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Májustól hétvégenként a MÁV nosztalgiavonata szállítja a turistákat a Veresegyház-Vác vonalon,
gőzmozdonnyal, igazi étkező vagonnal, régi egyenruhába öltözött személyzettel, üdítő látványossággal szolgálva mindenkinek, akinek sikerül megpillantania, vagy meghallja a gőzmozdony jellegzetes, sípoló hangját.
Ezzel a szerelvénnyel ma már nem indul el senki ennél hosszabb útra – nem úgy, mint azok a fiatalok, akik külföldi tanulmányutakon ismerkednek más országok, földrészek hasonló korú diákjaival, és együtt, a legmodernebb eszközöket és technikát használva tanulnak például a szolidaritásról vagy az emberi jogokról.
Az Erasmus+ programban a Kistérség fiataljai is rendszeresen részt vesznek, és tapasztalataikról,
élményeikről, messzi tájakról is szívesen mesélnek (4-5. oldal).

Itt készült

A hónap témája

Akik már megismerhetik a világot
Gazdaság
Lányok a gyárban!

A Csemadok megalakulásának 70. évfordulója alkalmából ünnepséget szerveztek
a szlovákiai Sárón, melyre veresegyházi
előadók is meghívást kaptak.
Képünkön Horváth Ferenc költő.

Kistérségi oldal
Új piac épül Erdőkertesen és Szadán
Színesen
Ide nekünk az oroszlánt is!

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

Ft

Innen-onnan
Itt volt május elseje!
Milyen volt idén a majális? Kicsit felhős,
kissé szeszélyes, de mindenképpen vidám és tartalmas a Kistérség összes településén.
Erdőkertesen például reggel indult a
májusi menet a Faluháztól a mulatság
helyszínére, az Ifjúsági táborba. Délben aztán megkezdődött a sörivő és
virslievőverseny, majd színpadra lépett
a Step by Dance, volt gyermekelőadás
és egy kis közös sport, délután pedig
kezdetét vette a még mindig töretlenül
népszerű ABBA Show. Az egész napos programsorozatba belefért még a
légvár, az arcfestés, a lovagoltatás, és a
tűzoltóbemutató is.
Veresegyházon idén is a Fenyvesben
felépített színpadon és sátrakban zajlott
a májusi forgatag. A fellépők egész nap
ébren tartották a közönség figyelmét volt nóta, tánc, és rengeteg ének. Nevezetesen: a Veresegyházi Népdalkör és
Férfikar, a Hagyományőrző Népi Együttes, a Dörge és Oszi duó, a Katáng Együttes, „Jó ebédhez szól a nóta” – a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat műsorával,
Senior Örömtánc, No Comment hiphop,
Rockin’ Board TSE, Veresi Karate Sportegyesület, Ezerkincs Tánccsoport, estefelé pedig színpadra léptek Veresegyház
hangjai, Csonka András, és a Zsuzsi és
Fecó Karaoke Team.

Az erdőkertesi majális vendégei voltak

Májusfa hagyományőrző módra

XIII.Csomádi Falunap
2019. június 22. szombat
10 0 0 VII. Csomád KEMPO Kupa Nyílt nemzetközi
harcművészeti fesztivál

A Katonai Hagyományőrző Egyesület lovait
kipróbálták a gyerekek

A programból nem maradt ki a lovagoltatás és az íjászat a Katonai Hagyományőrző Egyesület harcosaival, és a gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások és a
vásári játékok sem.

1530 H e l y i k i t ü n t e t é s e k ü n n e p é l y e s á t a d á s a
Malá Fialka Gyermek Tánc csoport Angel Dance tánciskola
Esztergály Mihály Általános Iskola Chili ZUMBA bemutató
Fialka Hagyományőrző Egyesület

Kreadance Tánciskola

1700 Molnár Orsi – gyermek koncert
1900 Janicsák István
és a Veresegyházi Asszonykórus
2000 BEBE
2050 LORETTA
2130Tűzijáték
DJ.Gery

Szeretettel várunk mindenérdeklődőt!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A majális fellépői közül az Ezerkincs Tánccsoport Csonka Andrással

Az erdőkertesiek idén is az Ifjűsági tábor területén ünnepelték május 1-jét

Kistérségi oldal

A hónap híre
Támogatásból piacok
A szomszédos Őrbottyán 135 milliót, Szada 149 800 000 forintot, a Veresegyházi Kistérség települései közül pedig Erdőkertes 141 956 315 forintot nyert helyi piac létesítésére egy közelmúltban
lezárult állami pályázaton.
A Pest megyei kompenzációs program keretében 2018. június végén megjelent pályázati kiírás célja
a helyi termelők és élelmiszer-kiskereskedők számára a helyben történő értékesítés feltételeinek
megteremtése és javítása volt, amely így erősíti a helyi gazdaságot, élénkíti a település forgalmát,
bővíti a helyi szolgáltatások körét. Az sem mellékes, hogy a helyi piacokon a településen élők kevesebb utazással, kényelmesebben, juthatnak hozzá az egészséges, jó minőségű élelmiszerhez, akár
helyi őstermelőktől származó áruhoz.
A pályázatban az igényelhető legmagasabb támogatási összeg új piac esetén 150 millió, meglévő
piac fejlesztéséhez 100 millió forint volt, és 20 település jutott sikeresen pályázati forráshoz, összesen 2 235 979 707 forint értékben.
Ilyen piac épül Szadán
Ha minden a terv szerint alakul, a következő év második felében megnyílhat az új szadai piac.
A Gödöllővel szomszédos nagyközség önkormányzata sikeresen pályázott, és a fejlesztésre
149.8 millió forintot nyert, ami a 64,2 millió forintos önerővel kiegészítve, fedezi a beruházás
214 millió forintra kalkulált összköltségét.
A szadai piac helye a település Gödöllő felőli szélén, az Ősz utca 4. szám alatt (Napóra) lesz, majdnem szemben az egyik multinacionális cég élelmiszer áruházával. Az előzetes elképzelés alapján
vegyes jellegű, kofáknak és üzleteknek egyaránt helyt adó kereskedelmi létesítmény árusait első
körben a helybéliek közül szeretnék kiválasztani, de a későbbiekben minden bizonnyal a máshonnan
érkező árusok is lehetőséget kapnak.
Az épület bruttó alapterülete 434 négyzetméter lesz, amiből a hasznos alapterület 386 négyzetméter.
A létesítménybe 8 darab üzlethelyiséget és közel 200 négyzetméteres alapterületű részben nyitott,
részben fedett piacteret, valamint szociális blokkot (WC, mosdó) és tároló helyiségeket terveznek
kialakítani.

Május 11-étől Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvarról
szabad- és munkaszüneti napokon menetrend szerinti
járatokat indítunk a Medveotthonba. Járataink Budapesten a Kacsóh Pongrác és Szerencs utca megállóhelyeken
is megállnak.
A 396-os járatokra Veresegyház-Ivacs vasútállomásnál
átszállási lehetőséget biztosítunk a Nyugati pályaudvarról
9:00-kor, 11:00-kor, 13:00-kor és 15:00 induló vonatokról is. Veresegyházról 12:01-kor, 14:01-kor, 16:01-kor és
19:00-kor induló 389-es járatok biztosítanak csatlakozást
a 12:13_kor, 14:13-kor, 16:13-kor induló budapesti vonatokhoz.

Június 2. és 16.
Veresegyházon a Városháza mellett!
Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!
Magánkézből magánkézbe!!!
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:
veresibolhapiac@gmail.com

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac

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
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Tel.: (30) 494 -7430 v. (30) 494 -7640
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-15.30-ig
péntek: 8-14-ig

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Székhely: 2112 Veresegyház,
Új iskola u. 15. Tel.: (28) 594-170

GÖDÖLLŐI JÁRÁSI KORMÁNYHIVATAL
VERESEGYHÁZI KORMÁNYABLAK
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Központ
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu
Tel.: 1818 (0-24 órában elérhető)
Fax (28) 588-680 Illetékesség országos
Félfogadás :
		 Hétfő: 8:00 – 16:00
		 Kedd: 8:00 – 16:00
		 Szerda: 8:00 – 18:00
		 Csütörtök: 8:00 – 16:00
		 Péntek: 8:00 – 12:00
		

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 13-17.30
Szerda: 8-12 és 13-16.30
Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja n Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,
Csörög, Váchartyán
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
n Munkatárs: Katona Ágnes
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
n E-mail: akisterseg@freemail.hu
n Honlap: www.vkisterseg.hu n
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
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A hónap témája

Ismerd meg a világot!
Nemzetközi lehetőségek fiataloknak

A Veresegyházon működő Támaszpont MOPKA (Mentálhigiénés Oktatási
és Prevenciós Közhasznú Alapítvány) sokak számára ismerős lehet a Fő út
68 szám alatt fenntartott Köz-Pont Ifjúsági Házról. Az alapítvány egyik fontos célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatalok számára külföldi tapasztalatok megszerzésére. Az Erasmus+ program legalapvetőbb formája az ifjúsági
csere program. Egy ifjúsági csere során 4-6 ország fiataljai töltenek el egykét hetet együtt egy országban. Minden országból érkezik egy 5-7 fős delegáció. A programokon jellemzően 18-30 év közötti fiatalok vehetnek részt. A
szállás, az étkezés és a programok költségeit teljes egészében a program fedezi, ezen kívül az útiköltséget kell megelőlegezniük a résztvevőknek, amit
a projekt végével visszakapnak, így valójában az összköltség minden programnál 15.000 Ft részvételi díj, amit indokolt esetben csökkenteni is tudunk.
Az ifjúsági csere programoknak minden esetben két fő célja van. Az egyik
cél, hogy a sok helyről érkezett, sokféle fiatalok minél jobban megismerjék
egymást, egymás kultúráját, sajátosságait, amiből rengeteget tanulnak a világról, magukról.
A másik fő cél egy a szervezők által választott téma körüljárása. A téma mindig egy általánosan fontos emberi kérdés, például a környezetvédelem, az
emberi jogok, a művészetek és kultúra, az aktív társadalmi részvétel és még
sorolhatnám. Az ifjúsági csere programok témáit nem formális eszközökkel,
facilitátorok segítségével dolgozzák fel a résztvevők. Nem úgy kell tehát
elképzelni, ahogyan azt az iskolában megszoktuk, frontális módon, hanem
játékos, szórakoztató formában, közös munkával. Álljon itt egy beszámoló
Nagy Bálinttól, egy korábbi résztvevőnktől!

zónánkból, már rögtön az első napokban színdarabot kellett előadni különböző emberi jogi események kapcsán a történelemből, cápákkal kellett
megküzdenünk csapatépítő játékok keretében, illetve neki kellett feküdnünk
az intercultural evening-nek, ahol saját hazánkat reprezentáltuk. Erről csak
annyit mondanék, hogy bámulatosan jó tejfölt lehet csinálni görög joghurt és
ecet segítségével, ami a lángos alapkövetelménye.
A program része volt, hogy az események végén kiscsoportban fel kellett
állítanunk egy saját workshopot, természetesen a projekt témájához kapcsolódóan. Szerencsére két spanyol csapattársam profin kezelte a helyzetet, és
ekkorra már majdhogynem rutinosan mozogtunk a különböző csoportdinamikákat csiszoló tevékenységek között, így mindenki nagyon ötletes és elgondolkodtató workshopot készített elő. A temérdek energyzernek, önálló
és csoportos feladatnak köszönhetően az utolsó nap azon kaptuk magunkat,
hogy a lezáró feladat, ami egy összefoglaló készítése volt adott stílusban,
már meg se kottyant, mindenki reflexből csinálta a feladatát, mondhatni nem
jelentett számunkra kihívást. Nem úgy, mint a végső értékelés, ahol tulajdonképpen tudatosult bennünk, hogy ennek itt vége, ennyi volt, és másnap
mindenkinek vissza kell akklimatizálódnia a hétköznapokba. Sok könny és
nevetés közepette zártuk le az ifjúsági cserét, és ha rajtunk múlik, akkor nem
ez volt az utolsó alkalom, hogy láttuk egymást.
Az utolsó este megkérdezték, hogy mit viszünk haza magunkkal, és ezzel
a reflexiómmal szeretném zárni a beszámolómat: sok spanyol és görög káromkodást, rengeteg receptet és főzési tippet, az esti éneklések és gitározások visszhangját, és megannyi arcot hoztam haza. Arcokat, amik elkísérnek,
bárhol járok a világban. Remélem, hogy én is legalább akkora hatással voltam rájuk, mint ők énrám, és bárhol járunk a világban, meg fogjuk találni
egymást.

Emberi jogokról Olaszországban
Olaszország 2018. 10. 31. – 11. 09.
Bajban vagyok. Nagyon nagy bajban. Nem csak azért, mert lövésem sincs,
hol kezdjem, hanem azért is, mert a lehetetlenre vállalkozom, ha hitelesen
akarom visszaadni, mi minden történt velünk ez alatt a szűk másfél hét alatt.
Azért megpróbálkozom, hátha mást is inspirálok ezzel.
Már az indulás előtt bennem volt az izgalom, alig bírtam aludni napokig, a
magyar utazótársaim meg csak még jobban felspannoltak, aminek hatására
enyhe pánik is úrrá lett rajtam. Nem akartam túl nagy elvárásokat támasztani semmilyen irányba, így relaxációs gyakorlatokkal tartottam alacsonyan a
pulzusomat.
Aztán ahogy megérkeztünk, elillant minden idegeskedés és aggodalom, csak
az eufórikus izgalom nem szűnt, ahogy egyik élmény érte a másikat. Szerencsére mi érkeztünk meg elsőként a helyszínre, így apránként tudtam befogadni az ingereket, és nem zúdultak rám. Megismerkedtünk a csoportvezetőkkel és a szervezőkkel is, elfoglaltuk szállásunkat, és türelmetlenül vártuk,
hogy megérkezzenek a görögök és a spanyolok is, hogy végre elkezdhessük,
amiért mentünk.
A csere témája az emberi jogok volt, és Isten a tanúm, tömény dózist kaptunk a csere ideje alatt. Reggel 9-kor kezdődtek a programok, melyek egészen este 6-ig tartottak, megszakítva 1-1 ebéd- és kávészünettel. A szervezők
és csoportvezetők mindent megtettek, hogy kirántsanak minket a komfort-
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Szolidaritás a fagyos Északon
Negyela Boglárka a közelmúltban szerzett élményeket a programnak köszönhetően, melyekre így emlékszik vissza: 2019 áprilisában kaptam lehetőséget arra, hogy részt vegyek a „Networking for solidarity!” nevet viselő,
Erasmus+ kereteken belül megszervezett szemináriumon, Finnországban. A
3 fős magyar csapat mellett Finnország, Németország, Olaszország, Románia és Törökország képviseltette magát az eseményen.

A hónap témája
Az Európai Unió csaknem 30 éve finanszírozza az Erasmus programot,
melynek jóvoltából eddig több mint hárommillió európai diáknak nyílt
alkalma arra, hogy tanulmányai egy részét egy másik európai felsőoktatási intézményben vagy valamilyen európai szervezetnél végezze.
Az Erasmus+ ezeket a lehetőségeket mindenki – a diákok, a szakemberek, a gyakornokok, a tanárok, az önkéntesek és még sokan mások – számára elérhetővé teszi. A program nem csak Európáról és az európaiakról
szól – az Erasmus+ világszerte lehetőségeket nyit meg az érdeklődők
előtt.
Az Erasmus+ a növekedést, a foglalkoztatást, a társadalmi méltányosságot és befogadást célzó Európa 2020 stratégia, valamint az ET2020, az
oktatás és a képzés terén kialakított uniós stratégiai keretrendszer célkitűzéseinek megvalósításához hivatott hozzájárulni.

Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a többiek megérkezése előtti este elfoglalhattuk a szállást, ami – Kokkola központjától nem messze – a
Villa Elba Ifjúsági Központban volt. Ennek következtében az első délelőtt
során gyalog fedeztük fel a környéket. A befagyott tenger látványa lenyűgöző volt, ezért gyorsan azt is kipróbáltuk, milyen érzés végigsétálni rajta. A
délután folyamán pedig, egy kávé mellett, megismerkedhettünk a szeminárium többi résztvevőjével is.
Másnap elkezdődtek a formálisabb keretek közé illesztett programok. Az
esemény fő témája a szolidaritás volt. Emellett, az Európai Szolidaritási
Testület adta új lehetőségek kapcsán az országok ifjúsági szervezetei által
kínált szolgáltatások és programok fejlesztéséről is szó esett. A hét folyamán különböző módszereket alkalmaztunk gondolataink megvitatására, így
többek között prezentációkra, csoportos brain storming-okra, gondolati térképek készítésére, szabadabb beszélgetésekre is sor került. Ezen belül, a bevált külföldi gyakorlatok megosztása különösen nagy hangsúlyt kapott. Az
utolsó napon fontos környezetvédelmi szempontok is szóba kerültek. A hét
során pedig egy rövid promóciós videót is leforgattunk.
A meetingek mellett egyéb érdekes programokon is részt vettünk. A kokkolai
városnézésen túl, a helyi ifjúsági házakba is ellátogattunk. Számomra az egyik
legizgalmasabb élmény a szaunázással egybekötött ice swimming volt.
Találkoztunk külföldi önkéntesekkel is, akik hosszútávú projekt keretében
tevékenykednek Kokkolában. Továbbá megkóstolhattunk helyi ételeket is.
Az „international evening” során pedig minden résztvevő prezentált valami
különlegességet a saját országából. Mindezek által sok érdekességet tudtam
meg a különböző kultúrákról.

Ezen felül arra törekszik, hogy ösztönözze a partnerországokban a felsőoktatás fenntartható fejlődését, és elősegítse az EU ifjúsági stratégiájában meghatározott célok elérését.
A program egyebek mellett az alábbi konkrét célkitűzések megvalósítását szolgálja:
•
•
		
•
•
•
•
		

A munkanélküliség visszaszorítása, különösen a fiatalok körében
A felnőttoktatás előmozdítása, különösen az új és a munkaerőpiacon keresett készségek tekintetében
A fiatalok európai demokratikus szerepvállalásának ösztönzése
Az innováció, az együttműködés és a reformok támogatása
Az iskolai lemorzsolódás csökkentése
Az EU partnerországaival való együttműködés és az EU és a 		
partnerországok közötti mobilitás előmozdítása
(Forrás: ec.europa.eu)

Eddigi életem egyik legmeghatározóbb élménye volt ez az egy hét, mely
során nyitottabbá váltam, élményeket és tapasztalatokat szereztem, új ismeretségeket kötöttem, végül, de nem utolsó sorban pedig az angoltudásom is
rengeteget fejlődött. Őszintén remélem, hogy a jövőben lesz még lehetőségem részt venni ehhez hasonló programban.
Ha kedvet kaptál keress minket Facebookon vagy e-mailben!
mopka@tamaszpont.net

A hónap híre
Akár 150 millió szemléletformálásra
Fontos része a környezetvédelemnek az ivóvíz tisztaságának megőrzése. Mint az évről évre megrendezett településtakarítási akciók eredményeiből is nyilvánvaló, még mindig van mit tenni azért, hogy az emberek tudatosabban
viselkedjenek, és ne szennyezzék maguk körül a környezetet, ami egyenesen vezet az ivóvíz minőségromlásához.
A Széchenyi2020 pályázat keretében most olyan támogatás pályázható, ami az emberek szemléletformálását célzó
akciókra, felvilágosító munkára fordítható.
„A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” elnevezésű pályázatban víziközmű-szolgáltatók, a velük együttműködő érdekképviseleti szervezetek, önkormányzatok, felsőoktatási és civil szervezetek vehetnek részt.
Az ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetést és -kezelést célzó feladatok sikeres megvalósításához elengedhetetlen a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. Mindez célzott, az adott térség ivóvíz minőségét és a
szükséges ivóvízminőség-javítási koncepciót bemutató, továbbá a takarékos és környezettudatos ivóvíz felhasználás
lehetőségeit előtérbe helyező szemléletformálási akciók, és a témát közérthetően és szemléletesen ismertető lakossági
tájékoztató anyagok, szemléletformálási kampány megvalósításával segíthető elő. Az infrastrukturális fejlesztéseket
ki kell egészíteni a vizek jobb minőségét biztosító szemléletformáló programokkal is, melyek a lakossági eredetű
(lakókörnyezetben keletkező vagy azon kívüli) szennyezések megelőzését, illetve környezetterhelések csökkentését
szolgálják.
A szemléletformáló projektek megvalósítására víziközmű-szolgáltatók 5 millió forint - 150 millió forint, az érdekképviseleti szervezetek 5 millió forint - 25 millió forint közötti vissza nem térítendő
támogatáshoz juthatnak.
A pályázatok június 17. és szeptember 16. között nyújthatók be.
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Gazdaság
Lányok Napja a GE Aviation Hungary Kft.-nél
Április utolsó napján, ha csak rövid időre
is, de sikerült növelni a hölgyek számát a
GE Aviation veresegyházi telephelyén. Ennek, mi ott dolgozó kolléganők különösen
örültünk, mert az igazsághoz hozzátartozik,
hogy kisebbségben vagyunk a férfikollégák
számához képest. Különleges volt ez a nap,
mert a vállalat első alkalommal nyitotta meg
a kapuit minden felső tagozatos általános iskolás és középiskolás diáklány előtt, hogy a
Lányok Napja rendezvénysorozathoz csatlakozva népszerűsítse a műszaki és természettudományos pályákat.

Képünk illusztráció

Most pedig egy-egy rövid interjú keretében meséljenek a rendezvényről néhányan a kolléganők közül, akik önkéntes alapon vettek részt a különböző programok szervezésében,
lebonyolításában.
A rendezvény mely programjaiban vettél részt és miért tartottad fontosnak a részvételt?
Gyakorlatilag majdnem az összes programpontban részt vettem:- a gyárlátogatásban, a
kerekasztal beszélgetésben, a Skype-os körkapcsolásban. Sajnos elfoglaltságom miatt
a kvíz-t ki kellett hagynom. Azonban nőként egy férfias szakmában fontosnak tartom,
hogy bátorítsuk a lányokat, válasszák nyugodtan a férfiasnak tűnő műszaki, kutatói, informatikai pályákat is, mert szép sikereket érhetnek el, ha elég kitartóak és elszántak.
Továbbá támogatom azt, hogy a fiatal lányok minél több munkahelyet ismerjenek meg a
pályaválasztás előtt, hogy kinyíljon előttük a munkavállalói világ, segítve őket a tudatos
döntéshozatalban.
Renáta (NPI mérnökség)
Mit gondolsz miért volt jó döntés csatlakozni vállalatként, vagy diáklányként a Lányok
Napja rendezvényhez?
Szerintem egy vállalatnak mindenképpen fontos, hogy megmutassa magát minden érdeklődőnek. Ne csak egy elszigetelt iparterület legyen, hanem az adott település része is, kiépítve a környezetével egy kölcsönösen hasznos kapcsolati hálót. A Lányok Napja pedig
egy jó lehetőség, hogy népszerűsítsük a telephelyet, a GE márkát, értékeket. A rendezvény
hírértéke hatással lehet akár a toborzásra, akár a megítélésünkre. Hiszen a hozzánk látogató fiatalok láthatták, hogy ez a vállalat nyitott, sokszínű, barátságos, így biztosan vinni
fogják jó hírünket. A lányok oldaláról nézve, szintén számtalan előnye lehet a rendezvényen való részvételnek. Az első és legfontosabb, hogy az itt látottak és hallottak hatására
kedvet érezhetnek a műszaki pályák iránt. A gyárlátogatás során műszaki tudásukat bővíthették, míg a kerekasztal beszélgetésen az egyes szakmai területek szépségeivel ismerkedhettek meg. A lányokon látszott, hogy nagyon örültek a kapott ajándékoknak (toll,
füzet, karkötő, gumirepülő) ami szintén azt erősítette, hogy jó döntés volt ellátogatnak
hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy másnap az iskolában a barátnőkkel, osztálytársakkal,
rokonokkal, családtagokkal megosztották a velünk töltött nap kellemes élményeit.
Kinga( KEM)
Melyik program tetszett neked a legjobban a rendezvényen?
Nekem személy szerint a kerekasztal beszélgetésen az igazgatónő felszólalása tetszett a
legjobban. Casey a gyerekek nyelvén, saját pályáját és karrierjét bemutatva beszélt arról,
hogy a lányok merjék kipróbálni magukat és merjenek bátran műszaki pályát választani.
Bemutatta, hogy a férfiak és a nők, hogy tudják kiegészíteni egymást a munkakapcsolatokban, aminek egyik előnye a gyorsabb eredményesebb és sikeresebb feladatmegoldás.
Elmesélte, hogy volt időszak, amikor ő is úgy érezte nem áll készen valamilyen feladatra,
de bízott magában, tudta, ha mások segítő kezét elfogadja, sikerülni fog megbirkózni a
feladattal. A beszéd igen személyes és ösztönző volt, teli életvezetési tanácsokkal, iránymutatásokkal és természetesen közben végig lehetőség volt kérdéseket feltenni a témával
kapcsolatban.
Emese (NPI mérnökség)
Kinek ajánlanád a műszaki pályát és mit üzensz a pályaválasztás előtt állóknak?
Mindenképpen szükséges, hogy legyen műszaki érzéke az adott fiatalnak. Viccesen azt
szoktam mondani meg tudja különböztetni a kalapácsot a csavarhúzótól. Legyen kitartó és ne riadjon vissza a kudarcoktól. Fontosnak tartom, hogy legyen érdeklődő, bátor,
kísérletező, de ami még ennél is fontosabb, hogy tudjon rendszerben gondolkodni. Ne
szégyellje, ha valamit nem tud, inkább járjon utána, keresse a válaszokat. A fiataloknak
azt üzenem, hogy ismerkedjenek meg a különféle szakmákkal, foglalkozásokkal, hogy
lássák a lehetőségeiket. Beszélgessenek a szakmák képviselőivel, tanárokkal, szülőkkel,
rokonokkal, barátokkal, pályaválasztási tanácsadóval. Hallgassanak meg mindenkit, akit
csak szeretnének, kérjenek segítséget, ha valami nem egyértelmű, kérjék ki a véleményeket az egyes döntések előnyeiről, hátrányairól, de a legfontosabb, hogy a döntést egyedül
Ők hozzák meg.
Mária (Vegyész)
(Bencs Andrea összeállítása)
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APRÓHIRDETÉS
Pénzkereset !

otthoni csomagolás, stb. elérhetőségei

érd: 06-90-603-607

(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-209104517

Visszatekintő
A világ első közforgalmú
vasútvonala
Északkelet-Anglia egyik leggazdaságosabb
szénmezője Durham grófságban, Darlington
környékén terült el. A bányák tulajdonosai már
1817-ben elhatározták, hogy vasúttal kötik össze
Darlingtont, a környék szénbányáinak központját és Stocktont, a kikötővárost. A bányatulajdonosok Edward Peace kereskedővel az élükön
a vasútépítés tervét eljuttatták a parlamenthez,
amely 1818-ban részben a hajótulajdonosok és a
csatornavállalatok részvényeseinek, részben pedig Cleveland herceg tiltakozása miatt – akinek
vadászterületét érintette volna a vonal – a kérést
elutasította. Peace és társai újabb tervet készítettek, amelyben a herceg vadászterületét kikerülték. Ezzel elérték, hogy a parlament 1821-ben
kiadta az engedélyt, amely a világ első vasútengedélye volt.
Stephenson értesült a vasút engedélyezéséről,
és arra gondolt, hogy kiváló lehetőség lenne elgondolásának – gőzvontatású vasútnak – megvalósítására, ezért felajánlotta szolgálatait Peacenak és társainak. A vasútépítők részvényesei
azonban nem tudtak megállapodni abban, hogy
milyen eszközzel vontassák a kocsikat. Három
javaslatot fontolgattak: a lóvontatást, egy álló
gőzgéppel mozgatott vontatóköteles, valamint a
gőzmozdonnyal való vontatást.
Stephenson a gőzmozdonyos vontatást ajánlotta,
de javaslatát kevesen támogatták.
Az ellenzők legfőbb érve az volt, hogy a gőzmozdonyok lassúak. A részvényesek végül elfogadták Stephenson tervét, akinek vezetésével
1822-ben megkezdődhetett annak a vasútnak az
építése, amelynek nevezetessége még az is, hogy
először alkalmazták az 1435 mm-es nyomtávolságot.

A hazai lapok a külföldi
vasútügyről
A Liverpool- Manchester közötti vonalon a teljes
forgalmat gőzvontatással tervezték lebonyolítani, ezért pályadíjat tűztek ki olyan gőzmozdonyra, amely legfeljebb 6 tonna saját tömeg mellett
legalább 20 tonnát képes vontatni 18 km/h sebességgel. Lényeges kikötés volt az is, hogy a
mozdony a saját füstjét hatásosan eméssze el.
A pályázatot verseny keretében döntötték el. A
Hasznos mulatságok c.lap a Gőz-kotsik címmel
beszámolót ír az angliai Rainhill mellett 1829.
október 6-án megrendezett mozdonyversenyről.

„Azon vasút igazgatói, melly Liverpooltól Man-

Az építtetők meggyőződtek Stephenson gőzmozdonyainak használhatóságáról. 1823-ban egy
telket is átadtak részére Newcastle-ban. Ezen a
telken épült meg a világ első mozdonygyára.
A világ első közforgalmú gőz- és lóvontatású vasútvonala számára építette Stephenson a
LOKOMOTION nevű mozdonyát. Ez, a saját
gyárában elsőként gyártott mozdony nem különbözött lényegesen korábbi építésű mozdonyaitól. A kazán hossza 3150 mm és átmérője 1219
mm, a benne elhelyezett és a kéménybe torkolló
lángcső átmérője pedig 610 mm volt. A mozdonynak kazánba épített két állóhengere volt,
amelyek keresztfejjel és hajtórúddal a mozdony
mindkét kerékpárját mindkét oldalról hajtották.
Ez a mozdony volt az első, amelynek két kerékpárját rudazat kötötte össze.
A Stockton-Darlington vonalon a vontatást részben még a bányákban korábban kialakult módszerrel oldották meg: a pálya nagy emelkedésű
szakaszain, a legmagasabb pontokon
stabil gőzgépeket helyeztek el, és a megrakott
vonatokat ezekkel vontatták fel az emelkedőkre.
A vonal többi részén pedig a gőzmozdony vontatta a lánccal összekapcsolt kocsikat. Emellett
még éveken át a vonatok egy részét – elsősorban
a személyvonatokat –
lovakkal vontatták.
A Stockton-Darlington-i vasutat 1825. szeptember 27-én hatalmas érdeklődés közepette, ünnepélyesen adták át a forgalomnak.

chesterbe viszen, áprilisban 500 font Sterlingből álló jutalmat tettek ki a vasuton menő legjobb gőz-kotsi számára. Okt.6-dikán tartották
az első próbát,mellynél 10-15 000 nézőnél
kevesebb nem volt. A következő négy kotsi volt
kiállítva: 1. Novelty 2 tonnás 15 mázsa nehézségű, 2. Sanspareil 4 tonna 3,5 mázsa nehézségű, 3.Rocket 4 tonna 3 mázsa nehézségű, 4.
Cycloped 3 tonna nehézségű.
Tsak hamar kitetszett, hogy Rocket és Novelty
valának a legjobbak. Az első üresen 24 Angol
mérföldnyire /10,5 órányi utat/ haladt egy órában; és teherrel megrakva /17 tonnával/ valamivel 10 mérföldnél többet egy órában; azonban
ezt Novelty jóval feljül haladta, melly a többinél
gyorsabb is, ékesebb is volt. Ennek sebessége
mindnyájokat bámulásra indította; mivel egy
órában 30 mérföldet /13 órányi utat/ haladott.
Ezek tsak próba volt, a vetekedés 3-4 nap fog
tartani.”

A Stocktonból induló ünnepi vonatot a
LOKOMOTION mozdony vontatta, és azt
Stephenson vezette. A 38 kocsiból álló – a 450
utast is beleértve – mintegy 90 t tömegű vonat
a Stockton és Darlington közötti 14 km-es úton
13-14 km/h sebességgel haladt. A vonatot többen
kisérték lóháton, és bár válogatott lovak vetélkedtek a versenyfutásban, mégsem bírtak lépést
tartani a „gőzparipával”.
Visszafelé már 600 utas utazott. Az oda-vissza
28 km-es utat – megállásokkal együtt – a vonat
187 perc alatt tette meg, amely előtt, pálya mellett zászlós lovas vágtatott, hogy figyelmeztessen a veszedelmes gép közeledésére.
A vasút megnyitási ünnepségére a híres angol
lap, a Times külön tudósítót küldött, aki többek
között a következőket írta: „Durham grófság lakói szeptember 27-én feltünő látvány szemtanui
voltak, mely következményeiben az ország jólétének emelésére kiváló hatással lehet”
A Stockton-Darlington-i vasútvonalat átadták
a forgalomnak. Az eredmény a legvérmesebb
reményeket is felülmúlta. Már az első évek tapasztalatai alapján bebizonyosodott a gőzüzem
fölénye a lóvontatással szemben. Nemcsak a teher-, hanem a személyforgalom is megélénkült,
noha a kocsikat még jó ideig lovakkal vontatták
a síneken.

Irodalom: Vasút Krónikája a XIX sz.-ban
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
Gombos István

ez pedig működtette a hajtókereket. Ezt a mozdonyt a versenyből kizárták.

A történeti hűség miatt meg kell említeni, hogy
az idézett tudósítás nem egészen pontos. A mozdonyverseny ötödik résztvevője a Perseverance
nevű mozdony volt.

A versenyt Stephenson Rocket nevű mozdonya
nyerte meg. A mozdonyverseny eloszlatta a közvélemény gőzmozdony iránti bizalmatlanságát.
Ezen a versenyen nemcsak Stephenson győzött,
hanem a gőzmozdony is elindult világhódító útjára. A ROCKET méltán tekinthető a gőzmozdonyok egyik ősének. Stephenson munkásságával,
a közlekedés forradalmasításával az ipar és a kereskedelem gyors fejlődésének távlatait nyitotta
meg.
Irodalom: Vasút Krónikája a XIX. sz.-ban

A Cycloped nevű mozdony fából készült a kazánburkolat belsejében egy ló hengert forgatott,

Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
Gombos István
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Kultúra
JÚNIUSI PROGRAMOK AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZBAN
Orczi Bernadett textiljáték-készítő, festő, kézműves dizájner kiállítása június 28-ig megtekinthető
a Galérián.
2-án (vasárnap) 17.00

Nosztalgia Klub

7-én (péntek)
ISKOLAI GÁLAMŰSOR
10.00 és 11.00 órakor
18.00 órakor Gálaműsor a szülők, hozzátartozók és barátok számára

Augusztus 22-én (csütörtök) 14.00-18.00-ig
Véradás
25-én (vasárnap) Nosztalgia Klub
VEGYES VÁSÁROK A FALUHÁZBAN
Június 14-én (péntek)
14.00-16.00-ig
18-én (kedd)
9.00-12.00-ig
Augusztus 15-én (csütörtök) 9.00-12.00-ig

7-én (péntek) 18.00
FERENCIKLOPÉDIA – könyvbemutató,
közönségtalálkozó Ágotai Ferenccel

AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
2019. JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 9-IG
ZÁRVA TART!

11-én (kedd) 11.00 Ambrus Ákos - Baranyi
Ferenc: Bogáncs című meseopera a
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány
pályázatából

KÉRÜNK MINDEN KÖNYVTÁRTAGOT, HOGY
JÚNIUS VÉGE FOLYAMÁN HOZZÁK VISSZA
VAGY HOSSZABBÍTTASSÁK MEG A NÁLUK
LÉVŐ KÖNYVEKET. KÖSZÖNJÜK!

8-án (szombat) KERTÉSZETI FESZTIVÁL
ÉS CSALÁDI NAP az Ifjúsági Táborban
12-én (szerda) 18.00 Társasjáték Klub
17-21-ig Néptánc tábor VEKOP – Előzetes
jelentkezés szükséges. (Részletek alább)
21-én (péntek) 18.00 MÜPA vetítés a Faluházban – Swing All Stars
24-28-ig Természetismereti és Természetjáró
Tábor VEKOP – Előzetes jelentkezés
szükséges. Részletek lentebb olvashatók!
29-én (szombat) Ulti Klub
30-án (vasárnap) Nosztalgia Klub
2019. JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI ELŐZETES
Július 1-5-ig Bábos tábor VEKOP – Előzetes
jelentkezés szükséges. (Részletek alább)
13-án (szombat) Lecsó Fesztivál az Ifjúsági
Táborban (részletek plakátokon, honlapokon)
Augusztus 20-án 20.00 KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG
a Szent István parkban

***
KÖNYVBEMUTATÓ
FERENCIKLOPÉDIA
...”ha valaki szívesen találkozna velem, beszélgetne a könyv kapcsán a magyar nevelés-oktatás
jelenlegi helyzetéről, akkor ezt az erdőkertesi Faluházban június 7-én, pénteken 18 órától megteheti. Köszönöm a figyelmet...”. Ágotai Ferenc
***
BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét ősztől
(megfelelő számú jelentkező esetén) a Faluházban, vezeti Havas Péter. A foglalkozások heti egy
alkalommal, pénteken 17.00-19.00 óráig lesznek,
a minimum létszám 4 fő, és a maximum 6 fő.
Tervezett foglalkozások száma: 4
A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket
készíthetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és
tűzzománccal kombinálva.
A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszközhasználatot, a felhasznált bőr és a festék árát is
tartalmazza. Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok
ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.), melyet
az elkészített ékszerhez felhasználnak, külön fizetendő.

A Fóti Motorbarátok Köre tisztelettel meghív minden veteránjármű tulajdonost, restaurátort és veteránozás
iránt érdeklődőt a Kurucz György Megbízhatósági GULF Futamra.

Helyszín: Galgamácsa és Aszód közötti főútról nyíló
hegyi út. A versenyt a hegyi felfutók szabályai szerint bonyolítjuk. Szintkülönbség 180 m. A verseny a
MAVAMSZ hegyifelfutó bajnokság 2. futama
A versenyre a MAVAMSZ és a FIVA szabályai és előírásai érvényesek, az Egyesület a MAVAMSZ tagja.
Előnevezési határidő: 2019. június 7.
Nevezési díj az előnevezési határidőig: 12000.-Ft
Helyszíni nevezés: 15.000.-Ft.
A részvétel 1945. előtt gyártott járművek számára
ingyenes!
Lebonyolítási forma: a rendezvény nem verseny,
hanem menetpróba. A futamokon elért időeredmé-

8

nyeket egyenletesség szerint értékeljük. A résztvevők
célja a futamokat azonos (vagy a lehető legkisebb eltérésű) idő alatt teljesíteni.
Az OB értékelésében kizárólag 1988. év végéig
gyártott járművek vehetnek részt. Youngtimer kategóriában az 1989.01.01-től 1993.12.31-ig gyártott járművek nevezhetnek, jelleg és köbcentiméter megkötés nélkül.
Kategóriák: széria 125 cm -ig, 250 cm -ig, 500 cm ig, 500 cm3 feletti, épített 250 cm3-ig, épített 250+
cm3 motorkerékpárok, háború előtti járművek, autó
1000 cm3-ig, 1600 cm3-ig, 2000 cm3-ig és 2000 cm3
felett és youngtimer (1993. év végéig gyártott járművek jelleg és cm3 megkötés nélkül) kategória.
3

3

Június 4. (kedd) 18 óra
A Nemzeti Összetartozás Napja
Veresegyház, Trianon emlékmű (Margita)
Június 7. (péntek) 18 óra
Veress Enéh - Illés-Muszka Rudolf
kiállításmegnyitója
MAMÜ Galéria - 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
Június 14. (péntek) 18 óra
Kiállításmegnyitó: Kopek Rita festőművész
Udvarház Galéria
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Veresegyház, Fő út 45-47.
Június 28-29-30 (péntek-szombati-vasárnap)
Veresegyház 20 éves - VÁROSÜNNEP
Június 30-án (vasárnap) 21 óra
MAGNA CUM LAUDE koncert a Városünnep részeként - Búcsú tér
TÁBOROK
Mézesvölgyi Kisképző ALKOTÓTÁBOR
Márton László festőművésszel
Június 17-21-ig - Helyszín: Városi Múzeum
Veresegyház, Szentlélek tér 5.
MÉDIATÁBOR
Szabó Barnabás fotóművész vezetésével
Június 24-28-ig és augusztus 12-16-ig
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum - Veresegyház, Fő út 45-47.
INDIÁN TÁBOR
Szegedi Noémi (Hűs Szellő) vezetésével
Július 1-5-ig
Helyszín: Városi Múzeum
Veresegyház, Szentlélek tér 5.
MŰVÉSZETI TÁBOR - ALSÓSOKNAK
Orosz Helga képzőművésszel
Július 8-12-ig
Helyszín: Gyermekliget Óvoda
MŰVÉSZETI TÁBOR - FELSŐSÖKNEK
Orosz Helga képzőművésszel
Július 15-19
Helyszín: Gyermekliget Óvoda

KURUCZ GYÖRGY MEGBÍZHATÓSÁGI GULF FUTAM GALGAMÁCSÁN

Időpont: 2019. június 15.

A veresegyházi Váci
Mihály Művelődési Ház
júniusi programjai
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Minden kategóriában az első három helyezett egyedi
dísztárgyat, a többi induló emléklapot kap. A különdíjak felajánlója Galgamácsa Önkormányzata és a
Kozma Endre Emlékbizottság.

KÉZMŰVES TÁBOR
Rétfalvi Ágnes vezetésével
július 22-26-ig
Helyszín: Városi Múzeum
Veresegyház, Szentlélek tér 5.
KARATE TÁBOR
Szalay Zsolt edző vezetésével
Augusztus 2-16-ig
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
Veresegyház, Köves u. 14.
ANIMÁCIÓS TÁBOR
Módy Luca animációs oktató vezetésével
Augusztus 12-16-ig
Helyszín: Udvarház Galéria
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Veresegyház, Fő út 45-47.
GRAFIKAI TÁBOR
Módy Luca animációs oktató vezetésével
Augusztus 5-10-ig
Helyszín: Udvarház Galéria
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Veresegyház, Fő út 45-47.

Sport
11. Veresegyházi Kistérségi asztalitenisz verseny
Nagyszámú indulóval (140 nevezés a különböző
számokban és 105 egyéni induló), a szűk Kistérségünkből (20 km-es körzet) nevezettekkel rajtolt
2019. május 19-én, szombat reggel az asztalitenisz versenyünk - már tizenegyedik alkalommal,
13 kiváló pingpongasztalon.
Országosan egyedülálló módon mind a gyermekek mind a felnőttek részére most is nevezési díj
mentes volt a versenyünk!
Délelőtt szokás szerint a gyermekeké volt a főszerep, majd a nők és a hobbi játékosok, később az
amatőr, majd páros küzdelmek következtek ös�szesen 11 kategóriában (8 egyéni, 3 páros, benne
7 gyerekeknek szánt lehetőség. Első alkalommal
Galaxis családi páros bajnokságot is indítottunk,
melyben együtt küzdöttek a szülők és a gyerekek.

Verseny közben

Nagy küzdelmek, szép megoldások

Galaxis AK, Mézesvölgyi Ált. Iskola, Triatlon
szakosztály.

3-3. Törőcsik József, Ifj. Törőcsik József és
László Zsombor, László Tibor (Veresegyház,
Galaxis AK)

Média partnereink: Veresi Krónika, Kistérség
Magazin, Hanka Media, VVTV, ww.cserny.hu,,
www.facebook/Mozdulj Veresegyház, /Veresegyház Város hivatalos oldala, /Veresi Hírmondó, /
Veresegyház.
Várunk szeretettel mindenkit legközelebb!
Letanóczki István
Eredmények:
Leány 1. korcsoport: (2007-2012):
1. Dudás Emese (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Kovács Lorina (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3.Krén Zsófia (Őrbottyán) és Boros Aisa
(Veresegyház)

A legifjabb korosztály dobogósai

A verseny színvonalának és családias-baráti jellegének köszönhetően ismét jól érezték magukat az
induló gyermek és felnőtt sportolók. Legtöbben
természetesen helyből, Veresegyházról valamint
Erdőkertesről érkeztek, szinte hasonló arányban a
felnőttek és a gyerekek. A legfiatalabb induló 7, a
legtapasztaltabb 84 éves volt!
Támogatóinknak és „galaxisos” sporttársainknak köszönhetően idén is nagyon szép díjakat,
érmeket, oklevelet vehettek át a dobogósok, igen
értékes ajándékokat lehetett nyerni és a vendéglátásnak köszönhetően az elvesztett energiát is
pótolhatta mindenki.
Idén is megtisztelte jelenlétével versenyünket
Pásztor Béla polgármester úr is, aki feszített
szombati programja mellett is helyet adott versenyünknek.
Köszönjük szépen minden elinduló sporttársunknak, a szülőknek, hogy segítették gyermekeiket,
hétvégéjüket a sportpályán is velük együtt töltötték, a versenyzőknek a részvételt, és a sporttársi
TÁMOGATÓINKNAK azt, hogy már 11. alkalommal együtt lehettünk:
Veresegyház
város
önkormányzata,
Mikrohungária Sport Kft. (Donic), Egy pingpongozó támogató, Shopsport Kft. (Stiga), Zwickl
Dániel, Dr. Sándor János, Galaxis IV.- Fortuna,
Cserey Zoltán, Ozsváth Zsolt, Sztranyan János,
Mókus Miklós, Varga Vince, Horváth Kálmán,
Szappanos Sándor, Király A. László, Trudics Péter, Voith László, Dudás Balázs, Szováti Milán,
PrímaPék Veresegyház, Nervetti Géza, Gubai
György, Fekete László.
Külön köszönet Baranyó Csaba igazgató-helyettesnek, Bacsa Istvánnak. Eszközök: Wellcamino,

Leány 2. korcsoport: (2001-2006):
1. Dudás Réka (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Szappanos Éva (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Vidéki Tímea (Galgamácsa, Galaxis AK) és
Horváth Laura (Veresegyház, Galaxis AK)
Fiú 1. korcsoport: (2007-2012):
1. Ozsváth-Sarok Ákos (Veresegyház,
Galaxis AK)
2. Törőcsik Ferenc (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Szaszák Áron (Erdőkertes) és Körtvélyesi
Mátyás (Veresegyház)

Felnőtt női egyéni:
1. Tihanyi Mária (Csömör)
2. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veresegyház,
Galaxis AK)
3-3. Székely Katalin (Erdőkertes, Galaxis AK)
és Némethné Antal Anna (Gödöllő)
Férfi hobby kategória:
1. Trudics Péter (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Szalay Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Mester Géza (Őrbottyán, Galaxis AK és
Dell Tamás (Gödöllő)
Férfi amatőr:
1. Sólyomvári Tamás (Veresegyház)
2. Sztranyan János (Vácrátót, Galaxis VSE)
3-3. Bohus Pál (Veresegyház, Galaxis VSE)
és Bakó Oszkár (Galaxis AK)
Felnőtt páros:
1. Bacsa István, Papp László (Dunakeszi/
Erdőkertes Galaxis VSE)
2. Gubai György, Bakó Oszkár (Veresegyház,
Galaxis VSE)
3-3. Nagy Tibor, Szalay Tamás (Veresegyház,
Galaxis AK) és Schnörch
Tamás,
Szuhanyik György (Gödöllő/Veresegyház
Galaxis VSE)

Fiú 2. korcsoport: (2004 -2006):
1. Varga Vince (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Varga Gergő (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Benkő Mátyás (Veresegyház, Galaxis AK)
és Szaszák Ábel (Erdőkertes, Galaxis AK)
Fiú 3. korcsoport: (2001-2003):
1. Bakó Oszkár (Galaxis AK)
2. Pintér Gábor (Gödöllő, Galaxis AK)
3-3. Ákoshegyi Solt (Szada, Galaxis AK) és
Cseri Márton (Veresegyház, Galaxis AK)
Gyermek páros:
1. Varga Vince, Varga Gergő (Erdőkertes/
Veresegyház, Galaxis AK)
2. Dudás Réka, Bakó Oszkár (Erdőkertes,
Galaxis AK)
3-3. Ákoshegyi Solt, Pintér Gábor (Szada/
Gödöllő, Galaxis AK) és Benkő Mátyás,
Ozsváth
-Sarok
Ákos
(Veresegyház,
Galaxis AK)
Galaxis családi páros:
1. Dudás Réka, Dudás Balázs (Erdőkertes,
Galaxis AK)
2. Ozsváth-Sarok
Ákos,
Ozsváth
Zsolt
(Veresegyház, Galaxis AK)

9

Pr
Pelikánsuli Kft.

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI TERÜLETEKRE ÉS
POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT

GÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

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

2019. JÚNIUS 17-én

Fizikai munkakörökbe:

Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

 VILLANYSZERELŐ (Gödöllő)
 VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ (Gödöllő)
 FELHASZNÁLÁSI HELY ELLENŐR (Gödöllő)
 VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ

www.pelikansuli.hu

Tel.:

70/433-50-33

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

Gödöllő, Veresegyház)
Amit kínálunk:
 Béren kívüli juttatások,
Munkába járás költségtérítés.
A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu weboldalon a TÁRSASÁGUNKRÓL/KARRIER fül alatt található.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, pozíció
megjelölésével az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.HU
e-mail címen lehet.

KÖLTÖZTETÉS,
BÚTOR SZÁLLÍTÁS (AKÁR
EGY BÚTORT IS),
BÚTORSZERELÉS A HÉT
MINDEN NAPJÁN.
Hívjon vagy írjon
bizalommal.

ÁN . Tel.: 06-20-3
Ő ISTVezo.1964@gmail. 769769
Z
E
com
M van.m
ist

ML PB NET KFT
Lakossági Pb gáz házhoz
rendelésre VERESEGYHÁZON

Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

Női, férﬁ, gyermek fodrász
Veresegyház Lehár Ferenc u. 6.
Gyakorlott fodrász vállalja
Veresegyházon a Jázmin szépségszalonban
női, férﬁ, gyermek frizurák elkészítését.

+36-30 667-45-65
A HIRDETÉSRE JELENTKEZŐKNEK
20 % KEDVEZMÉNY JÁR!
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veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

Veresegyház Városi Önkormányzat

Idősek Otthona

Idősek Otthona

KARBANTARTÓI és TAKARÍTÓI
munkakörbe munkatársat keres

munkakörbe munkatársat keres

Előnyt jelent: valamilyen szakirányú végzettség (asztalos, villanyszerelő, vízvezetékszerelő), B kategóriás
jogosítvány, vezetői gyakorlattal segítőkészség, rugalmasság
Takarítói feladatok:
- az intézmény belső tereinek takarítása
- gondozza a növényeket
Előnyt jelent: takarítói munkakörben szerzett gyakorlat segítőkészség, rugalmasság

Fodrászat
Andreához

•
•
•
•
•

Veresegyház Városi Önkormányzat

Karbantartói feladatok:
- Gépkocsivezetői feladatok: árubeszerzés
- Kerti munkák
- Épület karbantartási munkálatok
- Fürdőgépészeti tevékenység

Minden szombaton szállítunk!

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

A kinevezés határozatlan időre szól és az állás azonnal
betölthető.
Bérezés: KJT szerint (alapbér+pótlék)
Érdeklődés: személyesen az intézményvezetőnél,
Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06-20-428-55-07
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

ÁPOLÓ – GONDOZÓ

Feladatok:
- ápolói, gondozói kompetenciába tartozó feladatok
ellátása
Elvárás: Az állás betölthető ápoló, geriátriai ápoló,
felnőtt szakápoló vagy szociális gondozó és ápolói, általános ápoló- általános asszisztensi szakképesítéssel.
Várjuk szakképesítéssel nem rendelkező jelentkezését
is, amennyiben vállalja munkáltatói támogatással a szakképesítés megszerzését.
Felhasználó szintű MS Ofﬁce ismeret (irodai
alkalmazások)
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Bérezés: Az illetmény megállapítására és juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a 257/2000. Kormányrendelet a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról az irányadók. (Garantált
illetmény, munkaköri pótlék, szociális és egészségügyi
pótlék, próbaidő után 15 % -os béremelés.)
Egyéb juttatások: kedvezményes étkezés, SZÉP –kártya juttatás, utazási költségtérítés.
Hosszútávú, bejelentett munkaviszony jó hangulatú csapatban. A kinevezés határozatlan időre szól és az állás
azonnal betölthető.
Pályakezdők jelentkezését is fogadjuk.
Érdeklődés: személyesen az intézményvezetőnél,
Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06-20-428-55-07
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

Színesen
Ide nekünk az oroszlánt is!
Az év elejétől Romániában már törvény tiltja, hogy az ottani cirkuszok produkcióikhoz
vadállatokat használjanak. A rendelkezés hosszú távon dicséretes, hiszen a cirkuszi
vadállatok tartása lényegében állatkínzás, a hatályba lépés után viszont azt eredményezte, hogy a cirkuszok – jobb megoldások híján – sorra elaltatják a tulajdonukban
lévő és a törvény hatálya alá eső állataikat.
Az Érden működő, állatvédelemmel foglalkozó Noel tanya ebből a helyzetből mentett
ki hét, idősödő, és rossz egészségi állapotban lévő cirkuszi oroszlánt, ám hiába tud
számukra megfelelő életkörülményeket biztosítani, nem rendelkezik a tartásukhoz
szükséges engedéllyel, állatkerti minősítéssel. Az amúgy is hányatott sorsú nagymacskák élete így továbbra is bizonytalanná vált, mivel a magyarországi állatkertek
egyike sem tudta fogadni őket. Ebben a helyzetben lépett Veresegyház Város Önkormányzata, és eldöntötte, hogy a cirkuszból mentett oroszlánoknak helyet biztosít a
Veresegyházi Medveotthon és Állatkertben. Az országos hírű és közkedvelt intézmény
így további, különleges látnivalót kínál majd a jövőben, ami még több látogatót vonzhat a városba, az oroszlánok pedig végre nyugalomban és méltó körülmények között
élhetnek tovább.

Ő is várja, hogy Veresegyházra kerülhessen

UROLÓGIAI ÉS

A Medveotthon jövendő lakói

Az állatok befogadásáról hozott májusi döntést követően a
Veresegyházi Medveotthon és Állatkert vezetőjét, Kuli Bálintot kérdeztük arról, hogy vannak pillanatnyilag az oroszlánok,
és mikor kerülnek át a veresegyházi intézménybe.
- A hatóság az állatokat – összesen hét oroszlánt – lefoglalta,
és ideiglenesen továbbra is a Noel tanyán vannak, amíg elkészül
végleges helyük a Medveotthonban. Nem csupán őket hozzuk el,
hanem azt a két másik mentett oroszlánt is, amelyeket korábban
már átmenetileg befogadott innét a Miskolci Állatkert. Így rögtön
kilenc oroszlánunk is lesz, és a csapat tovább bővül majd, mivel
a nőstények közül ketten vemhesek, tehát nemsokára kisoroszlánok is születnek majd nálunk!
- Az állatok a jelenlegi helyükön július 15-ig maradhatnak, így addig meg kell építenünk a helyüket: egy 1300 négyzetméteres külső, és egy 200 négyzetméteres belső kifutót, amit a volt Kósa-ház
helyére tervezünk. A Nyíregyházi Állatpark a rendelkezésünkre
bocsátja saját tervrajzait a nagymacska kifutóról, így a terveztetés nem kerül pénzbe, ám a kifutók megépítése természetesen
nem szerepelt az idei költségvetésben, így adományokat is kell
hozzá gyűjtenünk. Az oroszlánok ellátását az intézmény bevételei biztosítják a jövőben. Ha elkészül a kifutó, és átköltöznek az
oroszlánok, biztosan még többen felkeresnek majd minket, hogy
megnézzék az új jövevényeket!

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKAI
MAGÁNRENDELÉS VERESE GYHÁZON!
Újonnan nyílt urológiai és ultrahang diagnosztikai magánrendelésünkre várjuk kedves betegeinket. Szakellátásainkat folyamatosan bővíteni fogjuk, kérem tájékozódjon honlapunkon:

www.tavirozsarendelo.hu
vagy nyitvatartási időben az alábbi telefonszámon:

+36 30 270 1132
Nyitva tartás:
hétfő: 10.00-14.00 | 16.00-20.00
szerda: 10.00-14.00
csütörtök: 10.00-14.00 | 16.00-20.00
E-mail: tavirozsarendelo@gmail.com

2112 VERESEGYHÁZ, ÁRPÁD U. 42.

Az oroszlánok kifutójának megépítéséhez a Medveotthont működtető
GAMESZ az állatbarátok támogatását kéri.
Kérjük, Ön is járuljon hozzá, hogy az
állatok méltó körülmények között élhessék tovább az életüket!

TOLLE trappista
sajt *

Nescafé 3in1 azonnal
oldódó kávéspecialitás
10 x 17 g, 2935 Ft/kg

Csirkemellﬁlé
Előhűtött

TopJoy

0,2 l, 495 Ft/l

Coop sajtos
baromﬁpárizsi*

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

Soó-DER PROFIT KFT

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése
TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia

Regisztrált mérlegképes könyvelő
Cím:
T.: 28/361-356
Őrbottyán,
30/952-1950
Dózsa Gy. út 150.
30/606-8261
g

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

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

•

Katona Ágnes (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 9924142

13 évesek
lettünk!

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!
KISTÉRSÉGI MAGAZIN
ALAPÍTVA 2006.MÁJUS 1.

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

