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Az őrbottyáni iskolások a
tanév utolsó napjaiban a
Dunát szimbolizáló előadással tisztelegtek az iskola
névadója előtt.
Az iskolaév azóta véget ért,
és olyan gyerek is akad, aki
már túl van a nyaralás legizgalmasabb részén, vagy éppen táborban tölti a mindennapokat.
Egyetérthetünk abban, hogy
mindenkire ráfér a pihenés:
gyerekek, pedagógusok, szülők is sokat dolgoztak az elmúlt hónapokban.
Pedagógusnap
alkalmából
kicsit körülnézünk a világban, elsősorban az érdekel
minket, hogyan élik meg a
munka nehézségeit, és mivel töltődnek fel a tanárok,
akiknek a szülőkről is határozott véleményük van.
(Írásunk a 4-5. oldalon.)

A hónap témája

Tanárok és vakáció
a 21. századi elvárások
szerint
Színesen
100 éve hunyt el a magyar
vízügyi szakma
megteremtője
A hónap híre
Újabb kerékpárutak
épülnek a térségben

Itt készült
KOPEK Rita festőművész, ESSZENCIA c. kiállítása a veresegyházi UDVARHÁZ Galériában.

Környezetvédelem
Konzorciumra lépnek az
önkormányzatok a
Rákos-patakért
(Fotó: Lethenyei László)

Visszatekintő
Kertészkedés és szórakozás
Immár hagyományosnak tekinthető, és
egyre nagyobb érdeklődést vonzó Családi Nap és a Kertészeti Fesztivál zajlott az
erdőkertesi Ifjúsági Táborban június 8-án.
A remek nyári időben jó programok és finom ételek várták az érdeklődőket. A fesztivál jellegénél fogva otthont adott a nemes,
kézműves, házias készítményeknek, így
lehetett kecskesajtot, mézet, homoktövis
készítményeket kóstolni és természetesen vásárolni a kevésbé egészséges, de
népszerű vadpörkölt és palacsinta mellett,
gyönyörködni a szépséges növényekben,
meghallgatni az ezekkel kapcsolatos előadásokat, ismereteket szerezni, amit a saját kertjében bárki hasznosíthat, és lehetett
természetesen szórakozni is: családi és
gyermek-vetélkedők, gyermekeknek szóló
előadások révén.

Zsibongás a tábor területén

A körhinta sem hiányzott

Ismerkedés a pacikkal

Mi volt még? Lovacskázás, ugrálóvár,
körhinta, desszertnek pedig zárásként
Caramel koncert. Mi is kellhetne még egy
derűs nyári hétvégéhez?!

Természetesen minden termék bio

(Fotók: Pallag Katalin)

Gyerekelőadás, ahol a nagyok is szórakoztak

Megvolt a SZENIOR AKADÉMIA
harmadik, szezonzáró előadása.
Dr. Lichthammer Adrienn: Mit együnk
és mit ne együnk időskorban? témában tartott előadást az időseknek az
Erdőkertesi Faluházban.
A program ősztől folytatódik.

Artbofeszt
Színes programokkal köszöntött be a június Vácrátóton az idén első ízben megrendezett ArTborétum Feszt elnevezésű
rendezvény jóvoltából.
A községi főtéren felállított színházi pavilonban és a sátrakban színvonalas kulturális programok követték egymást: a
gyerekeket többek között a Magyar Népmese Színház szórakoztatta, a felnőtteknek Szabó Lőrinc költészetét idézte meg
Németh Kristóf színművész, fellépett a
Váci Dunakanyar Színház, a Turay Ida
Színház, a Jumping Matt and his Combo
együttes, végül este cirkuszi produkció
zárta a kulturális élményekkel teli napot.

A nagy melegben az is előfordul, hogy az idős emberek elfelejtenek elég folyadékot inni

Idős korban célszerű megváltoztatni az étkezési szokásokat

Fesztiválhangulatban a főtér

Kistérségi oldal

Elsősegélynyújtás megyei szinten
A Magyar Vöröskereszt idén 48. alkalommal
szervezi meg felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyét. A területi fordulókat követően a megyei izgalmas, véres versenyre 2019.
június 1-én, Tárnokon került sor a Tárnoki Közösségi Színtér (Henrich Antal Ház) épületében és a
környező utcákon. A nyolc élethű szimulációval
felállított állomáson összesen 10 versenyző csapat és egy vendégcsapat tagjainak kellett teljesíteniük, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában.
Összesen 470 pontos szakmai kárhelyek, elsősegély teszt, valamint 2 különdíjas állomás várta a
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2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
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gória nyertese, a szentendrei STABIL OLDAL
csapat vehetett át a 3. állomás kárhelyén a legkiválóbb csecsemő újraélesztést bemutatva.
Különdíjas lett az a csapat is, amelynek a tagjai a
legtöbbet tudták a Vöröskeresztről, illetve a Pest
megyei Szervezet munkájáról: az állomáson az
ifjúsági kategóriában is legjobban teljesítő törökbálinti csapat volt a legeredményesebb.
(Fotók: Szalai Anett)

A hónap híre

Így segítenek a jól felkészült gyerekek a sérülteken

verseny során „Harcos”-ként emlegetett elsősegélynyújtókat. Könnyebb és nehezebb esetekkel
is meg kellett birkózniuk, aktuális problémára,
megtörtént esetekre alapozva, a prevenció jegyében.
A három kategória legeredményesebb csapata
jutott be az országos döntőbe, melyet idén 2019.
szeptember 14-én, Zalaegerszegen rendeznek.
Gyermek kategóriában első helyen a szentendrei
Templomdombi Általános Iskola csapata végzett, Ifjúságiban a törökbálinti Bálint Márton
Általános Iskola és Középiskola diákjai, a felnőttek között pedig az üllői gárda végzett az
élen.
A helyezettek díjai mellett a Generali a Biztonságért Alapítvány – „A Jövő Elsősegélynyújtóiért
– különdíjat” is átadták, melyet a gyermek kate-

Megújult a játszótér
Erdőkertes Önkormányzata június 19-én délután adta át leendő felhasználóinak a szépen
felújított és átalakított Bacsó Béla utcai játszóteret. A játékok mellé sporteszközök is
kerültek, így a park egy része sportparkként
funkcionálhat tovább. Az eredetileg még a
nyolcvanas években épített játszótéren is új,
korszerű eszközök várják a kicsiket, míg a nagyobbak mászófalon próbálkozhatnak, a szülők pedig a település első és egyetlen ingyenes
sportparkjában edzhetik izmaikat és tehetik
próbára állóképességüket. Erdőkertesen és környékén ez az első ilyen minipark, amit azzal a
céllal hoztak létre, hogy az egészségtudatosság
jegyében minden generációt megmozgasson.

Július 7. és 21.
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
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A hónap témája
Véget ér a tanév, jár a vállveregetés. De kinek is?
Véget ért a 180 tanítási nap, az utolsó héten a hirtelen jött harminc fok feletti
hőmérsékletben kellett helyt állniuk a tanároknak, diákoknak, és persze a
szülőknek is. Talán ezek a megfeszített utolsó napok mutatják leginkább,
milyen is egy tanév: izzadós, befeszülős, odafigyelést, együttműködést, empátiát, kitartást igénylő közösségi esemény, amelyben milliók vesznek részt
Magyarországon is. Arányaiban talán a legtöbben Veresegyházon, hisz -

A korszerű pedagógiában nélkülözhetetlen elemek:
•
Közös munkavégzést segítő tudás
•
Kritikus gondolkodás - problémamegoldás
•
Kommunikáció
•
Kreativitás és innováció

Mit javaslunk a diákoknak a nyári szünetre?
Pihenjenek aktívan: a lustálkodás fárasztó (a nem mozgó test mellett az agy
az alvásra készíti fel a szervezetet, ezért egyre fáradtabb lesz, aki csak fekszik). Legyen minden napnak ritmusa, célja , menetrendje, ha nem is szigorú
értelemben, de legyen terv. A kipipált tervek boldogsághormonokat szabadítanak fel.
Tanuljanak minden nap valami újat (nem okvetlenül formálisan, hanem akár
horgászcsomót kötni, térképen tájékozódni, főzni, kézműveskedni, stb.).
Mozogjanak aktívan, akár okos eszközök bevonásával - GPS – jelek alapján
lehet rajzolni a térképre, célokat, kihívásokat teljesíteni, másokkal összefogni, játékosan sportolni, rengeteg applikáció, közösség, hely szolgál erre.
Veresegyházon és Erdőkertesen, Gödöllőn is van street workout hely, sok tó,
strand, bicikliút, és a közeli Budapest. Mozogni öröm!
Ballagás

valahol olvastam - hogy a legnagyobb létszámú általános iskola hazánkban
pont a veresegyházi, a maga 1600 főnél is több tanulójával.
Most szeretnénk egy rövid áttekintésben elismerésünket kifejezni a tanév
minden szereplője számára, és egyben néhány praktikus tanácsot is adnánk.
A tanároknak, pedagógusoknak jár az elismerés a helytállásukért, a legjobb,
ha a saját vállukat is megveregetik azért, amit tettek, mentális és fizikai energiájukat nem kímélve, a gyerekeinkért. Jár nekik a pihenés, de az a jó, ha
aktív, mert hogy folyamatosan készülniük kell, a 21. századi oktatás ezt várja el.
De mi az, hogy 21. százaid oktatás? Volt talán 20. századi oktatás? Vagy 19.
századi? Van ilyen kifejezés? Nincs, eddig kb. hasonló volt az alap és a hozzáállás is. No, de a 21. századi oktatás egy teljesen más jelenség: korábban
sosem zajlott úgy a tanulás, mint ahogy most. Nézzük, mit jelent 21. századi
tanárnak lenni?
Íme a 21. századi tanár 7 jellemzője:
1. Tanulóközpontú tantermet alakít ki a diákokkal együtt és személyre
szabott feladatokat ad nekik
2. A diákokat, mint produktumok alkotóit tekinti
„Ha megadjuk nekik az esélyt, a tanulók kreatív blogokat, mémeket,
infografikákat, kvízeket videókat, digitális történeteket hozhatnak létre,
ezekre büszkék lesznek és megosztják majd őket másokkal.”
3. Ismeri és alkalmazza az új technológiát
Az internetes eszközök ismerete ma már nem elég: a kiterjesztett valóság
(AR), virtuális valóság (VR), robotok, drónok, mesterséges intelligencia
vesz körül minket. Ezekről könnyedén és kényelmesen lehet tájékozódni tematikus oldalakon, pedagógus csoportokban, szakértőket közösségi oldalakon követve. Ld. a cikk végén az ajánlónkat.
4. Példát mutat a globálissá válásban
Bárkitől tanulhatnak a pedagógusok (is) : YouTube-on, videókból, képekből
– a digitális világ problémái legtöbbször egyszerre jelennek meg a fejlettebb és fejlődő országokban is.
5. Legyen okos és használja az okostelefont a tanteremben is
Egyre többen használják a Bring Your Own Deviced- BEYOD- elvet, vagyis
a gyerekeknél lévő eszközök felhasználásával teszik hatékonyabbá a tanítást. Erre is sok segítség van pedagógusok gyakorlati tapasztalataiból.
6. Blogoljon
Digitális jelenlét, tudatos önreflexió, tudásmegosztás, pozitív megerősítések, mások blogjaiból inspirálódás - hogy hol vannak tanári, pedagógus
blogok? A cikk végén a lista!
7. Digitálissá válik az adminisztrációban is
Ez talán egy kritikus pont, a Kréta rendszer megannyi sajátosságával: minden pedagógus büszke lehet, hogy a bevezetés nehézségeit megoldotta, megoldja. Közösen ez is könnyebb!
Forrás: Moderniskola.hu (Tóth Éva pedagógus fordítása) –
via Edutopia portál
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Szülők, akik a gyerekeik mögött álltak a tanév közben is

Szülőkről a tanév végén
A tanítási időszakban a szülő és a pedagógus, akár tetszik, akár nem, mindenképpen együtt kell működjön a gyerek érdekében, akkor is, ha ez nem
feltétlenül tudatosan történik. Nyárra a családok „visszakapják” a gyereket,
és ahogyan a minap egy tréfás közösségi bejegyzésben említette valaki, most
megtapasztalhatják a szülők is, hogy a tanárok megérdemelnék a fizetésemelést…
Egymás kölcsönös erőfeszítéseinek elismeréséről szól Todorovits Rea írása
az interneten, amely tanári közösségekben is nagyon hamar népszerű lett:
„ A tanév végén gratuláljunk a szülőknek. A szülőknek, akik minden reggel
kezelték a dacot, hol halkabban, hol hangosan, akik dugóban állva, metróra

A hónap híre
A hónap témája

Megújuló utak Galgamácsán

A Galgamácsán a közelmúltban több, már régóta várt útfelújítás zajlott. A
program keretében első körben teljes hosszában megújult a Váci utca és a
Gyógyszertár utcában, illetve a Petőfi utca a művelődési házig.
A következő ütemben a Vasút utcai járda került sorra a posta és az óvoda
közötti szakaszon, és a Posta utcát és a Hétház utcát is új burkolattal látták el.

A hónap témája
szállva, vagy gyalog a gyermeket iskolába kísérték, akik délután a különórát intézték, akik összerakták a rá valót, és ha nem telt rá, a Google-ben a
megoldást kutatták, akik éjjel még kivágtak, mértek, ragasztottak, ha kellett
titokban házit írtak, akik minden reggel uzsonnát készítettek és kidobták azt,
ami penészes, akik napközben a Krétát tanulmányozták, akik egy dolgozat
előtt jobban izgultak, mint a gyermek, akik délután az iskola előtt várakoztak és tudták, innentől már baj nem lehet, akik minden este ceruzát hegyez-

És végül a pedagógusoké a szó: kinek mi volt a legfárasztóbb a most
véget ért tanévben?
„Egy ember elég…”
Éva egy vidéki szakiskolában tanít, 15. éve. A legfárasztóbb számára az
volt a tanévben, hogy motiválatlan, igazából a világban a saját helyét kereső
tizenévesekkel foglalkozik, számukra keresi a célt, hajtóerőt. „-A digitális
eszközökkel sikerült sokszor lelkesedést csiholni, és új utakat mutatni, ez
már biztató. És mindig azt gondolom, hogy bár 20 fő felettiek az osztályok
létszámai, de egy embert is elég, ha sikerült a jó irányba, az élethosszig való
tanulás felé elindítanom.”- fogalmaz a kétgyermekes magyartanár.
KRÉTA, Te …..
György, gimnáziumi nyelvtanár: „A legfárasztóbb számomra az adminisztráció: a folyamatosan változó irodai munka, az adatok kezelése, beírogatása,
nyilvántartása, statisztikák, stb. készítése. Ennek semmi köze – szerintem - a
gyerekek neveléséhez, oktatásához, rengeteg időt elvesz tőlünk, magunktól,
családunktól és a regenerálódástól. Egyszer megfigyeltem: egy KRÉTA-s
közösségi média-csoportban, vasárnap délután háromkor érkezett egy kérdés, és pár percen belül öten válaszoltak neki. Szóval ezen sokan dolgozunk, de szerencsére a kollektív tudás itt is segít ..”
Digitális szakadék- már épülnek a hidak!

Évzáró Veresegyházon, az ország legnagyobbnak mondott általános iskolájában

tek, akik a lefekvéssel küzdöttek, majd reggel az ébredéssel, akik könnyeket
töröltek, akik lázat csillapítottak, akik gyógyszert vettek, sokszor az utolsóból, akik farsangra jelmezt fabrikáltak, rendeltek, vagy kölcsönkértek, akik
a kirándulásra mindent megvettek, ha kellett ezért pénzt kértek, csak a gyermek jól legyen, akik minden hónapban ebédet fizettek, vagy picit késve, de
éjszakákon keresztül önmagukat emésztve az utolsó pillanat után utalták,
akik befizették az osztálypénzt és beküldték a fontoshoz hiányzó pár forintot, akik elveszett tornazsákot pótoltak, akik az ünnep előtt az utolsó percben
még zárás előtt szép ruhát vettek, és akik nagyot sóhajtva kijelentették, ezt a
napot még kibírja, akik éjjel sírva kérdezték, hol rontották el, majd meglátva
a gyermeket, rájöttek, a csodát elrontani nem lehet, akik úgy érezték nem
bírják tovább, majd szégyenkezve az övékét átölelve megértették, megérte
,minden megérte. És köszönjük a tanároknak, hogy hagytak néha elbukni,
megvárva, amíg ismét mosollyal az arcunkon talpra állunk. „
(Todorovits Rea) #TheAcsakazértis

Vilma, egy Pest megyei kistelepülés iskolájának az igazgatója, magyarmédiaismeret szakos pedagógus: „ Sokszor nem értjük, a gyerekek miről
beszélnek, a digitális világgal kapcsolatos szubkulturájukban nem vagyunk
járatosak. Számos előnye van a digitális eszközöknek, de nekünk - magánemberként - és az iskolának nincsenek olyan jó eszközeink, mint nekik, így
nem tudjuk közös platformra hozni a mi tudásunkat és az ő eszközeiket.
Szerencsére sok civil és néhány állami, üzleti kezdeményezés is van, ahonnan segítséget kapunk, és az idén ötödször megrendezett Digitális Témahét
honlapja és közössége is rengeteg segítséget nyújt. Az Edison platformon
pedig 100 remek diákoknak, szülőknek , pedagógusoknak segítő oktatási
kezdeményezést gyűjtöttek össze, alig várom, hogy a szünidőben mindet
végignézzem és a gyerekeknek vigyem a sok remek újdonságot!„
összeállította : Fülöp Hajnalka
www. HajnalON.hu
(Fotók: Lethenyei László)

Környezetvédelem
Összefogás a Rákos-patakért
Konzorciumi együttműködési megállapodást köt Gödöllő Város Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, Szada Nagyközség Önkormányzata, Isaszeg Város Önkormányzata és Pécel Város Önkormányzata, a Rákos-patak menti területek revitalizációjának elősegítése érdekében, és hogy
hosszabb távon a Rákos-völgy Pest megyei szakasza a Dunakanyarhoz fokozatosan felzárkózó minőségű, ismertségű, rekreációs és turisztikai célponttá,
ökoturisztikai folyosóvá váljon.
A Rákos-patak revitalizációja érdekében évek óta folynak szakmai egyeztetések, mivel a patak megyei szakaszának rendezése, illetve a patak menti
területek turisztikai, rekreációs és egyéb lehetőséginek kihasználása összehangolt fellépést igényel az érintettek részéről. A Rákos-patak völgye Pest
megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepciót és stratégiai programot Pest Megye Önkormányzata is elfogadta, és a térségben már gyakorlati lépések is történtek a megvalósításra.
Gödöllő Önkormányzata 2017 novemberében vállalkozási szerződést kötött a Hidro-Consulting Kft.-vel a Rákos-patak Gödöllő, alsóparki szakasza mederrendezési terveinek és a hozzá kapcsolódó „városi biodiverzitástanösvény” létrehozásához szükséges tervek elkészítésére. Az engedélyezési
tervek elkészültek, a projekt megvalósításához szükséges engedélyek (a
gyalogos hidak építési engedélye kivételével) megvannak.
A Pest Megyei Önkormányzat a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára
vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok
megvalósításának érdekében – az érintett településekkel (Szada, Gödöllő,
Isaszeg, Pécel) konzorciumot alkotva a pénzügyminiszterhez a projektelemek megvalósítása érdekében egyedi támogatási kérelmet kíván benyújtani.

Az egyedi támogatási kérelem bruttó 420.000.000.- Ft támogatási igénnyel
kerül benyújtásra, melyből a gödöllői projektelemre bruttó 197.167.924.- Ft
jut a tervezet szerint (a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén).

A hónap híre
Új utak két keréken
20 milliótól 200 millió forintig terjedő támogatásért folyamodhattak a
Pest megyei települések önkormányzatai kerékpárút létesítése, illetve
kerékpárút-hálózat fejlesztése céljára a Pest megyei fejlesztési program
keretében. 29 település pályázata volt sikeres, amelyek összesen mintegy
4,2 milliárd forint értékben fejleszthetik majd kerékpáros infrastruktúrájukat annak érdekében, hogy javuljon a közlekedésbiztonság és a településközi, illetve a településeken belüli kerékpárút-hálózat.
A Veresegyházi Kistérség települései közül Csomád (114 160 348 Ft) és
Galgamácsa jutott támogatáshoz, (94 987 793Ft ), ott épülnek majd a térség legújabb kerékpárútjai.
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A hónap témája

Ha nyár, akkor tábor!
Az általános iskolás korú
gyerekek biztonságos elhelyezése a vakáció ideje
alatt korántsem egyszerű,
ha nincsenek nagyszülők,
akik akár hetekre is szívesen látnák őket a nyár folyamán. Mialatt azonban
a sokkal kevesebb szabadsággal rendelkező szülők
munkában vannak, és a
családi nyaralás még nincs
a napirenden, a legegyszerűbb és egyben a legjobb
megoldás, ha táborozni
megy a gyerek.

A lovastábor első turnusa már véget is ért...

A táborok lehetnek ottalvósak vagy napközi jelleggel működőek, és ilyenkor
az utóbbi elnevezéstől nincs miért félni, mert ezek nem ugyanolyanok, mint
a tanév közben megszokott iskolai napközik. Általában valamilyen központi téma köré szerveződnek, de még a legegyszerűbb módon megszervezett
napközis táborok is jóval többek egyszerű gyermekmegőrzőknél.
Nem csupán arról szólnak, hogy a gyerekek rendszeresen étkeznek és felnőtt
felügyelete mellett vannak, amíg a szülők értük nem mennek, hiszen a nyári
lazaságba jó pár program belefér, legyen az állatkerti látogatás, strandolás
vagy fagyizás egy kiadós sétával.
Napközis táborokat olykor maguk az oktatási intézmények is szerveznek,
de érdeklődni lehet a helyi művelődési házakban is, amelyek szintén részt
vállalnak a gyerekek szünidei programjaiban. Az önkormányzatok által nem
támogatott „piaci” alapon működő táborokkal kapcsolatban nem árt, ha tudjuk, hogy megszervezésük, lebonyolításuk nem igényel semmilyen szaktudást, tehát bárki felnőtt szervezhet ilyesmit. Ebben az esetben jó, ha a gyerek
abból a körből választ tábort, amelyet ismer, vagy ahová ő maga is tartozik,
mint például az edzők vagy sportkörök által szervezett sporttáborok. Így
egészen biztosan nem éri majd csalódás, és a szülő is nyugodt lehet, hogy
ismerős kezekben hagyja a csemetéjét.
Ugyanakkor az sem ritka, hogy éppen a nyári táborokban találkoznak a gyerekek először olyan élménnyel, ami fontossá válik a számukra. Sokan ilyenkor iratkoznak be először például lovastáborba, ahol életre szóló hobbira is
rátalálhatnak az arra fogékonyak.
Természetesen, ahogyan a többi esetben, itt sem árt a beíratás előtt meggyőződni arról, hogy valóban jó helyet választunk, ha nem ismerjük a táborszervezőt személyesen. A legfontosabb a szünidei program kiválasztásánál a
gyerekek véleménye, beszéljük meg vele jó előre, hogy mihez lenne kedve!
Semmiképpen ne erőltessük olyasmire, ami távol áll tőle, ha például ügyetlenül mozog, ne akarjuk mindenképpen néptánc táborba vinni, csak azért,
mert az elérhető!
Szerencsére a nyári szünet idején a Kistérségben számos napközi táboros lehetőség kínálkozik. A teljesség igénye nélkül lesz: természetjáró tábor, indián tábor, karate tábor, úszó tábor, lovas táborok, horgásztábor, és így tovább.
A képünkön szereplő Papkúti Hagyományőrző Lovas Egyesület például már
az évzáró utáni héten útnak indította első turnusát, melynek végén a gyerekek már ügyesen ülnek a lovon.

A hónap híre
Nyári programok a vácrátóti botanikus
kertben
Idén nyáron sem csupán a pompázó növények látványának kedvéért érdemes ellátogatni a vácrátóti botanikus kertbe: az intézmény szervezett
programokat, zenei élményeket is kínál a látogatóknak.
Július 20. Szombat, 13.30-15.30: a Botanikus kert virágai - akvarell festészeti foglalkozás (előzetes bejelentkezéssel)
Július 20. Szombat, (esőnap 21. Vasárnap) 19.30: a Musica Sonora Kamarazenekar nyáresti koncertje
Július hónapban is ‚Hónap érdekességei’ önállóan bejárható, vezetőlapos
tematikus sétát tehetnek a látogatók.
A botanikus kert minden nap 8.00-18.00 óráig tart nyitva.

A nyári vakáció tehát végérvényesen elkezdődött, és kívánjuk, hogy mindenkinek élményekben gazdag legyen majd!
(-k)

A botanikus kert nyáron zenei programok helyszíne
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Évforduló
100 ÉVE HALT MEG KVASSAY JENŐ
Őrbottyán Város Önkormányzata, a Kvassay Alapítvány és a Magyar Hidrológiai Társaság Kvassay Jenő halálának 100.
évfordulója alkalmából nagyszabású megemlékezést tartott a hazai vízügyi szakma megalapítójára emlékezve, június
7-én. Az ünnepségen Károlyi András, gyémánt diplomás mérnök, az MHT Vízügyi Történeti Bizottságának tagja mondott beszédet, Kvassay Jenő munkásságát méltatva. Ennek részleteivel tisztelgünk most mi is a vízügyes szakma nagy
alakja előtt.
„Kvassay Jenő Győrött járt középiskolába, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen, akkor József Nádor Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát.
Nem mindennapi jelenség, hogy egy ilyen fiatal ember, egy egyetemista,
utólag is megítélve jelentős nívójú cikkeket tud írni művelődéstörténeti és
természettudományos témákban. Ezek nagy feltűnést keltettek. De leginkább az a cikke hozta meg számára az ismertséget, amit a műegyetemről
írt, és amiben nagyon élesen bírálta az egyetem oktatási rendjét, és az oktatók szakmai hozzáállását, műszaki tudását, stb. Ez a kritika érdekes reakciót
váltott ki, mert felfigyelt rá az akkori kultuszminiszter, Trefort Ágoston, és
magához hívatta.
Elbeszélgetvén vele, arra a meggyőződésre jutott, hogy ebben a 24 éves
emberben van fantázia. Mindenesetre a gépészmérnöki végzettsége mellé
elküldte a magyaróvári gazdasági főiskolára, ahol szorosabban megismerkedett a mezőgazdasággal. Ennek elvégzése után egy egyéves külföldi tanulmányutat szerzett neki, amikor Németország, Franciaország, Svájc egyes
részeit bejárva megismerkedett az ottani vizes mérnökök tudásával, létesítményeivel, és így megerősödve a tudományban, egy év után visszaérkezett
Magyarországra. Trefort Ágoston akkor már Földművelésügyi Miniszter
volt, és megbízta az úgynevezett Kultúrmérnöki Szolgálat megszervezésével. Abban az időben kultúrmérnöknek nevezték azokat, akik a vizek problémáival – meglehetősen szerteágazóan – foglalkoztak. Ezt a munkahelyét a
Földművelésügyi Minisztériumban meg is örökítette az utókor: egy szobor
található az árkádok alatt. Miniszteri tanácsosi rangot is kapott, ami nagy
kitüntetés volt akkoriban, és a Kultúrmérnöki Szolgálatot a Kultúrmérnöki
Hivatal megszervezésével tette teljessé, amelynek a vezetőjévé nevezték ki.
Akkoriban az a mondás járta, hogy a dualizmus korának (a kiegyezés és a
századvég közötti időszak) két kiemelkedő intézménye volt: a csendőrség
és a Kultúrmérnöki Hivatal. Ebből is látjuk, milyen fontos volt ez a tevékenység.
Kvassay fő ereje a széleskörű szakmai műveltségre épülő gyakorlati készség
volt. Nemcsak elméletben fogalmazta meg a feladatokat, hanem nagyon sok
gyakorlati tevékenységet is végrehajtott. A szó igazi értelmében hidrológus
volt. Ez a szó egy görög szóösszetétel, a hidro vizet jelent, a logos tudományt, tehát a hidrológus az a tudós, aki a vizes tudományokkal foglalkozik.
Ezt a sok ágazatból összeálló tudományt Kvassay a legszélesebb körben ös�szefogottan és külön-külön ágazatonként is művelte. Például a talajjavítást,
ami a fő érdeklődési területe volt, és amelyről azt látta, hogy a mezőgazdaság hatékonyságát úgy lehet fokozni, ha megfelelő talajjavítási módszereket
vezetnek be. Ennek egyik formája volt például az alácsövezés, amikor a talaj
alá helyezte be azokat a vízellátó berendezéseket, amelyek alulról öntözték
a növényeket. A másik módszer a felülről való öntözés. Az öntözés kérdése
rögtön magával hozta, hogy a folyószabályozásokkal, az árvizek levonulásával kellett foglalkoznia. Rámutatott, hogy a Tisza szabályozási munkái
nem igazán fejeződtek be arra az időre, és ő céljának tekintette ennek befejezését, és egyben néhány elkövetett hibának a kijavítását. Az úgynevezett
ars poeticája a következőkben foglalható össze, amit 1875-ben, tehát mindössze 25 évesen fogalmazott meg: Utódaink útja és a mi utunk egymással
homlokegyenest ellenkeznek. Míg a mi folyóink szabályozásával azok vizét
gyorsan levezetni törekedtünk, unokáink gátakkal fogják azokat torlasztani,
és az országban visszatartani, lehetőleg sokat, és nagy területeket öntözni, a
mód, amellyel mezőgazdaságunkat, népünket és létünket ennek alapfeltételét
állandó virágzás és jólét fokára emelhetjük.
Láthatjuk, mennyire fontos volt számára a vízgazdálkodás egyes kérdéseinek a vizsgálata, és azt rögtön a haza javára fordítani. Ezt egy 25 éves ifjú
mérnök fogalmazta meg, és ahogyan az már lenni szokott, senki sem figyelt
rá!
A sík területen kanyargó Tisza árvizeket okozott, és azok az átvágások, amiket korábban végrehajtottak, hozzájárultak például ahhoz is, hogy 1879-ben
Szegeden egy katasztrofális méretű árvízi elöntés keletkezett. A víz visszatartása az öntözés megoldására csak napjainkban került újra szóba, amikor
is úgynevezett árvízi tározókat kezdenek létesíteni, ami azt jelenti, hogy a
levonuló árvizeket visszatartják, úgy, ahogyan azt Kvassay megálmodta. A
kultúrmérnöki intézmény munkáját sokszor akadályozta az, hogy a vizes
problémák nem igazán voltak rendezve. Szükség volt egy úgynevezett vízügyi törvény megalkotására – mivel Kvassay észlelte ezeket a hibákat, igen
sokat tett ennek a törvénynek a megalkotásáért.

Károlyi András és Kmetty Károly, a város polgármestere

Foglalkozott a folyami hajózás, a Duna hajózásának kialakításával, ilyen
módon javasolta a csepeli kereskedelmi kikötő megépítését – ez meg is
valósult - , célba vette a soroksári Duna-ág rendezését – ennek emlékét a
Kvassay-zsilip őrzi – és tervbe vette a Duna – Tisza csatorna létesítését, ami
csak részben készült el és nem működik tökéletesen.
Felismerte a Balaton óriási jelentőségét, közegészségügyi, kulturális, és
turisztikai szempontból, és javaslatot tett kikötők létesítésére, megbízták a
Kikötőépítési Felügyelőség vezetésével, melynek emlékét Balatonföldváron
őrzi egy emlékmű.
Jelentős volt elméleti szakirodalmi tevékenysége is: több szakkönyvet írt, és
számos cikke jelent meg különböző folyóiratokban. Az I. Világháború után
lemondott hivatalos megbízatásairól. Budapesten, 1919. június 6-án, most
100 éve, hogy elhunyt.
Hamvai az őrbottyáni temetőben vannak, unokaöccsével, az ugyancsak jeles
hidrológus Sajó Elemér hamvaival együtt.
Az elhangzottaknak komoly tanulsága van részünkre. Kvassay Jenő életműve rendkívül sokoldalú, abból mindössze néhány területet sikerült itt megemlíteni. Hangsúlyozni kell, hogy az általa kialakított és képviselt vízügyi
politika meghatározta az 1920 előtti Magyarország vízügyi helyzetét.
Nagyon lényeges hangsúlyozni ezt a dátumot, hiszen addig a klasszikus vízjogi egységet megvalósító, a történelmi Magyarország valamennyi felmerülő vízszabályozási kérdése az országon belül, önműködően központilag
irányítva működött. Az I. Világháborút követően az országhatárok megváltozásával a központi irányítás szétesett, és a vízkároknak kitett települések,
birtokok vízkár-elhárítása egyedi helyekre korlátozódott.
A Magyar Hidrológiai Társaság Történelmi Bizottságának nevében csak azt
kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy Kvassay Jenő minden tevékenységével hazánk jólétét és felemelkedését szolgálta. A város (Őrbottyán, ahol a
család élt. A szerk.) is állított emléket, és róla nevezte el iskoláját (Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola). Ez igen szép gesztus. De az összes emlékmű együttesen nem ér annyit, hogyha a lelkekben nem őrizzük emlékét.
Tekintsük Kvassay Jenőt sajátunknak, legyen mindenki büszke rá, hogy egy
ilyen kiváló tudós embert mondhat magáénak.
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Kultúra
Pallag Katalin: „Az élet ajándéka számomra: ismeretség erdőkertesi emberekkel”

NEM ÉPPEN SZOKÁSOS ÉLETÚT
Petrás Anna ÉLETFADÍJAS, többszörös Nívódíjas népi iparművészt még a „régi életemben”,
egy csurgói szőlőhegyi hagyománykutató tábor
(amely Kemény Bertalan szakmai vezetésével
zajlott) záróprogramja kapcsán ismertem meg. Ez
a program a Budapesti Művelődési Központban
volt, ahol Anna abban az időben szövőtanfolyamokat vezetett.
Akkoriban szereztem meg én is szövésből a C kategóriás tanfolyamvezető végzettséget, és járattuk
a Guzsalyas újságot, amit Anna írt és szerkesztett.. Tudtam, hogy ott tevékenykedik, gondoltam,
megismerkedem vele. A program egyik szünetében megkerestem. A kollégák mondták, hogy ne
ijedjek meg mogorva stílusától, amit aztán meg is
tapasztaltam. Túl sok szót nem váltottunk, megmutatta a műhelyt és aztán mentem vissza a tanácskozásra.
Akkor még nem gondoltam, hogy egyszer közelebbi kapcsolatba kerülünk. Tizennégy évvel ezelőtt kerültem Erdőkertesre, és az első időszakban
igyekeztem felderíteni az itt élő művészeket, mestereket és ennek kapcsán megtudtam, hogy Anna
itt (is) él. Az ismeretség azóta elmélyült, és most
úgy gondoltam, egy kerek évforduló okán megosztom a kertesi olvasókkal, mert lehet, sokan
nem tudják ki ő, és hogy itt él.
P. K.: Az elmúlt években többször kértünk Téged,
mint alkotó művészt, hogy rendezz kiállítást munkáidból. Kérésünket mindig szívesen teljesítetted
úgy, hogy a sajátjaiddal együtt szerepeltetted növendékeitek munkáit is. Azzal indokoltad, hogy
nem vagy elefánt-csonttoronyba bezárkózó ember,
tudásodat átadod az egyre több követőnek, akik
már olyan szinten dolgoznak, hogy megérdemlik
a bemutatást.
Petrás Anna: Remélem, nem csalódtatok. Első
perctől vallom: az a fontos, hogy az ember mit
hagy maga után… Mit adott át az utókornak, nagy
szavakkal: a magyar népnek… Igaz, itt maradnak
alkotásaim, de egyszer az is elporlad. Ellenben
akik követnek, továbbviszik az elsajátított tudást,
és ők is átadják másoknak. Így történik ez több
ezer éve – szép nevet is adtak ennek: ez a HAGYOMÁNY.
P. K.: Már jó ideje meg akartam kérdezni, hogy
kerültél Erdőkertesre? ...itt élsz köztünk, de nem
vagy állandó lakos… Miért nem? És miért éppen
Erdőkertes?
Petrás Anna: Régen kezdődött... Édesapám az
1930-as években olvasta az újságban, hogy gyönyörű környezetben, akácerdők közepén ezer
építési telket parcelláznak, négyszögölenként 2
koronáért, 6 évi részletre…
Apám a természet szerelmese volt, amit örököltem tőle. Ideutazott, látta a valóban gyönyörű
környezetet; a megbízottal kiválasztottak egy
szőlővel betelepített telket a hegy déli lejtőjén.
Megkötötték a szerződést. Apám hazaérve beszélt
barátaival, munkatársaival, és sokan vásároltak itt
telket, de ők a hegy keleti lábánál. Így jött létre a
Villamos utca, Beszkárt utca, Váltóőr utca…
Mikor látom e neveket, mindig megüti szívemet Apám emléke, és nagyon boldog vagyok,
hogy az eredeti tulajdonosok elhalálozása után is
megmaradt emlékük. Én kisiskolás voltam akkor. Ettől kezdve a nyári szünetek megoszlottak
anyai Nagyanyám Csepel-szigeti háza, és a Duna,
valamint a kertesi (akkor még erdővárosi) hegy
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között. Csak később, pszichológiai-pedagógiai
tanulmányaim vezettek rá, hogy a gyermekkori
élmények milyen meghatározóak.
1944-ben a gyermekkorba beleszólt a háború, a
bombázások, majd a romok eltakarítása, az újjáépítés…
E két utóbbiból, mint fiatal lány igencsak kivettem a részem. Mindenképp tanítani akartam, főiskolás lettem, majd egyetemista, a néprajz szerelmese… és hogy ne maradjak le semmiről, férjhez
mentem.
Közben – nem éppen mellékesen – dolgoztam is.
Majd született három gyermekem. Mivel mindezt
becsülettel végeztem, nem volt egy óra szabadidőm sem. Egyik nap azt olvastam az újságban,
hogy akik nem jelentkeznek a helyi tanácsoknál
földjük-házuk ügyében, (határidő: az év vége),
elveszik ingatlanjaikat. Akkor jutott eszembe
az erdőkertesi szőlő – és mutattam Apámnak az
újságot. Apám osztályvezető volt, reggeltől késő
estig dolgozott, nem tudott a kerttel törődni, azt
mondta „Nem kell, hogy elvegyék, önként odaadom.” Szíven ütött ez az elhatározás, kértem,
inkább adja nekem. Nagy vita alakult ki, egyre
hevesebben, lényege, hogy egyikünknek sincs
ideje, mit akarok kezdeni azzal a szőlővel, hiszen
nem is értek hozzá… Mondtam, hogy most még
nem tudom, mert friss az egész; de a Nagymama
meghalt, földjét-házát szétosztották a rokonok
(Anyám ebben nem vett részt), csak ez a kert
maradt gyermekkoromból, erről is le kell mondanom? Nem vagyok sírós, de akkor potyogtak a
könnyeim. Apám csóválta a fejét; de írásba adta,
hogy nekem adja a tulajdonát képező ingatlant.
Másnap megjelentem a tanácsnál, átadtam a levelet, elintéztük a formaságokat és nagy boldogan mentem, hogy „megsimogassam földemet”…
Kétszer is végigmentem az utcán, de nem találtam. Visszamentem a tanácsba, segítségért… Az
ügyekért felelős dolgozó kijött velem, térképpel,
és rámutatott egy lóherével beültetett földre: ez
az. Ráztam a fejem, én szőlőskertet keresek…
Váltig állította, hogy ez az. A vitára a szemben
lévő házból kijött egy középkorú asszony, és nagy
hangon kérdezte, hogy mit keresünk itt? Kísérőm
felvilágosította, és kérdőn nézett rá. Gyorsan kiderült, hogy ez az asszony vágta ki a szőlőt. „Úgy
gondoltam, hogy maguk meghaltak, nyulakat tartok, hát bevetettem lóherével a földet.” Kísérőm
felszólította, hogy szeptember 1-re tegye tisztává a területet, „ellenkező esetben bíróság lesz a
vége… ez jogtalan eltulajdonítás, a kivágott szőlőért mindenképp felelnie kell.” Ekkor a nő elém
ugrott, és megátkozott. Így lettem földtulajdonos
Erdőkertesen.
P. K.: Cifra történet, nem mondom. És mi lett azután?
Petrás Anna: Jól kérdezed, mert hazafelé utazva, legalább magamnak bevallottam, fogalmam
sincs, hogy mi lesz ezután…
Abban az időben a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen is volt egy csoportom, akiknek néprajzot, népművészetet tanítottam. Elmondtam
gondjaimat… Biztattak, hogy ne féljek, „tiszta”
lesz a föld őszre; a munka úgyis gyümölcsfaültetéssel kezdődik, ők segítségemre lesznek.
Szeptemberben a fákat megvettem, gyümölcsöt
termő bokrokat, eperpalántát, szedervesszőket,
stb. saját kertjükből hoztak… és egyszer csak
megjelent az asztalon egy nagy lábas csirkepörkölt, egy demizson borral – és a kezdeti szomo-

rúság elszállt. Ezekben a napokban gyakorlatban
elsajátítottam a gödörásás, trágyázás és a faültetés
„tudományát”.
A következő évben ugyancsak gyakorlatban megtanultam – de már az ő kertjükben – a zöldségfélékkel kapcsolatos munkákat. Majd vettem egy
Lada-faházat, amit a fiaim szerelték össze. És azután már „csak” be kellett osztani a nem létező
szabadidőmet, hogy a kerti munkára is maradjon
belőle.
Évek múlva épült fel az álom, a tornácos téglaház.
Az építkezéshez vizet még Gödöllőről hordtam,
aztán lett áram, víz, gáz, ma már csatorna is van,
csak derűsen ki kellett bírni a nehézségeket.
1982-ben döntöttem el, hogy az eddigi tanfolyamok helyett iskolát kell létrehozni. Ugyanis, a tanítványok hiába hoztak létre gyönyörű munkákat,
nyíltan nem adhatták el, mert tanulmányaikról
nem volt iskolai bizonyítványuk. Kézműves képzés ugyanis nem volt, ezen a KIOSZ sem tudott
segíteni. De volt egy elutasító mondat: a számítógép korában kézművesség?
Múlt az idő, elvesztettem a türelmem és egyik
tárgyaláson így feleseltem: „Miniszter úr! Kérnék
egy számítógépet, amelyikbe betáplálom egy lónak a méreteit, és a gépből kijön a kész nyereg”.
Ilyen nincs… volt a válasz. „Nos, akkor ne csináljunk istent a számítógépből”.
Összehívtam a 11 oktató mestert, kértem, hogy
írják meg saját mesterségük követelményrendszerét, beadjuk a minisztériumba engedélyeztetésre.
Ha küzdeni kell, hát küzdünk. Pár hónap alatt
készen lett: a nyerges- és szíjgyártó, bőrműves,
faműves, kosár- és fonott bútor-készítő, mézeskalácsos, szövő, hímző, csipkekészítő, szitanyomó, fazekas, közművelődési szakember – játszóház-vezető, követelmény és vizsgarendszerünk.
1985-ben kijött a rendelet… iskola lettünk (Népi
Mesterségek és Művészetek Iskolája Megj: P.K. ).
Visszajöttek a régi hallgatók is, hogy vizsgát tegyenek. A képzés ez után úgy történt, hogy első
évben elvégezték a Közművelődési szakember játszóház vezetői szakot: megismerkedtek a néprajzzal, a természetes anyagokkal, amiből játékot
készítettek, megtanultak sok-sok hagyományt,
énekes-táncos játékot, a rendeleteket…
Vizsgát tettek, állami bizonyítványt kaptak; hivatalosan is játszóház vezetők lettek, munkájukért
fizetést kapnak. Jöttek-jöttek a pedagógusok és
sokan mások szerte az országból, a gyerekek pedig játszva tanultak. Aki pedig még mesterséget is
akart tanulni (közel másfél ezren!) a közben megszeretett alapanyaghoz választott mesterséget, 2
év múlva levizsgázott, iparengedélyt váltott, és
mint elismert mester dolgozhatott.
P. K.: Szép, de nehéz út… Miért a múlt idő?
Petrás Anna: A rendszer nem úgy viszonyul az
iskolához, a fiatalok jövőjéhez, és a tanárokhoz,
ahogy elvárható lenne. Bezártuk az iskolát. Én továbbra is alkotok, írok, és művelem a kertet. Ma
is nagyon szeretem Erdőkertest, épp ezért, amíg
tudom és igénylitek, segítem közművelődési
munkátokat.
P. K.: Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget, és
ugyanilyen aktivitást, derűt kívánok a továbbiakban! Erdőkertes a jövőben is számít a segítségedre

Kultúra

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

Ebben az időszakban a rendszeresen működő csoportjaink (akik igénylik) csütörtökön 17.00-20.00 óráig lehetőséget kapnak a foglalkozásokra,
előzetes egyeztetést követően.
Szeretettel invitál péntek esténként 1-2 órára egy
1-5-ig Bábos tábor VEKOP – Előzetes jelentke- Augusztus 22-én (csütörtök) 14.00-18.00-ig
közös, vezetett meditációra, előzetes bejelentkezés szükséges. (Részletek alább)
Véradás
zés szükséges. A PROGRAM INGYENES.
25-én (vasárnap) Nosztalgia Klub
13-án (szombat) Lecsó Fesztivál az Ifjúsági Tá***
borban (részletek plakátokon, honlapokon)
FELHÍVÁS!
TÁBOROK
A Széchenyi 2020 keretén belül megvalósuló
VEKOP 7.3.4-17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat keretében a
következő táborok megvalósítását tervezzük:
2019. JÚLIUS 1-5-IG BÁBOS TÁBOR
A Bábos tábor során a bábkészítés, bábozás rejtelmeivel ismerkednek meg a gyerekek. A tábor
célja, hogy közelebb hozza a gyermekeket a bábszínház világához, beavassa őket a színjátszás
rejtelmeibe, játékos módon mutassa be, miként
valósul meg egy bábszínházi előadás. Az előadáshoz szükséges bábokat, díszleteket, kellékeket állítanak össze a résztvevők. A záróprogramban a
csoportok előadják műsorukat.
A táborban résztvevő gyermekek az általuk készített bábokat emlékként magukkal vihetik.
Helyszín: Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
Időpont: 2019. július 1-5ig, 9 órától 16 óráig
Részvételi díj: A pályázatban biztosított
Korosztály: 7-14 éves gyermekek számára
(Neumann J. Ált. Iskola)
A TÁBOROKRA ELŐZETES JELENTKEZÉS
SZÜKSÉGES!!
A JELENTKEZŐK A PÁLYÁZATBAN VÁLLALT FELTÉTELEK, KÖTELEZETTSÉGEK
ALAPJÁN LESZNEK BEVÁLOGATVA, A
JELENTKEZÉS SORRENDJÉT IS FIGYELEMBE VÉVE.
JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN LEHET
ÁTVENNI
***
2019. AUGUSZTUSI ELŐZETES
Augusztus 20-án 20.00 KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG a
Szent István parkban

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a település múltjának kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett családok
életének, sorsának felderítésére.
***
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 díja alkalmanként 2.000.-Ft.
ALAPFOKÚ GOMBAISMERETI TANFOLYAM indul Erdőkertesen ősszel, folyamatos
csatlakozási lehetőséggel. Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia gomba szakellenőrnél
(tel.: 30-293-0359, szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház elérhetőségein.
***
Megfelelő számú jelentkező esetén újból indítjuk a KOSÁRFONÓ ÉS A NEMEZELŐS
TANFOLYAMot, továbbá a patchwork (foltvarró) klubot. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
TÁRSASKÖR
***
A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé
mindazokat, akik szívesen énekelnek, és szeretik a jó társaságot. Próba minden csütörtökön
18.00 órától, karvezető Iványi Magdolna.
***
MEDITÁCIÓ BUBÁN ANDIVAL péntekenként 18.00 órától az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtárban.

Nosztalgiázás a MÁV-val
Idén tavasszal különösen sokszor megfordult a
Kistérség állomásain a MÁV nosztalgia gőzöse, így sokak érdeklődését felkeltette a vasúti
közlekedésnek ez a romantikus módja és régmúlt időszaka, amelyre a Magyar Államvasutak már önálló üzletágat alakított ki a turisztikai igényeknek köszönhetően.
Nos, a gőzmozdonyok vontatta békebeli szerelvényekkel bármikor túrát tehetünk a Nyugati
pályaudvarról a Dunakanyarba a nyár folyamán, illetve külföldi expresszvonatokat is indítanak a nosztalgia jegyében.
A vasúttörténet igazi hódolóinak júliusban egy
különleges programmal is kedveskednek: megmutatják, hol és hogyan tartják karban a még
mindig meseszép és kiválóan működő régi gőzmozdonyokat. Az Istvántelki Gőzösműhely július 14-én lesz látogatható, a program menete
a következő: találkozó az Istvántelki Főműhely
bejáratánál 9:45 és 10:00 óra között. A 10 óra

JÁTSZANI JÓ!
A TÁRSASJÁTÉK KLUB már közel egy éve
(felnőttek számára). A havi egy alkalom időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk ki.
***
MIKROKONTROLLER KLUB működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző
automatika-, látvány-elektronika áramkör építés.
Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Klubvezető: Tóth János Péter.

Fúvószenekari találkozó
2019. május 17-én Erdőkertesi Faluház egy új,
nagyszerű kezdeményezésnek, fúvószenekari
találkozónak adott helyet.
A veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Fúvószenekara, valamint az újpesti Erkel
Gyula Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara karnagyainak, Fritschéné
Ambrus Gabriellának és Balázs Andrásnak
közös ötlete volt ez a találkozó, melyhez nagy
örömmel csatlakozott a Veresegyház Városi
Big Band zenekar Szellinger Tamás vezetésével.
Az összes résztvevő, különösen a zeneiskolás
gyerekek, egy eddig még nem tapasztalt, nagyszerű közös sikerélménnyel lettek gazdagabbak. Látván és hallván a gyerekek örömteli és
nívós játékát a közönség - szülők, hozzátartozók, az iskolák igazgatói, tanárai, növendéktársak, érdeklődők - valamennyi műsorszámot
vastapssal jutalmazott.
A három zenekar koncert végi közös produkcióját pedig percekig tartó tapssal, hangos ovációval ismerte el. A műsor végén a karnagyok
megköszönték egymásnak és zenekaraiknak a
közös szereplést, valamint az első kérő szóra a
helyet biztosító Erdőkertesi Faluház vezetőjének, Pallag Katalinnak készséges hozzáállását.
A találkozó egy jókedvű, felszabadult beszélgetéssel, közös szendvicsezéssel, sütizéssel
zárult, melyhez az utolsó akkordot annak az
egybehangzó a szándéknak a kinyilvánítása
adta, hogy ez az első lépés volt egy hagyomány
megteremtéséhez.
Jövőre más zenekarok csatlakozásával is, akár
kibővült résztvevői létszámmal folytatódhat e
kezdeményezés!

kor induló üzemlátogatás során a vendégek
betekintést nyerhetnek a gőzösműhelyben folyó
munkálatokba, valamint megnézhetik a műhelyhez tartozó csarnokban tárolt járműveket.
A látogatáshoz audioguide készülékeket biztosítunk. A látogatás időtartama kb. 2 óra. Maximum létszám: 80 fő.
A programra előzetesen kell jegyet váltani a
MÁV Nosztalgia Kft. irodáiban vagy weboldalán.
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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
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ist

A hónap híre

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

Bemutatkoznak a vállalkozók
Erdőkertes Község Önkormányzata 2019. július 13án az Ifjúsági Táborban ismét megrendezi a tavaly
nyáron már nagy sikerrel bemutatkozott Lecsófesztivált, és ugyanezen a napon a község vállalkozásai
is bemutatkozhatnak termékeikkel az első ízben szervezett I. Erdőkertesi Vállalkozók Utcájában. Július
közepén ismét érdekes programok várnak mindenkit
Erdőkertesen!
Emlék az elmúlt nyár lecsófőző programjáról:

•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051
Mi rotyog a bográcsban

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

Közlendője van?
Szeretné, ha népszerűbb lenne?
Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen
csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll
rendelkezésére a Kistérség Újság!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

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

•

Katona Ágnes (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 992 4142
Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

www. vkisterseg.hu,
E-mail: akisterseg@freemail.hu

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

LEGYEN AZ
ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi
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Színesen
Emlékezés, koszorúzás, és Kvassay Nap az iskolában
Őrbottyánban június 7-én emlékezett meg a város, a vízügyes szakma és a diákok
a település iskolájának is nevet adó Kvassay Jenő halálának 100. évfordulójáról. Az
eseményen a vízügyi szakmai szervezetek vezetői is részt vettek, akik az iskola előtti
téren tartott rövid megemlékezés és a tanulók műsora után az őrbottyáni temetőbe
vonultak, hogy megkoszorúzzák Kvassay Jenő és unokatestvére, Sajó Elemér sírját.
A megemlékezésen részt vettek Kvassay Jenő leszármazottai is.
Szilágyi Attila vízügyi igazgató, az MHT Közép-Duna völgyi területi szervezetének elnöke
Kvassay Jenő sírjánál mondott beszédet

Az iskolai ünnepséget követően nem volt már tanítás, a hagyományos
Kvassay Nap kezdődött meg az iskolában

Az iskolások műsorának témája a Duna volt

Károlyi András és Kiss Miklós az MHT Vízügyi Tör- A megemlékezés végén
téneti Bizottsága nevében helyezték el koszorúikat

Csomádi Falunap
Évről évre nagy népszerűségnek örvend
a község és a környék lakóinak körében a
Csomádi Falunap, amelyet idén már 13. alkalommal rendeztek meg a hagyományoknak megfelelően június 22-én a községi
sportpályán.
A délelőtt a hagyományos Harcművészeti
Fesztivállal indult, majd a helyi kitüntetések, elismerések átadását követően a helyi
kulturális csoportok vették át a színpadot.
Fellépett többek között a Malá Fialka Gyermek Tánccsoport, az Angel Dance tánciskola, az Esztergály Mihály Általános Iskola
tanulói, a Fialka Hagyományőrző Egyesület.
Estétől ismert művészek szórakoztatták a
közönséget: fellépett Janicsák István és a
Veresegyházi Asszonykórus, Bebe és Loretta, de nem maradt el az utcabál és a záró
tűzijáték sem.

A névadó emlékműve az iskola előtt

Számtalan játék várta a gyerekeket

Pöttyös
Tejsüti
28 g

Carte d’Or
Gelateria jégkrém
900 ml, 1221 Ft/l

Piroska szörp
0,7 l, 713 Ft/l

Helyi néptáncosok a színpadon

Pulykaszárny

109 Ft
Família
toast
sonkás
szelet

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

AWI HEGESZT Ő
Pályakezdők jelentkezését is várjuk
Minimálisan megkereshető

Havi átlag bruttó 500 000 Ft,*
ami tartalmazza:
Alapbér

Cafeteria: a belépés napjától
Műszakpótlék (délutáni 30%, éjszakai 40%)
Túlórapótlék (hétköznap 50%, hétvégén 100%)
*Átlagos túlórával (1 hétvégi nap 8 óra + 2 hétközi 4 órás túlóra)

Ezen felül
Munkábajárás támogatás
nettó 15 Ft/km + bruttó 30 Ft/km (60 000 Ft-ig)
Hétvégi hazautazás támogatás nettó 15 Ft/km
Élet-, egészség-, és balesetbiztosítás

Bruttó

100 000 Ft

áttelepülési bónusz (>60 km)
Hegesztő minősítés megszerzése
Kedvezményes meleg étkezés (590 Ft/menü)
F
Fitness
terem: kondigépek, szauna, squash pálya

+36 80 880 075

munka@ge.com

Aquaworld - Strand és élményfürdő

NYARA
PESTENLJ
!

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

Check in, chill out
www.aquaworldresort.hu

13 évesek
lettünk!
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