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Lapunk megvásárolható Erdőkertesen, a Lottózókban.  Ára: 180 Ft

Szeptember lévén még min-
dig az iskolakezdés témá-
ja van napirenden nálunk. 
Főként, mivel jó hírekkel 
szolgálhatunk a Kistérség 
közoktatási ügyeit illetően: 
elkészült Veresegyházon az 
EGYMI új iskolaépülete, és 
újra lesz általános iskola 
Csörögön, a katolikus egy-
háznak köszönhetően. Nem-
csak az iskolák megléte fon-
tos azonban, hanem azok az 
értékek, az a szellemiség is, 
amit képviselnek, az ered-
ményeiket pedig a diákok 
kiválósága mutatja be iga-
zán. Ezekről szólnak írása-
ink a 4-6. oldalakon.

(Fotó: Lethenyei)

GALGAGYÖRKÖN eladók panorámás közműves 
építési telkek a falut körülölelő dombokon

1.250 FT + ÁFA / m2 áron!
A telkek mérete: 861 m2-1127 m2

Szintén eladók 2836-3117 m2-es domboldali telkek
 500 Ft+ ÁFA/m2 áron (a közművek a telkek elhelyezkedésétől 

függően  20-100 m-re találhatók), valamint külterületi 
panorámás, tanyának való telkek (ár megegyezés szerint)

 
Érdeklődni lehet: Galgagyörk Polgármesteri Hivatal
tel.: 27/563-750 
galgagyork@invitel.hu
www.galgagyorkweb.hu
https://www.youtube.com/user/galgagyorkvideo/
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ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Vasárnap: 7.00- 16.00

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

TÖRTÉNELMI ÉS KÜLÖNLEGES GYÜMÖLCSFÁK TÖRTÉNELMI KÖRNYEZETBEN

Látogassanak el a Pálmaházba , a 
gödöllői királyi kertészetbe!

cím: 2100 Gödöllő, 
Martinovics  Ignác u. 2/a. 
Nyitva tartás: 
   H-SZ: 8-18, V: 9-16
mobil: 06 20 415 00 63
e-mail: 
info@palmahazkerteszet.hu 
web: 
www.palmahazkerteszet.hu
Social: www.facebook.com/
   palmahazkerteszet A Pálmaház Kertészet Klasszikus mintakertje                            

Fotó: Tóth Edit

Jó érzéssel gondolunk vissza a nagy-
szüleink kertjében szedett gyümölcsök 
zamatos ízvilágára. Nosztalgia, vagy 
történelmi fajtáknak hívjuk azokat a 
gyümölcsöket, amelyek kiszorultak 
az üzemi termesztésből, és már csak a 
házikertekben találhatók meg. 

Napjainkban kezd igény mutatkozni ezen 
több száz éves fajták iránt, ezért a tavalyi év 
sikerén felbuzdulva idén ősszel még szélesebb 
választékkal várja kedves vásárlóit a gödöl-
lői Pálmaház Kertészet. A nosztalgiafajták 
mellet egyéb különleges gyümölcsfajták is el-
érhetők lesznek október közepétől a Pálma-
ház kínálatában.

Egyes gyümölcsfajták az ellenállóságukkal 
vívják ki kerttulajdonosok szimpátiáját, mert 
sokan nem szeretnek permetezni. Ilyen példá-
ul az Erdélyből származó több száz éves 

Batul alma. Ez egy kemény húsú édes savas 
bőtermő fajta. Szintén Erdélyből származó 
ősrégi magyar almafajta a Fekete tányéral-

ma. Akár márciusig is tárolható gyümölcse, 
ami édes-savas ízű, roppanó húsú és fűszere-
sen illatos. A Besztercei szilvát mindenki is-

meri, és ugyan sarkavírusra fogékony, de kivá-
ló íze és magas beltartalmi értékei miatt ma is 
az egyik legkeresettebb fajta a kertészeti áru-
dákban a szabadgyökerű gyümölcsfa szezon 
ideje alatt. A különleges szilvafajták közül az 
Elenát a magas cukortartama miatt érdemes 
kiemelni (kiváló pálinka alapanyag), míg az 
Empress szilva az impozáns mértével hívja fel 
a fi gyelmet magára. A cseresznyefajták közül 
a Regina lesz a sláger, ami egy nagyon kései, 
hatalmas szemű prémiumkategóriás fajta, 
így méltán pályázik a cseresznyék királynője 
címre. A többi különleges gyümölcsfa mellett 
ez is október utolsó dekádjától lesz elérhető 
a gödöllői Pálmaház Kertészetben (2100 
Gödöllő, Martinovics Ignác u. 2/a) 

Jó érzés, hogy a jövő nemzedéke, a mi unoká-
ink az általunk ültetett nosztalgia gyümölcs-
fajtát fogják szüretelni és ránk fognak úgy 
emlékezni mint most mi a nagyszüleinkre.

Cseresznyefák őszi lombban                           

A sörözés jótékony hatásai

Jelentkezni személyesen a boltokban, i l letve  emai lben,  önéletrajzzal  !
 

Mu n k a t á r s a k a t  k e r e s ü n k !

TÖBBFÉLE
MUNKAKÖRBE 

 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. , 
     center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház, 
      Erkel F. u., 
     center.veres@cba-baldauf.hu

CBA Bevásárlóház

g

HIRDETÉSI ÜGYEKBEN VAGY TÉMÁKKAL KAPCSOLATBAN KERESSE SZERKESZTŐSÉGÜNKET!
www.vkisterseg.hu

akisterseg@freemail.hu/yahoo.com
+36 30 4686686

Innen-onnan

27 féle csapolt sör, kemencés ételek, koncertek 
és jótékony célú árusítás – ennyi minden történt 
két napba sűrítve a második alkalommal megren-
dezett Kertesi Sörfesztiválon, szeptember 8-9-én.
A Szent István parkban álló színpad és sörsát-
rak körül bőven voltak érdeklődők, a bevétel egy 
részét az önkormányzat a hajdan szebb napokat 
látott Donga klub felújítására kívánja fordítani.

(X)
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Kistérségi oldal

VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
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.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
            péntek: 8-14-ig
 

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES  
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZER-
TANI INTÉZMÉNY
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Új iskola u. 15. Tel.: (28) 594-170
 

OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig 
            Kedd: 8-16 óráig 
  Szerda: 8-18 óráig 
  Csütörtök: 8-16 óráig 
  Péntek: 8-12 óráig 
  
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

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: Horváth G. István  
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!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

CBA Baldauf Kft. és a  Sanofi Zrt.

Szeptember 12-én vártuk a kiránduló buszunkat, 
nem túl kedvező időben, esős, hűvös, szeles idő 
kísért bennünket, de bizakodva indultunk.
Első úti célunkhoz érkezve, fázósan kapaszkod-
tunk a Becskei sztúpához. A kapaszkodó, mely 
meredeknek látszott, speciálisan van megalkotva 
és nem csúszott. Felértünk a számunkra furcsa, 
idegenszerű építményhez, mely pontos mértani 
formájú építmény. A felkért vezető többek között 
elmondta: a buddhista tanítások szerint nyolc fő 
sztúpaforma létezik. Mindegyik egy-egy fontos 
eseményt ábrázol Buddha életéből. A kilenc mé-
ter magas Becskei sztúpa Buddha 35 éves korá-
ban elért megvilágosodását jelképezi. Eredetileg 
Hamburgban épült volna sztúpa ebben az időben, 
de 2008 nyarán váratlan hírek érkeztek Német-
országból, amely szerint az önkormányzat végül 
mégsem engedélyezte az építkezést. Így kapta 
meg Magyarország ezt az ajándékot. Eléggé bő és 
érdekes ismerettel gazdagodtunk.
Indultunk második úti célunk felé: Balassagyar-
matra, a Palóc múzeum megtekintésére. Nagyon 
gazdag és csodálatos palóc gyűjteményeket te-
kintettünk meg, melyekkel egy érthető beszédű, 
tájékozott fiatalember ismertetett meg bennünket. 
Röviden elmondta a múzeum történetét, majd az 
első szinten megtekinthettük a gazdagon hímzett, 
varrott viseleteket, a régi faragott használati tár-
gyakat, tehát a palóc kultúra ránk hagyott kincseit. 
A legszebb népi kultúra mellett láthattuk Madách 
Imréhez és Mikszáth Kálmánhoz kapcsolódó rek-
vizitumok, Balassagyarmat történetére vonatkozó 
tárgyakat és dokumentumokat
A következő szinten betekinthettünk a régi falu-
si élet mindennapjaiba: a bölcsőtől –a sírig. Népi 
hagyományok, a falusi kultúra (születés, házas-
ság, gyermeki játékok, falusi iskola), foglalatos-
ságok (kenyérsütés, földművelés, halászat stb.), a 
keresztény élet szokásait keveredve a néphittel, és 
végül a temetkezést.
A következő szinten a múzeumalapítójának, Nagy 
Ivánnak dolgozószobáját és egy gazdag könyvtá-
rat tekinthettünk meg, mely főként a régi Nóg-
rád vármegye emléke.  Végül a legfelső szinten 
a hangverseny teremben, egy időszaki festmény 
kiállítást tekinthettünk meg. Összességében: fan-
tasztikus élményben volt részünk.
Harmadik tervezett állomásunk: Szécsény Itt elő-
ször egy hangulatos étteremben ebédeltünk. Ki-ki 
ízlésének megfelelően választott vagy a felkínált 
napi menüből, vagy étlapról rendelve, ízletes fala-
tokat, esetleg kávéval, vagy süteménnyel tetézve.
Ebéd után irány a szécsényi Kubinyi Ferenc kas-
télymúzeum, az egykori Forgách –család reziden-
ciája, melyet körül csodálatos park, egy tó öleli 
körül. A kastély történetét és kiállítási helyeit egy 
tárlatvezetőtől ismerhettünk meg bővebben.
A felújított épületben 2006-ban készült el a Mú-
zeum régészeti gyűjteményét bemutató kiállítá-
sa: „Tárgyakba zárt múlt” címen. A kiállítás az 
őskor két időszakába kalauzolt minket Az első 
rész: Nógrád megye újkőkorából a megye gazdag 
neolit kori régészeti múltjába adott bepillantást. 
A kiállítás második része: „Rituálék és hitvilág a 
bronzkorban” címmel a bronzkorban élt közössé-
gek hitvilágát, vallási elképzeléseit és temetkezési 
szokásait mutatja be Nógrád megye területén elő-
került kiemelten gazdag régészeti leletanyag alap-
ján. Az őskori ember mindennapjait meghatározta 
a természet kiszámíthatatlansága és félelmetes-
sége, az élet és vele együtt az embert körbevevő 
környezet megfejthetetlen rejtelmei, a túlvilágba 
és a természetfeletti erőkbe vetett hit. A babonás 
elképzelések, a hitvilág tárgyiasult elemei át meg 
átszőtték hétköznapjaikat, alakították és formál-
ták a világról alkotott elképzeléseiket. Valamint a 

túlvilágba és a halál utáni életbe vetett hit.
A következő terület, a középkori nógrádi várakat 
mutatta be, s nemcsak az álló épületeket, romo-
kat, hanem az elpusztult objektumokat is az elő-
került leleteken és maketteken keresztül. Majd 
a kiállítás leg kiemelkedőbb részére jutottunk: a 
Rákóczi szabadságharc két fontos Nógrád megyei 
eseményét mutatta be: az 1705-ös Szécsényi or-
szággyűlést és az 1710. januári Romhány és Ér-
sekvadkert mezején lezajlott ütközetet, sorsdöntő 
csapást mutatta be.
Végül a 19. század végi belső női lakosztályt te-
kinthettük meg, Nagyon szép bútorokkal, haszná-
lati tárgyakkal berendezett szobákat láthattunk, 
tehát a barokk hangulatból kaptunk ízelítőt.
Sok-sok csodás élménnyel gazdagodva érkeztünk 
haza. Köszönet a szervezésért  Novák Rózának!

A Rádérünk + 60 klub nevében: 
 Gál Henrikné Ildikó

Egy tartalmas kirándulás a Rádérünk+ 60 klubbal

A kissé ősziesre fordult időjárás sem hűtötte 
le  jó hangulatot

Indulás újabb és újabb élmények felé
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A hónap témája

Aztán előlép egy kissrác, éppen feléri a mikro-
font, és a törékeny, madárcsontú legényke szaval-
ni kezd. Feledtem én muszájt, meg unalmat, még 
azt is, hol vagyok, csak ez az egyszerű versike 
lüktetett bennem. Nem is azért, amit mondott, 
nem is azért aki mondta, hanem azért, ahogyan 
mondta. Ez a tízéves forma srác nagyon eltalált. 
Beszélni akarok vele, kíváncsi vagyok honnan ez 
az erő, ebben a cseppnyi emberben!

Délután négyre beszéltük meg a találkozót Kisák 
Dominikkal és szüleivel a Gyermekliget Álta-
lános iskolában. Pár perccel négy után rohan a 
kisdiák, nyomában édesanyja, a papa komolyan 
lépdelve követi a családot.  A suli tán legkisebb 
termében át kell rendezni az asztalokat, székeket, 
hogy mind a négyen elférjünk. Ez a nyolcadi-
kosok birodalma, ki is írták az ajtóra. Kis időre 
Dominik nyolcadikos lett. Bő száz kilómmal ne-
hezítem a gyermek méretű szék életét, de kibír-
juk egymást. A falragaszokon képletek, Ohm és 
Pithagorasz tételét ismerem fel. 

- Elmesélek valamit Dominik, itt voltam az évnyi- 
 tón, és hallottam a verset, amit szavaltál. Érez- 
 tem, hogy szereted a verseket.  Magad válasz- 
 tottad? 
- Igen én választottam. Elolvastam, és tetszett.
- Éva néni összegyűjt egy csomó verset, átküldi  
 és Dominik ezek közül választja ki a hozzá 
  legközelebb állót - egészíti ki az anyuka. 
- A verseken kívül mivel foglakozol még szívesen?
- A tanulással! Nagyon, nagyon szeretek tanulni! 
 Mondjuk, az osztálytársaim is szeretnek ta- 
 nulni, de nem annyira, mint én. Tanulni köny- 
 nyű. A  szöveg ér tést és a környezetismeretet  
 nem kedvelem annyira, de a többi tárgyat sze - 
 retem.
( Dominik a gyógynövények miatt nem szereti a 
környezetismeretet.)  Azt már az igazgató néni 
súgja meg, hogy Dominik két osztály tananya gát 
egy év alatt tanulta meg, tökéletesen. 

- Odafigyelsz arra, ami körülötted történik? Hírek 
 és hasonlók?
- Híreket nem, híradót, televíziót is régen néz- 
 tem, nem is emlékszem rá, hogy mikor.
- Van még egy fülesem, úszol!?
- Igen úszom, nincsenek ezzel terveim, csak úgy 
 jól esik. Hetente kétszer, kedden és pénteken 
 úszom egy-egy órát. Nehéz, de gyakorolom.   
 Büszke vagyok arra, hogy magamtól tanultam  
 meg pillangózni. Sportközvetítésben láttam,  
 onnan lestem el a mozdulatokat. Az edzőm igen  
 elcsodálkozott. 
- Osztálytársak, barátok, cimborák? 
- Egy csomó, szinte mindenki. Bírnak, segítek  
 nekik. Egyáltalán nem nehéz megcsinálnom a 

saját leckémet, és még az osztálytársaimnak is 
segíteni. Leggyakrabban abban segítek, hogy el-
magyarázom a feladatot, hogyjobban megértsék. 
- Ez a leghülyébb kérdés, hiszen százszor megvál- 
 toztatod még...
- Igen...
- ... de ha most kéne döntened, mi leszel, ha nagy 
 leszel?
- Ha most kéne döntenem, akkor állatorvos. Sze- 
 retem az állatokat. 

Ne gondolja senki, hogy Dominik hátra tett kéz-
zel, „lakattal a száján” felelget a kérdéseimre. 
Izeg mozog a csöppnyi teremben, hol az iskolai 
széken ül, hol álldogál a szék támlájára támasz-
kodva, vagy éppen az asztal tetejére kívánkozik. 
- Tavaly a madarak, az állatvilág volt a tananyag, 
mindennek utánaolvasott,  most a gyógynövé-
nyekről tanulnak - egészíti ki az anyuka - és lehet, 
hogy a növények nem állnak olyan közel hozzá, 
de az állatokat nagyon szereti.  
- Híreket nem nagyon engedünk, az a baj, hogy 
nagyon fejlett gondolkodású ahhoz, hogy megért-
se, és nem akarjuk, hogy most még megértse, hadd 
legyen gyerek még - teszi hozzá a papa. Pontosan 
ezért csak heti két alkalommal van úszás Domi-
niknek, nem terheljük „különórákkal”. 

- A pénteken sok a séta, és még több séta van, 
aztán úszás, kicsit elfáradok, jól esik ágyba búj-
ni - toldja meg Dominik. Álmodom, persze, mint 
mindenki, de csak néha emlékszem vissza az ál-
maimra ébredés után. 
- Dominik veszélyeztetett gyerek abból a szem-
pontból, hogy szellemi képességei az átlag fölé 
magasodnak és egy átlagos iskolában nem bon-
takoztathatná ki képességeit. Gondolom ez szem-
pont volt az iskola választásnál?
- Nagyon sok iskolát néztünk meg – tizenket-
tőt - mindenhova elvittük őt is. Hagytuk, hogy a 
környezet hasson rá. Ezt a sulit apa találta, aztán 
együtt is eljöttünk. Mikor Dominik belépett az 
épületbe azt mondta, hogy neki ez kell. Így lett itt 
kisdiák Kisák Dominik. 
- Szerettük volna olyan iskolába íratni, ahol lehe-
tősége van a fejlődésre, nem csak a fejlesztésre. 
Sok iskolában van lehetőség a felzárkóztatásra, de 
arra nincs, hogy ha csak egy fokkal is jobb a töb-
binél, kibontakozhasson. Itt megtaláltuk ezt. Ön-
állóan tanul, nagyon ritkán kér segítséget és soha 
nem kell figyelmeztetni, hogy tanuljon, megteszi 
magától. 
Persze nagyon érdekli a számítógép - az informa-
tika pontosít Dominik! - nyelveket is tanulna, de 
azzal még várunk egy kicsit, hagy ismerje meg 
jobban az anyanyelvét. Látja, hogy a számítás-
technika nyelve az angol, ismer is néhány kife-
jezést, folyamatosan ragad is rá a tudomány, de 

még rendszeresen nem tanulja. A számítógépezés 
korlátozott, a tanévben csak hétvégeken, de a szü-
netekben szabad a gazda, vagyis a gép használat. 

- Meséld el mit ajánlott fel Zsuzsa néni! (Megyeri 
Zsuzsanna az intézmény vezetője a szerk.) 
- Hogy ne végezzek el egy év alatt két osztályt, 
hanem az ötödikesek történelem és matek órájára 
menjek. 
- Ha a harmadikos anyaggal végzett, akkor a ma-
radék időben látogassa más osztályok óráit - ma-
gyarázza Dominik édesapja. 
- Ezt jó dolognak tartod Dominik?
- Igen, igen, igen - borzasztó tudáséhes - magya-
rázza édesanyja. Sajnos előfordul, hogy mi már 
nem tudunk válaszolni a kérdéseire. 
Amikor oviba került, a nagycsoportosokkal érezte 
jól magát, most a nyolcadikosokkal bandázik. 
- Már óvoda előtt észrevettük, hogy valami „nincs 
rendben”. Eszünkbe jutott, hogy a zsenit meg az 
őrültet csak egy paraszthajszál választja el. Az 
autók nem érdeklik - nagy szívfájdalmam - ezzel 
szemben nagyon szeretne focizni. Viszont nem 
szeretném, ha az egész gyerekkora arról szólna, 
hogy fociedzésről úszásra, úszásról sakkozni... a 
mostani gyerekek borzasztóan leterheltek.
Az bizonyos, hogy ha Dominik így folytatja, bi-
zony a címben szeplő ákombákom hadsereg igen 
hamar kapitulál…

(Horváth)

 

Ákombákom hadsereg, elbánok én teveled... 

Gazdag Erzsi: Ákombákom hadsereg

Ákombákom, de bánom,
táncol az én írásom.
Nézd az i hogy imbolyog!
f betűm is tántorog.
Forog a g, penderül.
Az e mindjárt elterül.
De ostoba hadsereg
ez a betűrengeteg!
Parancsomat megveti,
nyelvét rám öltögeti.
Ákombákom hadsereg,
elbánok én teveled!

Dominik verset mond

A Szent-Györgyi Albert és a Gyermekliget utca sarkán álló kétszárnyú fakapu tárva-nyitva.  
A felmelegedett aszfaltcsík szélén egy cirmos macska álmosan nyújtózik, nem zavarja senki. 
Az út melletti kopott konténerben jobb napokat látott tornacsukák, meg némi építési törmelék - 
befejezett munka nyomai.  
Egy teremtett lélek sincs a széles gyepen, csak egy beton pingpong asztal árválkodik a közepén. 
Máskor itt iskolás gyerkőcök pörgetik, kergetik a kis fehér labdát, most csendes minden. A kö-
zeli ligetben sem homokozik senki, pihennek a hinták is. Tanévnyitóra vagyok hivatalos, kicsit 
előbb érkeztem, ezért a csend.
Szállingóznak a meghívottak, a diákok ünnepélyesben, a szülők kényelmesben. Kis csoportok-
ban beszélgetnek a fák árnyékában, tűz még a nap, kutya meleg van. Bábeli a hangzavar. Aztán 
osztályonként, iskolás rendben elindulnak az épületek mögötti kosárpályára. Középen a tanulók, 
legelöl a megilletődött elsősök. A szülők, hozzátartozók körbeállják a pályát, mint a szurkolók. 
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A hónap témája
Jövőre újra megszólal az iskolacsengő
 
Hosszú évek hiábavaló próbálkozásai után végre örülhetnek a Csörögben élő családok: a katolikus egyház jóvoltából hamarosan iskola épül a 
településen. A jó hírt Hegedűsné Kripák Ildikó, a község polgármestere osztotta meg velünk.

Az előzményekről dióhéjban: az iskola állami 
beruházás keretében épült a Nemzeti Közne-
velési Infrastruktúra Fejlesztési Program ke-
retében. Az épület alapkövét 2016. május 5-én 
helyezték el. A beruházás célja egy olyan épület 
létrehozása volt, amely elősegíti a beszédfogya-
tékosság miatt sajátos nevelési igényű, vagy az 
olvasás-, írás-, esetleg számolási zavarral küzdő 
gyermekek általános iskolai oktatását. A Veres-
egyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény korábban különböző helyiségekben 
működött, önálló épülettel eddig nem rendelkezett. 
Az első tanév elején, amelyet már saját iskolájuk-
ban kezdhettek, Csáthy Tamás igazgató mutatta 
be az intézményben zajló munkát Veresegyházi 
Kistérség Magazin olvasóinak.

- Az iskola a Dunakeszi tankerület egyetlen ilyen, 
vagyis Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény iskolája. Ez a legnagyobb tankerület, 

ahová 55 iskola tartozik.  A diákok 160-an van-
nak, 14 tanulócsoportban. 4 éves kortól járhatnak 
ide a gyerekek, van iskola előkészítő, óvodai cso-
port is, és a tankötelezettségi határáig, 16 éves 
korig járhatnak ide.
Az iskola korábbi tapasztalatai szerint az itt vég-
zett diákok egyharmada gimnáziumban vagy 
szakgimnáziumban tanul tovább, kétharmaduk 
pedig szakiskolában, vagy speciális szakiskolá-
ban szerez szakmát.
Az új iskolában 9 tanterem és egy tornaterem fo-
gadja a gyerekeket, a sportpálya most épül. Az 
épület, mint megtudjuk, ”már most kicsi”, amit 
bizonyít az is, hogy a hőközpontot is tanterem-
ként használják.
Étkező helyiség, ebédlő nincs az épületben, emi-
att a szomszédos Mézesvölgyi Általános Iskolá-
ba járnak át ebédelni a diákok és tanárok. Jó az 
együttműködés a „testvériskolával”, ahonnét óra-
adó tanárok is járnak az EGYMI-be. 
Csáthy Tamás, a Veresegyházi Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója, 
aki évtizedek óta gyógypedagógusként és köz-
oktatási intézményvezetőként dolgozik, örömét 
fejezte ki az épület igényes kivitelezése és a ter-
vezés mikéntje, megvalósítása miatt.
- Ez a környezet fejlesztő hatású, meggyőződé-
sem, hogy az esztétikum mindig fejlesztő hatású. 
Ilyen például az intézményünk logója, amit egy 
munkatársunk alkotott: a szép grafikával készül-
tek kitűzők is. Itt minden a fejlesztésről szól. 
Nemcsak a pedagógiai programok és foglalkozá-
sok, a tanítás, de egészen apró dolgok is. Például 
az iskolába belépéskor mindenkit kézfogással, 
szemébe nézve köszöntenek. Örömmel fogadják 

folytatás a 6. oldalon...

A tervek szerint 2018. szeptember 1-jén 
Csörögben is megszólal az iskolacsengő. Sokak 
vágyát váltja valóra ezzel a katolikus egyház: 
van templomunk, van óvodánk és lesz iskolánk! 
Így elmondhatjuk, hogy olyan település leszünk 
2018-ban, amit községnek, és remélem, nemso-
kára közösségnek is lehet nevezni. Ahogy Tibor 
atya a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fő-
igazgatója mondta: „a Jó Isten elkezdte munkáját 
a településen”.

 Utoljára az 1980/81-es tanévben volt lehetőségük 
a csörögi alsós diákoknak itthon iskolába járni. 
Az 1940-es években az akkori csörögi asszonyok 
összefogásával épült egy tantermes iskolát (ma ez 
a könyvtárnak ad helyet) az 1970-es években még 
egy tanteremmel bővítették a bővülő gyermeklét-
szám miatt. Ebben 1-3 és 2-4 összevont osztályok 
tanultak. Ilyen előzmények után került sor 1981-
ben az iskolabezárásra. Az akkori iskolabezárás 
nem történt volna meg, ha a falubeliek sejtik, 
milyen kálvária vár gyermekeikre az elkövetke-
ző években. Ugyanis a sződi önkormányzat az ő 
kérésükre záratta be az iskola kapuit, ahol vall-
juk be, nem történt már minőségi oktatás. Ekkor 
kezdődött meg a szétrajzás a környék iskoláiba, 
ahol mindig is problémát jelentett a csörögi gyer-
mekek elhelyezése. Ma 9 település 12 iskolájába 
járnak nap mint nap! Ha van negatív csúcs, hát ez 
az! Hiába járnak azonban más települések iskolá-
iba a gyerekek, nem szűnt meg az önkormányzat 
felelőssége az iskoláztatási problémák megoldá-
sának, kezelésének kérdésében.

A község több mint kétezer fős népességéből eb-
ben az évben 157 az általános iskoláskorú gyer-
mek.  Mivel a községnek nincs iskolája, a tanulók 
közül 89-en iskolabusszal járnak a környék isko-
láiba, különböző távolságokra. Számukra a napi 
átlagban több, mint egy órás utazás túlzott meg-
terheléssel jár. A község által fenntartott 3 csopor-
tos óvodába jelenleg 64 gyermek járt, idén már 72 
jelentkezőnk van a 2017 /2018-as oktatási évre.
 Az iskoláztatási problémák megoldására, az ön-
kormányzattal együttműködve az Egyházmegye 
vállalta, hogy  évfolyamonként egy osztállyal, 8 
évfolyamos általános iskolát hoz létre a csörögi 
gyermekek számára, mely körzetes iskolaként 
működik majd.
     
A megvalósuló projekt címe: A Váci Egyházme-
gyének, a Magyarország Kormánya által támo-
gatott, EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú 
projektje keretében megvalósuló „Csörög Iskola 
építése a cigányság felzárkóztatására”.
A beruházás helyszíne: Csörög Iskola (2135 Csö-
rög 1864/10 hrsz.)
 Az iskola az óvodával szomszédos telken épül 
fel, melyet a helyi önkormányzat támogatásként 
az Egyházmegye tulajdonába ad. Az iskola két 
ütemben épül meg: az első ütemben az alsó tago-
zat és a tornaterem, a másodikban pedig a felső 
tagozat.
A nyolc osztályos általános iskola 8 db 27 fős osz-
tály részére készül. Az iskolában melegítő kony-
ha, étkező, „A” típusú vagy azzal egyenértékű 
tornaterem, szaktantermek, aula és sport udvar lé-

tesül. A helység kiosztás a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet előírásainak megfelelően valósul meg.
Beépített terület: 2341 m2.

A nyers tégla burkolatú homlokzat jól illeszke-
dik a szomszédos óvoda épület megjelenéséhez. 
Egyes építészeti elemei utalásokat tartalmaznak a 
20. század első felében épült falusi népiskolák és 
kisvárosi egyházi iskolák formavilágára.
 
Az iskola építése várhatóan szeptember elejére 
kaphatja meg az építési engedélyt, mely alapján 
az első ütem megvalósítását 2018 augusztusára, 
a második ütemet pedig 2019 augusztusára ter-
vezzük, így terveink szerint az első osztályok már 
jövő évtől az új épületben kezdhetik a tanévet.

Várjuk haza a csörögi gyerekeket egy korszerű, 
minden igényt kielégítő iskolaépületbe és közös-
ségbe! Várjuk mindazok jelentkezését egyelőre 
az első és második osztályokba, akik minőségi 
oktatást szeretnének biztosítani gyermeküknek. 
Az iskola vonattal, busszal, gépjárművel megkö-
zelíthető. Az állomások biztonságos környezet-
ben alig 2 percre vannak az épülettől.
Reméljük a méltánytalanul megítélt község az 
épülő iskolával régi fényében fog ragyogni, ami-
kor is írók és művészek telepe volt.

                                                        Hegedűsné 
Kripák Ildikó polgármester

A fejlődésben is segít a szép környezet 

Augusztus utolsó napjaiban új iskolát adtak át Veresegyházon, a Mézesvölgyi Általános Is-
kola mögötti Újiskola utcában. A külsőségeiben az eddigi építészeti irányvonalnak megfelelő,  
Zsigmond László által tervezett épület hófehér kapuján belépve a látogató (diák, tanár, szülő, 
érdeklődő) máris felemelve érzi magát. A letisztult, egyszerű vonalú iskola igényességével, a 
nemes anyagokkal, a tágas terekkel, világos, szellős helyiségekkel és a gyermekbarát kialakí-
tással azt sugallja: ezt a szépséges tisztaságot érdemled! Így fejlődsz majd itt te is, harmonikus 
egységgé testben és lélekben.
 

Évnyitó és iskolaavató is volt augusztus 29-én
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A hónap témája
...folytatás az 5. oldalról

az időjárás minden elemét, ha esik reggel az eső, 
akkor annak örülnek, mint ahogyan a napsütésnek 
is.  A hozzánk járó gyerekek sokszor kevésbé ru-
galmasak, ezért még inkább fontos számukra az 
odafigyelés és a magas minőség. 
Bevezettük a két egyenrangú pedagógusból álló 
páros oktatást, ahol is a tanító és gyógypedagógus 
együtt foglalkozik a gyerekekkel. Így lehetőség 
nyílik a differenciálásra és az egyéni fejlesztések-
re egyetlen tanóra keretében is. -
Az iskola egyik legizgalmasabb helysége a szer-
tár, ahol a különféle taneszközöket tárolják: köny-
veket, játékokat, fejlesztő játékokat. (Logiko, 
Lük, Radosza gyűrű, YRES terápiás eszközök). 
Ezeket ki lehet kölcsönözni a pedagógusoknak, 
és így nem fenyeget a veszély, hogy nem tudnak 
továbbadni egy eszközt.

Kik kerülnek ebbe az iskolába?

- Az iskolába a Tanulási Képességvizsgáló Bi-
zottság döntése alapján, az onnan hozott diag-
nózissal lehet bekerülni, a beiratkozás áprilistól 
gyakorlatilag folyamatos. A Felvételi eljárás so-
rán megvizsgálják a gyermeket, a képességeit egy 
játékfolyamat során, és készül róla egy szakszerű 
feljegyzés. Természetesen, ha már járt iskolába, 
akkor az iskolából hozza a korábbi jegyeit is. -
A felvételi eljárás során Csáthy Tamás igazgató-
ként minden szülővel találkozik. Az a tapasztala-
ta, hogy ha a szülő otthon is segít a gyerekének, a 
fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus vagy tanár 
által megadott feladatok elkészítésében, akkor a 
fejlesztés ötször olyan eredményes. 
A szülőkkel való együttműködés ezért is nagyon 
fontos, ők a szülők bevonását kulcsfontosságú-
nak tartják. Ennek jegyében tartottak szeptember 
23-án, szombaton családi napot. mikor az iskola 
udvarán a szülők virágokat ültettek, együtt ját-
szottak, sportoltak a gyerekekkel.  Csáthy Tamás 
szerint nagyon sokan eljöttek, jó hangulatú, aktív, 
eredményes rendezvény volt, ami segítette az is-
kolát fizikailag és közösségileg is fejlődni.

 Az Olvasó figyelmének határa most azt kívánja, 
fejezzük be ezt a cikket… De az iskola légköre, az 

igazgató ötletei, a gyerekek alkotásai, a pedagó-
gusok fejlesztő tevékenységei mind-mind további 
hírértékű és elismerésre méltó dolgok, amikkel 
még jelentkezni fogunk ezeken a hasábokon. 
Addig is egy emlékkel búcsúzom: az iskolából 
távozva, péntek délután az a kép ragadt meg 
bennem, hogy kisgyerekes, babakocsis szülők 
egy csoportja állt és várt az alacsony kőkerítés-
nél. A kisbabájukat a kerítés tetejére ültették, 
és mosolyogva nézték a játszó nagyobb gyere-
keket. Derű, öröm, várakozás, fejlődés, szere-
tet: ez volt ebben a látványban. 

Fülöp Hajnalka

Az új intézményben tornacsarnok is helyet kapott

Csáthy Tamás az iskola jövőjéről beszél a Pol-
gármester úrnak és Tuzson Bence országgyű-
lési képviselő úrnak

Új tanév, új iskolában

Útépítések a szomszédban

A Kistérség települései között közlekedőket is 
érintik az átmeneti útlezárások Őrbottyánban, 
melyekre október végéig lehet számítani az út-
fejlesztési munkálatok miatt. 

A programban szilárd útburkolattal látják el 
a Damjanich, Molnár Ferenc és a Szent Ist-
ván utcák egy részét, és járda is épül, illetve 
a Damjanich utcában, a Molnár Ferenc utca 
Rákóczi Ferenc utca és Dobó István utca kö-
zötti szakaszon, és a Szent István utca Babits 
Mihály utca és Molnár Ferenc utca közötti sza-
kaszán megtörténik a szilárdburkolatú útszaka-
szok felújítása. 

A lezárások idején az általános iskola, az óvo-
da, a gyermekorvosi rendelő és a gyógyszertár 
is a Gyár utca felől lesz majd megközelíthető.

A hónap híre
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Kultúra

Október 31-ig látható az Erdőkertesi Szép Kertek 
fotókiállítás a Galérián

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK október 
2-8. erdőkertesi rendezvényei
2-án (hétfő) 18.00 Gutenbergtől Lutherig.   
 Hogyan segítette a könyvek fejlődéstörténete  
 a reformációt – vetítettképes előadás, előadó:  
 Odler Zsolt, az aszódi Városi Kulturális Köz- 
 pont igazgatója (ismertető alább!)

3-án (kedd) 18.00 TÁRSASKÖR – Erdőkertesi 
 szemmel –  India I. rész  - vetítettképes elő- 
 adást tart élményeiről Fogarasi Tibor nyugal- 
 mazott egyetemi tanár  (A belépés díjtalan!) 
 Az „Arany háromszög”-nek nevezett India  
 észak-észak nyugati részén fekvő Rajasthan  
 állam három legjelentősebb városa Delhi,  
 Jajpur, Agra .   Delhi : India legnagyobb me- 
 csete a Jama Masjid ami 10 000 ember befoga- 
 dására alkalmas.  Itt található Hindusztán cso- 
 dájának nevezett Kutab Minar imatorony.
  Mahatma Gandi temetkezési helye is látható. 
 Kormányzati negyed   Jajpur : azaz rózsaszín 
 város, Mogul királyi székhely volt Dzsantar  
 Mantar XVIII. szd.-i csillagvizsgáló.   Agra  :  
 Taj Mahal valamint a Yamuna folyó másik  
 partján felépített „kis testvér” az ékszer doboz- 
 nak is becézett márvány építmény az Itmad-ud- 
 Daulah síremléke

5-én (csütörtök) 
9.00 ÉLŐSZAVAS MESE-   
MONDÁS ovisoknak – Kiss Ágnessel
11.00 Bábelőadás a Baba-Mama Klub résztve- 
 vőinek a könyvtárban

8-án 10.00-14.00-ig a Mikrokontroller Klub a 
  Gödöllői Könyvtárban egész napos bemuta- 
 tót tart a robotokról és a 3D nyomtatásról

Október 6. (péntek) 18.00 óra – Batthyány park
 MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI VÉRTA- 
 NÚK  EMLÉKÉRE
 Műsor: a Neumann János Általános Iskola  
 tanulói

Október 9. (hétfő) 14.00-15.00 óráig Senior Jóga  
 Díjmentes bevezető óra  (részletes ismertető  
 alább!)

Október 11. (szerda) 17.00 óra
 KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚAKAT!
 Műsor: 1. Ki Akarok Nyílni Óvoda és a Szőlő- 
 fürt Óvoda, 
  2. Sláger-parádé – Zenés utazás a nosztalgia  
 világába.
 Musical részletek, operett- és táncdal slágerek, 
 amiket együtt énekelhetünk, táncolhatunk! 
 Mindehhez jó szórakozást kíván: Szilágyi  
 Judit, táncdalénekes előadóművész. 
 Belépés meghívóval (a 65 évet betöltött ker-  
 tesiek polgármesteri meghívólevelet kapnak)

Október 13. (péntek) 15.00 óra
 PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 
 Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és  
 szüleik számára

Október 10. (kedd)  9.00 és 11.00  
 GYERMEKSZÍNHÁZ
 „Egyszer egy királyfi”  Kuttyomfitty Színház
 Belépődíj: Csoportos: 500.-Ft, egyéni: 750.-Ft

Október 13. (péntek) 18.00  BioPont klub 
 „Bevezetés a permakultúrába” előadás, 

melyet Ványa Kira tart, aki Ausztráliában (a 
permakultúra szülőhazájában) tanult, és szerzett 
képesítést. (részletesen alább)
programgazda: Varga-Farkas Edit Sára 

Október 20. (péntek) 10.00 és 11.00 óra 
 A Neumann János Általános Iskola ‚56-os   
 megemlékezése 

Október 20. (péntek) 16.30
 A Természetjáró Tábor záróprogramja

Október 23. (vasárnap) 17.00 óra
 MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS FORRA - 
 DALOM ÉS SZABADSÁGHARC   
 ÉVFORDULÓJÁN Utána fáklyás séta az ‚ 
 56-os emlékműhöz

Október 28. (szombat) 14.00  ULTI-KLUB

Október 29. (vasárnap) 17.00 
  NOSZTALGIA KLUB

Novemberi előzetes:

10-én 17.30 Táncház a Szőlőfürt óvoda szerve- 
 zésében
17-én (péntek) 15.00-19.00    BABARUHA- és  
 JÁTÉKBÖRZE
   Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés  
 határideje: okt. 31-ig!)

18-án (szombat) a Ki Akarok Nyílni óvoda   
 SZMK jótékonysági bálja

November 13-16-ig TÜDŐSZŰRÉS lesz a Falu- 
 házban (figyelem! CSAK NÉGY NAP!)
 hétfőtől  csütörtökig: 8.00-18.00 óráig

November 17-én 14.00-18.00 VÉRADÁS

Eljött az önkormányzatok ideje

Augusztustól pályázhatnak a Pest megyei 
települések a felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztésére, illetve a tele-
pülési vízgazdálkodás korszerűsítésére.
A pályázat célja a csapadékvizek rendezett és 
kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasz-
nosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi 
vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a 
további környezeti káresemények megelőzése 
érdekében Pest megye településeinek önkor-
mányzati tulajdonban lévő belterületi csapa-
dékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási 
rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a bel-
területen áthúzódó vízfolyások és belvízcsa-
tornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése 
és a települések belterületének védelme a kül-
területeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 
Rendelkezésre álló forrás: 4 milliárd Ft.
Támogatás mértéke: 40-300 millió forint 
Támogatási intenzitás: 85-95% (a település 
adóerő-képességétől függően)
 
Szintén települési önkormányzatok adhat-
nak be pályázatot a saját tulajdonú egész-
ségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatására Pest megyében.

A támogatás célja: az egészségügyi alapel-
látó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az 
intézmények szolgáltatásainak és infrastruktu-
rális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés 
egyenlőtlenségeinek mérséklése.
Pályázók köre: Pest megyei települési önkor-
mányzatok
Rendelkezésre álló forrás: 4,815 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 10-200 millió forint 
Támogatási intenzitás: 85-95% (a település 
adóerő-képességétől függően)

Októberi programok az Erdőkertesi Faluházban Gazdaság

 Kedvcsináló: vállalkozni nem csak a felnőttek kiváltsága!

Talán nem is gondolnánk, de a legtöbb sikeres vállalkozó már tinédzser korában elkezdte 
építeni későbbi karrierjét. Nem foglalkoztak a korukkal, csak álmaik megvalósítása lebegett 
a szemük előtt. Íme, három sikeres vállalkozásfajta Nathan Resnicktől, az Entrepreneuer.com 
vendégszerzőjétől, amelybe fiatal korban is bele lehet vágni! 

1. Online szakértő 
A legtöbb fiatalnak még kevéssé van határozott elképzelése a jövőjét illetően, ennek ellenére olyan 
tudás van a birtokában, amely általánosságban is páratlan képességgel ruházza fel a Z-generáció 
tagjait. Az interneten és a közösségi médiában való szocializálódásnak köszönhetően ők pontosan 
tudják, hogyan fedezzék fel azokat a trendeket, amelyeket követni akarnak, illetve adott esetben 
hogyan befolyásoljak azokat. Innentől kezdve egy online vállalkozás beindítása csak egy karnyúj-
tásnyira van tőlük!

2. Kreatív művész 
Manapság egyre többet vásárolunk online, hiszen az internetes adás-vétel lehetősége új, kortalan 
piacot teremtett. Ma már nincs szükségünk tapasztalt eladókra, jórészt a vásárlói visszajelzések és a 
termék minősége alapján döntünk. Ha van kézügyességünk, érdemes megmutatnunk, mitől vagyunk 
mások, mint a többi. A hobbi könnyen alakulhat át vállalkozássá!

3. Digitális menedzser
Egy tech cég elindításával, valljuk be, nem nagyon lőhetünk mellé, a sok bevétel ígérete mellett vi-
szont érdemes körültekintőnek lennünk, és a kezdetekben szakértő segítségét kérnünk. Ha megvan 
az ötlet, ne hagyjuk, hogy elvesszen! Küzdelmek nélkül még senki nem nyert csatát!

„Minden magyar vállalkozóban – legyen kezdő vagy már tapasztalt – ott lakozik a siker lehetősége. 
Ugyanakkor mentorra, folyamatos tanulásra és megbízható üzleti kapcsolatokra neki is szüksége 
lesz ahhoz, hogy eredményes lehessen, és ezek azok a tényezők, amelyeket rendszeresen szervezett 
üzleti találkozókon lehet megtalálni. Hazánkban 2008 óta foglalkozik ezzel a világ legnagyobb, 
tudatos üzleti kapcsolatépítéssel foglalkozó szervezete, a Business Network International, amelynek 
közel 1000 magyar vállalkozás a tagja.” – foglalta össze Avidor András networking szakértő, a 
BNI® Magyarország igazgatója.
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Visszatekintő

A Magyar középponti Vasúttársaság által 1847. 
szeptember 1-jén megnyitott Pest-Szolnok vasút-
vonal szolnoki fejállomása a Tisza partján épült, 
hogy a gőzhajókon szállított árukat könnyen át-
rakhassák a vasúti kocsikra. Ezzel Szolnok a ti-
szántúli települések forgalmának kulcspontjává 
vált, központi szerepköre megnövekedett.

A szolnoki fejállomás klasszicista stílusú indóhá-
zát Wilhelm Paul Sprenger tervezte, a kivitelezés-
ben Zitterbach Mátyás építész is közreműködött. 
A ma is álló, emeletes, jó arányú, kontyolt tetős 
épület főhomlokzatának közepén van a főbejárat 
3 ajtaja.  Az építmény melletti fedett fa csarnok 
(melyet már régen lebontottak) alá futottak be 
a vonatok. A mögötte lévő alacsonyabb, hosszú 
épület a ma is meglévő faraktár. A temetői átjáró-
nál lévő szomszédos emeletes épület pedig a fűtő-
ház volt. Az indóházhoz a település központjából 
idővel kavicsos, kettős akácfasorral szegélyezett 
utat építettek ki. Ennek jobb oldalán szőlőligetek 
és kertek terültek el, bal oldalán pedig egy mélyen 
fekvő síkság volt, melynek magasabb területein 
új házak épültek. 

Az indóház mellett volt az a kis liget, amely a 
szolnokiak kedvelt szórakozóhelyévé, táncmu-
latságaik helyszínévé vált. Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc idején is fontos szerepet 
kapott ez hely. Ide helyezték  szolnoki toborzó-
helyet, az indóházban pedig megfordult csaknem 
az egész Honvédelmi Bizottmány, az első felelős 
minisztérium és az országgyűlési képviselők jó 
része.

A vasút 1857-58-tól kezdve Debrecen, illetve 
Arad felé történő tovább építésével a Tiszavidéki 

Vasút egy új, romantikus stílusú és hangulatú 
felvételi épületet épített, amely megközelítőleg 
a mai  személypályaudvar helyén állt. (Már a 
századforduló elején lebontották.) Ekkor létesí-
tették a 200 fős javítóműhelyt is, ami a vasutak 
elterjedésével egyre nagyobb jelentőséget kapott. 
(1873. március 10-én adták át a Szolnok-Újszász-
Hatvan vonalat is. )

A műhely dolgozói Wágner műhelyfőnök veze-
tésével 1875-ben létrehozták a Fáklya Olvasó-
egyletet. Ennek 1878. március 15-én már 266 
tagja volt, ebből 225 fő munkás, 41 fő hivatal-
nok és mozdonyvezető. Az 1100 kötetes könyv-
tárat Heynke és Hölzl műmesterek kezelték. A 
Millenium évében alapították az önképző dal-és 
zeneegyletet is. Ugyancsak a javítóműhely dolgo-
zói létesítették a Magyarországi Szociáldemokra-
ta Párt helyi szervezetét 1902-ben, és a Szolnoki 
Általános Munkásképző Egyletet 1903-ban. Az 
1904. évi országos vasutassztrájkba kapcsolódva 
5 napos sztrájkjukkal megbénították a vasúti for-
galmat. (A sztrájkot a Kormány úgy szerelte le, 
hog a résztvevőket behívták katonai szolgálatra.)

A pályaudvaron 1907-re épült fel a Pfaff Ferenc 
(Steindl Imre tanítványa) által tervezett új fel-
vételi épület, amely 1944-ben bombatámadás 
áldozata lett. Az új épület falmezőinek keretei 
és mintái nye3rstégla burkolattal készültek. A 
függőleges és vízszintes téglacsíkok, valamint a 
vakolt falfelületek együttesen határozták meg a 
külső képet. Az épület tömege széles és emeletes 
középrizalitjával, földszintes sarokpántjaival a fi-
umei felvételi épülethez hasonlított. A vágányok 
felőli oldalon lévő veranda csak az épület feléig ért.

   Az 1944 áprilisától tartó folyamatos bombatáma-
dások és egyéb II- Világháborús harci események 
súlyos károkat okoztak Szolnokon is, különösen 
a július 2-i, majd az augusztus 20-i, 29-i, szept-
ember 5-i, 19-i bombatámadások. Az állomás lé-
nyegében használható felvételi épület nélkül ma-
radt. Az épület maradványa még november 5-én 
is lángokban állt, ezek az első osztályú pénztártól 
törtek az előcsarnok felé.  Tóvízi Lajos térfőnök, 
vasúti rendőrparancsnok visszaemlékezései sze-
rint az égés után először a javítóvágányon álló 
egyik fedett teherkocsiban rendezték be a forgal-

mi irodát. Pár napig észre sem vették, hogy egy 
fel nem robbant bomba van a kocsi alatt, amely 
átütötte a járművet… Sokáig provizóriumokkal 
pótolták az állomásépületet. 

Az új pályaudvar és felvételi épület csak 1975-re 
épült meg.  Kubinszky Mihály írja, hogy Szol-
nok építését Czigler Endre tervei szerint 1955-
ben megkezdték, de az 1956-os forradalom után 
nem folytatták. Az Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium által 1976-ban kiírt országos terv-
pályázat eredményeként épült fel végül. A felvé-
teli épületet Schellner Vilmos, a MÁVTI építésze 
tervezte. 

A városközpontba vezető út tengelyébe épített, 
közel 300 méter hosszú épületet 1975. július 12-
én adták át.
Készült a Baranyai János Vasútbarát és Modelle-
ző Klub gyűjtése alapján

Szolnok, hajdanán

Szeptember 2. hetétől minden hétvégére jut egy-egy szüreti mulatság és felvonulás a Kistérségben. 
Lezajlottak a szüreti programok Csomádon, Vácrátóton, Veresegyházon, Galgamácsán is. 
Képeink a mácsai, és a veresegyházi programokon készültek és idézik fel a hagyományos vidéki szüretek játékos hangulatát.

SZÜRET IDEJÉN

A szolnoki vasutasság történetéből…

Látványos felvonulás a város utcáin Szüreti  mulatság a galgamácsai művelődési 
házban

Veresegyházi fogatok indulóban

Veresegyházi fogatok indulóban
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Egészség-éra

A Sanofi  Veresegyház 
támogatásával 

A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre ren-
dezik meg a Szívünk Napját, melyhez hazánk az első évtől kezdve csatlakozott. A Magyar Kardio-
lógusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben szeptember utolsó vasár-
napján, a Szívünk Napján hívja fel a fi gyelmet a szív és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő 
gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre.

A szív és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más be-
tegség, baleset és más halálok együttesen. A legkorszerűbb katéteres ellátásnak köszönhetően azonban 
ma fele annyian halnak meg, mint 10 évvel ezelőtt. Az infarktusban végzett beavatkozások száma és 
sikere is megközelíti a fejlett Európa átlagát - mondta prof. dr. Tóth Kálmán, a Magyar Kardiológusok 
Társaságának (MKT) elnöke, a Pécsi Tudományegyetem KK I.sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója 
az idei Szívünk Napja esemény sajtótájékoztatóján. - Sajnálatos tény azonban, hogy a szívinfarktus 
akut kezelése utáni időszak tekintetében rosszabbul állunk, mint az azonos akut ellátást nyújtó nyugat- 
és észak-európai országok.

A sikeres beavatkozást követően ugyanis a betegek nagy része egy idő után automatikusan visszatér 
régi, rossz, vagy éppen a szív-érrendszeri problémákat előidéző életmódjához. Ezért a Magyar Kar-
diológusok Társasága (MKT) idén kiemelten az infarktus utáni 365 nap túléléséhez kíván segítséget 
nyújtani.

A kampány fő támogatójaként a Sanofi  a betegek betegségértését szeretné javítani a „túlélési ismere-
tek” szemléletes és érthető anyagainak közzétételével. Az infarktuson átesett betegek részére készült 
edukációs és motivációs program - amely egy hat részből álló videó sorozatból, egy gondozási napló-
ból, valamint egy információs anyagból áll. Ez egy modern túlélőcsomag, ami - kiegészülve a megfe-
lelő szakszemélyzettel - segíti a betegeket az infarktus utáni teljes felépülésben. Ezen felül a kardioló-
giai centrumokban edukátorokat is képeznek, akik a szívinfarktuson  átesett betegeket a gondozásban 
való aktív részvételre fogják biztatni, oly módon, hogy közösen gondozási célokat tűznek ki, majd a 
legveszélyesebbnek számító 365 napos időszakban rendszeres vizitekkel igyekeznek fenntartani az 
érintettek motivációját. 

Az eredményes gyógyuláshoz, vagy krónikus betegségek esetében a megfelelő kontrollhoz elenged-
hetetlenül fontosak a jó gyógyszerkészítmények, azonban önmagukban nem elegendőek. „A betegeket 
támogatnunk kell abban, hogy a készítményeket rendszeresen, a kezelőorvos által előírt módon szed-
jék. Ehhez oktatási anyagok, betegtámogató programok kellenek, melyek biztosítják, hogy a beteg 
megértse, miért van szükség a kezelésre, mit tehet meg ő maga azért, hogy meggyógyuljon, vagy 
együtt tudjon élni a betegségével”- emelte ki a kampánnyal kapcsolatos sajtótájékoztatón dr. Stella 
Péter, a Sanofi  orvos igazgatója.

A kampány anyagai azonban bárki számára elérhetőek és letölthetőek a www.mkardio.hu/
tulelesiismeretek linken.

A szívelégtelenséggel 
kapcsolatos mítoszok és 

tévhitek

A szívelégtelenséget nem lehet kezelni.
Egy sor hatásos terápiás lehetőség áll ren-
delkezésre a szívelégtelenség kezelésére, 
melyek enyhítik a tüneteket és lassítják az 
állapot súlyosbodását, valamint meghosz-
szabbítják a beteg életét. Ezekről az orvos 
tud tájékoztatást nyújtani.

Szívelégtelenségben óvakodni kell min-
denfajta testmozgástól.
Nagyon fontos, hogy a szívelégtelenség-
ben szenvedő emberek is fenntartsák fi zi-
kai aktivitásukat. A megfelelő mennyiségű 
testmozgás javítja a beteg állapotát, szer-
vezete vérellátását és enyhítheti a tüne-
teket. Az orvos ad tanácsot a testmozgás 
mikéntjére és mennyiségére vonatkozóan.

A szívelégtelenség az öregedés elkerül-
hetetlen velejárója.
Bár a szívelégtelenségben szenvedők 
többnyire idős emberek, ez nem jelenti 
azt, hogy az idősödés szükségszerűen hoz-
za magával e betegséget.

A szívelégtelenséggel 
kapcsolatos mítoszok és 

tévhitek

A szívelégtelenséget nem lehet kezelni.
Egy sor hatásos terápiás lehetőség áll ren-
delkezésre a szívelégtelenség kezelésére, 
melyek enyhítik a tüneteket és lassítják az 
állapot súlyosbodását, valamint meghosz-
szabbítják a beteg életét. Ezekről az orvos 
tud tájékoztatást nyújtani.

Szívelégtelenségben óvakodni kell min-
denfajta testmozgástól.
Nagyon fontos, hogy a szívelégtelenség-
ben szenvedő emberek is fenntartsák fi zi-
kai aktivitásukat. A megfelelő mennyiségű 
testmozgás javítja a beteg állapotát, szer-
vezete vérellátását és enyhítheti a tüne-
teket. Az orvos ad tanácsot a testmozgás 
mikéntjére és mennyiségére vonatkozóan.

A szívelégtelenség az öregedés elkerül-
hetetlen velejárója.
Bár a szívelégtelenségben szenvedők 
többnyire idős emberek, ez nem jelenti 
azt, hogy az idősödés szükségszerűen hoz-
za magával e betegséget.

SEGÍTSÉG A GYÓGYULÁSHOZ

Hogyan óvhatjuk a szívünket helyes életmóddal?

Bár a szív-érrendszeri betegségek egyre eredményesebben kezelhetők, a legfontosabb mégis ezek 
tudatos megelőzése. Szakértőnk, dr Tuzson Ildikó hangsúlyozza, hogy a szív- és érrendszeri beteg-
ségek leginkább azon 50 év feletti férfi akat veszélyeztetik, akik túlsúlyosak, dohányoznak, és magas 
a vérnyomásuk. Körükben nem ritka a cukorbetegség előfordulása sem.
A nők közül a klimaxot követő időszakban lévők, illetve a fi atalabb, de fogamzásgátlót szedő és 
dohányzó nők is a rizikócsoportba sorolhatók. A szív- és érrendszeri panaszok kialakulásáért leg-
inkább a helytelen életvitel a felelős, így ezek a betegségek megelőzhetők, ha időben változtatnak 
az emberek a rossz étkezési és egyéb szokásaikon – hívja fel a fi gyelmet a szakember. – A magas 
vérnyomás és a cukorbetegség esetében – mivel mindkét betegség összefüggésben van a túlsúllyal 
– elengedhetetlen a megfelelő diéta és a rendszeres mozgás. A betegeknek természetesen nem azt 
tanácsolom, hogy kezdjenek el aktívan sportolni, hanem azt, hogy képességeik, állapotuk szerint 
naponta fél órát intenzíven sétáljanak, ússzanak. 
A diétázással kapcsolatban meg kell említenem, hogy nemcsak az alacsony kalóriabevitelre kell 
ügyelnie, hanem arra is, hogy az elfogyasztott ételek megfelelő minőségűek legyenek. A pékáruk 
közül a teljes kiőrlésű lisztből készülteket fogyasszák, főzéshez olívaolajat használjanak, a csök-
kentett zsírtartalmú fehérjéket és a grillezett, párolt húsokat részesítsék előnyben. A köretekből 
mellőzzék a magas kalóriatartalmú krumplit, helyette egyenek zöldségeket, kevés tojást tartalmazó 
tésztákat. – A változó korban lévő nőknek még azt tanácsolom, hogy mellőzzék a dohányzást, és 
gyakran ellenőriztessék a vérnyomásukat, vérképüket. 
Azok a nők, akik fogamzásgátlót szednek, és nem tudnak lemondani a dohányzásról, nézzenek 
utána, hogy a családjukban előfordult-e infarktus, tüdő- vagy agyembólia. Ha igen, válasszanak 
más módszert a fogamzásgátlásra, vagy genetikai vizsgálattal győződjenek meg róla, hogy nem 
hajlamosak ezekre a betegségekre. 
A magas vérnyomás, az érelmeszesedés és a trombózis kialakulásában óriási szerepet játszik a 
stressz. Az idegi túlfeszítettségnek ugyanis biológiai következményei is vannak: emelkedik a vér-
nyomás, gyorsul a szívverés, az erek begörcsölnek. Az érgörcs és a már meglévő érelmeszesedés 
pedig együttesen infarktushoz vezet. Nyugodtabb életvitellel elérhetnénk, hogy ne a szív- és érrend-
szeri betegségek legyenek hazánkban a vezető halálokok! 

Elgondolkodtató tények

A szív- és érrendszeri betegségek Európában a ha-
lálozás 52%-át teszik ki.
A 45 év feletti férfi ak és a 65 év feletti nők halálo-
zásának leggyakoribb oka a koszorúsér-betegség 
Európában.
A koszorúsér-betegség első megjelenésekor az 
esetek 51%-ában korainak (65 év alattinak) mi-
nősül.
A koszorúsér-betegek 20 %-a cukorbeteg is.
A szív- és érrendszeri betegségek évi költsége 169 
milliárd Euro az Unión belül. Az elmaradt terme-
lés ehhez még 35 milliárdot hozzátesz.
A szív- és érrendszeri betegség Európa minden 
országában a legfőbb halálok a nők között, vala-
mint Franciaország és San Marino kivételével a 
férfi ak között is.

Évente 450 000 ember hal meg szív- és érrendszeri 
betegségben a dohányzás miatt Európában.
Az étrend Észak és Nyugat Európában egyre kö-
zelít az egészségeshez, míg Európa többi terüle-
tén attól távolodik.
Rengeteg ember él fi zikailag inaktív módon. Az 
inaktivitás jelentősége a szívrohamok esetén 20, a 
szélütés esetén 10 %-os a fejlett világban.
Sajnos, azok, akiknél családi halmozódás áll fenn 
a szív- és érrendszeri betegségek terén, nagyobb 
eséllyel számolhatnak azzal, hogy ők maguk is 
megbetegszenek.
Európán belül is nagyok a kockázati különbsé-
gek. Pl. Magyarországon a lakosság 30 %-a, míg 
Olaszországban csak 15 %-a  dohányzik. 
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Szada Center
Szada, Dózsa Gy. út
  E-mail: center.szada@cba-baldauf.hu Telefon: 30/3715856

Akció! 2017. június 26-július 9.Közel van hozzám. 
Közel áll hozzám.

Szada Center
Szada, Dózsa Gy. út
  E-mail: center.szada@cba-baldauf.hu Telefon: 30/3715856

Akció! 2017. június 26-július 9.Közel van hozzám. 
Közel áll hozzám. Az akció időtartama: 2017.09.27 - 10.08Közel van hozzám.

Közel áll hozzám.

Árzuhanás 
kicsi árak kiváló minôség

Minden kedves vásárlónk 
3000 Ft feletti vásárlásnál 

1 db virágos ÖKO táskát kap ajándékba

Somlói galuska
200 g  995 Ft/kg

Friss sertés darálthús

80% hústartalommal Friss pontyszeletFriss csirkemáj szívvel

-14 % -29 % -22 %1790 Ft

479
Ft/kg

1390
Ft/kg

679 Ft

849
Ft/kg

Füstölt parasztkolbász1290 Ft/kg

1790 Ft -28 %

199 Ft

299 Ft

-33 % 129
Ft/10 dkg

890
Ft/kg

1290 Ft

-31 %

989 Ft

Sertés füstölt hátsó csülök 
89 Ft/10 dkg

P TP TOO RP KKEEEETTTT KTTTOTTT RRO KKKEKKEKTERTERMTOTOPPOO
HELYBEN
FÜSTÖLT!

Árzuhanás kicsi árak kiváló minôség
Minden kedves vásárlónk 

3000 Ft feletti vásárlásnál 
1 db virágos ÖKO táskát kap ajándékba

Árzuhanás kicsi árak kiváló minôség
Minden kedves vásárlónk 

3000 Ft feletti vásárlásnál 
1 db virágos ÖKO táskát kap ajándékba

Árzuhanás kicsi árak kiváló minôség
Minden kedves vásárlónk 

3000 Ft feletti vásárlásnál 
1 db virágos ÖKO táskát kap ajándékba

Boltunkban házhoz szállítási megren-

deléseket felveszünk, az üzlet 20 km-es 

körzetéből. Rendelését leadhatja a fenti 

elérhetőségeken.
20 000 Ft feletti megrendeléseiket ingyene-

sen kiszállitjuk.
20 000 Ft alatt 100 Ft + Áfa/km a dij. Rész-

letek iránt érdeklődni üzletünkben lehet.

Áruátvétel 14 óráig!

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT 
magánrendelés

ÚJRA INDUL szeptember 19-től!
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

A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Rendelés ideje : szerda 16 órától

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

E-mail: ferildi@hotmail.com

- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
- vércukorbeállítás
-teljeskörű anyagcsere felmérés, 
 (-gyógyszer- inzulin beállítás, diétás
 tanácsadás)
- Doppler ill. hangvilla vizsgálat
- EKG-vizsgálat
- gyógyszerjavaslat kiadása
- szív-érrendszeri rizikófelmérés 

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

INGATLAN

Ingatlanközvetítés a hét minden napján!
Dr. Makkos Ingatlan Centrum Veresegyházi Iroda  

ELADÓ és BÉRBE adó ingatlanokat keresünk, 
06-20/9446205,  06-28-589-120

ÁLLÁS

Éjjeliőrt felvesz a Szadai Kályhacsempegyár. Elsősorban 
nyugdíjas kolléga jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez 
rövid önéletrajzot kérünk a 2111 Szada, Corvin u. 24 cím-
re vagy az allas kukac koltocsempe.hu e-mail címre. 
További információk munkaidőben a 06 28 503 260 te-
lefonszámon, munkaidőn kívül a 06 20 9523 928-as te-
lefonon.

APRÓHIRDETÉS



Magyar túró 
250 g, 1036 Ft/kg

Karaván sajt

PICK Góliát 
chilis szalámi

Sertéstarja
csontos
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HALLOTTAD?
Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 
2017. augusztus 21-től, az Invitel szolgáltatási területén.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu 
oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban. 

Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1.-3. 
Tel.: (06 28) 536 596 
Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) 
Tel.: (06 27) 303 344

HAVI

4 990
FORINTÉRT

CSALÁDI TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT, 
HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!

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 

g



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

Dolgozz 
velünk!
  2112 VERESEGYHÁZ, LÉVAI UTCA 33.

GE Aviation

A GE Aviation repülőgép-hajtóműalkatrészek javítását végzi Veresegyházon. 
Az Aviation üzletág magas színvonalú technikát alkalmaz, mely lehetővé teszi, 
hogy a magyar szakemberek bizonyíthassák képességeiket.

TÉGED KERESÜNK:  FORGÁCSOLÓKAT - Gépi forgácsolói végzettséggel 

 HEGESZTŐKET - AWI hegesztői végzettséggel 

 LAKATOS JAVÍTÓKAT - Fémipari végzettséggel 

JELENTKEZZ NÁLUNK: 

Önéletrajzzal az allas.aviation@ge.com e-mail címen
További információk: www.join-ge.hu/ge-aviation

Dolgozz 

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


