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Szép, kerek évfordulót ünnepelt az idén nyáron Veresegyház: húsz 
éve már, hogy várossá nyilvánították a települést. 
A két évtized alatt ifjú felnőttekké váltak azok a gyerekek, akiknek 
szülei annak idején az elsők között telepedtek le az újonnan kiala-
kított településrészeken, azóta pedig bőven akadt gyermekután-
pótlás, melynek köszönhetően az ország egyik legalacsonyabbnak 
számító átlagéletkorát mondhatja magáénak Veresegyház lakókö-
zössége. A fiatalok és a legfiatalabbak váltak a város életének kö-
zéppontjává, a húsz év alatt iskolák, óvoda, bölcsőde, és jelenleg 
éppen gimnázium épül nekik, a városévforduló alkalmából pedig 
a település első, de korántsem utolsó sportcsarnokát is átvehették. 
A legfiatalabbak – mint képünkön is látszik – kivették a részüket 
az évforduló megünnepléséből, hiszen számos program szólt kife-
jezetten nekik az ünnepi hétvégén. 
Írásaink a témában a 4-5. és a 11. oldalon találhatók

(Fotó: Lethenyei) 



A vasútmodell nem játék

Közelről nézem a veresegyházi vasútállomást, 
és szinte úgy érzem, ott állok a sürgő-forgó vona-
tok között. Jeleznek a lámpák, érkeznek a szerel-
vények, kattognak a kerekek, jóllehet, a valóság-
ban ennyi vonat sosem fordul meg ott egyszerre. 
Talán csak ebből derül ki, hogy minden, ami a 
hatalmas terepasztalon látható, lényegében egy 
csodálatos mesevilág. 

A Baranyai János Vasútbarát és Vasútmodel-
lező Klub idén ünnepli megalakulásának 20. 
évfordulóját, akárcsak Veresegyház, a város, 
ahol évről évre bemutatják hatalmas mű-
gonddal készült és mindig újabb és megle-
pőbb technikával felszerelt munkáikat. Ezzel 
a kiállítással járulnak hozzá a városévforduló 
megünnepléséhez minden évben. A bemutató 
helyszíne idén is a Mézesvölgyi iskola aulája 
volt, hiszen a 20 év alatt hatalmas méretűre 
nőtt terepasztal-rendszer máshol már el se 

férne. Sőt, ahogyan a klub vezetője, Gombos 
István némi jogos büszkeséggel a hangjában 
hozzáteszi, ez messze nem teljes, számos 
asztal pihen még otthon a garázsban. Az év-
fordulós kiállítás alkalmával azokat az aszta-
lokat állítják fel, amelyek újabban készültek, 
kiegészültek valamivel, vagy új műszaki meg-
oldásokat tartalmaznak.
Azt gondolhatnám laikusként, hogy a vasút-
modellekkel való játszadozás gyerekeknek 
való, de már az első három asztal szemügyre 
vétele meggyőz róla, hogy amit látok, az bi-

zony nagyon komoly vasúttörténeti munka. 
Rég elfeledett ipari műemlékek, már lebon-
tott, legendás vasúti épületek, történelmi 
helyszínek elevenednek meg lenyűgöző hű-
séggel és aprólékos kidolgozásban lekicsi-
nyítve. Előttünk fut a becskei alagút, maga-
sodik a zebegényi völgyhíd, a nagymartoni 
viadukt, és mint megtudom, előkészületben 
van a biatorbágyi viadukt megépítése is, ami 
történetének megfelelően időnként felrobban 

és leomlik majd.  Akik ezzel foglalkoznak, tisz-
telik a múltat, és szeretnék megőrizni az utó-
kornak, ám szívesen alkalmazzák a technikai 
újdonságokat az élmény teljesebbé tételéhez.
A tavalyi kiállítás óta megújult a csomádi ál-
lomás – nem, nem a valóságban, ahol egyre 
rosszabb képet mutat, hanem itt, a terep-
asztalon lett korszerűbb, nem küllemében, 
hanem a vezérlését tekintve. Előrébb járnak 
a korszerűsítésben, mint a MÁV! – kínálja ma-
gát a nem túl igényes poén, amire mindjárt jön 
a válasz is: Ugyanazt tudja elektronikában, 
mint a nagyvasút, csak itt a vonatok soha 
nem késnek. – A legmodernebb technikát al-
kalmazzák, ami tud párhuzamosan közleked-
tetni, kezelő nélkül, automatikusan működni, 
biztosítani, hogy a gyorsvonat megelőzze a 
tehervonatot, és így tovább…
Szintén újdonság, hogy több asztalhoz, illet-
ve építményhez tartozik QR-kód, amivel kísé-
rő és szakértő magyarázat nélkül is eljuthat a 

látogató arra a weboldalra, ahol a látottakról 
bővebb információt talál. Így van jelen a vas-
útmodellező klub életében a régi idők törté-
nelme és a mai kor digitális eszköztára a mi-
nél jobb látogatói élmény érdekében.
És ha már a látogatóknál tartunk, bizony le-
hetne belőlük több is egy ilyen nevezetes 
alkalommal, mint a városünnep. Talán azért, 
mert elmaradt a rendezvény ünnepélyes meg-
nyitója, talán, mert a legtöbben azt hiszik, gye-
rekeknek való játék a vasútmodellezés, de aki 
mégis benéz az aulába, az biztosan hosszabb 
ideig ott is marad, és beszélgetésbe merül a 
paneleket üzemeltető klubtagokkal. Mert amit 
lát, valóban elvarázsolja. Ahogyan az évente 
Szolnokon megrendezett kiállításon is, ahová 
még több asztalt tudnak elvinni, és ahol a kö-
zönség száma ezrekben mérhető. 
20 év szenvedélyből táplálkozó önkéntes 
munka után a vasútmodellező klub szerel-
vénye még a sínen van, és lendületesen fut 
tovább…

Lecsó, és más finomságok

Erdőkertesen július 13-án újra színes és szó-
rakoztató programoknak adott otthont az Ifjú-
sági tábor: ezen a napon zajlott a hagyományt 
folytató Lecsófesztivál. A főzőverseny, ahol a 
csapatok megmutathatták, hányféle trükkel 
lehet egyedivé varázsolni ezt az egyébként 
egyszerű nyári finomságot, kiegészült egy új, 
úttörőnek számító kezdeményezéssel, a Vál-
lalkozók utcájával, melynek standjain a helyi 
vállalkozások személyesen mutatkozhattak 
be szolgáltatásaikkal, termékeikkel a fesztivál 
résztvevőinek. 

A rendezvényt szervezők természetesen 
gondoskodtak arról is, hogy a főzés eredmé-
nyeire várók kellemesen töltsék az időt, ezért 
számos szórakoztató programot is kínáltak: 
a gyerekek például ugrálóvárazhattak, és lo-
vacskázhattak is a tábor területén. Bár a leg-
nagyobb sláger kétségkívül a lecsó volt az itt 
kapható finomságok sorában, azért szépen 
fogyott például a palacsinta is, amiből minden 
mennyiség kevésnek bizonyult ezen a napon. 

(Fotók: Erdőkertesi Faluház és Könyvtár)

Visszatekintő

A látvány mellett tanulni is lehet a kiállításon

Közelről nézve teljesen valósághű

Az ott bizony egy QR-kód

Szívesen adjuk a nevünket jó célokhoz

Az egyik versenymű

Bemutatkoztak személyesen is a kertesi vállalkozók

Nemcsak kóstolni, szórakozni is lehetett, főleg a 
gyerekeknek

Vállalkozók utcája az erdőkertesi rendezvényen
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 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   

Állami támogatásból fejlődhetnek a bölcsődék

„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében (2019)” című pályázati felhívás jelent meg a Kormány Pest megye célzott fejlesztésére 
irányuló program részeként.
A pályázat, amely a tavaly sikerrel lezajlott bölcsődefejlesztési program folytatása, a Pest megye 
területén már meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődék férőhelybővítéssel együtt végre-
hajtott felújítására, bővítésére, átépítésére vonatkozik, lehetőséget biztosítva épületgépészeti fejlesz-
tésekre, valamint szakmai eszközök, berendezések beszerzésére.
A rendelkezésre álló 2,5 milliárd forintos támogatási keretből meglévő bölcsőde felújítása esetén 
minimum 10 millió forint, maximum 120 millió forint, meglévő mini bölcsőde felújítása esetén mi-
nimum 3 millió forint, maximum bruttó 60 millió forint, új bölcsőde építése esetén pedig minimum 
60 millió forint, maximum 480 millió forint lehet a támogatási összeg. Új mini bölcsődéknél, egy 
csoportszoba építése esetén maximum 60 millió forint, két csoportszobás mini bölcsődéknél pedig 
90 millió forint a támogatási maximum.
A bölcsődefejlesztésekre irányuló támogatási kérelmeket 2019. augusztus 27-től lehet benyújtani, a 
cél, hogy 2022-re minden bölcsődei férőhely-igénynek eleget tudjanak tenni az intézmények.

A hónap híre

Netre Nagyi!

Júniusban, az iskolai tanévzárókkal együtt, sike-
resen véget ért a Veresegyház Kistérség ESÉLY 
Szociális Alapellátási Központ által szervezett 
Netre Nagyi Digitális kompetenciák fejlesztése 
65 felettieknek tanfolyam első két turnusa is. Az 
első csoportban Erdőkertesi lakosok vettek részt 
2019.04.10 - 2019.06.05 időszakban, míg a máso-
dik csoport Veresegyházi lakosok számára indult, 
és 2019.05.08 - 2019.06.19 közti időszakban ke-
rült megrendezésre heti egy alkalommal. 
A tanfolyamok 10 fős kis csoportokban indultak, 
elméleti és gyakorlati oktatásból álltak, hangsúly 
a gyakorlati oktatáson volt. A kis csoportokban 
lehetőség volt a személyre szabott foglalkozásra 
és segítségnyújtásra, így a csoport együtt tudott 
haladni. Családias és jó hangulat jellemezte a ta-
lálkozásokat. A tanfolyam átölelte: rövid elméleti 
áttekintés a számítógép felépítéséről, működésé-
ről, az internetről és internetböngészőkről. Az in-
ternetböngészők használata, keresés az interneten, 
ismerkedés a Youtube videómegosztó webhelyel, 

levél küldés-fogadás a Gmail levelező rendszer 
segítségével, skype használata valamint a számí-
tógépezés és az internet veszélyei. 

A tanfolyamok záróvizsgával értek véget, melyen 
a résztvevők számot adtak tudásukról. A sikeres 
vizsgát (minden megjelent sikeresen levizsgázott) 
oklevél átadása követte. A tanfolyam véget ért, 
de a megszerzett tudás szintentartásához, illetve 
elmélyítéséhez sok-sok gyakorlás szükséges. Ha-
sonlattal élve, olyan ez, mint a vezetői engedély: 
nem attól lesz valaki jó autóvezető, ha sikeresen 
megszerezte a jogosítványt, hanem a levezetett 
kilométerek teszik azzá.

 Kelemen Péter
 szociális munkás

AUGUSZTUS 11. és 
25. 

 
Veresegyházon a Városháza mellett! 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén! 
 

Magánkézből magánkézbe!!!  
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  

veresibolhapiac@gmail.com 

 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 
 
 
 

Ők már magabiztosan szörfölhetnek
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A hónap témája
Biztonságban otthon és az utakon
Június végi ülésén értékelte a veresegyházi kép-
viselő-testület a város a közbiztonsági helyzetét 
a helyi rendőrőrs, a Gödöllői Rendőrkapitányság 
és a városban működő polgárőrség, közterület-
felügyelet, a mezőőrség és a Kábítószer Egyez-
tető Fórum 2018-as éves beszámolója alapján. Az 
adatok arról a megnyugtató tényről győztek meg 
minden jelenlévőt, hogy bár a lélekszám jelentő-
sen gyarapodott az utóbbi években, a bűncselek-
mények száma nem mutat emelkedő tendenciát. 
Persze, abban egyetértettek a szakemberek, hogy 
van, amin viszont javítani kellene.

A közlekedés okozza a legtöbb bajt

Míg a németországi testvérvárosban, 
Schneebergben nemrég arról számolt be a helyi 
lap, hogy a Városháza tornyán lévő óráról ellop-
ták a mutatót, ilyen kirívó eset itthon nem fordult 
elő a közelmúltban. Mint a Lajmer György al-
ezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője 
szóbeli értékelésében elmondta, nem is annyira a 
bűncselekmények okoznak fejfájást a rendőrök-
nek ezen a területen – ezek főleg vagyon elleni 
bűncselekmények, melyek száma évek óta csak 
minimális mértékben emelkedik, összefüggésben 
a lélekszám és a lakások számának emelkedésé-
vel – hanem a közlekedés minősége, a közlekedé-
si kultúra. A közúti közlekedés helyzetét ő maga 
is lehetetlennek nevezte, hangsúlyozva, hogy a 
gödöllői térségben ezen csak új utak építésével 
lehet javítani. Az alezredes megköszönte a veres-
egyházi kollégák munkáját, és fontosnak értékelte 
az itteni polgárőrséggel való együttműködést, ami 
lehetővé teszi, hogy közös szolgáltatást tudjanak 
nyújtani. Példa értékűnek nevezte, ahogyan a vá-
ros támogatja a rendőrséget, és köszönetet mon-
dott az önkormányzatnak, hogy erre mindig biz-
tosít lehetőséget és forrást is. 

A polgármester úr hozzászólásában kifejtette, 
hogy a városban közbiztonsági helyzet jó, az itt 
élő emberek biztonságban érzik magukat, és ami 
segítséget ehhez a város adhatott, azt megtette, és 
megteszi ezután is. A legfontosabb, hogy meg-
felelő létszámban jelen legyenek a rendőrök, és 
ehhez szükség van az anyagi elismerésükre. Ve-
resegyház ebből a megfontolásból nyújtott segít-
séget, és a helyi rendőri állomány stabil és meg-
felelő is volt, de az utóbbi időben már nincs így.

A létszámhiánnyal küzdő veresegyházi rendőrőrs 
arról számolt be, hogy Veresegyház városban az 
ismertté vált bűncselekmények száma minimális 
emelkedést mutat a tavalyi év vonatkozásában. A 
bűnözés összetétele az elmúlt két év statisztikai 
adatai alapján nem változik, a vagyon elleni bűn-
cselekmények aránya dominál.  A vagyon elleni 
bűncselekmények sorában elsősorban a kisebb 
lopások száma a meghatározó, a lakásbetörések 
és gépkocsifeltörések száma jelentős mértékben, 
50%-al csökkent a tavalyi évben.  A beszámolóból 
kiderült, hogy erőszakos és közterületi bűnözés 
kapcsán fertőzöttségről továbbra sem beszélhe-
tünk, az ilyen jellegű bűncselekmények előfordu-
lása gyakorlatilag elhanyagolható a településen. A 
statisztikai adatok alapján a garázdaságok száma 
ugyan nőtt, de ez a tendencia a lakosság minden-
napi biztonságérzetét nem befolyásolja. A kábító-
szer hatása alatt elkövetett bűncselekmények egy-
általán nem voltak jellemzőek az elmúlt év során.

A közlekedésrendészeti helyzet az ismert adato-
kat tekintve megfelelő a beszámoló szerint: bár 

megemlíti, hogy a balesetek összesített számában, 
és a sérüléses  balesetek  számában is  növekedés 
tapasztalható.

A közbiztonság növelése érdekében a rendőrőrs 
állománya a 2018. évben is  - dacára a  többirányú 
leterheltségének - arra törekedett, hogy kiszűrje 
az ittas és az engedély nélkül vezetőket, illetve 
fellépjen  a passzív  biztonsági eszközök haszná-
latát elmulasztókkal  szembeni,  mivel ezek (biz-
tonsági öv, gyermekülés) köztudomásúan jelen-
tősen befolyásolhatják a balesetek kimenetelét. A 
balesetek döntő többsége a Szada –Veresegyház 
belterületén áthaladó Gödöllő és Vác közötti, 
2104 számú főútvonalon következett be. Az út át-
eresztő képessége nem növelhető, az elmúlt évek 
során bekövetkezett gépkocsi növekedéssel nem 
tud lépést tartani. A közlekedési balesetek bekö-
vetkezését, számuk emelkedését év közben, a főút 
frekventált szakaszain lebonyolított közlekedési 
akciók szervezésével próbálták megakadályozni.

Még mindig a balesetekről szólva megállapítha-
tó, hogy a gépkocsipark bővülésével párhuzamo-
san nőtt a  könnyű  sérüléses, az  anyagi  káros  
balesetek  száma, viszont kevesebb volt a súlyos 
sérüléssel járó baleset. 2018-ban Veresegyházon 
sajnos mégis bekövetkezett két halálos kimenete-
lű közlekedési baleset.

Hogyan tovább?

Létszámhiány és még több kötelezettség ide vagy 
oda, a veresegyházi rendőrőrs meghatározta jövő-
ben elvégzendő feladatait is. Ezek közül továbbra 
is az egyik legfontosabb a  közlekedési  helyzet 
javítása,  az  ittas  vezetők  kiszűrése,  a  balesetek 
megelőzése  a kül-és  belterületeken  egyaránt. En-
nek  érdekében  rendőri akciók szervezését végzik 
majd a helyi polgárőrség aktív bevonásával. 

Hogy hatékonyan el tudják látni feladataikat, el-
engedhetetlen a rendőrőrs személyi állományá-
nak folyamatos feltöltése, annál is inkább, mivel 
a tulajdon elleni szabálysértések felderítését is a 
jelenlegi szinten kívánják tartani. A bűncselek-
mények vonatkozásban elsősorban a megelőzésre 
fektetik a hangsúlyt, amihez szintén elengedhetet-
len a nagyobb közterületi jelenlét. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 
a 2018-as évben összesen 1858 baleset történt 
Pest megyében, ebből 84 volt halálos kimene-
telű, 503 pedig súlyos sérüléssel járt. Ez a szám 
azt jelenti, hogy naponta átlagban öt baleset tör-
ténik Budapest környékén. 

A legveszélyesebb utak közé tartozik a legen-
dásan rossz hírű 4-es főút után az M3-as autó-
pálya, amelyen az agglomerációban élők zöme 
közlekedik. Országos viszonylatban is az M3-
as a második legveszélyesebb út, az autópályák 
között az első helyen van. 
Összesen 128 baleste történt itt az elmúlt év-
ben, ebből 3 halálos, 40 súlyos és 85 könnyű. 
Az országban a második legveszélyesebb főút a 
3-as, amely Gödöllőn, Kistarcsán és Kerepesen 
is áthalad, így a kelet-pesti agglomeráció lakói 
különösen érintettek. 

(Forrás:vezess.hu)

Újabb bölcsődék épülhetnek 
 a térségben

Lezárult a bölcsődei ellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatására 2018-ban 
megjelent pályázat, melyen a Pest megyei, 
önkormányzati tulajdonú intézmények juthat-
tak támogatási lehetőséghez bővítésre, vagy új 
bölcsőde megépítésére.

Összesen 53 települési önkormányzat pályá-
zott sikerrel a több mint 9,2 milliárd forintos 
hazai fejlesztési forrásra. A tavaly meghirdetett 
pályázatra több mint kétszeres volt a jelent-
kezés, így a Pénzügyminisztérium az eredeti 
támogatási keretösszeget 4,7 milliárd forinttal 
megemelte.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Kistérség né-
hány települése, és  több környékbeli telepü-
lés is különböző mértékű támogatáshoz jutott. 
Íme, a sikeres pályázatok és települések:
A veresegyházi Meseliget Bölcsőde bővítése 
-162 255 800 Ft; Mini bölcsőde kialakítása 
Csörög községben – 32 000 000 Ft; Az „Éva 
ház” bölcsődévé alakítása Szadán – 49 979 999 
Ft; Bölcsőde építés Erdőkertesen – 400 000 
000 Ft; Új, 48 férőhelyes bölcsőde építése Őr-
bottyán Városában – 367 996 750 Ft.
 

A hónap híre

Ilyen lesz majd az őrbottyáni bölcsőde
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A hónap témája

Itthon vagyunk
Veresegyház várossá nyilvánításának 20. évfordulója közeledtével megkérdeztünk néhány helybélit, régi lakost és később érke-
zettet, hogy mondják el, milyennek látják az elmúlt két évtizedet, és mit jelent nekik veresegyházinak lenni. Persze, mindenkinek 
mást és mást…

A véletlen műve volt

Amikor fiatal házasként idejöttünk albérlet-
be, senkit sem ismertem nemcsak Veresen, de 
a környékén se. – emlékszik vissza Dóra, akit a 
véletlen vezetett ide. – Egyetlen szempont sze-
rint döntöttünk: mivel akkor már bármelyik nap 
megszülethetett a fiunk, kertes házba szerettünk 
volna költözni, és itt találtunk megfizethetőt. Na, 
ebben például sokat változott a város, mert most 
már sokkal drágábbak a lakások! 23 évvel ezelőtt 
azonban nagyon kedvező áron tudtunk kibérel-
ni egy szép, új házat, és örültünk annak is, hogy  
könnyen és gyorsan, lényegében bármikor be tu-
dunk menni Pestre, mert közel az autópálya. Ak-
koriban tényleg szinte mindenért be is ugrottunk, 
hiszen vásárolni se lehetett máshol. Úgy emlék-
szem, akkoriban csak a Coop volt, a Triangoló is 
csak később épült meg, ahová az első CBA üzlet 
költözött. Szóval az első években mindent a fővá-
rosban intéztünk, és persze, a férjem naponta be-
járt dolgozni is. Emlékszem, a teraszról beláttam 
a főutat, és láttam, mikor ér be a városba, annyira 
gyér volt még a forgalom, hogy könnyen felis-
mertem az autóját. Mire elért hazáig, megterítet-
tem és kitálaltam az ételt, már csak asztalhoz kel-
lett ülnie. Emlegeti is a régi szép időket! Úgy volt, 
hogy csak addig maradunk, amíg a gyerek óvodá-
ba nem megy, és vissza nem megyek dolgozni, de 
mire eljött ez az idő, már annyira megszoktunk itt, 
hogy végül vettünk egy telket az önkormányzat-
tól –akkor még nagyon olcsó volt az is – és épít-
kezni kezdtünk. Amiért ma már elmennénk, az a 
borzasztó forgalom, és a lassú haladás munkába 
befelé, majd délután hazafelé, mert rengeteg az 
autó, de ha beszélünk is erről néha, tulajdonkép-
pen nem gondoljuk komolyan, mert hová is men-
nénk? Nem hiszem, hogy jobb helyet találnánk…

Végigcsináltuk a hőskort!

Melinda sem volt idevalósi ugyan, de „régi” 
veresinek vallja magát, mert, mint mondja, csa-
ládjával „végigcsinálta Veresegyház hőskorát”. 
Amikor a csonkási telkek parcellázását köve-
tően felépült a házuk, és beköltöztek, még alig 
volt valami a környékükön. – A babakocsikat a 
félméteres homokban toltuk a többi anyukával, 
és emlékszem, egyszer úgy beragadtunk autóval 
a sárba, hogy csak egy traktor tudott kihúzni! A 
legérdekesebbek az iskolaévek voltak – idézi fel 
jó 25 év távlatát – mert hirtelen annyi iskoláskorú 
gyerek lett a városban, hogy nem fértek el sehol. 
Voltak osztályok a zeneiskolában, de még a régi 
piaci épületbe is jártak gyerekek, és alig vártuk, 
hogy felépüljön végre a Mézesvölgyi iskola. A 
lányom évfolyama volt az első, amelyik beköltöz-
hetett az új iskolába, aminek akkor még javában 
épült a tornatermi és az uszodai része. Amikor az 
is kész lett, ott tanult meg kiválóan úszni. Évek-
kel később megszületett az öccse, és úgy hozta az 
élet, hogy muszáj volt minél előbb visszamennem 
dolgozni, de éppen abban az évben adták át a böl-
csődét, Marci tehát azt lakta be az elsők között. 

Gyermekkorom legszebb nyarai

Budapesti lány vagyok ugyan, de mióta az esze-
met tudom, közöm van Veresegyházhoz – fo-
galmaz talányosan Erika, de nem kell sokáig 

töprengenem a megoldáson, mert elárulja, hogy 
a szüleinek itt volt nyaralójuk az Öreg-hegyen. 
Veresegyház tóstrandja, csendes falusi környeze-
te miatt sok fővárosit idecsalogatott, akik a kor 
divatja szerint kis hétvégi házakat, hobbitelkeket 
vásároltak. – Kicsi korom óta megszokott volt 
nálunk, hogy tavasztól őszig minden hétvégét 
itt töltünk, és ahogy a kis nyaralót egyre kényel-
mesebbé alakítgattuk, már télen is ki-kijöttünk. 
Nekem Veresegyház az a hely, ahol megtanultam 
úszni, biciklizni, életemben először itt, a tó jegén 
volt a lábamon korcsolya, és persze, a gyerekkori 
barátaim zöme is innen származik. Mire a szüle-
im nyugdíjasok lettek, végleg kiköltöztek az itte-
ni kis nyaralóba, mi pedig a férjemmel és a két 
kisfiammal megkaptuk tőlük a pesti lakást. Ter-
mészetesen gyakran látogattuk őket, és pár évvel 
ezelőtt bizony eljött az idő, amikor már nem szí-

vesen hagytuk itt magukra őket. Ezért úgy döntöt-
tünk, hogy eladjuk a lakást, és mi is ideköltözünk, 
hogy a közelben legyünk, ha szükség van ránk. Öt 
éve telepedtünk le a városban, tehát új lakóknak 
számítunk, de ahogy már mondtam, itt töltöttem 
gyerekkorom legszebb, felejthetetlen nyarait, így 
tulajdonképpen hazajöttem. Az elmúlt húsz évben 
a város rengeteget változott, nagy a forgalom, 
zsúfoltak az üzletek, és új városrészek nőttek ki 
a földből, de én már biztosan nem megyek innen 
sehová.

A hely, ahol a napjaimat töltöm

Pártatlan szemlélődőnek mondja magát Zsolt, és 
végülis igaza van: ő bizony nem lakik és soha-
sem lakott Veresegyházon. Azt mondja, nem is 
fog, mert lusta ahhoz, hogy ennyire átrendezze 
az életét. Viszont az elmúlt csaknem két évtized-
ben minden egyes hétköznapot itt töltött, az egyik 
legrégebben a városban letelepedett nagyvállalat 
dolgozójaként. – A veresegyháziakhoz képest 
fordítva élem az életem: én reggel Pestről érke-
zem, és késő délután oda térek vissza, tehát ép-
pen szemben megyek a csúcsforgalommal. Ezért 

nincs panaszom a közlekedésre, viszont látom, mi 
folyik az utakon a csúcsidőszakban. Az, hogy itt 
dolgozom, nem csupán azt jelenti, hogy kizáró-
lag a gyárkapun belül vagyok, gyakran intézem 
el itt az ügyes-bajos dolgaimat, egyszerűen azért, 
mert itt nem kell annyit várni egy időpontra, mint 
a belvárosban, ahol lakom. A kollégáim zöme is 
helybéli, illetve messzebbről, akár külföldről pá-
lyázta meg az állását, majd természetesen ideköl-
tözött, velük olykor munka után is összejövünk 
egy kis beszélgetésre. A cég időnként önkéntes 
munkát szervez valamelyik veresegyházi intéz-
mény csinosítására, és ezeken mindig magától 
értetődően részt veszek, mert szerintem is fontos, 
hogy tegyünk valamit a településért. Főként, mert 
jó látni, hogy ilyen hihetetlen ütemben fejlődik! 
Gyakran érkeznek külföldi vendégek a gyárba, 
nemcsak Európából, de Ázsiából és Amerikából 

is, és szinte mindenki megjegyzi, hogy milyen 
szépek az épületek ebben a kisvárosban, és mi-
lyen rendezett, tiszta a környezet. Ilyenkor én is 
érzek némi büszkeséget, mert nekem is közöm 
van hozzá. Tősgyökeres budapestiként a közössé-
gért, a közért tenni akaró embereket tartom Veres 
legnagyobb erősségének, akik közül nekem is van 
szerencsém párat ismerni. Jó emberek élnek itt, és 
ez a lényeg.-

A jó emberekről, a közösségről jut eszembe még 
egy apró történet, amit az egyik beszélgetőtársam 
mesélt. Hogy amikor ideköltözött, nem ismert 
senkit, és eleinte nagyon magányosnak érezte ma-
gát. Aztán egyszer hazafelé sétálva úgy tartotta il-
lendőnek, hogy ráköszönjön egy idős bácsira, aki 
épp akkor jött ki a háza kapuján, amikor ő oda-
ért. „Szervusz, kislányom” szólt vissza kedvesen 
a bácsi, és neki nagyon jólesett ez a megszólítás. 
„ Az is lehet, hogy összetévesztett valakivel, de 
nekem ott és akkor nagyon sokat jelentett. Egy-
szeriben azt éreztem, semmi baj, itthon vagyok. 
Így van ez azóta is.”

(-k-)

Ugye emlékszünk még erre a régi üzletsorra Veresegyház mai főtere helyén
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Kultúra
AUGUSZTUSI PROGRAMOK AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZBAN
AZ INTÉZMÉNY AUGUSZTUS 9-IG ZÁRVA TART!

20-án (kedd) 20.00 KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG a  
 Szent István parkban
 Köszöntőt mond: dr. Pásztor László polgár- 
 mester
 Kenyéráldást mond: Gergely Ferenc  
 Barnabás református lelkész
 Községi díjak, elismerések átadása
 Műsor: az European Operett művésze, Pohly  
 Boglárka énekel
22-én (csütörtök) 14.00-18.00-ig Véradás
25-én (vasárnap)  Nosztalgia Klub
26-30-ig (hétfőtől péntekig) 10.00-12.00 óráig a 
 Step by Dance csoport a színházteremben

***

2019. SZEPTEMBERI  ELŐZETES

3-án (kedd)  9.00-11.00 vásár
12-én (csütörtök) SZENIOR AKADÉMIA – 
  Időskori pszichológiai és pszichiátriai problé- 
 mák – előadó: dr. Jászberényi József
14-én (szombat) 18.00 Helyi Értéktár – értékeink 
  Erdőkertesen – kiállításmegnyitó
28-án (szombat) Ulti Klub
29-én (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub 

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub 
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mind-
azon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatott-
ságot éreznek a település múltjának kutatásá-
ra, az itt kezdetekben megtelepedett családok 
életének, sorsának felderítésére.

BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét ősztől 
(megfelelő számú jelentkező esetén) a Faluház-
ban,  vezeti Havas Péter. A foglalkozások heti egy 
alkalommal, pénteken 17.00-19.00 óráig lesznek, 
a  minimum létszám 4 fő, és a maximum 6 fő.
Tervezett foglalkozások száma: 4 
A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket 
készíthetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és 
tűzzománccal kombinálva.
A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszköz-
használatot, a felhasznált bőr és a festék árát is 
tartalmazza. Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok 
ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.), melyet 
az elkészített ékszerhez felhasználnak, külön fi-
zetendő. 

***

ALAPFOKÚ GOMBAISMERETI TANFO-
LYAM indul Erdőkertesen ősszel, folyamatos 
csatlakozási lehetőséggel. A tanfolyam kettő idő-

szakos: ősszel és tavasszal 6-6 elméleti foglalko-
zással (minden 2. csütörtökön 18-20 óráig) és 6-6 
terepgyakorlattal (hétvégén kb. 2-3 órás elfoglalt-
sággal).

Több, mint 110 gombafaj megismerésére nyílik 
lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabá-
lyaival, a gomba termőtest felépítésével, határozó 
bélyegeivel, a mérgezésekkel, a felhasználással 
és tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elekt-
ronikus tananyagot és jegyzetet is kapnak a részve-
vők.  
Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidó-
nia gomba szakellenőrnél (tel.: 30-293-0359, 
szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház 
elérhetőségein.

Megfelelő számú jelentkező esetén újból in-
dítjuk a KOSÁRFONÓ ÉS A NEMEZELŐS 
TANFOLYAMot, továbbá a patchwork (folt-
varró) klubot. Várjuk az érdeklődők jelentkezé-
sét! 

PÉLDÁT MUTATVA
 Magyar Szabadságért Díjat kapott Roszík Gábor 
és dr Beer Miklós a gödöllői Magyar Szabadság 
Napja megemlékezés alkalmából, június 29-én.

A Magyar Szabadság Napja Alapítvány díját min-
den évben olyan személyiségek kaphatják meg, 
akik az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel 
nagyban hozzájárultak Magyarország független-
ségéhez, demokratikus fejlődéséhez, a magyarság 
tudat, a magyar kultúra megőrzéséhez, továbbvi-
teléhez. Munkájukkal példát mutatnak a magyar 
nemzetnek, a magyar népnek.

„Roszík Gábor, a legújabb magyar demokrácia 
első szabadon megválasztott országgyűlési kép-
viselője. Lelkész családból származik, diplomáját 
az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szerezte.

1984-ben került lelkészként Gödöllőre, ahol a 
lelkészi állást tíz éven át töltötte be. Ez idő alatt 
a veresegyházi és az isaszegi lelkészi feladatokat 
is ellátta. 1988. novemberében részt vett az MDF 
gödöllői szervezetének megalapításában és még 
ebben az évben nyílt levelet fogalmazott Gödöl-
lő-Isaszeg akkori országgyűlési képviselőjének, 
a párt kezdeményezésére a képviselő asszonyt 
visszahívták a Parlamentből és 1989. áprilisában 
elérték, hogy lemondjon mandátumáról. A kom-
munista rendszerben ez volt az egyetlen sikeres 
kísérlet képviselő elmozdítására a Parlamentből!

Ezután időszakos választáson 1989. július 22-én, 
országgyűlési képviselővé választották. 1947 óta 
ő lett az első szabadon választott országgyűlési 

képviselő, az akkori magyar országgyűlés egyet-
len demokratikusan választott tagja, aki a rend-
szerváltozás többpártrendszer programjával ke-
rült a Parlamentbe. 1990-ben az MDF színeiben 
ismét országgyűlési képviselő lett. Roszík Gábor 
egyik kezdeményezője volt a Magyar Szabadság 
Napja megemlékezésnek, a szovjet csapatkivonás 

napján, 1991. június 30-án. Később a parlament 
országgyűlési határozatban rögzítette a nap elne-
vezését és az ünnepet is.

A Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóri-
uma Dr. Beer Miklós Váci egyházmegye megyés 
püspökének a keresztény értékrend képviseletéért 
és terjesztéséért, a szegények és oltalomra szoruló 
embereinek védelméért tett tevékenysége, sze-
mélyes példamutató életútja elismeréséül adomá-
nyozta a Magyar Szabadságért Díjat.

Dr. Beer Miklós római katolikus pap, volt váci 
egyházmegyei püspök papi pályáját Esztergom-
ban kezdte, ahol 1966-ban szentelték pappá.
A Hittudományi Akadémián avatták teológiai 
doktorrá. Lelkipásztori munkáját Kőbányán, Szo-
bon, Márianosztrán, Pilismaróton, Dömösön és 
Esztergomban végezte. Közben teológiai tanár-
ként filozófiát oktatott az Esztergomi Hittudomá-
nyi Főiskolán, majd később annak rektora lett.

2000-ben az Esztergom-Budapesti főegyházme-
gye segédpüspöke lett, majd 2003-ban II. János 
Pál pápa a Váci egyházmegye megyés püspökévé 
nevezte ki. Jelmondata „Rendületlenül a hitben”.
Mindenki másnál nagyobb figyelmet fordít a ci-
vil szolgálattevőkre, az elkötelezett világiak kép-
zésére, püspöksége alatt számos világi személyt 
szentelt diakónussá.

Papi szolgálata sohasem maradt az egyház és a 
templomok kőfalain belül, vallja, hogy ne csak 
arra a pár órára legyen a lelkünkben béke, amíg 
a szentmisét hallgatjuk, aztán mindent ott folyta-
tunk, ahol abbahagytuk. A hitünk kötelez minket 
arra, hogy annak megfelelően éljünk.

A Magyar Szabadságért Díj

Valahol Európában – Gödöllő főterén

A gödöllői főtér átalakítása után első ízben ad majd otthont színházi pro-
dukciónak is, 2019. 08. 17-én és 18-án, 20.30-kor, a világhírű film, a Va-
lahol Európában musical változatának előadása révén. A rendezés kihasz-
nálja a tér adottságait, hiszen a színpad mellett szerepet kap a környezet 
(a játszótér, a növényzet, az épületek oldala és teteje), és fontos jelenetek 
játszódnak a nézőtéren is a nézői élményt nem zavarva.
Az előadásban 32 gödöllői és környékbeli gyermek szerepel 6-13 éves ko-
rig, akiket közel 20 felnőtt szereplő egészít ki. Bár az előadás félplayback 
módon kerül bemutatásra, a történet egy adott pontján többféle hangszer 
is megszólal élőben a legváratlanabb helyeken.

A hónap híre
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Kultúra

Innen-onnan

Ennek tudatában próbál élni a világban és rend-
szeresen fejti ki gondolatait az egyház erényeiről 
és a hibáiról, a kereszténység jelenéről és jövőjéről, 
nem elhallgatva a keresztények felelősségét sem.

Különös súlya van ma kereszténynek lenni és ami 
ettől is több, keresztényként élni. Keresztényként 
nem háríthatjuk át a megoldás felelősségét másra, 
nem ámíthatjuk magunkat, nem csukhatjuk be a 
szemünket, ha bajbajutott embereket látunk. Akik 
nem maguk keresték a nyomorúságukat, de saját 
erejükből nem tudnak abból kiemelkedni. Keresz-
tényként felelősségünk van értük, testvéreinkért, 
legyen az cigány, zsidó vagy bármely ország népe. 
Az Úristen egymásra bízott bennünket” – mond-
ja több nyilatkozatában is-, “tőlünk várja, hogy 
testvérként tegyünk egymásért valamit. Amikor 
keresztény testvérként tekintünk a másik ember-
re, csak akkor nevezhetjük magunkat is valóban 
kereszténynek.

Több körlevelet adott ki a cigánypasztoráció elő-
segítésére, melynek legfontosabb eleme az evan-
gelizáció, a hit terjesztése, a vallásos lelki életel-
mélyítése, megerősítése A lelki élet elmélyítése 
mellett a cigánypasztoráció a legkülönfélébb for-

mákban tevőlegesen részt vállal a cigányság hát-
rányos helyzetű csoportjainak társadalmi felzár-
kóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában.
De számos helyen kerül sor ennek keretében kari-
tatív adomány-osztásra, gyermek- és felnőtt okta-
tási programokra, átképzésekre, munkahelyterem-
tésre, idősek és betegek szociális gondozására.
Katolikus püspökként különös súlya van az általa 
képviselt gondolatoknak, nyilatkozatainak és az 
elmondottakért való kiállásának.

Megtanulni együtt élni, a keresztény gondolko-
dásunkból kell, hogy fakadjon. Mindenki testvér, 
ennek elfogadásához fel kell nőni. Keresztény-
ként tudnunk kell, hogy senki sem maga válasz-
totta meg, hogy hová szülessen, mindannyian em-
berként születünk, és hordozzuk a Teremtő Isten 
képét. Sokan művelt, intelligens keresztény em-
bernek gondolják magukat, csak éppen az hiány-
zik az életükből, ami a legfontosabb , ami miatt 
tényleg kereszténnyé válhatnának, az önzetlen-
ség, a lemondás, a jézusi lelkület. 
Nagyon nehéz feloldani a gyűlöletet, az előíté-
letet, de nincs más út – Beer Miklós püspök ezt 
vallja, erre tett esküt. „ pap vagyok mindenhol”, 
mondja és e szerint éli életét.”

Ismét véget ért egy tanév a Vodafone Alapítvány Digitális Iskola 
Programjában. Az idei cél az volt, hogy minél több pedagógust 
vonjanak be a digitális eszközök használatának gyakorlatába 
és fejlesszék a programban résztvevők digitális kompetenciáit. 
A Digitális Iskola Programnak köszönhetően egy egyre széle-
sedő digitális tanári közösség épül Magyarországon. 

A Vodafone Alapítvány által 2015-ben életre hívott Digitális Iskola Program 
tervei között szerepelt többek között a tanárok és a diákok digitális kompe-
tenciáinak növelése, valamint, hogy lehetővé tegye az elmaradottabb térsé-
gek tanulói számára is, hogy részesülhessenek a digitális világ nyújtotta le-
hetőségekből. Működésének első évében a Program elsősorban eszközöket 
és internet kapcsolatot biztosított a résztvevő iskoláknak, ezt követően pedig 
az eszközhasználatra vonatkozó tudás átadása volt a fókuszban, a tanulók 
digitális írástudásának növelése érdekében. A tudásépítéshez azonban a diá-
kok mellett szükség van tanárokra is, hiszen az IKT eszközöket megfelelően 
alkalmazó, digitálisan képzett pedagógusok olyan kreatív és személyre sza-
bott tananyagokat képesek összeállítani a diákok számára, amellyel később 
hatékonyan tudnak reagálni a társadalom és a munka világának technológiai 
változásaira. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az IKT eszközök 
használata önmagában nem növeli a pedagógiai hatékonyságot, a hatékony 
digitális oktatás a modern pedagógiai elvekkel karöltve, a konstruktív és 
játékosított szemléletet, a tanulói együttműködést és az oktatás személyre 
szabását előtérbe helyezve valósul meg. 

Épp ezért a Vodafone Alapítvány a Digitális Iskola Program működésének 
harmadik évében azt vállalta, hogy fejleszti a programban résztvevő tanárok 
digitális kompetenciáit és megmutatja, hogy hogyan lehet beépíteni az IKT 
eszközöket a tanórákba, ezáltal pedig egy tudásmegosztó digitális tanári kö-
zösség jöhet létre. 

„Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy nem elég az eszköz és az 
internetkapcsolat, szükség van arra, hogy a pedagógusokat praktikus se-
gítséggel lássuk el az IKT eszközök tanórai használata kapcsán. A kérdés 
már nem az, hogy használják-e az IKT eszközöket, hanem az, hogy hogyan 
használhatják jól.” – mondta el Váczi Dorka, digitálispedagógia-szakértő, a 
Program Főállású Angyala. 

Idén tavasztól kidolgozott szakmai anyag segíti a tanárokat a digitális esz-
közök használata kapcsán felmerülő hogyan, mit, mikor, mennyit? kérdé-
sek megválaszolásában. Havi rendszerességgel módszertani és technikai 
jótanácsokat olvashatnak az eszközök helyes használatától a pedagógiai 
tevékenységekbe való beépítési lehetőségeken keresztül a különböző app-
likációk használatáig. Majd a szakmai anyaghoz kapcsolódóan kihívásokat 
teljesítenek, amiket le is tesztelnek a tanórákon. Ha elakadnának, kérdései-

ket bármikor feltehetik a Főállású Angyalnak és egymással is megoszthatják 
a tapasztalataikat. Az egyelőre egy Facebook csoportban zajló tudásmegosz-
tás olyan jól működik, hogy ezt a Digitális Iskola Program ősztől egy másik, 
külön erre a célra kifejlesztett platformra kívánja áthelyezni. 

A kihívásokban innovatív pedagógiai módszertanok használatával különféle 
oktatásban hasznos felületek kipróbálására buzdítják a tanárokat, melyekhez 
minden esetben használati útmutatót is kapnak. A kihívások kidolgozásánál 
az egyik fő szempont az volt, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok 
számára motiválóak és érthetőek legyenek.  

A megújult Digitális Iskola Program eredményei önmagukért beszélnek: a 
programban résztvevő 25 iskolából összesen több mint 600 pedagógushoz 
jutott el a szakmai anyag. A tanárok motivációját jól mutatja a digitális óra-
tervek készítésébe vetett energia is, ugyanis irodalomtól a testnevelésen át, 
az éneken keresztül a hittanig szinte minden tantárgyból érkeztek óravázla-
tok, jó gyakorlatok. 

A pedagógusok egyöntetű visszajelzése szerint a Digitális Iskola Program 
segítségével sokat bővült a digitális tudásuk, és mostanra sikeresen be is 
építik az újonnan elsajátított ismereteket a munkájukba. 
Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján a Vodafone Alapítvány kitűzött cél-
ja, hogy a jövőben a tudásmegosztás révén minél több tanárt vonjanak be a 
tudásmegosztó digitális tanárok közösségébe.
  

A Vodafone Magyarország Alapítványról

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként —  
28 országban hozta létre helyi alapítványát, felismerve, hogy az adott tár-
sadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szer-
vezett társadalmi befektetési programokkal lehet leginkább kielégíteni. 

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, 
s megalakulása óta több mint 1,5milliárd forint támogatást osztott ki civil 
partnerei között. Az adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyez-
nek a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra. A 
Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség tá-
mogatása mellett. Tevékenysége két fő területre összpontosít: a diszkri-
mináció visszaszorítása és a hátrányos helyzetűek oktatása. 

Ezeket a programokat a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone  
Magyarország Alapítvány a VSSB Vodafone Szolgáltató Központ Buda-
pest Zrt.-vel közösen szervezi. 

Digitális iskola, digitális tanárok és egy segítő szolgáltató
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Innen-onnan
A MŰVÉSZETEK ZÖLDJE
Az évente Kapolcson és környékén megrendezett Művészetek Völgye ren-
dezvénysorozat hagyományos programjai között szerepel a talán kevésbé 
ismert Művészetek Zöldje, melyet a környezetvédő és környezettudatos civil 
szervezetek hívtak életre, azzal a szándékkal, hogy az ökologikus életszem-
léletet és életvitelt szélesebb körben megismertessék a fesztivál közönségé-
vel. Idén Kapolcson a hagyományos népi építés is a témák közé került, mivel 
nemcsak környezetbarát és újrahasznosítható anyagokat használ, de az épü-
letek működése is közelíti a divatossá váló zöldházak alacsony ráfordításait. 
A téma – dacára annak, hogy egy szórakoztató, kulturális rendezvény prog-
ramjába épült – feltűnően sok érdeklődőt vonzott, volt, aki végighallgatta és 
kérdezett, volt, aki csak be-benézett pár percre, mindenesetre jó volt látni, 
hogy a fenntarthatóság témája ennyi embernek fontos.

A régi értékek megőrzését, az ősi ismeretek továbbadását tűzte ki célul a 
rendezvény egyik előadója, Józsa Tamás építész-tanár, aki munkája során a 
győri Hild József Építőipari Szakközépiskola tanulóit vonja be kreatívan a 
hagyományőrzésbe. Ő a hagyományos szakmai gyakorlat helyett azt a mód-
szert választotta, hogy nyári táborokba viszi a diákokat: egy-egy kis faluba, 
ahol testközelből láthatják, tapasztalhatják, „megtapogathatják”, a szerkeze-
teket, nagyon sok épületet felmérhetnek, rengeteget beszélgethetnek az otta-
ni emberekkel. Nagyon sok táborban voltak már, ahol igyekeztek a lecsupa-
szított falakat szemügyre venni. „ Itt nincs ámítás, nincsenek függönyfalak, 
itt a szerkezet vagy tartja magát, és akkor minden rendben van, vagy nem 
tartja, és akkor összedől”. A táborok során rengeteg falusi emberrel beszél-
gettek, és megismertek például ősi építési szakmák utolsó művelőit is: egy 
hajdani falusi téglavető mesterrel készült rövid filmben láthatta is a közön-
ség, hogyan készítették kizárólag hagyományos módon, kézi munkával az 
egyedi, jelölt, égetett téglákat.

Bárdolás és „pupu” kemence

Pár éve már a Szentendrei Skanzenben tartják ezeket a táborokat, ahol olyan 
műveleteket tanulnak meg és végeznek, mint a bárdolás –a nyers  faanyag 
lesimítása -, vályogvetés, faltapasztás. Ez utóbbi művelet lényege, hogy a 
sarat fel kell erővel csapni a falra, mint a habarccsal is teszik a kőművesek, 
hiszen, ha levegő marad alatta, az beszívja a levegő nedvességét, és nem 
tapad meg, vagy idő előtt felhólyagosodik. Megtudtuk, milyen a kézből fa-
lazás, amikor agyaggal tapasztják össze a köveket, hallottunk arról, hogyan 
készül a „pupu” kemence, ugyancsak agyaghabarccsal rakva, amit, ha ki-
égetnek, szilárd kerámiafelületet képez.
Az iskola diákjai külföldi projektekben is részt vesznek, amiről olyan fotó-
kat is láthattak az érdeklődők, ahol egy észt boronaházat terveztek meg és 
készítettek el. Erdély sem maradt ki a felderítésből: egy gravitációs elven 
működő, rugó nélküli ősi erdélyi zárszerkezet működését magyarázta el a 
közönségnek. „Megint csak a leleményesség, amit itt látunk, és a helyben 
rendelkezésre álló anyagok felhasználása”. 
Megismerkedtek a hallgatók a nádfedéssel is: nem ugyanaz ám, mint a zsúp-
fedél, ami a rozs szalmáját használja fel. A hiedelemmel ellentétben tartós, 
mert elég csupán a nádtető felső rétegét kicserélni, ha megsérült, vagy elöre-
gedett, az üreges nádszálak ugyanis olyan tökéletesen levezetik a tetőt érő 
esővizet, hogy az nem tesz kárt tetőben.

Szintén a népi leleményességre utaló példa a fagerendázat, ami akár száz év 
alatt sem repedezik meg, és tökéletes állapotban megmarad a látszó meny-
nyezeten. Most azt is megtudtuk, miért: mert a padlás felé eső fafelületet már 
eleve beékelik, hogy a fa a már megkezdett repedés mentén repedjen tovább, 
és a ne a belső oldalon.
Az érdekes és szemléletes előadáson régi fotók segítségével tudhattuk meg, 
milyen tudatosan készítették úgy a tornáctetőt, hogy nyáron hosszan árnyé-
kolja a falat és a hosszanti oldalon lévő ablakokat, míg télen, alacsony nap-
járás idején lehetővé teszi, hogy a napsugarak mélyebben elérjék és felmele-
gítsék a falat. Az sem véletlen, hogy a fonott kerítésben függőlegesen állnak 
a vesszők: vízszintesen ugyanis megtartanák a csapadékot, és elkorhadná-
nak, míg függőlegesen elhelyezve a víz lefut rajtuk, és sokáig ép marad a 
kerítés. Láttunk kúszózsalus építkezést is, ahol a tömött falakban a teljes 
magasság elérése után vágták csak ki az ajtók és az ablakok helyét – a zsalu-
zatban nem tudták volna ezeket a lyukakat kirekeszteni.
Az előadó a hagyományos kenyérsütő kemencék működését is elmagyaráz-
ta: a kemence alján van egy hőtároló rész, ami üveggel, nagy kövekkel van 
kirakva, és amikor felfűtik a kemencét, ez az alsó rész sugározza a hőt, a 
felső rész egy hőtükör, így amikor beteszik a kenyereket, gyönyörűen meg 
tudnak sülni ezáltal.
A hagyományos népi építés mellett a modern passzív épületek technikáival 
is foglalkozik az iskola. De mint egyik régi tanárának mondása szól, „Aki 
kisméretű téglából meg tudja csinálni a falat, az biztos, hogy másfajta tég-

lából is meg tudja.” Így, ha valaki ezeket az ősi alapdolgokat megtanulja, 
akkor a korszerű alapanyagokat és szerkezeteket használva, a megfelelő hát-
térismerettel akár a legmodernebb okosházakat is meg tudja csinálni. 

Mitől okos egy ház?

A hagyományos népi építészet alapjaitól a ma legkorszerűbb építési for-
mához érve egy keveset megtudhatott a jövőbe mutató okosházakról is a 
közönség. Ez az épület már arra képes, hogy megfigyeljen dolgokat, ma-
gát kiokosítsa, és minimalizálja a szükségtelen vagy felesleges dolgokat. A 
világítási, fűtési, szellőzési igényt az optimális szintnek megfelelően tudja 
beállítani. Zalaegerszegen épül egy önvezető autók tesztelésére szolgáló pá-
lya, amelyhez egy okos város is csatlakozik, és ahol az autók egymással és 
az épületekkel is tudnak majd kommunikálni. De létezik már okoshűtő is, 
ami jelzi, ha kifogy belőle az élelmiszer, és olyan változatuk is van, amelyik 
meg is rendeli a szükséges árut. A fejlődés előtt szinte nincs határ.
Ez a záró gondolatsor tulajdonképpen meg is magyarázta, miért van szükség 
a Művészetek Zöldjére és a hasonló kezdeményezésekre, hiszen nem sza-
bad a technika és technológia fejlődését tudatlanul csupán szemlélnünk. A 
múltbeli értékekre támaszkodva megfontoltan kell döntenünk a lehetőségek 
ismeretében akkor is, ha a leendő lakásunkról van szó. 

(Ka)

Józsa Tamás a múlt építési technikáit adja tovább diákjainak
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Egészség
Szívbarát séták Veresegyházon
A közel 700 éves település, Veresegyház ebben 
az évben ünnepli városi rangra emelésének 20-ik 
évfordulóját. A regionális központi jellege már a 
XIV. században megmutatkozik, amikor a Váci 
egyházmegye szervezetén belül a főesperesség 
székhelye volt. Ezt a központi meghatározó sze-
repét a mai napig megtartotta, mind gazdasági, 
mind lakosságának aktivitása területén, mint a 
nyolc településből álló Veresegyházi Kistérség 
központja.

A város lakossága dinamikusan növekszik, mára 
elérte a 20 000 főt. Jellemzően fiatalok költöznek 
ide, az átlagos életkor 37 év. Az itt élők 33 %-a 
25 év alatti, a 60 év felettiek aránya is 25 % körül 
mozog.
A város sportélete nagy múltra tekint vissza. 
Több, mint hatvan sportegyesület, csoport műkö-
dik, így az aktív mozgásra vágyók számára bő-
ven van választási lehetőség. A fiatalok, és felnőtt 
sportolók által elért, országos szinten is kiemel-
kedő teljesítményéről rendszeresen tájékoztatjuk 
az olvasókat.
Az egészség megőrzésének, a szív és érrendsze-
ri betegségek megelőzésének egyre nagyobb je-
lentősége van a mozgásszegény életmód mellett. 
Talán kevéssé ismert, hogy a jó levegőn tett séta, 
gyaloglás bármely korosztály részére elérhető, és 
nagy mértékben hozzájárulhat az egészség meg-
őrzéséhez.
2019. július 4-én átadásra került Veresegyházon 
a tavak környékén az a túrösvény, amelyet az „Út 
az egészséghez” programon belül hoztak létre a 
program megálmodói. A programot a Budapesti 
Szent Ferenc Kórház és a Sanofi támogatásával, 
a helyi önkormányzatokkal közösen valósítják 
meg.
Négy év alatt több tucat ember életét menthették 
meg az „Út az Egészséghez” elnevezésű program 
eddigi túraösvényei.
A veresegyházival együtt immár öt helyen állnak 
speciális túraösvények a gyógyulásra, egészségük 
megőrzésére vágyók rendelkezésére, akik közül 
sokan az életüket köszönhetik a négy évvel ezelőtt 
elindult kezdeményezésnek. A túraösvényeken 
rendszeresen tartott gyorsszűrések révén a magu-

kat egészségesnek gondoló túrázók 3 százalékáról 
derült ki, hogy mielőbbi szakorvosi vizsgálatra 
szorulnak valamilyen komolyabb kardiovaszku-
láris megbetegedés miatt. A szív- és érrendszeri 
betegségek csak az Európai Unióban 1,9 millió 
ember halálát okozzák évente, ahogyan – a cukor-
betegséggel, a kóros elhízással és ezek következ-
ményeivel kiegészülve – Magyarországon is ezek 
felelősek a halálozások több mint feléért.  

A túraösvények természetesen másra is alkalma-
sak: a súlyfelesleggel rendelkezőknél lényegesen 
több esetben jött felszínre olyan enyhébb, műtét 
nélkül kezelhető probléma a túrázók között, mint 
például a magas koleszterinszint vagy a magas 
vérnyomás, köszönhetően a Budapesti Szent 
Ferenc Kórház megelőzésre és kórházon kívüli 
rehabilitációra fókuszáló „Út az Egészséghez” 
programjának.  
Ennek négy évvel ezelőtti Hárs-hegyi rajtja után 
egy esztendővel az újpesti Farkaserdőben ad-
tak át túraösvényeket, majd a Miskolc melletti 
Csanyikvölgy, a Sanofi gyáregységének szom-
szédsága, aztán a Normafa következett, most 
pedig Veresegyházon is felfestették az szívalakú 
túrajelzéseket a legújabb útvonalakra, amelyeken 
már az átadás napján is sokan sétáltak végig. 
 „A programnak a rehabilitáció mellett a megelő-
zésben is elvitathatatlan a jelentősége” – fogal-
mazott az ünnepélyes átadón Dr. Tuzson Bence 
közszolgálatért felelős államtitkár, országgyűlési 
képviselő, példaértékűnek nevezve a klasszikus 
gyógyszeres kezeléstől elrugaszkodó, formabon-
tó kezdeményezést. 
A Sanofi az első perctől szakmai partnerként vesz 
részt a túraösvény hálózat létrehozásában, Szöré-

nyi Beáta, a cég vezérigazgatója az egészség érté-
kére hívta fel a figyelmet: „Az egészség az emberi 
élet egyik legfontosabb értéke, megőrzése, illetve 
visszaszerzése közös feladat; az orvos, a megfele-
lő terápia és a beteg egyformán szükséges hozzá. 
Az „Út az Egészséghez program” innovatív és ho-
lisztikus szemléletével az embert és az egészséget 
helyezi a középpontba, ami tökéletes összhang-
ban áll a Sanofi értékeivel. Büszke vagyok a Szent 
Ferenc Kórházzal közösen elért eredményekre, és 
nagyon örülök, hogy ma Veresegyház lakossága 
előtt is megnyithatjuk az utat az egészséges élet-
mód felé.” 
Dr. Diószegi Zsuzsanna, a Sanofi Veresegyházi 
Gyáregységének korábbi igazgatója, Veresegyház 
díszpolgára kezdte meg azt a munkát, amely ered-
ményeként létrejött a túraösvény.
Dr.Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent Fe-
renc Kórház főigazgatója, az „Út az Egészséghez 
program” ötletgazdája kitért arra is, hogy a séták 
a szűrésben is komoly segítséget jelentenek: az el-
múlt években több tucat beteget sikerült kiszűrni 
a túraútvonalak túralapjai révén. Ezen kívül hasz-
nosak azoknak az orvosoknak is, akik kifejezet-
ten állapotfelmérési céllal küldenek pácienseket a 
sétára.  
Pásztor Béla, a város polgármestere szerint a tú-
raösvények révén többet tehetnek egészségük 
megőrzéséért a helyi lakosok is, akik ezúttal nem 
csak erdőben, hanem tavak körül sétálhatnak: 
a rövidebb, 40 perces útvonal az Ivacsi- és az 
Öreg-tavat érinti, a közepes nehézségűn pedig a 
Fenyveserdőt és a Pamut-tavat lehet bő egy óra 
alatt körbejárni. A város nevében vállalta, hogy 
a túraútvonalak rendben tartásáról folyamatosan 
gondoskodni fognak.
A túraösvény átadására püspöki áldás mellett ke-
rült sor, és a megnyitó résztvevői részt vehettek az 
első, túravezetők által irányított rövid túrán.
A túrák szakszerű vezetését, a felmérések irányí-
tását havi egy alkalommal – társadalmi munkában 
– a Nordic Walking Klub Veresegyház munkatár-
sai vállalták. Kérésre tesztbotokat is rendelkezés-
re bocsátanak a résztvevők számára. A felmérés 
során minden résztvevő kitölthet egy adatlapot, 
amelyen a megfelelő állomásokon mért pulzus-
szám eredményeit rögzíti, és néhány egészségé-
vel kapcsolatos kockázati kérdésre válaszol. Az 
adatlapok kiértékelését követően szükség esetén a 
Misszió Egészségügyi Központ értesítést küld, és 
javaslatot tesz a szükséges gyógykezelésről.
Az érdeklődők augusztus 11-én vehetnek részt a 
következő túrán, előzetes regisztrációt követően. 
Regisztrálni a merci@fittenveresen.hu címen, 
vagy a +36 70 39-126-03 telefonszámon lehet.
Mindenkinek jó egészséges és kellemes időtöltést 
kívánok:

Katona Ágnes

(Fotók: Lethenyei)

Az ösvényre Dr Beer Miklós, a volt váci püspök kért 
áldást

Pásztor Béla beszéde az ünnepélyes átadón

Az első érdeklődők

Egyszerre vágták át a szalagot

A szívbarát tanösvény térképe

Diószegi Zsuzsanna, a Sanofi veresegyházi 
telephelyének volt igazgatója mindig is szívén viselte 
a várost
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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.veresegyhaz@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 

Minden szombaton szállítunk!

ML  PB NET KFT
LAKOSSÁGI PB GÁZ 

ÉS 11 KG-OS PROPÁN GÁZ
házhoz  rendelésre 

VERESEGYHÁZON

Rendelésfelvétel: 
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

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

ÁLLÁS
Gyakorlott és képzett CNC-gépkezelők jelent-
kezését várjuk magas kereseti lehetőséget 
biztosító, nívós nemzetközi vállalat budapesti 
telephelyére. Érdeklődni, jelentkezni a szer-
kesztőség elérhetőségein lehet, önéletrajz 
mellékelésével: akisterseg@freemail.hu.

ELADÓ

Női kerékpár újszerű állapotban, igényes fel-
szereltséggel Veresegyházon eladó.
Telefon: +36 30 508 2979

APRÓHIRDETÉS

Csatlakozzon a Facebookon is a 
kisterseg.veresegyhazi 

közösségéhez!
Tudjon meg mindent azonnal, ossza 
meg tapasztalatait másokkal,szóljon 

hozzá a történésekhez...
Kapcsolódjon hozzánk, hogy együtt 

naprakészek legyünk!

Csatlakozzon a Facebookon is a 



Színesen
Kosárlabdacsarnok születésnapra

Hagyományok, fiatalság, lendület…

Bár két évtized nem kevés idő, és számos intézmény és a város hírne-
vét öregbítő épület jött létre ezalatt, egy égetően fontos építmény még 
hiányzott innen: nem volt sportcsarnoka Veresegyháznak. 
A 20. évfordulón azonban ezt a hiányosságot is kipipálhattuk, hiszen 
ünnepélyes keretek között sor került a Kosárlabdacsarnok átadására, 
és egyben kipróbálására is, a megnyitót színesítő ének-és táncműsor 
előadásával. 
A csarnok nagy és hosszú csapatmunka eredményeként jött létre. 
Kellett hozzá a csarnoképület, amely a régi téesz-udvarban mellék-
üzemágként működő fémfeldolgozó üzemként épült meg, majd ma-
gánvállalkozásként folytatta a működését, végül a 2000-es évek elején 
kiürült. 2014-ben az önkormányzat megvásárolta az akkor már jó ideje 
üresen álló épületet, akkor még csak bízva abban, hogy valamilyen 
módon az itt élők szolgálatába lehet majd állítani a masszív építményt. 
Balassa Endre építész tervezőt kérték fel, hogy a csarnok sportcé-
lokra való átépítését megtervezze, és mint kiderült, méreteinél fogva 
leginkább a kosárlabda pálya létesítésére lett alkalmas. A sportágnak 
számos követője volt már a veresegyházi fiatalok körében, így Kiss Ist-
ván vezetésével megalakult a városi sportkör kosárlabda szakosztálya. 

Az átépítés kivitelezésére a Magyar Kosárlabda Szövetség támogatá-
sával és a cégek társasági adója (TAO) támogatásra beadott pályázat 
révén, illetve veresegyházi vállalkozások felajánlásaival nyílt lehetőség. 
A csarnokban a nyár folyamán lelátó is helyet kap, elkészülnek az öl-
tözők, és az épület többféle funkciót fog majd ellátni. 
A sportesemények, mérkőzések mellett a Katolikus Gimnázium diák-
jainak tartanak majd itt testnevelés órákat, amíg az iskola saját torna-
csarnoka elkészül, illetve alkalmas kulturális rendezvények megtartá-
sára is.

Veresegyház június utolsó hétvégéjén ünnepelte várossá nyilvánításának 20. évfordulóját. A szép, kerek 
évfordulót a már megszokott, három napos rendezvénysorozattal ünnepelte meg a város, rengeteg lát-
nivalót és szórakozási lehetőséget kínálva az itt élő régi és új lakosoknak, akik ebből az alkalomból egy 
különleges ajándékot is átvehettek: elkészült a várva várt kosárlabdacsarnok, amit az ünnep alkalmából 
vehetett birtokba a lakosság.
A húsz év alatt számos hagyomány teremtődött, mint például az évfordulós ünnepségre időzített főző-
verseny, ami természetesen idén is nagy népszerűségnek örvendett. A Városi Múzeumban Veresegyház 
jövőjéről, jövőképéről szóló kiállítás nyílt meg, és péntek délutántól vasárnap estig számos sportprog-
ram, gyermekelőadás, koncert, diszkó és kareoke party biztosította, hogy minden korosztály jól érezze 
magát, és remekül szórakozzon.
Az évfordulós hétvégén stílusosan fellépett Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus is, a prog-
ramsorozat zárásaként pedig a Magna Cum Laude együttes adott koncertet. 

(Fotók: Lethenyei)

Atlant 
jégkrém
110 ml, 
1809 Ft/l

TOLLE ESL  
tej
2,8%, 1 l 

239 Ft

Csirkemell
Csontos, 
előhűtött

Nádudvari 
csemege 
szalonna
Füstölt

Kitekat 
macska- 
eledel
4 x 100 g, 
848 Ft/kg

1199Ft/kg

A kosárlabdacsarnok átadásának pillanata Ilyen a csarnok belső tere

      Ilyen kívülről a kosárlabda csarnok

Egy jól ismert csapat

A megnyitó beszédet Cserháti Ferenc 
alpolgármester tartotta

A városünnep eseményein itt-ott 
feltűntek az élő óriásbábok

Köszönjük, Veresegyház



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!

 Szerviznapok 2019-ben 08-12 óráig

Augusztus 07. szerda
Szeptember 04. szerda

Október 02. szerda

Hallássérültek fi gyelmébe!
Minden hónap első szerdáján a

veresegyházi városháza üzletsorán
HALLÓKÉSZÜLÉK

SZERVIZ
 - Ingyenes állapot felmérés
- Szakszerű karbantartás
- Tanácsadás

Hallássérültek figyelmébe!

Minden szerdán 8-12 óráig, a 
veresegyházi városháza üzletsorán

HALLÓKÉSZÜLÉK  SZERVIZ 

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

-Ingyenes állapot felmérés
-Szakszerű karbantartás
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is!
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Aquaworld - Strand és élményfürdő

MINEK UTAZNÁL ÓRÁKAT A MELEGBEN?
HELYBE HOZZUK AZ ÉLMÉNYT!
11 óriáscsúszda, bel- és kültéri élménymedencék, animációs programok, 
korlátlan játszóház használat, gyermekfelügyelet, wellneszvilág, strand, 
valamint Magyarország legnagyobb vizes játszótere egyetlen belépőben! 

Check in, chill out

www.aquaworldresort.hu

NYARALJ PESTEN!

13 év� ek
lettünk! KISTÉRSÉGI MAGAZIN

ALAPÍTVA 2006.MÁJUS 1.

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261


