könnyebb volt bekerülni a népszerű 
középiskolákba is. Hogy a sikertörténet hogyan folytatódik, azt majd az élet 
írja meg…

Tapasztalt pedagógusok jól ismerik azt a helyzetet, amikor a szülők nincse-
nek tisztában a gyerek teljesítőképességével, és a viszonylag gyenge jegyei 
ellenére erősebb gimnáziumba vagy szakgimnáziumba jelentkeznek, aho-
vá némi szerencsével be is juthat. Csakhogy nagyon nehéz évek várnak rá, 
és mivel nem tud megfelelni az elvárásoknak, nem lesz sikerélménye. Így 
aztán teljesen frusztrálttá válhat, elege lesz az iskolákból egész életére, és 
ha a gimnáziumból kiesik, semmiféle tanulásba nem vág már bele. Holott, 
ha jól választott volna, egy neki megfelelő szakmában sikeres és elégedett 
lehetne…

Kitty hiába még csak 14 éves, nagyonis bölcsen döntött, amikor a gödöl-
lői szakközépiskolába jelentkezett, ami érettségit ugyan nem ad, szakmát 
viszont igen. – Három évig tart a suli, és ha befejeztem, és úgy döntök, 

hogy mégis tovább akarok tanulni, még két év tanulás után érettségit tehe-
tek. Így öt éven belül lehet érettségi bizonyítványom, és egy jól használható 
szakmám is, amiből megélhetek. Azért döntöttem így, mert még nemigen 
tudom, mit szeretnék egész életemben csinálni, és jó, ha többféle lehetőség 
is lesz előttem. – mondja felnőtteket megszégyenítő komolysággal. Azt is 
hozzáteszi, hogy szeretne ő kozmetikus lenni, de nem tudhatja, hogy 10-20 
év múlva is így gondolja-e majd. Az érettségi bizonyítvány pedig jól jön, ha 
pályát akarna módosítani.

I have a dream…

Bizony, visszakanyarodtunk a felvételi legnagyobb dilemmájához, a pálya-
választáshoz. Amivel elvileg 7-8. osztályban sokat kellene foglalkozniuk a 
gyerekeknek mind az osztályfőnöki órákon, mind otthon, a szülőkkel. Csak-
hogy egy 14-15 éves gyerektől nem várható el, hogy egész életére érvényes, 
érett döntést hozzon. Ezért is népszerűek töretlenül az általános gimnáziu-
mok, amik azonban csak érettségit adnak, szakmát viszont nem.

Ádám jó eszű fiatalember, az iskolában a képességeivel nem, csupán a szor-
galmával volt gond. A családja azt szerette volna, ha ügyvéd lesz belőle, így 
magától értetődött, hogy egy jó hírű gimnáziumot válasszon. Persze itt is baj 
volt a lustasággal, és idő közben sem komolyodott meg: beérte a közepes 
osztályzatokkal és érettségivel, ami természetesen kizárta, hogy bejusson az 
egyetemre. 19 évesen aztán racionális döntést hozott, és az érettségi birtoká-
ban elvégzett egy felsőfokú tanfolyamot, amivel jól fizető szakmát szerzett. 
Két év 3 műszakos gyári munka után ma már azt tervezi, hogy magasabb 
szintre lép, és mégis továbbtanul. Persze már nem ügyvéd szeretne lenni, 
hanem gépész, ami jobban megfelel a mostani szakmájának. Úgy tűnik, 
kényszerpályára került, és ott is marad: azon a területen, ami mindig is távol 
állt tőle…

Petra választását viszont a sportkarrierje határozta meg: mivel neki az a leg-
fontosabb, olyan gimnáziumot keresett, ahol külön osztályban tanulhatnak 
az élsportolók, és ahol nem lesz probléma az edzések, utazások, versenyek 
miatti hiányzás. Beszélgetésünkkor ő még nem tudta biztosan, hogy felvé-
telt nyert-e, ezért nagyon izgul, mert ha ide nem jut be, könnyen lehet, hogy 
választania kell az élsport és a tanulás között, amit nem szeretne. Mert ki 
tudja, mit hoz a jövő?!

-k

Idén a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére 55 ezren jelentkeztek, az 
Oktatási Hivatal előzetes adatsorában 49 ezer teszt eredménye szerepel. 
A 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelire 9600-an, a 8 évfolyamosra pedig 
majdnem 6 ezren jelentkeztek. 

A központi írásbelin maximális 100 pontból átlagosan 49,5 pontot gyűj-
töttek azok a nyolcadikos diákok, akik január 19-én kitöltötték a felvételi 
tesztet magyarból és matematikából.

A középiskolákba felvételt nyert diákoknak a beiratkozások időpontja: jú-
nius 20-22.

(Forrás: eduline)

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium építése jól halad, ősszel már vár-
ja a diákokat

MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?

Április 30-ig kellett a középfokú oktatási intézményeknek értesíteniük a jelentkezőket arról, hogy sikerrel járt-e a felvételi vagy 
sem. A legtöbb intézmény nem várt az utolsó pillanatig, és már korábban elküldte a tájékoztató levelet az érdekelteknek, illetve 
közzétette a felvettek listáját a honlapján. Van, akinek valóra vált az álma, és bizony, akad, akinek változtatnia kell az elképzelé-
sein, az azonban biztos, hogy szeptemberre minden általános iskolát végzett diák megtalálja a helyét.
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Innen-onnan

Csörögöt is érinti a  
veteránautós-túra

A Dunakanyar Oldtimer Egyesület június 22-
én veterán autós túrát rendez, melynek egyik 
állomása Csörögön lesz. 
Ezen a napon délelőtt 10.00 és 11.30 között fo-
lyamatosan érkezik a Béke térre a közel 70 ve-
terán autóból álló mezőny, majd a résztvevők 
egy ügyességi feladatot hajtanak végre a téren, 
mielőtt tovább haladnak a megadott útvonalon. 

A túra célja és a díjkiosztó Sződligeten, a Duna 
parton lesz. Ide kb. 15.30 és 17.00 között ér-
keznek a versenyzők. Ekkor egyszerre az ösz-
szes jármű megtekinthető lesz.

A britek leszámolnak a vadnyugati módszerekkel!

Angliában néhány parlamenti képviselő a közösségi médiavállalatok nyereségének megadóztatását 
sürgeti, mivel véleményük szerint ezek a cégek „online vadnyugati módszerek” szerint működnek.
Jelentésük, ami a közösségi média egészségügyi hatásairól egy éven át végzett felmérést követően 
készült, megállapítja, hogy az iparágnak többet kell tennie a gyerekek és a fiatalok online védelmé-
ben. A Kormány várhatóan heteken belül összeállítja a javaslatot erre vonatkozóan: közlésük szerint 
minden lehetséges lépést megvizsgálnak, ami az internetes biztonság javítását szolgálja.
Az összes pártot tömörítő Parlamentáris Csoport a Közösségi Médiáért és a Fiatalok mentális egész-
ségéért és jólétéért szakértőket, jótékonysági szervezeteket, szülőket és fiatalokat kért fel, hogy 
vegyenek részt a felmérésben.
Úgy találták, hogy bár a közösségi oldalak számos pozitív hatással rendelkeznek, mint például 
amikor támogató közösségként, vagy tanulási fórumként nyilvánulnak meg, kitehetik viszont a fi-
atalokat internetes zaklatásnak, alacsony önértékelésnek, illetve akár annak is, hogy ártsanak saját 
maguknak.

A jelentés megállapítása szerint még mindig nincs egyértelmű tudományos bizonyíték arra, hogy a 
közösségi média mentális problémákat okoz a fiataloknak, de leszögezi, hogy szükség van megelő-
ző intézkedésekre a potenciális veszélyek minimalizálása érdekében.
A dokumentum a következő javaslatokat tartalmazza:
•  Közösségi média egészségügyi szövetség létrehozása a közösségi médiavállalatok nyereségének 
  0.5%százalékát kitevő adóból, amely a témával kapcsolatos kutatásokat és a nyilvánosság jobb 
 felvilágosítását finanszírozza.
•  Gondoskodási kötelezettség előírását azoknak a közösségi médiavállalatoknak, amelyek az Egye- 
 sült Királyságban 24 évesnél fiatalabb felhasználókkal rendelkeznek.
•  Annak a felülvizsgálatát, hogy a közösségi média függőséget okozó sajátossága elegendő-e ahhoz,  
 hogy a jelenséget hivatalosan betegségként kezeljék.
•  Felhatalmaz a közösségi média fiatalok mentális egészségére gyakorolt hatásának feltárására irá- 
 nyuló átfogó kutatásra.

A jelentést a tényleges cselekvésre való ébresztő felhívásnak nevezte Chris Elmore képviselő, a 
bizottság tagja.
- Túl sokáig engedték meg a közösségi médiának, hogy egyfajta virtuális vadnyugatként működjön. 
Holott a gyerekeink ebben a törvényen kívüli világban tanulnak és játszanak, amikor online vannak. 
Ahogyan a jelentés is megfogalmazza, most már a Kormánynak is lépnie kell az ügyben. - szögezte le. 

Egy kormányzati forrás szerint hamarosan megjelenik egy kormányzati közlöny, ami meghatározza 
az online platformok tevékenységét, azt, hogy milyen szabályokhoz kell igazodniuk, és azt is, mi 
történik, ha ezt nem teszik. 

(Forrás: BBC News)

A hónap híre

Ilyen szépségekkel találkozhat majd a 
közönség

Közélet

Veresegyház nagy kérdései: fejlődés, vagy megállás?
Április 5-én színházi premiereket felülmúló kö-
zönség gyűlt össze a veresegyházi Váci Mihály 
Művelődési Ház színháztermében: az este 18 órá-
ra meghirdetett közmeghallgatás a korábbi évek-
nél sokkal több érdeklődőt vonzott. A város költ-
ségvetésével, jövőbeni fejlődésével kapcsolatos 
nézetkülönbségek, dr. Marik György képviselő 
korábbi lemondása sokakban felvetette az igényt 
arra, hogy éljen ezen a nyilvános testületi ülésen a 
kérdezés, véleménynyilvánítás jogával. Bár egy-
két észrevételt tettek azért az utak állapotával, 
főként a sok helyen még hiányzó járdákkal kap-
csolatban, a legtöbb hozzászólás a jövőt érintő ko-
moly témák körül forgott: kell-e hitel a városnak, 
emelkedhet-e tovább a lélekszám, hogyan lehetne 
segíteni a csúcsidőben feltorlódó forgalmon.

Első napirendi pontként Pásztor Béla vázolta fel 
Veresegyház jelen helyzetét és az erre az évre 
vonatkozó terveket. Mint elmondta a város lélek-
száma elérte a 19.800 főt az állandó lakosok vo-
natkozásában, míg további 1800-an ideiglenesen 
jelentkeztek be a városba. A városi intézmények 
maradéktalanul ki tudták szolgálni a lakossági 
igényeket, például minden gyermek számára biz-
tosítani tudják az iskolai, óvodai, bölcsődei férő-
helyeket. Megdöbbentő szám hangzott el: az itt 
működő vállalkozások száma már elérte a 2800-
at! A polgármester kiemelte a város élénk társa-

dalmi és kulturális életét, és az itt élők szociális 
helyzetéről szólva hangsúlyozta, hogy egyetlen 
rászorulót sem hagytak magára, mindenki számá-
ra biztosítják az alapvető feltételeket. A közleke-
désről szólva elmondta, hogy a belső utak tekinte-
tében kifejezetten jó, ám a városból való kijutás, 
főként Budapest felé, bizonyos napszakokban 
már problémás, ennek csak az autópályával való 
közvetlen összeköttetés kialakítása lehet a megol-
dása. A város általános állapota jó! – szögezte le.

Elmondta, hogy idén sor kerül a 3.4 milliárd fo-
rintból épülő Veresegyházi Katolikus Gimnázium 
átadására, amelyhez 2.6 milliárd állami támoga-
tást kapott az intézmény. Közben más fejlesztések 
is zajlanak: megépül a jégpálya a sportkör terü-
letén, járdák épülnek a Köves utca, Ráday utca, 
Erkel utca mentén. Tervezik a Széchenyi utcai 
óvoda bővítését, megszépül majd a vasútállomás 
és környéke a MÁV-val együttműködésben, és 
zajlik a város játszótereinek felújítása. A reformá-
tus iskolához tornacsarnok épül, és tovább zajlik 
az Álomhegyi-tó kialakítása, feltöltése, aminek 
feltétele, hogy a gát építésére beadott pályázat si-
kerrel járjon. Így a következő évben elkészülhet a 
sportolási és pihenési célokat is kiszolgáló terület.

A tervek szerint ebben az évben aszfaltburkolatot 
kap a forgalmas Pacsirta utca, az új gimnázium-

nál pedig jelzőlámpás kereszteződés teszi majd 
biztonságosabbá a közlekedést. Az év folyamán a 
GE TAO hozzájárulásából szeretnék elkezdeni a 
kézilabda-munkacsarnok megépítését – ehhez az 
önkormányzatnak durván 1 milliárd forinttal kell 
hozzájárulnia -, és a vasúti megállóknál folytat-
ják a parkolók kialakítását. A beruházásokhoz ez 
évben 7 milliárd hitelt venne fel az önkormány-
zat, amelyet 10 év alatt kell visszafizetnie. Ennek 
biztosítéka a város birtokában lévő több mint ezer 
hektár földterület, ami akár 100 évre előre bizto-
sítja a település fejlődését, terjeszkedését. 
A termálfürdő építésének előkészítése is meg-
kezdődik: a felépítéséhez szükséges fedezetet az 
erre a célra felvett hitelből, pályázatból, illetve a 
lakosság hozzájárulásából lehet majd biztosítani.

A polgármester szólt azokról az aggodalmakról is, 
amelyek a városban élőket leginkább foglalkoz-
tatják, így arról is, hogy sokan nem szeretnék, ha 
még többen költöznének Veresegyházra, hiszen 
már a jelenlegi lélekszámmal is nehézkes a közle-
kedés. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem 
végez parcellázásokat új lakóövezetek kialakítá-
sára, a közelmúltban több helyen felépített több 
lakásos társasházak a magántulajdonban gazdát 
cserélt telkeken jellemzőek. 

Amennyiben a több mint 16 milliárd forintra ter-
vezett idei költségvetéshez nem érkezik meg a hi-
tel, a fejlesztések, beruházások egy része elmarad, 
és az ennek megfelelően átdolgozásra kerülő költ-
ségvetés célja az intézmények biztonságos mű-
ködtetése, a zökkenőmentes feladatellátás lesz.
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Ventura Péter Ópusztaszeren

AKINEK FONTOSAK A HAGYOMÁNYOK…

Ventura Péter (45) második generációs veresegy-
házi lakos, feleségével két gyermek boldog szülei. 
2001 óta a GE Aviation dolgozója. Lokálpatrióta, 
a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesü-
let tagja. Az egyesületben a honfoglaláskori íjá-
szat művelője és ma már oktatója is.
A Kistérség Magazin kérésére beszélt arról ho-
gyan lehet a hagyományokat a napjainkban meg-
élni. Ahogy az egyesület mottója is mondja, 
 „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem be-
teg, nem is őrizni, mert nem rab. Hagyománya-
ink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük 
őket” (Sebő Ferenc)
- Ahogy minden fiút, úgy engem is érdekelt gye-
rekkoromban az íjászat. Fűzfából és nádból ké-
szítettem íjat és nyilvesszőt. De mégis a téma 
iránti érdeklődésem eredete az édesanyámig nyú-
lik vissza, akiből nagyon erős hazaszeretet áradt, 
amit szinte már az anyatejjel szívtam magamba. 
Nagyon sokat beszélgettünk a magyar történe-
lemről, múltunkról és hagyományainkról, mondá-
inkról, a pusztákban élő íjfeszítőkről. Ez mélyen 
gyökerezik bennem. 
2002-ben vettem az első íjamat, egy Kassai ölyv-
típusút, ami azóta is megvan, és a kedvencemmé 
vált. Bár már több íjam is van, más fajtákat is ki-
próbáltam, de mindig visszatértem a Kassai íjhoz. 
Ez az ami a szívemhez közel áll, visszaröppent az 
őseinkig. 
Kassai Lajos tudósokkal régészekkel együttmű-
ködve rekonstruálta a X. századi íjat  Ez az íj egy 
erős fegyver, 400-500 méteren belül akár halálos 
sérülést is okozhat. Ez volt az a fegyver, amitől 
Európa rettegett!
A MIÉP-es társaimból verbuválódott egy ba-
ráti csapat, velük jártunk ki a szadai lőtérre, 
hagyományörző céllal. Ez a kezdeti szakasz 
2007-2008-ig tartott, ekkor megalakítottuk a  
Veresegyház Katonai Hagyományörző Egyesüle-
tet. Működésünkhöz segítséget kértünk az önkor-
mányzattól, amit meg is kaptunk: egy 5 hektáros 
területet, ami azóta már bővülhetett is egy kicsit. 
Ebben a rohanó világban van egy csöpnyi sziget, 
az egyesületünk, ahol az ember saját magát is 
megismerheti, és megtalálhatja a számára érdekes 
történelmi kort, vagy mondavilágot. Itt már meg-
jeleníthettük a különböző korokat és azok ruhá-
it, fegyvereit. Kezdve a X. századi íjászoktól az 

1848-as huszárokig. Létszámban is bővültünk, így 
a rendezvényeinken már nem kellett másnak be-
öltöznünk, másnak lennünk, mint amik szerettünk 
volna lenni. A város rendezvényein leginkább a 
’48-as huszárok szoktak megjelenni. Mi, íjászok, 
a dicsőséges pozsonyi csata emlékére íjász ruhába 
öltözve veszünk részt az ópusztaszeri rendezvé-
nyen, vagy a hagyományőrző napunkon, ami idén 
is a Búcsú téren volt. A dicsőséges pozsonyi csa-
ta ünneplése egy honvédő csata ünneplése, ahol 
a magyar csapatok a túlerőben lévő Keleti Frank 
Királyság csapataira megsemmisítő vereséget 
mértek. Ennek a gyözelemnek az ünneplése nem 
más népek ellen szól, hanem csak a sikeres hon-
védelemről. Ebből táplálkozik a hazaszeretetem, 
ez szökkent szárba a szívemben. 
Az egyesületünk a mai kornak megfelelő irányba 
fejlődik, minden lehetséges csatornán keresztül 
próbáljuk elérni a felnötteket és a gyerekeket is, 
a rendezvényeinkbe bevonni őket, lovagoltatni 
vagy íjászatra tanítani öket. A legközelebbi ren-
dezvényünk május elsején lesz, a város rendez-
vényein mindig szereplünk.  Ez feltétele is volt a 
várostól kapott támogatásnak. Az egyesület veze-
tője,, Vastag András minden évben tart toborzót, 
kedvcsinálót az iskolákban fiúknak, lányoknak 
egya,ránt. Legutóbb a Fő út 117-ben, egy felújí-
tott parasztházban tartottunk ilyet. Nagyon han-
gulatos volt, az 1848-as honvédek, császári kato-
nák, és íjászok, betyárok részvételével rendeztünk 
egy kis csatajelenet is. Nem profitszerzési céllal 
tartjuk ezeket a rendezvényeket hanem hogy em-
bereket tudjunk megérinteni. Akik csatlakoznak 
hozzánk, választhatnak, mik szeretnének lenni. 
Itt megtalálhatják azt a kort amiben jólérzik ma-
gukat. Nem egyszer volt hogy óvodás gyerekeket 
hoztak hozzám hogy próbáljam őket íjásztatni. Ez  
nagy számban sikerülni is szokott. Hosszú évek 
óta csak gyerekekkel foglalkozom, csak gyere-
keket tanítok íjászatra. Úgy érzem, ez az, amiben 
sikeres vagyok, a visszajelzések is ezt igazolják. 
Nagy türelmem van a gyerekekhez. 3-4 éves kor-
tól már jöhetnek gyerekek, megismerkedhetnek 
az eszközökkel, ruhákkal. 

 A kislányom, Zselyke, ebbe született bele, fény-
képeim vannak róla, ahogy mi építjük a lovardát 
a Bokrétában, a tanyán, amíg ő a szalmabálákon 
alszik- ő már az íjászat és lovak nagy szerelmese. 
A fiam 12 éves volt, amikor a rendezvényünkön 
íjászként fellépett egy kis csapattal és nagyon szé-
pen helyt álltak, egy 15-20 perces műsort adtak 
elő, látványos koreográfiával. Feleségem szintén 
részese az íjászatnak és fellépéseknek. 
Ma már nem igazán járok íjász versenyekre, bár 
az egyesület vándorkupáját én nyertem el leg-
utóbb. Igyekszem az íjász tudásomat jó szinten 
tartani, ami számomra azért igazán fontos hogy 
a megszerzett tudást át tudjam adni a gyerekek-
nek. Hisz nekik próbáljuk meg jobbá tenni az, 
országot, világot. Szeretnénk a civil világot is 
megérinteni, jobbá tenni. Ha nagy dolgokra nem 
is gondolunk, csak a körülöttünk élőkre, családta-
gokra, barátokra, de hát a nagy dolgok is kicsiben 
indulnak és aztán teljesednek ki…  Célunk és hit-
vallásunk az hogy megőrizzuk a hagyományain-
kat történelmünket. Mert dicső, szép és fontos az 
hogy magyarok vagyunk. Az íjászatban, egyesü-
leti munkában megtaláltam azt az éltető közeget, 
azt az életérzést, ami számomra fontos és szép.  

Lejegyezte: Deutsch Tibor
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Sólymászok bemutatója

Edzés a Völgyben

Vizsgajelenet

Díjátadás, a sikeresen vizsgázott lovasíjászoknak, Kassai Lajos gratulál

Íjászok és lovaik tökéletes összhangban

Minden hónap első szombatján nyílt nappal várja látogatóit Kaposmérőn 
az első számú hazai lovasíjász, Kassai Lajos birtoka. A Kassai völgy ápri-
lisi bejárásán a számos szabadon tartott háziállat, ló és bivaly békés látvá-
nyán és a tágas, két hektáros terület szépségén és rendezettségén túl az újonc 
lovasíjászok felvételijének és a minősítést szerzett tanítványok vizsgájának 
is szemtanúi lehettek a látogatók. Aki lovasíjásznak szeretne tanulni, annak 
többek között 5 km-es terepfutást, akadályfutást és állóképességi próbát kell 
teljesítenie. Ha eléri a szükséges pontszámot, kezdetét veszi a képzés, mely-
nek legfontosabb része a magabiztos lovas tudás megszerzése, és az erő, az 
ügyesség, a koncentráció elsajátítása. A lovasíjászok vizsgája már embert 
próbáló feladat, leglátványosabb része pedig kétségkívül a lóhátról céltáblá-
ra nyilazás, sorozatban, vágta közben, amit a legutóbbi nyílt nap közönsége 
is megszemlélhetett, természetesen biztonságos távolból. 

A lovasíjászat természetesen nem csupán a sportról szól: akik ezt választják, 
felvállalják az ősi magyar hagyományokat is, és mind öltözékükben, mind 
életszemléletükben és viselkedésükben hordozzák. A birtokon kialakított lo-
vagteremben a honfoglalás korát idéző ruhák, lószerszámok és fegyverek 
kiállítása tekinthető meg, és a nyílt napon fél órás program keretében Kassai 
Lajos maga mutatta be ezeket, illetve válaszolt a vendégek kérdéseire őseink 
életmódjáról, szokásairól.

Április első szombatján a levegő hagyományőrzőivel is megismerkedhettek 
a Kassai völgy látogatói: a Sólymász-rend jeles képviselői tartottak bemuta-
tót fenséges madaraikkal és meséltek a betanítás, madárnevelés folyamatáról 
az érdeklődőknek. És ahogyan a többiek, ők is végtelen türelemmel vála-
szolgattak órákon keresztül a sokszor laikus kérdésekre.

A völgyben nincsenek szigorú előírások a látogatóknak, bár mindenkivel 
foglalkoznak, mindenkinek felelnek, mindent szívesen megmutatnak, de 
nem korlátozzák őket semmiben: úgy járhatnak a birtokon, mintha otthon 
lennének. Maguk fedezhetik fel a bokrok mögött legelő bivalyokat, buk-
kanhatnak a rá a fedeles lovardára, az istállóra vagy a konyhakertre, a ház 
mögött heverésző szelíd vaddisznóra. És mindenki úgy is viselkedik, mintha 

a magáéban lenne: a tömeg dacára nincs szemetelés, rongálás, tolakodás a 
jobb helyekért vagy a házi gulyásért sorban állva, nem kellenek biztonsági 
kordonok, mert az emberek vigyáznak egymásra, nem zavarják az éppen 
zajló edzéseket, és tiszteletben tartják az itt élő állatokat is. Kulturáltak és tu-
datosak, mert ezt követeli tőlük kimondatlanul is a hely szellemisége. Egye-
nes derékkal és jó érzésekkel hagytuk el a lovasíjászok völgyét, kicsit talán 
büszkén is rá, hogy ehhez a nemzethez tartozunk. 

(Képek: Kassai völgy fotók)

KAm

VENDÉGSÉGBEN A LOVASÍJÁSZOKNÁL
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Kultúra
Májusi programok az Erdőkertesi Faluházban
28–ig látható Horváth Veronika iparművész 
  kiállítása

4-én Kommunikációs és stresszkezelő tréning –  
 2. rész (megfelelő számú jelentkező esetén)
 Vezeti: Mikó Tamara tréner

7-én 17.00 KÖNYVBEMUTATÓ, közönség- 
 találkozó     Eszterhai Katalin: Szeretném  
 még elmondani: szerettem ....gondolatok a  
 szeretet varázsáról...     (ismertető alább) 
 Az előadás után az Írónő dedikálja a könyvét.

7-én 18.30 (kedd)  SZENIOR AKADÉMIA   
 Novák Mária:  Mozgás és torna időskorban

12-én (vasárnap) Gombaismereti túra (bővebb 
 információ plakátokon) 

15-én (szerda) 18.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB

17-én 16.00 (péntek) Kertesi Gitársuli évzáró  
 koncertje

17-én 18.30  (péntek) FÚVÓSZENEKARI  
 TALÁLKOZÓ
 A fellépők:
 Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú 
 Művészeti Iskola ifjúsági zenekara Balázs  
 András vezetésével
 Lisznyay Szabó Gábor AMI fúvószenekara 
  – karnagy: Fritschéné Ambrus Gabriella és  
 a   veresegyházi Városi Big Band –  
 vezeti: Szellinger Tamás.
 Repertoárjukon könnyűzenék, filmzenék,  
 indulók és egyéb feldolgozások
 A belépés díjtalan!

18-án 13.00 (szombat) ULTI KLUB

19-én 16.00 Mazsola és Tádé – gyermekszínház, 
 belépődíj: 1.400.-Ft, elővételben már kapható

21-én (kedd) 17.00 SZENIOR AKADÉMIA  
  Dr. Lichthammer Adrienn:  
 Mit együnk és mit ne együnk időskorban?

23-án 14.00-18.00 VÉRADÁS

26-án (vasárnap) Gombaismereti túra (bővebb 
 információ plakátokon)

26-án 6.00-19.00 (vasárnap) EURÓPAI  
 PARLAMENTI VÁLASZTÁS

31-én (péntek) 17.00 Orczi Bernadett baba- és  
 játékkészítő kiállításának megnyitója  
 Közreműködnek a Ki Akarok Nyílni és a  
 Szőlőfürt Református Óvoda csoportjai
  
25-én „Családi nap a természetben” túra a budai 
  hegyekben 

28-án (vasárnap) Gombaismereti túra 

2019. JÚNIUSI ELŐZETES

2-án 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub (a május 
  26. helyett!)
7-én 10.00 és 11.00  Iskolai Gálaműsor
 18.00 Iskolai Gálaműsor szülőknek,  
 barátoknak
7-én 18.00 FERENCIKLOPÉDIA könyvbemuta- 
 tó, közönségtalálkozó Ágotai Ferenccel
8-án Kertészeti Fesztivál és CSALÁDI NAP az  

 Ifjúsági Táborban
11-én 11.00 Ambrus Ákos - Baranyi Ferenc:  
 Bogáncs – meseopera a Rákoshegyi Bartók 
  Zeneház Közalapítvány pályázatából
17-21-ig Néptánc tábor VEKOP
24-28-ig Természetismereti és Természetjáró  
 Tábor VEKOP

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub lét-
rehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon 
érdeklődők jeleantkezését, akik elhivatottságot 
éreznek a település múltjának kutatására, az 
itt kezdetekben megtelepedett családok életé-
nek, sorsának felderítésére.

***

KÖNYVBEMUTATÓ

Április 27-én volt a Budapesti Nemzetközi 
könyvfesztiválon Eszterhai Katalin: Szeret-
ném még elmondani: szerettem.... gondolatok a 
szeretet varázsáról... című könyvének bemutató-
ja. Az írónő május 7-én a könyvtárunk vendége 
lesz, és így vall a könyvéről: „Hogy miről is szól 
a könyvem? Én a szerelem baljós csillagzata alatt 
születtem, mondta nekem anyám, de én nem hi-
szem… Hogyan hihetném, amikor gyakran járok 
álomországban, és úgy látom, hogy az ég, a föld, 
a nappali világosság, az éjszaka fénye csupa nagy 
csodával van tele, a szívem csordultig van szere-
tettel. Hiszem, hogy semmi sem kell annyira az 
embernek ezen a földön, mint a szeretet. 
A szeretet, ami erőt ad, képes a keserűt édessé 
varázsolni, a lelket patyolatfehérre mosni, a jég-
páncélba burkolt szívet átmelegíteni. Nem egy 
csoda-e, hogy bennünk van az a szüntelenül do-
bogó valami, amiben ott lakik a szeretet? Én nem 
tudhatom, hogy kinek mit jelent ez az érzés, de 
azt tudom, hogy nekem a legnagyobb kincs, ame-
lyért érdemes volt megszületnem, bennem a szó 
hallatára millió féle érzés, millió fajta gondolat 
rohan át…hát erről mesélek, arról az érzésről, 
erőről, ami képes megváltoztatni sorsokat, képes 
kitágítani az emberszíveket, ami hol elbűvöl, hol 
összetör, hol felemel…. melegít, mint a kandalló 
tüze, biztonságot ad, néha elküld, összetör… igen, 
mesélek róla, hogy ne hagyjuk elveszni, hogy ne 
engedjük, hogy elszálljon, elillanjon mellettünk, 
mint valami eltévedt éjjeli pillangó, vagy hogy 
szétszóródjon az első fuvallatban…”

***

…MÉG EGY KIS ZENE: bekapcsolódtunk a 
MÜPA vetítős rendezvénysorozatába, az elő-
adásaikon felvett filmekből lehetett válogatni. A 
MÜPA  HD programsorozat keretein belül még 
szélesebb közönség számára válik elérhetővé a 
sokak által már jól ismert MÜPA-élmény. Ingye-
nes vetítésekkel kaphatnak látogatóink ízelítőt az 
elmúlt évek felejthetetlen zenei programjaiból. 
Országszerte több helyszínen párhuzamosan te-
kinthetőek majd meg a MÜPÁ-ban készült külön-
leges felvételek. Ehhez csatlakoztunk most mi is. 

A következő előadásokat az alábbi napokon vetít-
jük majd a könyvtárban: 
2019. június 23. Szájról szájra;  Swing All Stars 
(két film)

  Pallag Katalin

Emlék

215 éves a gőzmozdony

A világ első vasúti gőzmozdonya 215 éve, 
1804. február 21-én állt forgalomba Angliá-
ban,  a Penydarren Vasmű iparvágányain.
Akkor még a feltaláló Richaed Trevithick  sem 
gondolta,  hogy a gőzmozdony 215 év alatt ek-
kora hatást gyakorol az emberiség fejlődésére.  
Megjelenése forradalmasította a szárazföldi 
közlekedést, órákra rövidítette le a napokig 
tartó lovas-kocsis utazásokat.
A gőzvontatású vasút az 1950-es évekig a száraz-
földi közlekedés  meghatározó eszköze volt.
Az 1800-as években a gőzmozdonyok segít-
ségével népesítették be a kontinenseket. A 
modern városok, települések létrejötte a vas-
úthálózat kialakításának köszönhető szinte az 
egész világon.
Egy angol történetíró így jellemezte a gőzvas-
út civilizációra gyakorolt hatását:
„A gőzmozdony többet tett az emberiség 
egyesítéséért, mint az összes filozófus, költő 
és próféta azelőtt a világ kezdetétől.”
A gőzmozdonyok az 1900-as évek első évti-
zedeiben élték fénykorukat. Akkor már több 

száz-ezer közlekedett a világ vasútjain. Fejlő-
désük csúcsán elérték a 200 km/h sebességet, 
képesek voltak vontatni több ezer tonnás vo-
natokat is.
A magyar vasutakon kezdetben 1846-tól kül-
földi gőzmozdonyok közlekedtek, majd 1873-
tól megkezdődött a hazai gőzmozdony gyártás 
is. A magyar mozdonygyártás fellegvárában, a
Mávag-ban 1873-tól 1959-ig 7573 darabot 
gyártottak, ami világviszonylatban is jelentős-
nek mondható. A gőzvontatás korában 1846-
1984-ig a magyar vasútvonalakon összesen 
mintegy 11.000 gőzmozdony közlekedett.
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Kultúra

Élj a pillanatban!

  Stephenson George életútja

A világ első gőzvasútjának létesítése elválaszthatatlan az angol 
George Stephensontól, aki ekkor már több mint egy évtizede fog-
lalkozott gőzmozdony- építéssel. Angol technikus, a mozdony és a 
vasútépítés legnagyobb úttörője. 
1781-ben született. Apja bányaszivattyút működtető gőzgép fűtője 
volt. Már fiatal korában feltünt alkotóvágyával és szorgalmával, pe-
dig 16 éves koráig nem tudott se írni se olvasni. Küzdelmes ifjúság 
után 1814-ben készítette el első gőzmozdonyát, a Mylord-ot, me-
lyet azután1815-ben szabadalmaztatott.
1819-1822 között egy 12 km-es bányavasutat épített, majd meg-
bízták a Stockton-Darlington vasút építésével. 1825. szeptember 
27-én az általa épített Lokomotion nevű mozdonnyal végezték az 
első próbamenetet az elkészült, és eredetileg lóvontatásra tervezett 
vonalon. A sikeres kísérlet után készítette elő újabb mozdonyát a 
Rocket-et, amellyel 1829. október 6-án a - Rainhill melletti moz-
donyversenyen- messze megelőzte versenytársait.

A Rocket után gyors egymásutánban az 1823-ban Newcastle-ben alapított mozdonygyárában készí-
tette az angliai, majd a belga és amerikai első vasutak gőzmozdonyait.
1830. szeptember 15-én az általa gyártott mozdonyokkal helyezték üzembe a világ első személy-
szállító vonalát Liverpool és Manchester között. Mozdonyai sikerét főként annak köszönhette, hogy 
első ízben alkalmazott a mozdonykazánban - tűzcsöveket, és gépein már megtalálhatók a későbbi 
gőzmozdonyok leglényegesebb alkatrészei is.

Pályafutása  jellegzetes példáját  mutatja annak, hogy ha valamely jelentős fejlesztési gondolat 
„benne van már a levegőben”  akkor sokan kezdenek annak megvalósításával foglalkozni, azonban 
egy nagy egyéniség kell ahhoz, hogy  a gondolat véglegesen használható alakban valóban testet 
öltsön.
1814-től 1848-ban bekövetkezett haláláig korának egyik legsikeresebb gőzmozdony építője.  Mun-
kájának elismerését bizonyítja, hogy 1845-ben még életében -  New Castleban szobrot állítottak 
neki. Hazánkban a  Budapest keleti pályaudvar homlokzatán áll 4 méter magas bronzszobra.

Irodalom: Vasúti Nagylexikon 2

Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub    Gombos István

Vasútmodell-kiállítás 
Szolnokon

Az idén is - immár nyolcadik alkalommal - meg-
rendezésre került Szolnokon, az Aba-Novák 
Agóra Kulturális  Központban  a vasúttörténeti 
és vasútmodell-kiállítás. Az eseményen ezúttal is 
részt vett a veresegyházi Baranyai János Vasút-
barát és Modellező Klub is, más kiállítóval egye-
temben. 
A veresi klub egyedül beépítette a művelődési ház 
nagy méretű auláját. Kellett is a hely, mivel egye-
dül az országban nekik van a leghosszabb modul-
rendszerük, nem kevesebb mint 153 méter! 

A látogatók ezrei gyönyörködhettek a klub asztal 
rendszerében. Sokan tanácstalanul keresték egy-
egy rész folytatását, vagy végét. A klub tagjai siet-
tek a segítségükre jó tanáccsal, hogy mit és merre 
találnak. Ez jóleső érzéssel töltötte el őket, mivel 
azt jelentette, hogy van bőven látnivaló. 

A gyerekek nem győzték követni a vonatok soka-
ságát. Az egyik látványos rész - nem először - a 
fűtőház modul volt. Tetszett a látogatóknak fordí-
tó korong és a mozdonyok mozgása a mozdony-
színbe ki-be. Egy újdonság is volt egyes modulo-
kon: QR-kódos kis tájékoztató lapokat is találtak, 
amiket az okostelefonokkal lehetett leolvasni. A 
kódokhoz a modulrészen látottakat  töltötték fel, 
pár mondatos szövegben. Tetszett ez az egysze-
rűség és leleményesség, ki is használták. Sokan 
ismerték föl az Ó-Szolnok részt is a korabeli épü-
lettel, hintókkal, emberekkel.

Akik a kézügyességüket szerették volna pró-
bára tenni, volt is rá alkalmuk. Az emeleten a 
Viessmann cég jóvoltából bütykölde üzemelt. Kis 
épületet, világítótornyot, kápolnát lehetett össze-
építeni és emlékül hazavinni. Akik nem voltak 
ilyen ügyesek, kész épületeket is vásárolhattak. A 
vérbeli modellezők is vehettek itt a cég kínálatá-
ból épületet, vasúti felsővezetékhez kiegészítőket, 
vezérlőegységeket. 

Ez a kiállítás is tartalmazott újdonságot. Most 
először repülőgépmodelleket is megcsodálhatott 
a nagyközönség. A legkisebbek favonatokkal 
játszhattak. A látogatók készíthettek saját vasúti 
jegyet-,bérletet.  

A LEGO vonatok voltak a kicsik kedvencei. Er-
ről a kiállításról is szép emlékekkel távozhatott a 
szép számú látogató. Társaságunk is szép emlé-
kekkel búcsúzott a kiállítástól és a szervezőitől: 
„Jövőr ,veletek, ugyanitt.” Azóta a klubunkat már 
meg is hívták a jövő évi kiállításra! Már most ké-
szülünk sok újdonsággal a következő kiállításra. 
Reméljük az is ilyen sikeres lesz…

Tóth László

A The New York Times cikke szerint rövide-
sen több száz brit iskolában vezetik be kísérleti 
jelleggel a mindfulness oktatását. De mi is az a 
mindfulness, amit a pár évvel ezelőtt nagy sikert 
aratott Avatar című film hozott divatba? Nos, az 
a tudatosság, amivel minden érzékszervünket 
és figyelmünket a jelen pillanat felé fordítjuk, 
vagyis tudatosítjuk az adott pillanatban észlel-
hető külső és belső tapasztalatokat.

Ezt a képességet mostantól intézményi szinten 
is elsajátíthatják Angliában a gyerekek: 370 brit 
iskolában egészítik ki a tantervet az új tantárgy-
gyal, amely az ifjúság mentális egészségének 
javítását szolgálja majd. A tanulók mentálhigié-
nés szakemberek irányításával fogják megtanul-
ni a relaxációs technikákat és végeznek légzési 

és más jellegű gyakorlatokat, amelyek segítenek 
az érzelmeik tudatos irányításában.
 „ A program keretében a gyerekeket az általá-
nos iskola megkezdését követően fokozatosan 
fogják beavatni a mentális egészséggel, a jóllét-
tel és a boldogsággal kapcsolatos témákba.” – 
foglalta össze a kezdeményezést Damian Hinds, 
brit oktatási államtitkár.

A program hónapokkal azt követően indul, 
hogy egy, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 
által végzett felmérés rámutatott: Angliában 
minden nyolc 5 és 19 év közötti fiatalból egy 
szenved valamilyen mentális rendellenességtől. 
A problémák zömét a szorongás és a depresszió 
okozza, ami 12 gyerek és serdülő közül legalább 
egyet érint, és a lányoknál gyakrabban fordul 
elő. Ezek hátterében a kutatás szerint a közössé-
gi média és a fiatalokra nagy terhet jelentő isko-
lai vizsgák állnak.

Az országszerte indított kísérleti program része 
az is, hogy a tanárokat kiképezzék szerepjáték-
gyakorlatok megtartására, megtanítsák a rela-
xációs technikákat, illetve meghívjanak külső 
szakértőket is, akik csoportos foglalkozásokat 
tartanak.

A cél nem csupán az, hogy a gyerekek rövid 
távon jobban érezzék magukat, hanem, hogy 
jobban felkészítve induljanak neki az életnek. 
A maga nemében egyedülálló kísérleti program
2021-ig tart.

Idén is sikert aratott a veresegyházi Baranyai János 
Vasútmodellező Klub a szolnoki kiállításon
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www.pelikansuli.huGÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

A(M), B, C, D, E tanfolyam

Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

Tel.: 70/433-50-33
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009.  B:ÁKO:104,87%,VSM(elm.):41,98%,(forg.):57,89%, KK:152.271

Pelikánsuli Kft.

2019. MÁJUS 6-án és 27-én 

KÖLTÖZTETÉS,
 BÚTOR  SZÁLLÍTÁS (AKÁR 

EGY BÚTORT IS), 
BÚTORSZERELÉS A HÉT 

MINDEN NAPJÁN.
Hívjon vagy írjon 

bizalommal.

MEZŐ ISTVÁN . Tel.: 06-20-3769769
istvan.mezo.1964@gmail.com

Női, férfi , gyermek  fodrász  
Veresegyház Lehár Ferenc u. 6.

Gyakorlott fodrász vállalja
Veresegyházon a Jázmin szépségszalonban 

női, férfi ,  gyermek frizurák  elkészítését.

+36-30 667-45-65
A HIRDETÉSRE JELENTKEZŐKNEK

20 % KEDVEZMÉNY JÁR!

Fodrászat 
 Andreához

Stílus, minőség,  
megbízhatóság!

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

• veszélyes fák bontása
• fakivágás
• gallyazás
• bozótirtás
• fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT 
magánrendelés

Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00

István Király Gyógyszertár 
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.

DR. GÉCZI MÁRIA
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Bejelentkezés: 06 20 5421183, 
hétköznap 16:00-19:00

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
Katona Ágnes (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 992 4142

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság!

LEGYEN AZ 
ISMERŐSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

 

 

 

 

  ASP rendszerek Erdőkertesen

Végéhez közeledik Erdőkertesen az Európai Szociális Alapból és ha-
zai közpon�  költségvetési előirányzatból támogato�  „ERDŐKERTES 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁ-
SA” projekt.

Az ASP olyan informa� kai rendszer, mely lehetővé teszi, hogy az ön-
kormányzat e-közigazgatási szolgáltatásokat nyújtson a helyi lakos-
ság és vállalkozások számára. Erdőkertes 2019. január 1-től csat-
lakozo�  az ASP gazdálkodási, ingatlan-vagyonkataszter, hagyaték, 
helyi adó-, iratkezelő valamint ipari és kereskedelmi rendszeréhez.

A pályázat keretében megújult a számítógépek egyharmada, új, a 
rendszer használatához nélkülözhetetlen kártyaleolvasók kerültek 
beszerzésre. 

A kollégák képzésére Budapesten került sor 2018. év végén és 
2019. év elején. 

A január izgalmasan indult, részint a még hiányos ismeretek, 
részint a technikai leállások mia� , de az első  negyedév gyermek-
betegségei után ma már biztos kezek végzik 
az ASP rendszerekben a feladatokat.



Színesen

A SZENIOR AKADÉMIA megtartotta első 
foglalkozását az Erdőkertesi Faluházban. 

Az előadó, dr. Jászberényi József témája 
volt: „Az idősödő világ - hogyan őrizzük 
meg egészségünket 50 felett”

TOLLE UHT tej
1,5%, 1 l          169 FtNádudvari grillkolbász

300 g, 1997 Ft/kg Csirkecomb

Excellent 
jégkrém
2000 ml,  
475 Ft/l

MEZŐ ISTVÁN . Tel.: 06-20-3769769
 istvan.mezo.1964@gmail.com

Április 26-án kiállítás nyílt a Veresegyházi 
Művésztelep fiatal művészeinek munká-
iból az Udvarház Galériában, a Szabad-
idős és Gazdasági Innovációs Központban.

Kiállítók: Böjte Horváth István, 
Breszkovics Bernadett, Csendom Vero-
nika, Dankó Bernadett, Esse Bánki Ákos, 
Hans Peter Bauer, Kállai András, Kállai 
Henrik, Kun Éva, Maróti Dénes, Németh 
Marcell, Révész Ákos, Tejeda Erika Anna.

Veresegyházon a Föld Napjáról ezúttal is 
várostakarítással emlékeztek meg a civil 
szervezetek és az intézmények április 27-
én. Sajnos, idén is volt mit gyűjteni…

Erdőkertesen tavaszi szemétgyűjtésen vet-
tek részt többen, civil kezdeményezésre. 

A település vezetése csatlakozott a kezde-
ményezéshez és a szervezéshez, örömmel 
látva a helyiek aktivitását. 

Az Erdőkertesi Faluház sikeres VEKOP-
pályázata révén kosárfonó tanfolyam 
zajlott, iskolásoknak. A kép az egyik ilyen 
alkalmat örökíti meg. 

A Szenior akadémia hallgatói

Szemétszüret Erdőkertesen

Kállai András erdőkertesi festőművész alko-
tása a Veresegyházi Művésztelep kiállításán

Szemétszedés a Föld Napja alkalmából 
Veresegyházon

A várostakarítást a kicsiknek egy kis lo-
vazással is egybekötötték a veresegyházi 
Bokréta dűlőben

Kosárfonó tanfolyam diákoknak a Faluházban



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
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A váckisújfalui  eg�csopor�os 
Kisvakond Óvoda

 óvodapedagóg�st keres azonnali 
belépéssel. 

A Váckisújfalui KISVAKOND ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES !

Érdeklődni Mar�on Zsuzsanna intézmény�ezetőnél 
a 06/70-666-6270-es telefonszámon lehet.
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Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
Katona Ágnes (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 9924142

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

13 év� ek
lettünk! KISTÉRSÉGI MAGAZIN
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