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Idén februárban újra felejthetetlen pillanatokat szerzett a közönségnek a Veresi Balett, Atlantisz 
című produkciójával. A tánckar, amelyet Takács Andrea álmodott meg, főként gyermekekből és 
kamaszokból áll, akik képesek lépést tartani vezetőjük elképzeléseivel, hihetetlenül látványos és 
színvonalas előadással lepte meg a nézőket. Példájuk jól bizonyítja, hogy milyen teljesítményre 
lehetnek képesek a gyerekek, ha megfelelően motiválják őket, jó példát mutatnak nekik, és a szü-
leik is partnerek a munkában. Idén ősszel hasonló szellemben működő, új alapítású iskola kezdi 
meg a működését Veresegyházon. Az elképzelésekről, a koncepcióról és a módszerekről a 6. oldalon 
olvashatnak.

(Fotó Lethenyei)

A Kistérség Magazin márciustól megvásárolható Erdőkertesen, a Faluház és Könyvtárban.   Ára: 180 Ft

2018 ősszel indul a

Future School
Veresegyház Általános Iskola

Alsós osztályainkba
várjuk a gyerekeket.

Jelentkezési határidő:
2018. március 7.

http://futureschool.hu



Színesen

Családok nyomábanSzeretet és együttműködés

A történelem nagy eseményei pontosan nyomon 
követhetők az egyéni sorsokban, a családok, ge-
nerációk által hordozott emlékképeken keresztül. 
Erre alapozza családtörténeti képeket feldolgozó 
munkáját a Veresegyházi Városi Múzeum, amely-
nek munkatársai a gyűjtemény összeállításáról, fel-
dolgozásáról szóló szakmai napon tájékoztatták az 
érdeklődőket február 2-án, a veresegyházi Innová-
ciós Központban.   A Múzeum szakmai délutánján, 
amely a családi emlékezet fontosságát állította a 
központba, bemutatta a múzeumi családi archívum 
létesítésének a terveit, és a családjuk múltját feltár-
ni kívánók számára klub szervezését is tervezi.

A médiaművész, koncepciója jelképével - I love you

Dudás Dezső, Volker Hildebrandt és  
Klement Zoltán kiállításszervező

Különleges, példa értékű, együttműködésen alapuló művé-
szeti projekt jött létre 2018. február 16-án a veresegyházi Ud-
varház Galériában a DD55 Gallery Köln,  a Köz-Pont Ifjúsági 
Ház, az Udvarház Galéria Veresegyház, és a Levendula Galé-
ria, Gödöllő közreműködésével.
A rendhagyó tárlat Volker Hildebrandt, kölni médiaművész 
Szeretetképek mindenkinek koncepciójára épült, közép-
pontban a német művész konstruktív - ILU képeivel, amelyek 
nem is hirdethetnének mást, mint a szeretetre, szerelemre 
való törekvést minden és mindenki számára és irányába. 
A különleges képek egy hatalmas művészeti program része-
ként készültek el, amelynek célja szeretettel megtölteni a vi-
lágot. Volker Hildebrandt, mint médiaművész, úgynevezett 
szeretetfalat képzelt el, amely a világhálón videó üzenetek 
egységéből épül fel, mint élő,  mediális szociális szobor. Az 
alkotás létrejöttéhez bárki csatlakozhat, illetve figyelemmel 
kísérheti a www.loveprototo.com oldalon.
Az Udvarház Galéria kiállításának nyitónapján is bárki küld-
hetett élő üzenetet a már meglévő felületre – így építve a 
szeretet határokon és bármilyen korlátokon túlmutató falát.
És hogyan jött létre a kiállítás és a széles körű művészeti 
együttműködés? 
Nos, Volker Hildebrandt a DD55 Galéria ismert médiaművé-
sze. Képviselője Dudás Dezső, Kölnben élő művészettör-
ténész, aki jelezte, hogy örömmel hozza el a művész által 
hirdetett projektet, bízván abban, hogy Veresegyház ifjúsá-
ga szívesen segít a kiállítás felépítésében, saját képzőművé-
szeti elgondolásaival teljesebbé téve a tárlatot.
A csatlakozni kívánó művészek a Volker Hildebrandt által 
hozott szeretet projektjére rezonálva készíthettek installáci-
ót, táblaképet, plasztikát, vagy akár szöveget is. A kiállítás 
alapját képező táblaképeket, a német művész ILU változata-
it, a gödöllői Levendula Galéria hozta el.
A február 16-i megnyitón nemcsak az alkotásokban és az 
előadott árnyjáték performance-ban volt tetten érhető a sze-
retet: a művész egyéniségéből fakadó és a témából áradó 
kellemes, baráti légkör vette körül a résztvevőket. Az I love 
you – jelmondat ezúttal I love you Veresegyház!-ra módo-
sult, melynek jelképét – erre az eseményre készült alkotá-
sát – a művész Pásztor Bélának, a város polgármesterének 
nyújtotta át a tárlat megnyitásaként.

Szabóné Vank Erzsébet előadása családkutatásairól

Családi emlékezet, Varga Kálmán történésszel
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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   Terjesztve: Csomád, 

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

 Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

 Munkatárs: Horváth G. István 
  Fotók és címlap: Lethenyei László

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

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

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!  
 Kistérség megjelenését támogatja:  

a  Sanofi  Zrt.

-  Március 5-ig tart a jelöltek ajánlásának gyűj-
tése. A sikeres jelöléshez 500, a választókerület-
ben élő választópolgár ajánlása szükséges.

-  Március 6. a határidő, ameddig a pártok lead-
hatják az országos listát a Nemzeti Választási 
Bizottságnál. Listát az a párt állíthat, amelyik 
legalább kilenc megyében és a fővárosban mi-
nimum 27 egyéni választókerületben önálló je-
löltet állított. 

- Március 24-ig kell a nem magyarországi la-
kóhellyel rendelkező magyar állampolgároknak 
felvetetniük magukat a központi névjegyzékbe.

-  Március 31-ig lehet jelentkezniük a kül-
képviseleti névjegyzékbe azoknak a vá-
lasztópolgároknak, akik a választás napján 
külföldön tartózkodnak, és Magyarország nagy-
követségein és főkonzulátusain szavazhatnak
majd. 

Jó, ha tudjuk...

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Folyamatosan ellenőrzi az inter-
netes tűzifahirdetéseket a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (Nébih) folyamatosan ellenőrzi az online 
tűzifahirdetéseket is. Ezekben az esetekben 
a legnehezebb ugyanis azonosítani a hirdető 
személyét és a hirdetés valóságtartalmát, így a 
vásárlók jogos panaszának érvényesítése aka-
dályokba ütközhet. Az első, célirányos vizsgá-
latokon az ellenőrzött hirdetések 70%-át kel-
lett töröltetni.

A Nébih szakemberei – a weboldal működtetőivel 
együttműködve –a legjelentősebb hazai internetes 
hirdetési portálon, a Jófogáson megjelenő tűzi-
fahirdetéseket ellenőrizték. A próbavásárlások 
során a hatóság elsősorban a hirdetők azonosítha-
tóságát és a hirdetések valóságtartalmát vizsgálta. 

Azokban az esetekben, amikor a hatóság felszó-
lítása ellenére a hirdető nem szüntette meg a jog-
szabálysértést, vagy a jogsértés súlya azt indokol-

ta, a Nébih kezdeményezte a kifogásolt hirdetés 
törlését, amelyről az oldal üzemeltetői intézked-
tek. Az első, célirányos ellenőrzés eredményeként 
54 tűzifahirdetést kellett haladéktalanul eltávolí-
tani az oldalról, amely a vizsgált reklámok mint-
egy 70%-át jelentette. 

A magas arány arra enged következtetni, hogy je-
lenleg az internetes hirdetések jelentős részében 
a megvételre kínált tűzifa vélhetően illegális ere-
detű vagy a hirdetők jogszerűtlen módszerekkel, 
a vásárlók megkárosításával igyekeznek azt érté-
kesíteni. 

A visszaélések elkerülése érdekében a Nébih a 
jövőben is rendszeresen ellenőrzi az elektronikus 
és írott formában megjelenő hirdetéseket. A ható-
ság a kisebb mulasztások esetében ezután is ész-
szerű toleranciát tanúsít, a súlyosabb jogsértések 
azonban – a hirdetések törlésén túl – komolyabb 
szankciókat vonnak maguk után.

A biztonságos online tűzifa vásárlásáról további 
információkat találhatnak a Nébih honlapján.

Egészségügyi intézmények fejlesztése -  Kistérségünkben is

Pályázati lehetőség révén indulhatnak fejlődésnek az önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi 
intézmények Pest megyében. A támogatás célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturá-
lis fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a 
hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. A felhívásra Pest megyei települési önkormányzatok 
pályázhattak, a település adóerő-képességétől függően 85-95%-os támogatási intenzitás mellett.
A támogatás mértéke egyenként 10-200 millió forint volt, a felhívásra 101 érvényes pályázat érke-
zett. 
A pályázatban az eredeti előirányzatból kb. 4,81 milliárd forint felhasználásával 43 projektet tá-
mogattak, míg a keretemelés során (továbbá az eredeti előirányzat maradványösszegének felhasz-
nálásával) kb. 1,33 milliárd forint összeggel, további 17 darab pályázat juthatott támogatáshoz. A 
megítélt támogatási összeg összesen 6,14 milliárd forint volt, amely 58 Pest megyei településen 
60 fejlesztési projekt lebonyolításához járul hozzá.
A legnagyobb értékű beruházások Csömör, Galgamácsa, Göd, Perbál, Pécel, Sülysáp, Sziget-
szentmiklós településeken valósulnak meg.
21 településen (Alsónémedi, Csömör, Dabas, Dánszentmiklós, Dömsöd, Felsőpakony, Galgamá-
csa, Göd, Kosd, Maglód, Mogyoród, Monorierdő, Nagykáta, Nyársapát, Őrbottyán, Pécel, Rád, 
Sülysáp, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Telki) épül új rendelő vagy egészségház.

Új egészségház épül Galgamácsán

GALGAMÁCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA új egészségügyi központ létrehozására pályá-
zott sikerrel, amelyben a felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi rendelők, illetve védőnői szolgá-
lat kaphatnak helyet. Az egészségház építése révén összesen 5 praxis költözhet sokkal jobb infra-
strukturális és szakmai körülmények közé. A pályázaton elnyert támogatási összeg: 199 193 667 Ft. 
A Kistérségünkből már kivált, szomszédos Őrbottyán egészségügyi ellátása is fejlettebb lesz: új 
egészségház épül a pályázat segítségével a két háziorvosi és egy fogorvosi praxis részére, a jelen-
legi használatban lévő bérlemény kiváltására, akadálymentesen kialakítva, 161 084 869 forintos 
támogatással.

A hónap híre

A parlamenti választásokkal kapcsolatos események márciusban:
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ISTEN HOZOTT

Elérhető szociális szolgáltatások a kistérségi településeken

 Leader - Lehetőségek
 helyi vállalkozásoknak

Megjelentek az új Leader pályázati felhívások, 
amelyek igénybe vételével helyi célok valósít-
hatók meg.

Az alábbi témakörökben lehet pályázni egyes 
Leader Egyesületek területén – tehát változó, 
hogy mire írtak, írnak ki pályázatokat, a célok 
településtől és fejlesztési céloktól függőek:

• Mikro-vállalkozások fejlesztése
• Mikrovállalkozások támogatása
• Helyi vállalkozások komplex fejlesztése
• HELYI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZ-
 TÉSE, MINŐSÉGI TERMÉKKÍNÁLAT 
 BIZTOSÍTÁSA
• Mikrovállalkozások létrehozása, fejleszté-
 se, partneri kapcsolataik erősítése
• Helyi mikro-vállalkozások fejlesztése, új 
 tevékenységek indításának ösztönzése
• Vállalkozások fejlesztése, fejlesztési beru-
 házások támogatása, helyi termékek előál-
 lítása, népszerűsítése
• Mikrovállalkozások multiplikátor támoga-
 tása
• Térségi vállalkozásfejlesztés, induló és 
 működő vállalkozások támogatása, meg-
 újuló erőforrások alkalmazásával

A pályázat benyújtása: szakaszos, 2018. ja-
nuár 2-től, majd 2 hónaponként nyújtható be, 
amíg marad pénz a Leader Egyesületnél, de 
mivel 10-20 db/ Leader Egyesület pályázat 
nyújtható be, ezért minél előbb érdemes be-
nyújtani.

Március 11. és 25. 
Április 8. és 15. 

 

Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár az újrahasznosítás jegyében! 
Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között! 

 

Aktuális infók a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén! 
A meghirdetett börze a veresi és környékbeli családoknál, a háztartásokban feleslegessé vált 
mindennemű holmiktól való megválást szolgálja, csere-bérével és adás-vételi lehetőséggel.  

 
Alkalmi árusoknak a részvétel esetenként regisztráció-köteles: veresibolhapiac@gmail.com 

 

Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellá-
tási Központ intézményi keretében Galgamácsa 
és Vácegres településen a következő szolgáltatá-
sok biztosítottak:

Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás:
- nyitvatartási rend/Vácegres: Polgármesteri
 Hivatal épületében
 kedd, csütörtök: 800 - 1630  - ig /ügyfélfoga-
 dás: 1230  - 1630 – ig
 péntek/páratlan héten: 800  - 12  -ig / ügyfélfo-
 gadás: 900   - 1200

- nyitvatartási rend/Galgamácsa: Polgármes-
 teri Hivatal épületében
 hétfő: 800 - 1800  - ig
 szerda: 800   - 1630  - ig / ügyfélfogadás: 90 - 
 163 – ig
 péntek/páros héten: 800 - 1200 – ig / ügyfélfo-
 gadás: 900  - 12 –ig

Házi segítségnyújtás: E szolgáltatás keretében 
az otthonukban élő, ápolásra, gondozásra szoruló 
lakosok akár napi szintű ellátása történik. A szol-
gáltatásért térítési díjat kell fi zetni, melynek ösz-
szegét a Képviselő Testület határoz meg. További 
információk: www.eselykisterseg.hu 

Étkeztetés: Elsősorban idős, saját maguk el-
látására képtelen lakosok részére nyújtott ellá-
tás, melyért jövedelemtől függően térítési díjat 
kell fi zetni. A térítési díj mértékét a Képviselő 
Testület határozza meg. További információk: 
www.eselykisterseg.hu 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Ottho-
nukban élő idős és beteg lakosok folyamatos 
felügyeletet biztosító szolgáltatása, a kialakult 
krízishelyzet elhárítása érdekében. Intézményünk 
éjjel nappali ügyelettel biztosítja az azonnali be-
avatkozás lehetőségét. A szolgáltatás biztosítá-
sának feltétele vezetékes telefonnal való rendel-
kezés. A szolgáltatás díja 1000,-Ft / hó. További 
információk: www.eselykisterseg.hu 

Hajléktalanok nappali ellátása: Veresegyház Fő 
út 106. szám alatt igénybe vehető ingyenes szol-
gáltatás, ahova a hajléktalanság közelébe került 
embereket várjuk. Átmeneti segítséget tudunk 
nyújtani víz, villany kikapcsolása esetén ruháik 
mosásához, fürdéshez, melegedéshez. További in-
formációk: www.eselykisterseg.hu 

Idősek nappali ellátása: A RÁ”d”ÉRÜNK 60+ 

klub néven működő szolgáltatásunk ingyenesen 
vehető igénybe. A klub lehetőség nyújt a még ak-
tív lakosoknak, akik szívesen csatlakoznak egy 
jó csapathoz. Az ellátással kapcsolatosan Novák 
Róza munkatársunkat kell keresni a 06-70-370-
7032-es telefonszámon. További információk: 
www.eselykisterseg.hu 

Ingyenes jogsegélyszolgálat:
- helye: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
- Ügyfélfogadás: péntek: 1000 - 1200

Aszód Gyermekjóléti Központ által biztosított 
speciális ellátások:
Pszichológus által történő ellátás és jogi segítség-
nyújtás. 
- A pszichológiai ellátás előre egyeztetett időpon-
 tokban, helyben, a településeinken biztosított, 
- a jogi szolgáltatás Aszód településen érhető el.
 További információ: http://aszod.hu/kistersegi-
 gondozasi-kozpont/ 

További információkkal állunk rendelkezésükre: 

 Kiss Anita                            Nagyné Gódor Csilla
családsegítő                              intézményvezető

Kedves hagyomány, hogy Erdőkertesen évente 
egyszer a község polgármestere személyesen 
üdvözli a település új lakóit. Idén február 3-án, 
a Faluházban került sor a hagyományos rendez-
vényre, melyen a polgármester köszöntötte az 
előző évben ideköltözötteket.

A program 2009-ben indult, így ezúttal már 
tizedik alkalommal szólította meg dr. Pásztor 
László polgármester az újonnan Kertesre köl-
tözött embereket. A nem annyira barátságos idő 
ellenére rendkívül sokan eljöttek, közel százan 
voltak kíváncsiak a polgármester előadására, 
melyben bemutatta a község múltját, jelenét és 
terveit az új lakóknak. A találkozó végén  kis 
vendéglátással búcsúztak az új ismerősöktől.

Pályázatok

Erdőkertes polgármestere köszönti az új 
lakókat

Isten hozott!
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A hónap témája
JÖVŐBE MUTATÓ KEZDEMÉNYEZÉS
A Future School Veresegyház csapata 2016-ban kezdett szer-
veződni, amikor néhány szülő, pedagógus és fejlesztő szak-
ember egymásra talált abban az elhatározásban, hogy meg-
teremtsen Budapest vonzáskörzetében is egy olyan iskolát, 
amelyik ötvözi a hagyományos oktatás előnyeit az alternatív 
módszerekkel.

A szervezők felhívására sok szülő jelent meg az első workshopon, ahol 
együtt gondolkodva próbálták megtalálni a választ azokra a kérdésekre, 
hogy mi az, ami a jelenlegi közoktatási rendszerben reformokra szorul, és 
hogyan képzelnének el egy olyan iskolát, ami egyszerre szolgálja ki a gye-
rekek, szülők és tanárok igényeit is.  Ez a közös gondolkodás olyan pro-
duktívnak bizonyult, hogy később több workshopot is szerveztek, immár 
Veresegyházon. Sőt, 2018 szeptemberében elindul az iskola…
- Mi, az iskolát szervező egyesület tagjai, olyan önkéntes csapat, közösség 
vagyunk, akik a saját szabadidőnket, tudásunkat, szakmai ismereteinket tesz-
szük bele a szervezésbe, kiemelten az adott területen, ami hozzánk tartozik. 
Ezek a pénzügyi tervezés, épület és infrastruktúra, tanárszervezés, pedagó-
gia, szülőszervezés, kommunikáció, marketing, IT. Azért hogy létrejöjjön 
egy olyan iskola ami a gyermekek számára hasonló kiemelkedő oktatási 
feltételeket, szemléletet nyújt itt Veresegyházon és környékén is, mint sok 
már ismert budapesti.- foglalja össze az alapítói hozzáállást Parádi Judit az 
iskolát működtető egyesület képviseletében.

Miben tér el a többitől az iskolátok?
- Szeretnénk segíteni a gyermekeknek kibontakoztatni azokat a képessége-
ket és készségeket, amelyekkel sikeres felnőttek lesznek a 21. században. 
Ez az egyik fő gondolat. A másik, hogy ne csak sikeres, de boldog felnőttek 
is legyenek, melynek megalapozásában, a tanulás és az oktatási környezet-
ben tapasztaltak nagyrészben hozzájárulnak. Pedagógiai oldalról a Future 
School Veresegyház a Budai Gyermekszem.Pont Általános Iskola pedagógia 
programját veszi át, melynek lényege a rendszerpedagógia. A rendszerszem-
lélettel az összefüggések felismerésére, kritikai gondolkodásra és önálló 
tanulásra tanítjuk a gyerekeket. Szeretnénk a gyerekkor játékos felfedező-
készségét a tanulás részévé tenni, élménypedagógiával egy olyan rendszer-
szemléletű széleskörű tudást nyújtani, ami képessé teszi őket a jövőben is 
eligazodni és megoldani a felmerülő feladatokat, munkaköröket. Ez bátor 
vállalás, de mivel nem láthatjuk előre a konkrét munkaerőpiaci változáso-
kat, de azokat a készségeket, amelyek ma és a jövőben is fontosak lesznek 
egy folyamatosan változó környezetben, igen, így ezekre összpontosítunk és 
elsősorban készségeket fejlesztünk. Célunk megőrizni és támogatni a kreati-
vitást, a szociális készségeket, a tudásszomjat és érdeklődést, a nyitottságot 
az újra, az innovációs készséget, az érzelmi intelligenciát. Fontosnak tartjuk 
a csoportmunkát, azzal együtt hogy az egyéni készségeket is fejlesztjük és 
differenciáltan oktatunk.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek önismeretének és önértékelésének 
fejlesztésére, a kritikus gondolkodásra, az idegennyelvi és digitális kompe-
tenciára. 
Az iskolák többségében frontális oktatás zajlik. Ez azt jelenti, hogy a tanár 
magyaráz, szemben a gyerekekkel. A Future School Általános Iskolában a 
frontális oktatást csak a szükséges helyzetekben alkalmazzunk. A tananyag 
megismerése és feldolgozása a tanárok és gyerekek együttműködésével va-
lósul meg, bizonyos ismeretanyag, tantárgyak esetében projektmódszerrel. 
A gyerekek igényeihez igazodó napirendet alakítottunk ki, a tantermi elren-
dezés is ezekre az igényekre reflektál. 

Amiben még eltérünk, hogy szöveges és jeggyel történő osztályzás is lesz 
(3. osztálytól mindkettő). De igazán informatív értékelésnek a szöveges ér-
tékelést tartjuk, így ezt a formát a 8. osztály végéig megtartjuk az osztályzás 
mellett. Összefüggő, a komplex személyiségfejlődésre reflektáló szöveges 
értékelési módszert alkalmazunk.

Kikből áll a tanári kar?

- Az iskola vezetője Arany Krisztina az alapítócsapat első tagjai között volt. 
Alsós tanítóink közül hárman már be is mutatkoztak a szülőknek januárban, 
Gödöllőn. Ők az álláshirdetésünkre jelentkezve jutottak el hozzánk. Van 
köztük Belgiumból hazatelepült tanár, tizenéves tapasztalattal rendelkező 
pedagógus, aki a Future School kedvéért tér vissza a pályára, melyet né-
hány éve hagyott ott, és több tíz éves tapasztalattal rendelkező tanítók, akik 
jelenlegi iskoláikban és kicsit másként tanítanak, mint az elvárt, és váltani 
szeretnének, hogy egy hasonló szemléletű iskolában dolgozhassanak, mint 
a miénk. 
Mind nyitottak, nálunk szeretnének tanítani, egyéni és szakmai motiváci-
ójuk is felénk terelte őket hiszen pontosan ilyen szemléletmódot kerestek 
és nagyon örülnek, ahogyan mi is nagyon örülünk, hogy rájuk találtunk. 
Minden velünk folytatott beszélgetés, pedagógia diskurzus, ötletelés úgy 
végződik velük, hogy felnőttként is úgy érezzük, nagyon szívesen lennénk 
az ő kezük alatt tanulók.

Hány osztályt és milyen létszámmal terveztek indítani?
- 2018 szeptemberében indítjuk el első osztályainkat. Alsós osztályokat in-
dítunk, jelenleg 1. 2. 3. és 4. osztályba várjuk a jelentkezőket. A jelentkezé-
sek alapján az látszik, hogy 3 osztályt fogunk tudni elindítani, 20 fő körüli 
létszámokkal.

Milyen szerepet szántok a szülőknek az újonnan induló iskolában? 
- Hogy együtt gondolkodjanak velünk és a már említett pedagógiai prog-
ramban. Szoros kapcsolatot szeretnénk ápolni az ide járó diákok szülei-
vel. Ez nem azt jelenti hogy rendszeres önkéntes munkára kérjük őket, de 
a konstruktív ötleteiket, segítségüket szívesen vesszük. Az iskola oktatási 
programja, módszerei a diákokat is a kooperatív csapatmunkára, önálló dön-
téshozásra készítik fel, az erre való nevelésben a szülők együttműködésére 
is számítunk.
Iskolánk rendszeres kommunikációt tart fent a szülőkkel, időszakosan 
workshopot, illetve önkéntes közösségi munkát szervezünk a tanárok és csa-
ládok számára. 
Egy tanár-gyerek-szülő hármasán alapuló közösséget építünk, ez iskolánk 
egyik célja.

Mi alapján veszitek fel a diákokat?
- A gyerekeket nem felvételiztetjük, a szó hagyományos értelmében. A csa-
ládokkal és a gyermekekkel is történik egy-egy kötetlen foglalkozás, beszél-
getés. Szociális készségeket, együttműködést nézünk.
Már ismerkedtünk a szülőkkel, mert nyári tábort is szerveztünk, szülő, gye-
rek találkozót szerveztünk, előadásokat rendeztünk, környékbeli rendezvé-
nyeken vettünk részt, ahol bemutattuk az iskolát.

Milyen lesz a tanítás a Future Schoolban? Hogyan képzeljük el a kisdi-
ákok mindennapjait, mi az, amitől majd jó lesz idejárni?

-A reggeli beszélgetőkör miatt, az izgalmas projektek miatt, mert nem kell 
egész nap a padban ülnöd, mert beszélgetni és vitázni is lehet a tanárokkal, 
aminek a kultúráját megtanítjuk, mert kíváncsiak rád, mert sakkozhatsz és 

(folytatás a 6. oldalon...)

Szülői workshop keretében a Future School vendége Jocó bácsi  
(Balatoni József, innovatív pedagógus, az „ország Jocó bácsija”)

Robotika rendezvény nyáron, a fenyvesben, az iskola szervezésében
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(.....folytatás az 5. oldalról)
társasozhatsz, mindezt az 
órán, mert ezzel tanítunk.  
Ez néhány kiragadott do-
log. Alapvetően a Nemze-
ti Alaptantervet tanítjuk, 
de a hagyományos iskolai 
módszerektől eltérően pro-
jektmódszerrel, tevékeny-
ségközpontú feladatokban 
dolgozunk fel témákat. El-
térnek a délutáni foglalkozá-
saink is, ahol a gyerekek az 

„Élet iskoláját” járják, nemcsak a kutatásban, idegennyelvű, vagy digitális 
téren kapnak új tudást, de megismerhetik például a különböző szakmákat, 
megtanulhatják, hogyan kell kiállni emberek elé beszélni, sokat mozognak, 
bevezetjük őket a különböző sportok világába. Mindez azért hogy a világ 
minél szélesebb spektrumát ismerjék meg és tudjanak belőle választani.

Az órák során digitális eszközöket használunk a tananyag és az ezt kiegé-
szítő ismeretek érdekes és izgalmas feldolgozására. A digitális eszközök tu-
datos, okos és felelősségteljes használatára tanítjuk a gyerekeket. Kiemelten 
kezeljük a nyelvoktatást, célunk, hogy a gyerekek a 8. osztály befejezté-
vel a választott nyelven készség szinten tudjanak minden helyzetben kom-
munikálni. Ezt segítendő nemcsak nyelvórákat tartunk, hanem a délutáni 
foglalkozásaink egy része is idegen nyelven zajlik már első osztálytól, ahol 

természetes élethelyzetekben 
hallják és használják a diá-
kok a nyelvet.

Milyen alapelvekben hisz-
tek? Mi az, amit az alapí-
tók, ha álmukból felkeltik 
őket, akkor is kapásból 
tudnak? 

- A közösen megfogalma-
zott kiindulási pont az volt, 
hogy a jövendőbeli iskolánk 

a 21. század kihívásaira nevelje a gyerekeket, mindezt úgy, hogy megőriz-
ze a gyermekek természetes kíváncsiságát, érdeklődését, nyitottságát és ta-
nulási vágyát, és egyúttal megfelelő szabadságot és hátteret biztosítson a 
tanároknak az alkalmazott pedagógia módszerek és eszközök tekintetében. 
Alapelvként fogalmaztuk meg, hogy a magabiztos tárgyi tudás mellett ki-
emelt szerepet kapjon a gyerekek lényeglátásra, kritikus gondolkodásra és 
az összefüggések felismerésére való nevelése. Ezzel párhuzamosan fontos-
nak tartjuk az érzelmi intelligencia fejlesztését és a tehetséggondozást. De 
amit kapásból tudunk, hogy „Házifeladat nem lesz!” Az otthon töltött idő a 
családé. -
Az oktatás szeptemberben indul a város legújabb iskolájában, amelyre to-
vábbra is kíváncsiak vagyunk!

Fülöp Hajnalka

Nyári táboros alkotások Future School robotika bemutató

 „A tananyag megtanulhatatlan”

Az állításomat már sokkal régebben igazol-
tam. Még iskolapszichológus korszakomban 
szembesültem a most megírt problémával. Ez a 
rendszerváltásnak nevezett esemény előtt volt, 
1987-ben. Egy mamut iskolában (2600 diák) 
küzdöttem a pedagógusokkal és gyerekekkel 
együtt, hogy élhetővé tegyük az élhetetlent. Pró-
báltam meggyőzni a tanárokat, hogy merjenek 
módszert váltani, mert nincsen vesztenivalójuk.
Mutogattam a felejtés görbéjét, amely szerint 
a gőzgép hatékonyságának szintjét sem éri el a 
tanultak megtartása, és javasoltam, hogy nézzük 
meg, hogyan működik ez a tananyagra.
  

© Gyarmathy Éva

A tananyag felére emlékeznek a gyerekek…
A szaktanárokat arra kértem, hogy adjanak fel 3 

olyan kérdést a tantárgyukból, amelyekre min-
den 8. osztályos diák válaszolni tud, de nem a 
8. osztályos tananyagból való. Az így kialakí-
tott kérdőívet, mint műveltségi felmérést adtuk 
a gyerekeknek, és azzal motiváltuk őket, hogy 
a középiskolai ajánlásba (akkor még volt ilyen) 
a jó teljesítményt beírjuk. Az eredményt meg-
döbbenve látták a tanárok és én is: 50 százalék. 
Vagyis a legalapvetőbb, kevés kis tananyagnak 
is csak a felére emlékeznek a gyerekek. Később 
több iskolára is kiterjesztettük a vizsgálatot. Az 
eredmény 60 és 20 százalék között mozgott, az 
iskola hátterétől függően. A legjobb tanuló 89 
százalékot ért el.

A megoldás? 

Ezer éve ismert: „Hallom, elfelejtem, lá-
tom, emlékezem, csinálom, megértem.” 
(Konfuciusz)
Sőt, a kutatási eredményeken alapuló tanulási 
piramist látva, mindenki meg tudja mondani, ki 
tanulhat a legjobban.

© Gyarmathy Éva

A témával foglalkozó nyitott gondolkodású 
szakemberek tudják, hogy a kulcs a személyre 
szabott tanítás. Ez megoldható lett volna már 
évszázaddal ezelőtt is, de most a digitális kor-
szakban mind a módszerek, mind az eszközök, 
mind a szellemi közeg meglenne a gyakorlatba 
ültetéshez. Csak a szándék hiányzik. És persze 
útját állja a fejlődésnek néhány múmia, akik jól 
megélnek az ősi számonkérő/büntető tanítási, 
nevelési módszerekből. És ha már kutatás: kér-
dezzünk meg pedagógusokat, oktatási szakem-
bereket, pszichológusokat, szülőket és diákokat, 
hogy milyen egy jó iskola, ahol jó tanulni? 

Amit garantáltan senki NEM mond, hogy az ide-
ális iskolában
• padsorokban ülnek a diákok,
• 45 percig egy témára kell figyelni,
• mindenki egyforma tananyagot tanul,
• a diákok érdeklődésétől független a tanítás,
• valódi tapasztalatok helyett tankönyvből tanulnak,
• elavult tananyagot tanítanak,
• a pedagógus előadja a tananyagot,
• dolgozatokkal mérik fel a diákok tudását.

Miért lennének motiváltak a gyerekek egy olyan 
iskolai tanulásra, amit senki nem tart jónak? Ho-
gyan tudjon örülni a tevékenységnek, jól érezni 
magát és erőfeszítést tenni nap, mint nap a diák 
és a pedagógus, ha a tanítás mindennap erővel 
kimozdítja a komfortzónájából, de nem segíti, 
hogy megküzdjön a tanulás érdekében? Ha az 
ideális iskoláról van szó, elég jó eséllyel vala-
milyen formában mindenki megemlíti az 6K (ne 
keresd a neten, most találtam ki!) elemeit:
1.Kommunikáció, együttműködés, társas  
    helyzetek
2.Keretek, közösen kialakított szabályok
3.Kavalkád, sokféleség,
4.Kezdeményezés, a választás lehetősége
5.Kreativitás, alkotó tevékenység
6.Kritikai gondolkodás, értelmezés, saját tudás  
  kialakítása”

 Akit érdekel, további érdekes elemzéseket talál 
Gyarmathy Éva Kockás könyv c. kötetében.

F.H.

VÁLTOZÓ IGÉNYEK
Indulnak a nyílt napok, iskola bemutatók, szülők ezrei törik a fejüket, melyik is-
kolában lesz a legjobb helyen a gyerek. Vagy, ha iskolát nem is tud mindenki vá-
lasztani, az iskolával kapcsolatos elvárásait tudatosan megfogalmazhatja, és így 
elindulhat a változás bárhol. 

Gyarmathy Éva, Prima-díjas pszichológus, a magyarországi Diszlexia Központ megalapítója, az 
MTA tudományos főmunkatársa cikke a HVG-ben jelent meg, 2018. 01.25-én. Ebből idézünk, a 
szakember engedélyével.
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Kultúra

1-jén (csütörtök) 18.00 GOMBAISMERETI 
TANFOLYAM (1. előadás) vezeti Kis Szidónia

2-án (péntek) 18.00 A házasság hetének arcai 
–Fazekas Ritával és Zámbori Somával beszélget 
Nagy Imre - a helyi református gyülekezet lelké-
sze, Gergely Ferenc Barnabás szervezésében

6-án (kedd)  9.00 és 11.00 GYERMEKSZÍN-
HÁZ – Dvořák és Patka Színház: Csacska nyu-
lacska, mesejáték Belépődíj: 500.-Ft (csoportos) 
és 700.-Ft (egyéni)

6-án  (kedd) 18.00 Filmvetítés, közös program a 
helyi református gyülekezettel (részletesen plaká-
tokon)

8-án (csütörtök) 17.00 KÖSZÖNTJÜK A NŐ-
KET! Szórakoztató műsor a Nemzetközi Nő-
napon. Fellép a KANDÚR BANDA, köszöntő 
műsor: Ki Akarok Nyílni óvoda és a Szőlőfürt 
református óvoda, sztárvendég: meglepetés
(A belépés díjtalan!)

9-én (péntek)  18.00 Kiállításmegnyitó – TA-
VASZ – Juhos Nándor fotókiállítása
Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester
közreműködnek: Pásztor Mátyás, a Kertesi Ka-
marakórus, karvezető: Iványi Magdolna
15.00 órától vendégünk: a Somogyiak Baráti 
Köre

10-én  (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA – 
GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
kucsmagomba-vadászat  (részletes tájékoztató 
plakátokon és a honlapon) 
Indulás a Faluház elől 8.00 órakor.

10-én  (szombat) 19.00 az ERDŐKERTESI 
SPORT EGYESÜLET jótékonysági bálja – 
zene: Szénási együttes, + meglepetésműsor
Belépőjegy: 5.000-Ft, melyet a Faluházban is 
meg lehet vásárolni. Támogatójegy is kapható!

12-én (hétfő) 18.00 BioPont klub Bogyósok, 
csonthéjasok vegyszermentes termesztése, 
gondozása. Berkes Zsuzsa termelő előadása
(A belépés díjtalan!)

15-én  (csütörtök) 18.00 Községi ünnepség a 
‚48-as Forradalom és Szabadságharc 170. év-
fordulóján  ünnepi köszöntőt mond dr. Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő

20-án (kedd) 18.00 Filmvetítés, közös program 
a helyi református gyülekezettel (részletesen pla-
kátokon)

22-én (csütörtök) 18.00 GOMBAISMERETI 
TANFOLYAM (2. előadás) vezeti Kis Szidónia

24-én (szombat) 10.00  Ki Mit Tud? Az ESZAK 
szervezésében
 
24-én (szombat) 14.00  ULTI-KLUB

24-én 15.00  a Béke út építésének első ütemé-
ben elkészült szakasz átadó ünnepsége 
helyszín: Béke u.

25-én (vasárnap) 17.00 NOSZTALGIA KLUB

27. (kedd) 15.00   HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 
kézműves foglalkozás gyermekeknek (Előzetes 
bejelentkezés szükséges, márc. 23-ig!)
Jegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltség)
27-én  (kedd) 16.00 óra  HÚSVÉTI KÉSZÜLŐ-
DÉS - kézműves foglalkozás felnőtteknek  (Elő-
zetes bejelentkezés szükséges, márc. 23-ig!)
Jegyár: 500.-Ft/fő (anyagköltség)

27-én (kedd) 18.00 TÁRSASKÖR – Erdőkertesi 
szemmel –  Nepál  - vetítettképes előadást tart él-
ményeiről Fogarasi Tibor nyugalmazott egyetemi 
tanár 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSRA 
KÉSZÜLVE:
19-én 17.00  a FIDESZ-KDNP, dr. Tuzson Bence 
fóruma
22-én  18.00 az LMP jelölt bemutatkozása, dr. 
Kiss Csaba

ÁPRILISI ELŐZETES:

3-án  (kedd) 18.00 Filmvetítés, közös program a 
helyi református gyülekezettel (részletesen plaká-
tokon)

5-én (csütörtök) 18.00 GOMBAISMERETI 
TANFOLYAM (3. előadás) vezeti Kis Szidónia 

7. (szombat) „Családi nap a természetben”
Túra a Budai-hegyekben – bővebb tájékoztató a 
honlapon és plakátokon.

8. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁ-
LASZTÁS

10. 11.00 „Mesélő muzsika” gyermekkoncert be-
lépődíj 600.-Ft (csoportos) 750.- (egyéni)

14. (szombat) 17.00   „SZÍVBŐL SZERETNI” 
Musical, operett és örökzöld gála koncert 
a Csomópont Musical Tánccsoportja előadásában 
(2 x 45 perc) -  Belépődíj: 1.200.-Ft és 900.-Ft 
(elővételben már kapható!)

21. (szombat) 18.00 A KELET VARÁZSA – ki-
állítás Ilak Kali West fotóiból és tárgyaiból

***
Megfelelő számú jelentkező esetén újból indítjuk 
a bőrmíves, a kosárfonó és a nemezelős tanfo-
lyamot, továbbá a patchwork (foltvarró) klubot. 
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé 
mindazokat, akik szívesen énekelnek, és szere-
tik a jó társaságot. Próba minden csütörtökön 
18.00 órától, karvezető Iványi Magdolna.
 
A Kistérség Magazin márciustól Erdőkertesen 
a Faluházban kapható. Ára 180 Ft/db!

  Pallag Katalin

Régi konyhák emlékei
Februárban köténykiállítás nyílt a galgamácsai 
művelődési házban. A kiállítás a Galgamácsai 
Hagyományőrző Egyesület gondozásában jött 
létre, és a régi mácsai konyhák hangulatát idé-
zi fel, igazi népművészeti csodákat felvonul-
tatva.

A veresegyházi Váci Mihály 
művelődési ház márciusi 

programjai
                                                                                    
Március 5. (hétfő) 16.00    
dokumentumfilm vetítés,    “ Menaságra  
repülj” (Innovációs Központ)

Március 9. (péntek) 19.00     
FILMVETÍTÉS - Kincsem 
rendezte: Herendi Gábor 

Március 10. (szombat) 19.00                                  
Orgonahangverseny a Szentlélek templom-
ban, Alföldy-Boruss   Csilla orgonaművész 
koncertje  közreműködik: Alföldy-Boruss 
Eszter fuvolaművész

Március 10. (szombat) 19.00    
FILMVETÍTÉS -  Kincsem 
rendezte: Herendi Gábor 

Március 11.  16.00     
Városi Nőnap 
helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola 

Március 15. 9.30  KOSZORÚZÁS  a Honvéd 
síroknál a katolikus temetőben 

Március 15. 10.00 -  VÁROSI ÜNNEPSÉG a 
Petőfi téren   

Március 15. 15.00  Családi FUTÓ-
VERSENY 1848 méteren indulás: Váci Mi-
hály Művelődési Ház     
  
Március 17. 10.00     
A kosárfonás napja - helyszín: Múzeum 
Szentlélek tér 5. 

Március 23. 18.00     
Városgyűlés      
helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
 
Március 24. 20.00    
Kárpátia koncert - helyszín: Váci Mihály 
Művelődési Ház 
kapunyitás: 18.30 
előzenekar: 19.00 

Március 28. 19.00    
Dumaszínház 
Kovács András Péter önálló estje 
Vihar a biliben (Innovációs Központ)

Márciusi  programok az Erdőkertesi Faluházban

A múlt konyháinak szépségei
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Visszatekintő

Különös volt a karácsonyesténk, a 
Mennyből az angyalhoz a már napok óta 
szünetelő harci zaj szolgáltatta a kísérő-
zenét. Az interregnum időszaka alatti 
exlex jellegű napokat szorongó érzéssel 
éltük át, a községben még jó ideig tar-
tózkodtak szovjet katonák. Bódy József 
révén megismerkedtem az itteni legfőbb 
szovjet parancsnokkal, Jefim Jefimovics 
Pasztusenko tábornoki beosztású ez-
redessel. Ő és tiszttársai szerették az 
éneket. Bódy József is így került vele 
kapcsolatba. A főhadiszállásuk a Baross 
u. 11. sz. (Lembóczky-) házban volt. 
Többször kaptunk ide meghívást, és 
énekszámainkkal szórakoztattuk őket. 
Jómagam nagyon szerettem énekelni, 
operai színvonalúnak volt elismerve a 
hangom (basszbariton). Ennek követ-
keztében népszerűvé váltunk, s én nagy 
hasznát vettem, amint később ismerte-

tem. Egyébként az éneklés hozott össze Simándi Józseffel különösen, de 
még több énekessel is: Fodor János, Tiszay Magda, Szomolányi János, Járay 
József stb. 
Közben megindult a község közigazgatási élete is. Id. Felcsuty József lett a 
községparancsnok (község-vezető), dolgozni kezdtek a községháza itt ma-
radt alkalmazottai, megalakult a községi rendőrség (civilekből, jelentkezés 
alapján), Bódy József lett a rendőrparancsnok. Az ő állományába került ké-
sőbb a feleségével hozzánk költözött (az átmeneti ínséges pesti hónapok ide-
jére) Schulder (később lett Simándi) József. Orvosunk volt, mint már emlí-
tettem.  Dr.Luttor Károly bácsi, és sor került az elárvult vasút újjáélesztésére 
is. Ennek története a következő.

1945. január 12-én délelőtt felkeresett a lakásunkon Fülöp Ferenc, aki Ve-
resegyház és Gödöllő között teljesített szolgálatot, mint jegyvizsgáló. El-
mondta, hogy beszélt Molnár Sándor gödöllői állomásfőnökkel, aki kérdezte 
tőle, hogy kivel kellene felvenni a kapcsolatot a veresegyházi állomás meg-
szervezésére. Ő személy szerint engem ajánlott. Ezt követően jelent meg 
nálam a főnök megbízásából. Három kísérőt (Lengyel László MÁV tiszt, 
Ottó Béla MÁV segédtiszt és még egy, akire nem emlékszem) szerveztem 
magam mellé, majd felkerestem a Pasztusenko ezredes vezérkarához tartozó 
alezredest, aki a Pál Rudolfék által lakott házban (ma özv.Finta Józsefné tu-
lajdonát képezi a Kemény Kálmán u.26. sz.alatt) volt elszállásolva, és nagy 
nehezen sikerült neki megmagyaráznom, hogy a vasúti közlekedés helyre-
állítása érdekében szolgálati jelleggel Gödöllőre kell mennünk, s ehhez tőle 

igazoló írást kérünk. Kiállította a dokumentumot (amely régóta a tanács-, 
ill. városházán van), és gyalogszerrel nekivágtunk az akkor csöppet sem ve-
szélytelen útnak. Gödöllőn, a város szélén egy álló csoport keresztezte az 
utunkat, fegyveres szovjet katonák őrizete mellett. Feltűnt, hogy távol tart-
ják a csoporthoz közelíteni akaró nőket. Rögtön megértettem, hogy a csoport 
tagjai összeszedett polgári foglyok, s mi is könnyen közéjük kerülhetünk. A 
„dokument” mentett meg bennünket és a határozott fellépésem. Odamentem 
a legközelebb álló fegyveres őrhöz, és megmutattam, neki az írást. Kezébe 
vette, elolvasta, majd nem hagyva neki időt, kivettem a kezéből, és „Na, 
doszvidányja” elköszönéssel továbbálltunk.
 Az állomásfőnökségen felkerestük a miskolci üzletvezetőség hatvani ki-
rendeltsége által (a budapesti északi üzletvezetőség akkor még harctérség 
volt) megbízott Molnár Sándor főtiszt, állomásfőnököt, s a vele folytatott 
megbeszélésem eredményeként elvállaltam Veresegyházon az állomásfőnö-
ki megbízatásomat, amihez később Vác felé vonalfőnöki megbízás is járult. 
Mindez 1945.január 13-án történt.

Akadálytalanul értünk vissza Veresegyházra. Még aznap hirdetmény és do-
bolás útján jelentkezésre szólítottam fel a Veresegyházon lakó valamennyi 
vasutast, és 14-15-én birtokba vettük és rendbe hoztuk az állomásépület 
helyiségeit, nyilvántartásba vettem a jelentkezőket, és munkaköri beosztást 
adtam nekik. A nap eredménye 41 jelentkező, velem együtt. A névsor és be-
osztások részletezése terjedelmes lenne, csupán ennyit: állomásfőnök dr. Si-
mon József MÁV titkár, állomásfőnök-helyettes Pongrác Ernő MÁV főtiszt,
később oktatótiszt is, három személyforgalmi szolgálattevő, kettő irodakeze-
lő, három pénztáros, hat térfelvigyázó, hat váltókezelő, hat málházó, három 
gépkísérő, három kocsirendező, három kocsifelíró, MÁV pályaorvos (akkor 
még volt) dr. Luttor Károly, végül még egy gépkísérő. Ezek a beosztások 
természetesen nem voltak mindjárt tartalommal is tölthetők, a jelentkezettek 
az előírt szolgálati időben az állomáson tartózkodtak, és konkrét feladatokat 
láttak el. A jelentkezések ezt követően folytatódtak. A két nappal később, 
január 17-én készült kimutatás már újabb 48 jelentkezőt tartalmaz, végül 
230 lett az összlétszám.
Néhány szolgálati főnökség a 32 közül, a veresegyházin kívül:Bp. Nyu-
gati pu., Istvántelki Főműhely,Dunakeszi Műhely, Északi Főműhely, 
Rákosrendező Központi Pft. telep, Rákosrendező állomás, Őrszentmiklós 
áll., Váchartyán áll., Vác áll., Északi Fűtőház Szertárfőnökség, Bp.-Angyal-
földi Osztálymérnökség, MÁV Leszámoló Hivatal stb. Mindegyik szolgálati 
főnökséggel fel kellett vennem a kapcsolatot, amint az lehetségessé vált, 
mert a főnökségem alatt Veresegyházon foglalkoztatott vasutasok az eredeti 
szolgálati főnökségeik útján kapták a fizetésüket. Az írásbeli ügyintézésnek 
pontosnak kellett lennie, iktatókönyv tüntette fel, hogy a levelezés mikor 
és hová ment. Ez az állomáson maradt. Hogy később mi lett a sorsa, nem 
tudom, én Szabó Benő engem felváltó állomásfőnöknek adtam át 1945. au-
gusztus 23-án. 

A történet utolsó részét a Baranyai János Vasútmodellező Klub gyűjtéséből 
következő számunkban olvashatják.

Dr. Simon József: Emlékeim a veresegyházi vasút-
vonal 1944-45-ös elpusztításáról és újjáépítéséről

Sport
Újra döntőt vívtak a galaxisok!

2018. február 16-18.-i hétvégén tartották az Asz-
talitenisz Diákolimpiai Országos Döntőt Karca-
gon. A körzeti, majd a megyei versenyek után a 
legjobb 20 egyéni és csapat juthatott a végső fi-
náléba, ahol igazoltaknak és nem igazoltaknak is 
volt már külön kategória. Városunk idén is 3 dön-
tőst adott a versenysorozat utolsó állomásához, 
Pest megyét képviselve.

Szaszák Csongor a Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola 4. osztályos tanulója a fiú egyéni 
I-II. összevont korcsoportban (2007-2010) követ-
ve „elődei” példáját nagyszerű játékkal, de nagy 
mérkőzésekkel is a háta mögött, 1. helyen végzett 
és Diákolimpiai Bajnok lett!
Csongor akarata, szorgalma, tehetsége eddig is 
ismert volt, most a döntőben megismerhettük 
a „szívét” is. Az elmúlt két év során ő már a 3. 
egyéni bajnokunk, csatlakozva Letanóczki Dal-
mához és Cserey Bálinthoz, akik, 2016-ban lettek 
győztesek. Legjobb tudásom szerint az iskolájá-
nak első Diákolimpiai Bajnoka lett.

A Kálvin Téri Református Általános Iskola I-II. 
korcsoportú fiú csapata (2007-2010) - Szaszák 

Csongor, Ozsváth-Sarok Ákos, Szirtesi Soma - 
egészen parádés játékkal a 6. helyen végzett, úgy, 
hogy csak a későbbi győztestől és a második he-
lyezettől szenvedtek vereséget. A legjobb négy 
közé jutásért kiélezett mérkőzésen, erőn felüli já-
ték mellett a páros mérkőzés döntött, ott is csak 
2:3 volt az ellenfél javára. Eredményük értékét 
jóval növeli, hogy ellenfeleik soraiban komoly já-
tékerejű igazolt sportoló gyerekek is voltak, mivel 
idén a kiírást ezt lehetővé tette.
Ez a legjobb csapateredmény fennállásunk 6 éve óta!

A Fabriczius József Általános Iskola III- IV. ösz-
szevont leánycsapata (2003-2006) - Erős Bianka, 
Balogh Enikő, Szappanos Éva - betegségekkel 
küzdve is elutazott Karcagra, és tisztességgel 
helytállt. Sajnos idén nem az ottani versenytársak, 
hanem a vírusok voltak a nagy ellenfelek, de a ver-
senyen mégis képviselték iskolásukat, városukat.

Szeretettel gratulálunk a győztesnek, helyezettek-
nek, országos döntősöknek, a megyei és körzeti 
versenyeken elindulóknak, akik képviselték vá-
rosukat, iskolájukat!

Köszönjük szépen az önkormányzatnak, Polgár-
mester úrnak, a Kálvin Téri Református - és a 

Fabriczius József Általános Iskola vezetésének, 
testnevelő tanárainak, tanárainak, Fazekas Péter-
nek, a Szülőknek, rokonoknak, a Galaxis AK és 
Galaxis VSE felnőtt és gyermek tagoknak (kü-
lön köszönet Horváth Kálmánnak), a helyi írott 
és elektronikus médiumoknak - és mindenkinek, 
akiket most esetleg nem említettem - sportági és 
személyes támogatását, segítségét, e KÖZÖS si-
ker elérhetővé válását! 

Letanóczki István

Győztesek és segítőik
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Egészség

De mi is az influenza, és miért mindig ilyenkor, 
a tél vége felé támad?

Az influenzát vírus okozza: az influenza A és 
B az a két típusa az influenza vírusoknak, ame-
lyek nagy számban betegítik meg az embereket. 
Az A vírus a veszélyesebb - a vírusok felületén 
elhelyezkedő fehérjék alapján altípusokra lehet 
bontani, ezek közül 1977 óta többnyire a H1N1 
és a H3N2, vírusok okoztak járványokat. A B ví-
rusok csak ritkábban okoznak súlyosabb megbe-
tegedést. Az influenzavírusok gyorsan változnak 
és mutálódnak, és így alakulnak ki az újabb és 
újabb altípusok. Az egyik altípus ellen kialakult 
védelem nem vagy csak kis részben nyújt védel-
met a másik altípus ellen, ez a magyarázata az 
évenkénti, általában télen megjelenő, szezonális 
járványoknak.

Az influenza tünetei nagyrészt megegyeznek a 
nátha tüneteivel, de a betegség súlyosabb lefolyá-
sú. Általában magas lázzal jár, fejfájás, izomfáj-
dalmak, száraz köhögés, levertség és gyengeség 
jellemzi. A torokfájás ritka, és csak az esetek 30-
50%-ban jelenik meg orrfolyás, orrdugulás. Szö-
vődményei főleg kisgyermekekben, idősekben és 
krónikus betegségben szenvedőkben veszélyesek. 
Ezek között leggyakoribb a különböző baktériu-
mok okozta tüdőgyulladás, ami antibiotikumok-
kal kezelhető. Az influenza kezelésére léteznek 
úgynevezett antivirális szerek, amelyek a tünetek 
enyhítésére, a betegség időtartamának lerövidí-
tésére alkalmasak, de csak a megbetegedés első 
1-2 napjtól elkezdve hatásosak. Általában csak a 
nagyon súlyos tünetekkel kezdődő, vagy a foko-
zottan veszélyeztetett csoportba tartozók megbe-
tegedése esetén ajánlják használatukat.

Tél végére a magyarok 95%-a szenved D-vita-
min-hiányban – kétharmaduk kritikus mértékben 
–, mégis mindössze a lakosság 15%-a figyel oda 
a megfelelő pótlásra. Pedig a D-vitamin nélkülöz-
hetetlen szerepet játszik számos betegség preven-
ciójában és kezelésében, így például a csontritku-

lás megelőzésében, valamint az immunrendszer 
működésében. Egyes kutatások szerint megfelelő 
pótlással kevesebb, mint felére csökkenthető az 
influenza kialakulásának esélye.
A késő ősztől kora tavaszig terjedő időszakban 
a természetes napfényből származó alacsony 
UVB-sugárzás, valamint a szoláriumok UVA-
sugárzása nem alkalmas a D-vitamin pótlására, az 
átlagos étkezési szokásokkal pedig csak a szük-
séges mennyiség töredéke biztosítható. Tavaszra 
a lakosság kétharmadánál olyan kritikus D-vita-
min-hiány alakul ki, amely jelentősen gyengítheti 
az immunrendszer működését, csontvesztéshez 
vezethet, és fokozhatja a szív- és érrendszeri be-
tegségek, számos bőrbetegség, valamint rákos 
megbetegedés kialakulásának kockázatát. A nem 
megfelelő D-vitamin-pótlás szerepet játszik az 
influenza terjedésében is: egyes kutatások szerint 
az ideális D-vitamin-szint kevesebb, mint felére 
csökkentheti az influenza kialakulásának esélyét.

Vitamin, védőoltás

A vitaminpótlás – ezen belül a D-vitamin – tehát 
jelentősen megerősíti az immunrendszert, de jó 
ideje létezik már védőoltás is az influenza ellen, 
amit főként 5 évnél fiatalabb gyermekeknek, idő-
seknek, és krónikus betegségben szenvedőknek, 
vagy valami miatt legyengült immunrendszerrel 
rendelkezőknek javasolnak a szakemberek.

 Az oltások megvédenek a leggyakoribb influ-
enzavírusok ellen, amennyiben időben sikerül 
beadatni  – a járvány idején azonban már hiába 
folyamodunk értük, hiszen legalább 2 hét, mire 
az immunválasz kialakul a szervezetben az oltást 
követően. Az egy adott évben átvészelt influenza-
fertőzés vagy védőoltás eredményeként kialakuló 
immunitás ráadásul nem véd a fertőzésektől a kö-
vetkező években: így az oltást évről évre meg kell 
ismételni.
Hogy mit tehetünk, amíg a járvány elvonul? Nos, 
várjuk a tavaszt és a napfényt, ami idén is lesöpri 
majd a vírusokat!

(Forrás:doktorpalanta.hu)

• Fokozottan ügyeljünk a kézhigiéniára! 
Gyakran mossunk kezet, lehetőleg meleg 
vízzel és alaposan. Ha nincs lehetőség kéz-
mosásra, használjunk víz nélkül is alkal-
mazható kézfertőtlenítőt!

• Ha egy családtagunk már elkapta a vírust, 
fokozottan figyeljünk a többi családtag sze-
mélyes higiéniájára. Szellőztessünk gyak-
ran, és lehetőség szerint különítsük el éjsza-
kára a beteg és az egészséges családtagokat.

• Mindig eldobható papírzsebkendőbe kö-
högjünk és tüsszentsünk, és ne a kezünkbe. 
A használt zsebkendőket ne hagyjuk szét a 
lakásban, hanem lehetőleg azonnal dobjuk ki.

• Az influenzás időszakban üdvözléskor ke-
rüljük a közvetlen testi kontaktust, az öle-
lést, kézfogást vagy puszit.

• Kerüljük a zsúfolt, zárt helyeket, igyekez-
zünk minél több időt tölteni a szabadban.

• Tisztítsuk gyakrabban a környezetünkben 
lévő tárgyakat és felületeket!

• Étkezzünk egészségesen, fogyasszunk vi-
tamindús zöldségeket, gyümölcsöket! Ré-
szesítsük előnyben az olyan idényjellegű 
ételeket, mint a cékla, savanyú káposzta, 
kelkáposzta, naspolya vagy csipkebogyó.

• A fogyókúrát, diétázást vagy tisztítókúrát 
semmiképpen ne időzítsük az influenzasze-
zonra! Normál, kiegyensúlyozott étkezéssel 
ugyanis jobban felkészíthetjük szerveze-
tünket a vírus elleni harcra, így még ha el 
is kapjuk az influenzát, gyorsabban épülhe-
tünk fel a betegségből és enyhébbek lehet-
nek a szövődményei is.

• A rendszeres testmozgás szintén fontos 
egészségünk megőrzése szempontjából. 
A túlzásba vitt sportolás azonban ilyenkor 
gyengítheti immunrendszerünket.  Az edző-
teremben a többek által használt eszközöket 
és gépeket használat előtt tisztítsuk meg ala-
posan. Edzés után zuhanyozzunk le, és csak 
az után menjünk ki a szabadba, miután telje-
sen megszáradtunk.

• Bánjunk óvatosan az alkohollal, dohány-
zással és a hajnalig tartó bulizással, hiszen 
ezek szintén gyengíthetik az immunrend-
szert, mely így fogékonyabbá válik a kór-
okozókra

Ha mégsem sikerült elkerülnünk az influ-
enzát, már az első tünetek észlelésekor ma-
radjunk otthon, ne menjünk közösségbe és 
keressük fel háziorvosunkat!

Mi a teendő 
influenzaszezonban?

Támad az influenza!

 Képünk illusztráció

Január harmadik hetében „hivatalosan” is megérkezett a menetrendszerű influen-
zajárvány: ekkor nőtt meg ugyanis ugrásszerűen az influenzaszerű megbetegedés 
miatt orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. Százezer lakosra vetítve 
a betegek száma Pest és Fejér megyében, valamint a fővárosban a legmagasabb, 
Csongrádban, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Nógrád megyében a legalacsonyabb. 
A hivatalos közlemény szerint a legtöbb beteg a 15-34 éves korosztályból kerül ki, a 
betegek 26,6 százaléka gyerek, a kórokozókat többnyire influenza B, illetve néhány 
esetben influenza A vírusként azonosították. Az ország számos kórházában látoga-
tási tilalom lépett életbe.
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ÖSSZESZERELŐ
 OPERÁTOR

Hosszú távú lehetőség
•

Ingyenes céges buszjárat
•

Professzionális 
munkakörnyezet

•
Fix alapbér+műszakpótlék+

bónusz+cafetéria

Jelentkezés:
70/440-3598

job7627@prohumanallas.hu

BETANÍTOTT MUNKA 
A X. KERÜLETBEN

Minden szombaton szállítunk!

ML  PB NET KFT
Lakossági Pb gáz házhoz 

rendelésre VERESEGYHÁZON

Rendelésfelvétel: 
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

www.pelikansuli.huGÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

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

Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

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

Pelikánsuli Kft.

2018. MÁRCIUS 5-ÉN és 19-ÉN

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

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

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT 
magánrendelés

Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00

István Király Gyógyszertár 
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.

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

Új év - új állás
A Szadai Kályhacsempegyár kemencerakó és mázazó 
munkatársakat keres. Ezek könnyű, illetve közepesen 
nehéz fi zikai munkakörök nők és férfi ak számára. Szak-
mai végzettség és gyakorlat előny, de nem feltétel. Alkal-
mas jelentkezőket betanítunk.
Olyan munkatársak jelentkezését várjuk, akiknek a mun-
ka nem szükséges rossz, hanem kihívás és sikerélmény. 
Munkaidő hétfőtől péntekig 0,7-15,30. Utazási költségté-
rítést, betanulás után jó keresetet, szakmai fejlődés le-
hetőségét és hosszú távú, biztos munkahelyet kínálunk. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az 
allas@koltocsempe.hu e-mail címen. 
Az önéletrajzok leadhatók a 2111 Szada, Corvin u. 24. 
szám alatti üzemben is. Személyesen csak előzetesen 
egyeztetett időpontban várjuk a jelentkezőket. 
Bővebb információ: Költő András 06 20 9523 928 
www.koltocsempe.hu

APRÓHIRDETÉS

FIGYELEM!
Február végén az átlagosnál is több hó esett, amit a háztulajdonosok és a közterület-fenntartó fo-
lyamatosan kénytelen eltakarítani az utakról és az ingatlanok elől. Nem árt azonban tudni és szem 
előtt tartani, hogy nem szabadulhatunk meg még a gyorsan olvadó hótól sem úgy, hogy a nyitott 
csatornafedélre halmozzuk. 
Nagy havazás esetén gyakran előfordul, hogy a hótoló gépek vezetői felnyitják a közutakon lévő 
csatornafedeleket és nyílásokba beöntik  a havat. Pedig tilos a havat a csatornahálózatba juttatni!
A falvakban, a települések többségében - ott ahol külön hálózat létesült a szennyvíz elvezetésére 
- ez szigorúan tilos! Hogy miért? Mert a csatorna telítődik és kiönthet a szennyezett víz; a tisztítóte-
lep túlterhelődik; a szennyvíztisztítás hatásfokát a hideg hó okozta hőmérsékletváltozás lényegesen 
rontja.

JÓ MASSZÁZS
Nyak-Váll-Hát- Derék
fájdalmak kezelése

Stresszoldás

Horváth Balázs
Okleveles Masszőr

Gödöllő
06-20-54-54-544

Látogasson el honlapomra!
www.godollomasszazs.hu
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Minden nap 
Trappista 
sajt
félkemény

Farmer 
UHT tej
1,5%, 1 l

Csirkecomb 
farrésszel
előhűtött

Almás pite, 
Áfonyás muffi n
szuper Panna 
Cotta Epres
150 g, 927 Ft/kg

Zott Jogobella 
joghurt

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves 
szerződéssel, e-számlával a kiemelt 
csomagokban. A lakcímeden elérhető 
akciós ajánlatainkról, a pontos lefedett-
ségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu 
oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel 
Pontokban.

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. 
(Dunakanyar Áruház). Tel.: (06 27) 303 344

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3, 
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági 
ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfi zetőink 
vesznek részt, a játékszabályzat szerint,  2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS 
TELEFONBESZÁLLSZ?

HAVI

4 590
FORINTÉRT

FIZESS ELŐ ÉS NYERJ CSEPEL TORPEDO 
KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

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!

DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM
SZERETNÉ ELADNI INGATLANÁT? KERESI ÚJ OTTHONÁT? 

VELÜNK BIZTOS A SIKER!
Garantáltan minden ingatlant  eladunk 

– bízza meg szakértô irodánkat!

Budapest XIV.ker. Iroda  1147  Budapest Telepes u. 110.  Tel.: 06 70 366 6019 
és 06 1 781 7992  borkatamas@ingatlandoktor.com 

Budapest XV.ker. Iroda 1153 Budapest Deák utca 6.  Tel.: 06 70 410 5100 
andreavarga@ingatlandoktor.com

Gödi Iroda  2131 Göd Kincsem Park, Pesti út 93/A  Tel.:  06 20 915 4588  
god@ingatlandoktor.com

Veresegyházi Iroda 2112 Veresegyház Páskom. u. 15 .
   Tel.: 06 20 944 6205 és 06  28 748 807 veresegyhaz@ingatlandoktor.com

Gyakorlott referenseket felveszünk – kezdôknek ingyenes oktatást biztosítunk!
www.ingatlandoktor.com   

Jelentkezni lehet 
Szahulcsik Katalinnál
 az alábbi telefonszámon: 
06 30 911 6439
vagy önéletrajzának 
elküldésével : 
szahulcsik.katalin@bekesi.hu címre.

A BÉKÉSI RENAULT MÁRKAKERESKEDÉS 
alábbi pozíciókba munkatársakat keres:

Karosszéria Lakatos munkakörbe.
Feltétel: szakmai tapasztalat, szakirányú vég-
ze� ség

Autószerelő munkakörbe.
Feltétel: szakmai tapasztalat, szakirányú vég-
ze� ség, 
Magas szintű technológiai továbbképzési lehető-
séget biztosítunk.

Elkészült a Kockás könyv, a Civil Közok-
tatási Platform elemzése a magyar köz-
oktatás alapvető, jelentős beavatkozást 
igénylő problémáiról és azok lehetséges 
megoldásáról. 

A szerző, Gyarmathy Éva 2018. má-
jusában a Fületlen Bögre Kávézó 
vendége lesz Veresegyházon, így sze-
mélyesen is lehet majd találkozni vele. 
Részletek később, a rendezvény szer-
vezés alatt!

Van kiút – link: http://ckp.tanitanek.
com/kockaskonyv/

g

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

•
Horváth G. István (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 


