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A hónap témája

Június végén már természetes, hogy minden gondolatunk a szünidő és a gyerekek körül forog. Szerencsére mostanra már jelentősen több a táborozási lehetőség, mint pár éve, szinte már a bőség zavarával küzdünk, így összeszedtük, mire érdemes ﬁgyelni,
mi alapján lehet valóban kellemes nyári programot szervezni a
gyerekeknek, és bemutatjuk, hogy oldják meg néhányan a kicsik
nyári elhelyezését.
És hogy az élet minden gyereknek olyan felhőtlen legyen, mint a
képen, ami az Esély erdőkertesi táborozóinak vidám lubickolását
örökíti meg, érdeklődtünk arról is, mi a helyzet térségünkben a
gyermekvédelemmel. Mert bizony, itt is van még elég tennivaló…
(Írásaink a 4-5-6. oldalon.)
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A Kistérség Magazin márciustól megvásárolható Erdőkertesen, a Faluház és Könyvtárban. Ára: 180
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Színesen
Gyermeknap - Falunap - Motorcsodák
Május utolsó vasárnapján mindenütt a gyerekeket ünnepelték. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából Veresegyházon az ÉVÖGY
civil szervezet készült számos meglepetéssel a gyerekeknek a május 27-én, a Fenyvesben tartott rendezvényén. Nemcsak bűvész,
koncert és táncműsor, no meg szórakozás
és körhinta szerepelt a programban, hanem
több nemes küzdősporttal is megismerkedhettek a gyerekek.

Gyermeknap Veresegyházon, az ÉVÖGY szervezésében

Június 23-án a Kistérség két településén
is közkedvelt és hagyományos falunapot
tartottak. Csomádon a sportpályán gyűltek össze a helybéliek, hogy részt vegyenek az egész napos közös szórakozásban,
ahol szintén nagy szerepet kapott a sport.
Nemcsak azért, mert ez az alkalom több
éve szorosan összefonódott a Csomád
Kupa harcművészeti fesztivál megrendezésével, hanem azért is, mert a műfüves pályán apa-fia fociversenyt is szerveztek az
idén. Hogy mi volt még? Nos, főzőverseny
és természetesen kóstolgatás, fergeteges
néptáncműsorok, helyi kitüntetések átadása, kirakodóvásár, és jócskán estébe nyúló
koncert – Marót Viki és a Nova Kultúr - , és az
elmaradhatatlan tűzijáték és utcabál.
Galgamácsán két napig tartott a szórakozás: szombaton családi és gyermeknap
zajlott a sportpályán, vasárnap pedig tradicionálisan nagyon komoly népművészeti
programoknak örvendhetett a közönség.
A Falumúzeumban Balázs Gusztáv Galga
menti emberek, Galga menti emlékek című
kiállítása nyílt meg, majd a Vankóné Dudás
Juli Díj Alapítvány díjátadó ünnepségére és
gálaműsorra került sor. A programot a régi
hagyományok szerint a Szent Iván éji tűzugrás zárta.

Június 22-én Veresegyház főtere is az egyik
indító állomása volt a FIVA (Fédération
Internationale des Véhicules) több napon
át tartó nemzetközi veterán motorkerékpár
versenynek. A meseszép öreg gépek és pilótáik naponta több mint száz kilométert tettek
meg az ország különböző tájain, mint képeink is mutatják, nem akármilyen látványosságot jelentve az utakon.

A polgármester úr szintén régi motoros, így természetesen köszöntötte a veterán járgányok versenyzőit.

A kicsiket a körhinta érdekelte, a nagyobbak az
ősi magyar hadi mesterséggel ismerkedtek.

A kirakodóvásár részlete

Harcművészeti bemutató a gyermeknapi bulin

A nagy szélben még csak várakoztak az
ugrálóvárak, de a csomádi sportpályán zajlott
az élet.

Itt éppen ifjú lányok küzdenek egymással

Régi motorhoz korhű az öltözék is

Ez itt pedig a kickbox harcosok ringje, ahol szintén kemény küzdelmek zajlottak

Tűzoltó bemutató Csomádon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kulturált Települési Környezet Díj
adományozása tárgyában
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét.
Fentiek elismerésére 2018-ban is meghirdetésre
kerül a
„Kulturált Települési Környezet Díj”
című pályázat.
A Díj elnyerésére jogosultak köre
Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében
kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen
hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál.
A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során
a pályázaton helyezést értek el.
A díjból évente egy adományozható.
A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.
A pályaművek tartalmi bírálati szempontjai
A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak
a) környezetfejlesztési aktivitás,
b) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,
c) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a
megőrzése és kialakítása,
d) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő
munka a helyi településfejlesztés területén,
e) a települési környezetben végbement pozitív
irányú változás mértéke.
A pályázat formai követelményei
A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.
A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as
		
		
		
		

formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza a településfejlesztési akció részletes leírását,
valamint a település átnézeti térképét az összes
akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a
témaköröket kell érintenie, amelyek az akció sikerességének elbírálásához szükségesek.
Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció
maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat
esetén közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani.
A pályaművek értékelése és döntés
A pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság
értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni
szemlét is tarthat. A díj odaítélésére a Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján.
A díj adományozásáról a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj oklevél és
plakett formájában kerül átadásra.
A díj kiosztására a Megyenap alkalmából 2018
decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen
kerül sor.
A pályázat benyújtási határideje
A pályázatot 2018. július 23-ig lehet személyesen
eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:
„Kulturált Települési Környezet Díj 2018”

Veresegyház Kisterség Esély Szociális Alapellátási Központ
2113 Erdőkertes, Fő út 51 .
Tel/FAX:06-28-476-269
Email: esely@eselykisterseg.hu , Web: www.eselykisterseg.hu

Helyettesítő munkatársat
keresünk házi segítségnyújtás ellátására a
Veresegyházi Kistérségbe!
Azonnali kezdéssel keresünk házi segítségnyújtás szakfeladat ellátásáre helyettesítő munkatársat.
Elvárt iskolai végzettség: érettségi. Előnyt jelent OKJ vizsgával rendelkező szociális végzettség.
Munkavégzés helye: Veresegyházi Kistérség települései.
Díjazás a Kjt. szerint.
Feltétel saját gépkocsi vagy kismotor.
Munkavégzés ideje napi 8 óra.
Megbízási szerződéssel nyugdíjasokat is tudunk fogadni.
Jelentkezni lehet személyesen az intézmény központjában: Erdőkertes, Fő út 51. vagy az
esely@eselykisterseg.hu email címen.
Tájékoztatást Nagyné Gódor Csilla intézményvezetőtől kérhetnek a 06-70-931-0966-os telefonszámon.
Erdőkertes, 2018. június 21. 					
								

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető
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A hónap témája
GYERMEKEK, AKIK VÉDELEMRE
SZORULNAK
Kitört a szünidő, és bár a nyári felhőtlenségben talán nem
illik ilyesmivel foglalkozni, mégis úgy gondoljuk, muszáj
figyelnünk az élet árnyoldalaira is. Mert bár csupa önfeledten vakációzó gyereket látunk magunk körül, sajnos, ez a
látszat néha csal: térségünkben is több olyan család akad,
ahol nincsenek olyan feltételek, lelki, érzelmi háttér a gyerekek fejlődéséhez, mint az elvárható lenne.
Létezik, hogy egy iskolás ne merjen hazamenni a bizonyítványosztás után?
Előfordulhat, hogy egy gyerek maga kéri, hogy helyezzék gondozásba és
nevelőszülőkhöz kerülhessen? Van kamasz, aki a családsegítőbe jár beszélgetni, mert otthon nem hallgatják meg? Bizony, bármennyire is hihetetlenek a legtöbbünk számára ezek az esetek, nap mint nap történik hasonló a
mi környezetünkben is. A gyermekvédelem rendszeréről, a segítségnyújtás
módjairól, és főként az általánossá vált problémákról Nagyné Gódor Csillával, a Kistérség nagy részén működő Esély Szociális Alapellátó Központ
vezetőjével beszélgettünk.

folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, figyelemmel kell kísérni a törvényi
szabályozásokat, változásokat, és állandó szakmai összeköttetésben kell lenni, fel kell hívni a figyelmüket, hogy ha valamit tapasztalnak, az mit jelenthet, mire figyeljenek fokozottan, és így tovább.
Segítség a családoknak
A Veresegyházi Kistérség nagy részén az Esély Szociális alapellátó Központ
látja el ezt a feladatot. Azért nem a teljes térségben, mint régen, mert 2016.
január 1-jétől azoknak a településeknek, ahol összevont önkormányzati
hivatal működik, a gesztorként közreműködő település szolgáltatóját kell
igénybe venniük. Ez az intézkedés a kistelepüléseket érinti, így Váckisújfalu, Vácrátót és Csomád kerültek más család-és gyermekjóléti szolgálathoz,
és Csörög maga döntött úgy, hogy a család és gyermekjóléti szolgáltatást
másik szolgáltatóval oldják meg. Rád viszont, amelynek közös a hivatala
Váchartyánnal, a mi szolgáltatásunkat választotta, így jelenleg 6 település
tartozik az ellátási körünkbe.

Nemrégiben tárgyalta a veresegyházi képviselő-testület a gyermekvédelem
helyzetéről szóló éves beszámolót, és amikor az anyagot átnéztem, meglepődtem rajta, hogy mennyi intézmény: egészségügy, iskola, óvoda kell,
hogy foglalkozzon ezzel, és nemcsak a családsegítő, a gyámhivatal, a gyermekvédelem feladata mindez. Hogyan tud ennyi szervezet együttműködni
és még hatékonynak is lenni egyetlen cél, a gyermekek jóléte és biztonságos fejlődése érdekében?
- A jelzőrendszer első lépcsőfokát a közoktatási és nevelési intézmények
alkotják, ahol jó esetben dolgoznak gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök
is. Az ő feladatuk, hogy az intézményben észlelt problémákat, amelyek lehetnek bántalmazás, elhanyagolás, kifogásolható életvitel a szülő részéről,
megvitassák a jelzést adó pedagógussal, és a szülőkkel személyesen találkozva megvizsgálják, hogy mit tudnak saját hatáskörükben tenni. Természetesen az esetet jelenteniük is kell a családsegítőnek. Vegyük például a leggyakoribb problémát, az iskolai hiányzást! Törvény írja elő, hogy bizonyos
igazolatlanul mulasztott óraszám esetében melyik szervezetnek kell megkapnia erről a jelzést, de mindenek előtt a szülővel kell beszélni és tisztázni
az okokat. A jelzőrendszer fontos elemei a háziorvosok és a védőnők, akik az
otthonukban keresik fel a családokat, így közvetlen képet kapnak egy adott
helyzetről. Mindenképpen beavatkozást igényelnek például azok az esetek,
mikor kiskorú várandós anyával találkoznak, vagy ha a szülő nem viszi el
a gyermeket a kötelező szűrővizsgálatokra, oltásokra. Fontos tudni, hogy a
védőoltások elmulasztása szabálysértésnek számít, és komoly pénzbírsággal
jár! Nem mellékesen a védelembe vételi eljárás is elindul ilyenkor…
A háziorvosok, elsősorban a házi gyermekorvosok szerepe óriási a jelzőrendszerben, hiszen a legsúlyosabb eseteket, a fizikai bántalmazásokat ők
észlelik elsőként. Törvényi kötelezettségük, hogy ilyenkor feljelentést tegyenek ismeretlen tettes ellen, de ez nagyon sokszor mégis elmarad. Ha
„gyanús” sérüléssel találkoznak, elküldik a gyermeket a családsegítőbe, így
ennek az intézménynek kell eljárnia és ezt megtennie, ami mindenképpen
időveszteséggel jár. Ezen a héten 3 olyan gyermekbántalmazásos esetünk
van, ahol kiderült, hogy akinek lépnie kellett volna, nem tette meg – az ilyenek elkerülésére rendszeresen szakmaközi megbeszéléseket tartunk, ahol
különböző témákat dolgozunk fel.
A törvény szerint a feljelentést mindig annak kell megtennie, aki elsőként
észleli a bántalmazást, de ezek szerint a legtöbb esetben ez a feladat a családsegítőre hárul. A rendőrségen kívül ki foglalkozik tovább ezekkel az
ügyekkel, hiszen a megoldás ilyenkor még nagyon messze van?
- Nálunk ez úgy működik, hogy a családgondozók védelmében a feljelentést minden esetben én, mint intézményvezető teszem meg, hiszen nekik
utána is dolgozniuk kell az adott családokkal, és nem lenne szerencsés, ha
közöttük állna ez a kellemetlenség. Abból a szempontból nincs mérlegelési
jogkörünk, hogy a bántalmazás enyhe volt, vagy súlyos, felnőtt követte-e el,
vagy másik gyerek, ezek kiderítése már a rendőrség feladata. De nemcsak
hozzájuk megy bejelentés, hanem a gyámhivatalhoz és az illetékes gyermekjóléti központhoz is.
Magának a jelzőrendszernek a működtetése a család és gyermekjóléti szolgálatok feladata. Ebben a folyamatban kell kialakítani azokat a kapcsolatokat, amelyek alapján a problémák jelzése a megfelelő helyekre megtörténik:
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Említettük a gyermekjóléti központokat, miben mások ezek, mint a családés gyermekjóléti szolgálat?
- Ezek a járási központokban működnek, de nem felettes szervei a szolgálatoknak! Gödöllőn esetmenedzserek dolgoznak, akiknek az a feladatuk, hogy
a védelembe vett gyermekek családjaival kapcsolatos munkát koordinálják
– ez nem a család látogatását jelenti, ami a családsegítők feladata továbbra
is, hanem javaslattételt, gondozási terv kidolgozását. Ezekben az esetekben
már történt hatósági beavatkozás, mert a szülő nem együttműködő, nincs szó
önkéntességről, vagy olyan fokú veszélyeztetés áll fenn, ami miatt nem kell
ugyan kiemelni onnan a gyermeket, de valamilyen módon alkalmassá kell
tenni a családot a gyermek számára. Hiszen sosem az a célunk, hogy a gyereket mindenképpen kiemeljük a családból, hanem, hogy a problémákat, ha
csak lehet, úgy oldjuk meg, hogy a család együtt maradhasson. Egyébként
is az lenne jó, ha nem a gyereket kellene eltávolítani a megszokott környezetéből, hanem inkább a szülőt, aki a probléma forrása! Sok országban erre
kiváló megoldást jelent a távoltartás, de nálunk sajnos nem működik, mert
például egyszerűen nincs hová mennie a távoltartásra kötelezett félnek….
A gyermekjóléti központ bekapcsolásával tapasztalatunk alapján elmondható, hogy jelentősen megnöveli az ügymenet idejét, így a konkrét beavatkozásra 30 vagy akár 60 napos késéssel kerülhet csak sor.
Milyen problémákat észlel gyakran ez a bizonyos jelzőrendszer manapság
a térségben? Minek vannak kitéve az itt élő gyerekek?
- Gyakorivá vált a facebookos zaklatás, a fényképekkel való visszaélés. A
gyerekek ezeket csínynek gondolják, sőt, a szülők is hajlamosak elbagatellizálni, de valójában bűncselekmény, és nagyon sok problémát okozhat annak, aki a céltáblájává válik. Szintén általános a könnyű drogok kipróbálása,
használata, ami mára a szórakozás velejárója lett. Nagy probléma, hogy a
szülő sokszor semmit sem tud a gyerekéről, fogalma sincs, merre jár, kivel
barátkozik. Nagyon „laza pórázra” vannak engedve manapság a gyerekek,
mert a szülő túl sokat dolgozik, elfoglalt, önmegvalósít éppen, és nem is
vesz tudomást a problémáról, inkább hárít. Volt rá példa, hogy a polgárőr
jelezte nekünk, hogy éjjel találkozott 12-13 éves gyerekkel, nem is józan
állapotban, és hazakísérte, de amikor felvettük az ügyben a kapcsolatot a
családdal, az anyuka kitartott amellett, hogy az ő gyereke otthon volt aznap.
Zacher Gábor egyik előadásában hallottam, hogy a felmérések szerint egy
szülő napi átlagban 7 percet beszél a gyerekével, pedig a család lenne a
jelzőrendszer legfontosabb eleme. Hozzánk is több kamaszgyerek jár be,
csupán beszélgetni, mert otthon nem beszélget velük senki. Nem vonják be

őket a családi döntésekbe, nem tudják megosztani a problémáikat, nem épül
ki a bizalom. Azt látom, hogy úgy élnek egymás mellett szülők és gyerekek,
mintha idegenek lennének, mindenki teszi a saját dolgát, és nincs közöttük
semmi érdemi kommunikáció.
Beszéljünk a rendszer másik végpontjáról is, vagyis a súlyos, kirívó esetekről, amik már komoly beavatkozást igényelnek. Mi történik, ha nyilvánvaló
a bántalmazás?
- A feljelentést követően a rendőrség és a gyámhivatal hivatott intézkedni, és
bár a rendőrség minden esetet kivizsgál, az igazsághoz hozzátartozik, hogy
sajnos nem minden esetben sikerül vádat emelni. Az esetek többségében a
családon belüli erőszakot felfüggesztett ítélettel sújtják, ami azt jelenti, hogy
a bántalmazó továbbra is a család közelében marad – a távoltartás pedig,
mint már említettem, nálunk nem igazán működik. A gyámhivatal nagyon
leterhelt – mindössze egy kolléga dolgozik Veresegyház és Erdőkertes területén, így sajnos hosszú az ügymenet. Még a nagyon súlyos helyzetekben
is, amikor a gyermek azonnal kivételére és elhelyezésére van szükség, 2-3
napot vesz igénybe, amíg ez megtörténik. A krízishelyzetben lévő gyerekeket átmenetileg befogadó országos intézmény gyakran létszámstopot hirdet,
mert nem tud már több gyereknek helyet adni… ilyen körülmények között is
igyekszünk megtenni, amit csak lehet az itt élő családokért és gyermekekért.
KAm

FELHÍVÁS
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A biztonságos fürdőzésért, a balesetmentes
nyaralásért
A szünidő, a szabadságok idején kiemelten fontos felhívni a pihenni, kikapcsolódni vágyók figyelmét a fürdőzés
szabályainak fontosságára, valamint a bányatavak veszélyeire, a szabad vizek biztonságos használatára, hiszen
ezek jóval több veszélyt rejtenek a gondosan felügyelt strandoknál.
A szabad vizeken való
tartózkodás
szabályai
mindenkire vonatkoznak,
melyeket nagyon fontos
betartani, hiszen élettani,
egészségügyi és jogi, következményei is lehetnek.
A forró napokon nagyon
sokan keresik fel hűvös
vizű bányatavainkat, azonban az alapvető szabályokkal sincsenek tisztában.
Pest megye közel negyven bányatavából mindössze 9 területén engedélyezett a fürdés. (Dunaharaszti, Dunavarsány, délegyházi tórendszer 2-4-6-os
tavai, Kiskunlacháza, Pócsmegyer, Áporka). Kiskunlacházán és Dunavarsányban lehetőség van jetskizésre, az Omszki-tó egy részén pedig lehet
wakeboardozni is.
A Duna Pest megyei szakaszán is vannak kijelölt fürdőhelyek: Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-felső, és Ráckevén találhatók. Tilos fürödni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló
pályák területén, városok területén, valamint éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület meg van világítva, és legfeljebb
a mély víz határáig.
A fürdési tilalmát minden esetben 60x30 cm-es tiltó tábla jelzi, amely jól
látható helyen kerül elhelyezésre.
• Fürdésnek számít az úszás és a lubickolás mellett a játékcsónak,
vízibicikli, banánhajó, gumimatrac vízen történő használata és az ezekről
történő vízbeugrálás.
• 6 éven aluli vagy úszni nem tudó 12 év alatti gyerek csak szülői felügyelettel fürödhet szabad vizekben, ahol a fürdés engedélyezett
• A fürdésre kijelölt területen rendszeresen ellenőrzik a víz minőségét,
megtalálható a mosdó, zuhany, illemhely, hulladék gyűjtő, és a mentésre
elsősegélynyújtásra képzett személyzet.

Néhány adat a cikkben leírtakkal kapcsolatban:
A KSH adatai szerint 2017-ben közel 21 ezer gyerek és fiatal élt a családjától távol, a gyermekvédelmi szakellátásban, ebből közel egyharmaduk
nevelőotthonokban lakott.
A gyermekvédelmi törvényben előírt kötelezettség szerint 2015 végéig
nevelőszülőknél kellett volna elhelyezni a családjukból kiemelt 6 éven
aluli gyerekeket, azonban ez nem történt meg.
Egy európai kutatás szerint 2017-ben még közel 550, 3 éven aluli kisgyermek élt gyermekotthonokban.
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2018. áprilisban publikálta a 2017.
év gyermekjogi szempontból legmeghatározóbb eseményeit bemutató jelentését, Számok és tények 2017. – címmel.
Az ebben foglaltak szerint:
• Minden 3. gyereket anyagi helyzete miatt emeltek ki a családjából.
• A gyermek- és lakásotthonban élő gyerekek harmada fogyatékossággal élő, míg a fogyatékos gyerekek gondozására szakosodott különleges nevelőszülők száma a 2017-es adatok szerint 20 százalékkal csökkent.
• Minden 5. gimnazista (21,7 százalék) és minden 2. szakmunkástanuló
(55,8 százalék) soha egyetlen könyvet sem olvas.
• A 10-14 éves korosztályban évente 25–30 gyerek vet véget az életének

A bányatavak mellől mindez hiányzik. Ezek a tavak néhány lépés után
hírtelen mélyülnek, a nagy mélység miatt csak a felszín meleg, a hirtelen
vízhőmérséklet-csökkenés pedig könnyen okozhat izomgörcsöt, sokkot,
szívmegállást.
Medrükben előfordulhatnak fém darabok, munkagép alkatrészek, amik
könnyen okozhatnak sérülést, főleg a vízbe ugrálóknak.
Aki a tiltás ellenére fürdőzik, nemcsak a testi épségét, egészségét, életét
veszélyezteti, de szabálysértést követ el, vele szemben szabálysértési eljárás indul, ahol 5-150 ezer Ft-os pénzbírsággal is kiszabható. Helyszíni
bírságként 5-50.000 Ft szabálysértési bírságot szabhat ki a rendőrség, a
közterület felügyelők, a természetvédelmi őr, vagy az önkormányzati természetvédelmi őr.
Akár bányatóhoz, akár épített strandra látogat bárki, fontos, hogy a saját
és mások testi épsége mellett figyelmet fordítson a saját vagyonbiztonságra is! Lehetőség szerint őrzött parkolót válasszon! A gépkocsi utasterében
semmit ne hagyjon!
Távozáskor győződjön meg arról, hogy a kocsit biztosan bezárta-e. A strandokon leggyakrabban lopások fordulnak elő, de figyelemmel az is elkerülhető. Ahol lehetőség van rá, célszerű a csomagmegőrzőt használni! Őrizetlenül ne hagyjanak értékeket a törölközőn, takarón. Csak annyi pénzt
vigyenek magukkal, amennyi feltétlenül szükséges.
Kellemes, és biztonságos nyári időtöltést, kikapcsolódást kíván a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya!
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Vakáció, ahogy a szülők látják
Itt a vakáció, és sok szülőnek óriási kihívás, hogy mit csináljon a gyerekkel
nyáron, amíg dolgozik. Számos tábor segít ebben Veresegyházon és környékén is: színészettel, médiaismerettel, fotózással kapcsolatos tábort ugyanúgy
találunk, mint az Esély évek óta futó uszodás, kézműves, kirándulós lehetőségeit, vagy az iskolák, például a veresi Waldorf gyerekközpontú és fantáziadús
programjait. A pénztárcánk mellett még sok más tényezőt is érdemes figyelembe venni a választásnál, hisz a táboroztatás jó megoldásnak tűnik, de csak
akkor válik élménnyé, ha a gyerek jól érzi ott magát, a szülő pedig elégedett.
Vajon hogy válasszunk az örvendetesen bővülő kínálatból?
Néhány szempont egy évtizedek óta gyakorló
édesanya tollából.

szerezhetnek, és a „testvérkedvezmény” sokszor
barátokra is érvényesíthető.

Ismerjük a gyerekünk igényeit, abból induljunk ki, ami őt érdekli

Átnevelő tábor egy hét alatt

A táborozásnál fontos, hogy élményeket adjon,
és a gyerek a közösségben is jól érezze magát.
Az élmények akkor a legjobbak, ha találkoznak a
gyerek érdeklődésével, nyitottságával (vagy zárkózottságával), mozgás-és információigényével.
Ha bármelyik módon eltér a tábor programja a
gyerekünk igényeitől, nem jön létre kellemes időtöltés, és csak „gyerekmegőrző” lesz, talán pont
visszafelé sül el. Érdemes végiggondolni, kilépni
a „nekünk mi lenne jó, mi mit szerettünk (volna)
gyerekkorunkban” körből, és a mostani, 21. századi gyerekünk egy napját közösen végiggondolni vele: mi lesz a táborban? A „dobozból való”
kilépés ugyanolyan élvezet lehet, mint a dobozban”, vagyis komfortban való megmaradás, ezért
ezt mindenkinek egyénenként érdemes eldönteni.

A szülőnek a tábori menüre is ﬁgyelnie kell

Ne kényszerítsünk
Fontos, hogy a tábor nem iskola, nem „kell” tanulni. A „tanulás” persze létrejön, ám informális
keretek között: játékosan, egymástól, a szituációk
által, és nem „tantárgyakat”, hanem készségeket
tanulhatnak. Ha ismeretet akarunk átadatni a tábor egy-két hete alatt, az biztos kudarc, inkább
az igényfelkeltés, érdeklődés –felébresztés, élményforrás a fontos. Ha a tábor túl zárt, tanulós,
foglalkozásközpontú, inkább kerüljük el, hacsak
nem pont ezt igényli a gyerekünk. Ez elég ritka, a
tapasztalataim szerint.
Ottalvós vagy napközis
A napközis táborokat a legtöbb gyerek még örömmel fogadja, bár a korán kelés ott is elvárás, hisz
legkésőbb 8-9 órára oda kell érniük, már a szülők munkája miatt is. Tehát a korán kelés újra
„támad”.., ezt nyáron nem könnyű elfogadtatni a
kimerült, egész évben hajnalban kelő csemetékkel. Az ottalvós tábort pedig kifejezetten olyan
gyereknek fizessük csak be, aki bátran és önállóan
elvan idegen környezetben, nem lesz elviselhetetlen honvágya. Érdemes összefogni a szülőtársakkal: a barátok itt jobban elvannak, újabb barátokat
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„ Számomra nagyon nehéz a nyarat megszervezni, de most jobb, hogy a legnagyobb már diákmunkát vállal, pakolja az árut egy boltban. Az ő
táborozása tehát már nem probléma, a kisebbek
viszont ki se jönnének a gép elől, ha nem találok
ki valami érdekeset neki. Ezt jobb lett volna elkerülni, de nem volt rá erőm, egyedül, hogy mindig szórakoztassam őket. Viszont elég önállóak
lettek, ilyenkor átrendezik a szobájukat, főznek
is néha. A táborválasztásnál első szempont, hogy
sok mozgás legyen, úszótábor, vízilabdatábor jöhet szóba, előre félretettem ezekre. Az ottalvós,
lovas és médiatáborok is tetszenének nekik, de
azok egyelőre megfizethetetlenek. Viszont sokat
tanulnak egymástól, szóval az egyik táborozásából a másik is nyer.
Lejegyezte: Fülöp Hajnalka

Közös játék a erdőkertesi Esély táborban

Sokszor előfordul, hogy a szülők azt várják, hogy
egy hét alatt a gyerekükből lovagolni, táncolni,
színészkedni szerető, sokoldalú, nyitott és kreatív,
önálló gyerek váljon a tábor tematikájának megfelelően. Tudniuk kell azonban, hogy nem lehet egy
tábortól elvárni ilyesmit, bármilyen élménydús és
szakemberek által vezetett is. A szülői nevelést,
értékadást, a hétköznapi életük keretezését nem
helyettesítheti a tábor, de jó benyomást, iránymutatást adhat. Az átnevelésre pedig mi magunk vagyunk a legalkalmasabbak, van minden gyereknél
pont 18 évnyi „gyerekkor”, ezt érdemes kihasználni (főleg az első évtizedet).
Megoldások
Krisztina 38 éves, Veresegyházon lakik 9 és 14
éves gyerekeivel és férjével. Egy irodában dolgozik Budapesten. „Nekem létfontosságú a tábor,
két hétig lehetek én itthon velük, két hétig a férjem, a nagyszülőkre épp hogy csak számíthatok.
Ha nem lennének táborok, egyedül kéne hagynom
őket itthon, ami nem éppen biztonságos, és unatkoznának is. Ezért mi a napközis táborokat és az
élménytáborokat kombináljuk, időben elkezdtem
spórolni, hogy meglegyen fedezete. Azt is meg
kell tervezni, hogy mikor mennek a buszok, ugye
már a nyári menetrend van, meg kell néznem, milyen kaját kapnak, hogy én ne ugyanazt főzzem,
és az estéket mindig igyekszem úgy tervezni,
hogy együtt lehessünk, ha már csak pár órát is.
Dől belőlük a szó, annyi élményük van, sokszor
azért „feszkóznak” is, de azt is meg lehet beszélni. Én úgy látom, hogy a nyári táborokban főleg
a személyiségük fejlődik: idegenekkel együttműködni, új szabályokat betartani, sok új aktivitást
megismerni – mindezt töményen lehet egy táborban. Mindig azt nézem, mennyire gondolják
végig a gyerekek egy napját, ha üresjárat vagy
ímmel-ámmal megtervezett program van, inkább
kihagyom, de ez nagyon ritka. Sok táborban lelkes, a gyerekeket sokat bátoritó, személyre szóló
figyelmes légkört tapasztalok, ami mindig kellemesen meglep.”
Gabi 45 éves, Erdőkertesen lakik 16 és 13 és 10
éves fiaival, akiket egyedül nevel.

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

•

Horváth G. István (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786
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

TÁBOROZÁS, DE HOGYAN?
Beindult a vakáció, ami a gyerekek számára nagy öröm, de a szülőknek sokszor óriási kihívást és a napjaik átszervezését jelenti. A legkézenfekvőbb megoldás, ha a nyár nagy részét az iskoláskorúak napközis táborokban, néhány
hetét pedig ottalvós táborokban töltik: ezek száma jócskán meg is szaporodott
az utóbbi időben. Nem csoda, hiszen a táboroztatás szabályai nem túl szigorúak, lényegében bárki szervezhet ilyesmit. Bizonyos feltételeknek azonban meg
kell lenniük, nézzük csak, mi az, amivel egy nyári tábornak feltétlenül rendelkeznie kell!
A köztudatban élő nyári táborozás a szálláshelyeken történő gyermektáboroztatást jelenti, ahol
általában 1-2 hetes időtartamban a fizetőképes szülők gyermekeinek üdültetése történik. Az ilyen profitorientált alapon működő táboroknak se szeri, se száma, és a pénztárca vastagságától függően sokféle
jellegű tábor elérhető. A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel
köteles a tábor helye szerint illetékes kormányhivatalnál bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát.
A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A szülő a táborozást megelőző
4 napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi
állapotát. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt
– a táborozás szervezője adja át. Az iratokat a táborozás szervezőjéhez – az általa megállapított határidőig – kell visszajuttatni, azonban a nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás
szervezőjének át kell adni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.
A 300 főnél nagyobb létszámú szálláshelyek egészségügyi ellátását a tábor területén lakó orvossal kell biztosítani, egyébként pedig írásban kell a szervezőknek tájékoztatást adnia arról, hogy a nap
bármely szakában hol biztosítható a táborozók orvosi ellátása. A táborokban biztosítani kell elsősegélynyújtó felszerelést és kiképzett elsősegélynyújtó jelenlétét a táborozás teljes időtartama alatt. A
megbetegedettek részére betegszobát kell kialakítani, ami egy olyan elkülönített helyiség, ahol elszállásolás nem történhet.
A táborokban biztosítani kell a táborozók szabadtéri mozgásának (sportolásának) lehetőségét. A
táborokban a hálóhelyiségeket úgy kell kialakítani, hogy egy főre 3 m2 – sátortábor esetén legalább 2
m2 – alapterület jusson. A matracokat nem szabad közvetlenül a földre helyezni.
Az egész évben működő, valamint a 300 férőhely feletti, időszakosan működő üdülőknek és táboroknak teljes közművel kell rendelkezniük. Kisebb létszámú táborozás esetén is gondoskodni kell az
ivóvíz minőségű víz biztosításáról, valamint a csapadék és a szennyvíz elhelyezéséről.
A táborban a táborozók számára legalább egy illemhelyet és kézmosási lehetőséget kell kialakítani,
amit minden 20 férőhely után egy illemhellyel és kézmosási lehetőséggel kell bővíteni. A táborban
tisztálkodási lehetőséget is biztosítani kell úgy, hogy 5 férőhelyre egy mosdó, közművesített területen
pedig 10 férőhelyre egy zuhanyozó álljon rendelkezésre. A táborozás során hetenként legalább három
alkalommal kell meleg vízzel történő mosakodási és zuhanyozási lehetőséget biztosítani.
Konyhát az üdülő vagy tábor területén is a vonatkozó előírások szerint lehet csak létesíteni. Kisebb
létszámú táborozás esetén is be kell tartani az alapvető higiénés előírásokat. Biztosítani kell az élelmiszerek hűtött tárolását, ennek hiányában csak tartósított élelmiszert vagy az elkészítést közvetlenül
megelőzően vásárolt nyersanyagot szabad felhasználni. Ételmaradékot tárolni tilos.
A táborozás során gondoskodni kell a helyiségek rendszeres és hatékony takarításáról, továbbá a hulladék megfelelő tárolásáról és rendszeres elszállításáról. A tiszta és szennyes textíliát elkülönítve kell
tárolni. Az ágymatracot, a paplant, a plédet és a párnát a szolgáltató szükség szerinti gyakorisággal,
de legalább évente köteles kitisztíttatni. A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket
külön helyiségben, zárt tároló helyen (tisztítószerraktár, tisztítószekrény) kell tartani. Biztosítani kell
még az egészségére káros rovarok és rágcsálók irtását úgy, hogy a táborozók egészségét az irtás ne
veszélyeztethesse.
A táborozás szervezőjének a táborozás megkezdése előtt tájékoztatnia kell a részvevőket, hogy védőoltással megelőzhető a kullancs-encephalitis, azonban a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a kullancsirtószerek alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett kullancsok azonnali
eltávolítása szükséges. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a nem szokványos viselkedésű vadonélő
állatok simogatásával, érintésével kapcsolatos veszélyekre is. Amennyiben állatharapás, marás vagy
tömeges darázscsípés történik – az orvosi ellátás biztosításán túl –, a harapás, a marás vagy a csípés
tényét azonnal jelenteni kell a tábor helye szerint illetékes kormányhivatalnak. Ha a kiválasztott tábor
nem felel meg a feltételek valamelyikének, jobb, ha másikat választunk.
Ami a táborozás személyi feltételeit illeti, meglepő tény, hogy a legálisan működő táborok esetében
sincs előírás sem a felügyelők számával, sem szakértelmével kapcsolatban. Divatban vannak az úgynevezett tematikus táborok, ám ha ilyet választ a család, keressen a gyerek érdeklődésének megfelelőt.
A legfontosabb talán, hogy amennyire lehet, a gyerekkel együtt döntsünk a választott táborról, ne
erőltessük a lovaglást vagy úszást, ha benne félelem, tartózkodás van. Sokat segíthet az oldódásban,
ha osztálytársakat, barátokat szervezünk a táboros csoportba, ha ismerős tanárok vezetik a foglalkozást vagy már ismert helyszínen zajlik a program. Ne feszítsük túl a gyerek napi menetrendjét sem,
nemcsak azért mert akár heti 50-80 ezer forintra is tehető egy tematikus tábor részvételi díja, hanem a
gyermekekre leselkedő veszély miatt. Sajnos a mai napig nem megoldott a táborok minőségbiztosítási
rendszere, még pedagógus végzettség sem kell ahhoz, hogy valaki tábort szervezzen. Jelenleg bárki
szervezhet tábort, aki rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal vagy adószámmal.

Kikapcsoló
Kultúra
Nyári programok
Váci Mihály Művelődési Ház
Veresegyház
Július 28. 19.00 				
Orgonaszó
Sebastian Fuhrmann orgonaművész
(Németország)
Helyszín: Szentlélek – templom
Augusztus 17. 18.00 				
„Szobrászfeleségek” kiállítás
Deákfalvi Zsuzsanna, Tóth Lívia, Veress
Enéh
Váci Mihály Művelődési Ház
2018-as nyári táborai:
Helyszín: Városi Múzeum
1. Indián tábor: 		
Részvételi díj: 20.000 Ft
Időpont: 2018. július 2-6-ig		
Kerámia Tábor 			
Részvételi díj: 15.000,Időpont: Július 2-6.
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
		
Helyszín: Ligetek Óvoda területe
2. Színjátszó tábor I. 		
Részvételi díj: 18.000.Időpont: 2018. július 9-13-ig		
3. Színjátszó tábor II. 		
Részvételi díj: 18.000.Időpont: 2018. Július 16-20-ig 		
4. Művészeti alkotótábor
Részvételi díj: 20.000.Időpont: 2018. Július 23-27-ig

(Forrás:jogvadasz.com, felelosszulokiskolaja.hu)
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Kultúra

Első a biztonság
A Balaton Sound az idén debütáló Safety First
kezdeményezéssel egy szakértői csapat, illetve a fesztiválozók bevonásával elsőként kíván
konkrét lépéseket tenni annak érdekében,
hogy minél tudatosabban és biztonságosabban
szórakozzanak a fiatalok.
Mint a legtöbb fesztiválra, így a Balaton Soundra
is minden évben több tízezer fiatal látogat ki,
olyanok is, akik nem feltétlenül vannak tisztában
saját határaikkal, korlátaikkal. Ez a jelenség komoly előkészületet, szakértelmet és erős helyszíni
jelenlétet követel meg – erre már a kezdetektől
kiemelt figyelmet fordítanak a fesztivál szervezői.
Ugyanakkor, mint az ország legmodernebb fesztiválja, a Balaton Sound a Safety First program
segítségével fejleszteni szeretne ezen a területen,
annak érdekében, hogy a fesztiválozók számára még elérhetőbbé és átláthatóbbá váljon, hogy
hova, mikor és kihez fordulhatnak baj esetén.
És hogy mit is takar pontosan a Safety First
program? Egyrészt a fesztiválozók biztonságával kapcsolatos területek szakértői edukálják a
fiatalokat és hívják fel a figyelmüket a fesztivál
során esetlegesen felmerülő problémás esetekre.
A szakértői csapatban belsős – így Benis Dániel, a Sound technikai vezetője és Tóth Tibor, a
fesztivál szolgáltatásfejlesztési vezetője -, valamint külsős szakértők – Dr. Zacher Gábor
toxikológus, Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, Metzker Viki DJ, valamint Henry Kettner
vlogger-influencer – kaptak helyet. Mindannyian

összeszedték a saját szakterületükhöz kapcsolódó, valamint az általuk leggyakrabban tapasztalt
fesztivál problémákat, illetve azt, hogy a fiatalok
miként előzhetik meg ezeket. A szakértői csapat,
valamint az őket segítő önkéntesek a fesztiválon
is kint lesznek, annak érdekében, hogy helyszíni
jelenléttel és segítségnyújtással is hozzájáruljanak a biztonságos fesztiválozáshoz.
A Safety First szakértői videóban is beszélnek
a problémás esetekről és azokról a praktikákról,
amelyekkel könnyedén elkerülhetők az ilyen szituációk: https://youtu.be/OO-dY9LXieo
„A pszichológus első és legfontosabb eszköze a
fesztiválok esetében is az információ: az esetek
megelőzése érdekében a prevenció, a negatív következmények kivédésére való felkészítés” - fogalmazott a programmal kapcsolatban Dr. Hevesi
Kriszta szexuálpszichológus. „Fontos tudatosítani a saját testi és lelki határainkat, azt, hogy mik a
rizikófaktorok, illetve, hogy a probléma bekövetkezése esetén mit tud tenni a fesztiválozó, hova
és kihez fordulhat. Ilyenformán a Safety First
kezdeményezés rendkívül hasznos, hiszen segítségével a fesztiválozó tisztában lesz azzal, hogy
mikor, hova és kihez fordulhat, ezáltal növelve a
biztonságérzetét.”
A Safety First program nagyon fontos, innovatív eleme továbbá a chatbot funkció, amely lehetővé teszi, hogy a fesztiválozók könnyedén,
a Facebook Messenger-en keresztül azonnal, a
helyszínen jelezhessék a fesztivál szervezőinek,
ha segítségre szorulnak, vagy ha problémás ese-

Csak fiataloknak!
NYÁRI KÖNNYŰZENEI FESZTIVÁLOK, AMIK MÉG ELŐTTÜNK ÁLLNAK
06.27-07.01.
TŰ FOKÁN - GARÁB
07.04-08.
BALATON SOUND - ZAMÁRDI

ARCTIC MONKEYS, LANA DEL REY, KENDRICK
LAMAR

07.05-07.
V4 FESZT - VÁC

08.22-25.
B MY LAKE - KESZTHELY
08.22-26.
SZIN ( Szegedi Ifjúsági Napok)- SZEGED

ALESSO, AXWELL / INGROSSO, THE
CHAINSMOKERS, David Guetta

PUNNANY MASSIF, TANKCSAPDA, QUIMBY

07.05-07.
POHODA - TRENCSÉN, SZLOVÁKIA
THE CHEMICAL BROTHERS, ST. VINCENT,
JAMIE CULLUM

07.11-14.
BÁNKITÓ - BÁNK

SUUNS, ICEAGE, ACID ARAB

07.18-22.
CAMPUS FESZTIVÁL - DEBRECEN
AKON, SIGMA, IGNITE
07.19-22.
SUN FESTIVAL - CSOBÁNKAPUSZTA
07.20-29.
MŰVÉSZETEK VÖLGYE
KAPOLCS, BALATON-FELVIDÉK
07.24-28.
EASTFEST - MEZŐTÚR
FEDDE LE GRAND, ÁKOS, LOVASI ‚18

07.30-08.05.
O.Z.O.R.A. - OZORA
08.06-12.
SAMSARA - SIÓFOK
08.08-15.
SZIGET FESZTIVÁL
HAJÓGYÁRI SZIGET, BUDAPEST
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08.22-25.
STRAND FESZTIVÁL - ZAMÁRDI

30 SECONDS TO MARS, ROBIN SCHULZ, RAG N
BONE MAN

PET SHOP BOYS, FAITHLESS, SEAN PAUL
FEKETE ZAJ

tet észleltek. Így a fesztiválozók azonnali segítséget kaphatnak üzenet formájában, amennyiben
a megoldáshoz nem szükséges a szakértők fizikai
jelenléte, azonban szükség esetén azonnal, helyben tud segítséget kérni. Ez fontos szerepet tölt
be a fesztiválozók felelősségtudatának növelésében, az egymásra figyelés ösztönzésében, hiszen
a chatbot funkcióval nem kell direkt bevonódniuk
más problémás helyzetébe, mégis jelentős segítséget nyújtanak bajba jutott társuknak, ha jeleznek
Facebook Messenger-en keresztül a Safety First
csapatnak. A chatbot segítségével a fesztiválozók
is a program részeseivé válnak és a részvételükkel
jelentősen hatékonyabbá válik a segítségnyújtás.
Ezen kívül a chatbot-on keresztül a programokkal
kapcsolatos információk is gyorsabban és kön�nyebben elérhetővé válnak.
„Előadóként nagyon hasznosnak találom a Safety
First program chatbot funkcióját, mivel számtalanszor előfordult már, hogy fellépőként a színpadról láttam, hogy a tömegben verekednek vagy
valaki rosszul lett, azonban nem volt lehetőségem
rögtön értesíteni a biztonsági vagy egészségügyi
szolgálatot” - mondta el Metzker Viktória. „A
chatbot segítségével azonban ezt rögtön, akár
fellépés közben is megtehetem” – tette hozzá a
DJ, aki már évek óta rendszeres fellépő a Balaton
Soundon.
Reméljük, hogy a biztonsági intézkedéseknek
köszönhetően az idei fesztivál minden résztvevő számára csakis nagyszerű élményeket tartogat majd!

08.17-19.
MÁTRAFÜRED SÁSTÓ

VHK, MIDDLEMIST RED, DOPE CALYPSO

08.30-09.02.

UBIKEKLEKTIK - ZSÁMBÉK

07.10-16.
ALTERÁBA - KÖRMEND
VAD FRUTTIK, ANNA AND THE BARBIES,
KOWALSKY MEG A VEGA
07.10-14.
JESSIE J, DUB FX, SUB FOCUS
EFOTT - VELENCE
07.09-14.
ROCKMARATON - DUNAÚJVÁROS
CANNIBAL CORPSE, TOY DOLLS, SICK OF
IT ALL

Visszatekintő

A GÖDÖLLŐ-VERESEGYHÁZ VASÚT
Ma már csak a régi veresiek emlékeiben él a Gödöllő- Veresegyház vasútvonal, amelynek sínpárja a mai Spar áruház mögötti területen haladt. Történetét a vasútjaink múltját bemutató sorozatunkban most idézzük fel.
„1906-ban határozta el az akkori vezetés egy HÉV-rendszerű, egy vágányú,
villamosított vasútvonal megépítését. A vasútvonal a MÁV váci és miskolci
fővonala közötti térség kiszolgálására volt tervezve, illetve azok összeköttetésére. A felsővezetéki rendszer már igazi nagyvasúti villamos vontatásra
készült, egy fázisú, váltakozó üzemre. Energiaellátásra 1906 június 22-én
üzembe helyezték a MÁV Istvántelek területén megépült gőzerőművét.

talpfatörő géppel, a „sínfarkassal” az aláépítményt tönkretették. A felsővezetéki rendszert is megrongálták ekkor, de nagyobb részben még sértetlen
volt, csak Vác térségében volt bombatalálat miatt kisebb meghibásodás. A
bevonuló szovjet csapatok 9-én már hozzáláttak a vasútvonal helyreállításához, sőt, a Delta-vágányt is visszaépítették a katonavonatok közlekedése
miatt Vác felé. A vonatokon tankokat, pontonokat is szállítottak, ezek túlértek a vasúti űrszelvényen, és beleakadtak a felsővezeték tartóoszlopaiba.
Az oszlopokat a katonák kidöntötték, ezzel megpecsételődött a felsővezeték
sorsa, leállt a villamos vontatás.

A vonal Rákospalota-Újpest állomásról indult, és Fót-Veresegyház –Vácrátót érintésével ért Vác állomásra, illetve Veresegyház állomásról kiágazva
Szadán át kiépítve jutott el Gödöllő MÁV állomásra. Rákospalota-Újpest
állomáson a felvételi épület és a pesti közúti villamosvasút közötti területen
épült meg a két vágányos fejállomás, innen indultak a vonatok Veresegyház felé. A váci vágányok felett megépült felüljárón át közlekedtek. Ahhoz,
hogy a vonatok Veresegyház állomás érintése nélkül közvetlenül eljussanak
Vácra, úgynevezett Delta-vágány épült a gödöllői kiágazás és a váci vágány között. Gödöllő állomásra az állomási és HÉV vágányok közé épült
két vágányú fejállomásra érkeztek a motorkocsiból és egy mellékkocsiból
álló szerelvények. A HÉV vágányokkal váltókapcsolatot is kiépítettek. A
végállomáson kívül a következő megállóhelyek létesültek Veresegyház felé:
Besnyői u., Alsó-Öreghegy, Festetich u., később Knézich Károly út, Blaha
Lujza fürdő, Szada alsó és Szada állomás. A megállóhelyek épületei – némelyik átalakítva – ma is megtalálhatóak, Szada-alsó épületét elbontották.
Az I. Világháború utáni Trianoni békediktátum rendelkezései szerint a Delta-vágányt elbontották. A vonal utasforgalma az iparosodás miatt mind több
Budapestre járó munkás utazási igényei által fokozatosan nőtt, egyre több
szerelvényt kellett beállítani. 1944 decemberében a II. Világháború frontjai elérték a vasútvonalat. A visszavonuló német csapatok december 7-8-án

A háború után a vasútvonalat a MÁV helyreállította. A villamos üzem felvételére és üzemeltetésre a BHÉV részére való átadása csak terv maradt. A teljes felsővezetéki rendszer elbontásra került, a vonatok Rákospalota-Újpest
állomásra már nem a felüljárón át érkeztek, hanem az állomási vágányok
mellé épített új vágányokra. Az egész vonalon áttértek gőzvontatásra. Veresegyház – Gödöllő között 275 majd később 375 sorozatú gőzmozdonyokat
rendszeresítettek. A mozdonyok a váci fűtőházhoz tartoztak...

Dr. Makkos Ingatlan Centrum Veresegyházi iroda
2112. Veresegyház Páskom u. 15.
Tel: 06-20-9446205, 06-28-748-807.
INGATLANOK ADÁSA-VÉTELE ÉS BÉRBEADÁSA: ügyvédi,
energetikai tanúsítvány, hitel szakszerű ügyintézésével.
Kereső Ügyfeleknek díjtalanul.
ELADÓ ingatlanokat keresünk Ügyfeleinknek: családi házak, lakások,
hétvégi házak, telkek stb.
Néhány ajánlat a kínálatunkból – a teljes kínálat a www.ingatlandoktor.com
portálon látható. A H = hirdetési szám, melynek alapján a részletes leírást
olvashatják az Érdeklődők.
VERESEGYHÁZ:
H: 83070 Veresegyház 86 m2 családi ház 490 m2 telekkel 33,0 mFt.
H: 81938 Veresegyház 168 m2 családi ház különálló lakással, 582 m2 		
telekkel 33,9 mFt.
H: 81952 Veresegyház 230 m2 3 szint családi ház 830 m2 telekkel 48,0 mFt.
H: 64675 Veresegyház 340m2 2 szintes családi ház 1198 m2 telekkel 58,0 mFt.
H: 79199 Veresegyház 238 m2 2 generációs családi ház 770 m2 telek
+ üzlet 41,8 mFt.
H: 83057 Veresegyház 33 m2 faház kivett üdülőépület-udvar, 791 m2 		
telekkel 16,75 mFt.
H: 75810 Veresegyház 423 m2 építési telek 4,9 . mFt.
FÓT:
H: 83290. Fót ipari ingatlan 2400 m2 3 szint, 4000 m2 telekkel 280,0 mFt.
H: 74569. Fót zárkert 68 m2 3 szintes ház, 1079 m2 telek 15,5 mFt.
ERDŐKERTES:
H: 80672 Erdőkertes 164 m2 családi ház 164 m2 478 m2 telekkel 30,5 mFt.
H: 70307 Erdőkertes 280 m2 2 szintes családi ház 1430 m2 telekkel 32,5 mFt.
H: 80672 Erdőkertes 712 m2 építési telek 5,99 mFt.
H: 81607 Erdőkertes 954 m2 építési telek 7,0 mFt.
H: 81444 Erdőkertes 838 m2 építési telek 6,0 mFt.
H: 82559 IKLAD 223 m2 2 generációs családi ház 1120 m2 telekkel 31,5 mFt.
H: 82997 DOMONY 259 m2 2 generációs családi ház, műhellyel,1858 m2
telekkel 28,0 mFt.
ŐRBOTTYÁN:
H: 82299 Őrbottyán 70 m2 fsz-es családi ház 1200 m2 telekkel 26,5 mFt.
H: 77264 Őrbottyán 130 m2 2 szintes családi ház 1440 m2 telekkel 29,9 mFt.
H: 78381 VÁCKISÚJFALU 100 m2 fsz-i családi ház 4400 m2 telekkel 		
12,950 mFt.
H: 57286 VÁCHARTYÁN 220 m2 2 szintes családi ház 2240 m2 telekkel
26,9 mFt.

Az utolsó szolgálatban lévő gőzmozdony a 375.552 pályaszámú volt, Papp
Béla mozdonyvezető és Papp István fűtő személyzettel. Az 1968-as közlekedési koncepciónak elsők közötti áldozata lett a Veresegyház-Gödöllő vasútvonal. Ugyan az üzemeltetést újból felajánlották a BHÉV-nek, terv is készült, hogy a Csepel-Csillagtelep vonal felszámolása miatt a dízel-villamos
motorkocsikat itt állítsák üzembe, a javítóbázisuk pedig Gödöllő Palotakert
állomáson lévő kocsiszínben lesz. … De ez ismét csak terv maradt.
1970. június 30-án üzemzáráskor a Veresegyház-Gödöllő vasútvonal megszűnt létezni”
Besse Aladár, MÁV főtanácsos
A Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub gyűjtéséből

ELADÓ
Domonyvölgyben nyaraló eladó i.ár: 4,9 M Ft. érd.: 70-326-4682

APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS
CNC gépkezelők jelentkezését várjuk hosszú távon kiszámítható nagyvállalathoz, jól
fizető budapesti munkahelyre. Feltétel a szakképesítés mellett min. 2-3 éves gyakorlat!
Érd.: 30 468 6686, 30 464 1610.
A Szadai Kályhacsempegyár kemencerakó és mázazó munkatársakat keres. Ezek kön�nyű, illetve közepesen nehéz fizikai munkakörök nők és férfiak számára. Szakmai végzettség és gyakorlat előny, de nem feltétel. Alkalmas jelentkezőket betanítunk.
Olyan munkatársak jelentkezését várjuk, akiknek a munka nem szükséges rossz, hanem kihívás és sikerélmény.
Munkaidő hétfőtől péntekig 0,7-15,30. Utazási költségtérítést, betanulás után jó keresetet, szakmai fejlődés lehetőségét és hosszú távú, biztos munkahelyet kínálunk.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az allas@koltocsempe.hu e-mail címen. Az önéletrajzok leadhatók a 2111 Szada, Corvin u. 24. szám alatti üzemben is. Személyesen csak
előzetesen egyeztetett időpontban várjuk a jelentkezőket.
Bővebb információ: Költő András 06 20 9523 928

www.koltocsempe.hu

OKTATÁS

Egyéni angoloktatás Veresegyház központjában: 30 4686686
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FAVÁGÁS zöldterület gondozás
• veszélyes fák bontása
• fakivágás
• gallyazás
• bozótirtás
• fűkaszálás

Az LZ Thermotrade Kft. (Hoval) keres
veresegyházi irodájába
TITKÁRNÔ-SZERVIZASSZISZTENS

munkakör betöltésére hölgy munkatársat Veresegyház és vonzáskörzetébôl:
Elvárások:

Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

ML PB NET KFT
Lakossági Pb gáz házhoz
rendelésre VERESEGYHÁZON

• érettségi bizonyítvány
• kiváló német vagy angol nyelv ismerete
szóban és írásban
• mûszaki beállítottság
• Word, Excel felhasználói szintû ismerete,
gépírás elôny
• Pontosság, precizitás, megbízhatóság, képesség az önálló munkavégzésre
• Kiemelt kommunikációs és szervezôkészség
• SAP vagy egyéb vállalatirányítási rendszer
ismerete elôny

Feladatok:

• titkárnôi és vevôszolgálati feladatok ellátása
• kapcsolattartás külföldi és belföldi partnerekkel
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezésüket (önéletrajzukat) kérjük a
következô címre eljuttatni szíveskedjenek:

mayer.maria@hoval.hu

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT
magánrendelés
Minden szombaton szállítunk!

Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00

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

István Király Gyógyszertár
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.
DR. GÉCZI MÁRIA
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Bejelentkezés: 06 20 5421183,
hétköznap 16:00-19:00

Pelikánsuli Kft.

GÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

www.pelikansuli.hu

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

2018.

JÚLIUS 16-ÁN

Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

Tel.:

70/433-50-33

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

Veresegyházi karbantartói csapatunkba keresünk

VILLANYSZERELÔI
KÉPZETTSÉGGEL

és gépész ismeretekkel rendelkezõ munkavállalót.

A Galgamácsai Egységes
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
pályázatot hirdet Óvodapedagógus
munkakör betöltésére!!!

A közalkalmazotti jogvi- Határozatlan idejű
szony időtartama:
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2183 Galgamácsa,
Vasút u. 6.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodás korú gyernekek nevelése, oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, óvodapedagógusi szakirány,
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet és egészségügyi alkalmasság. ( A
pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a jelentkező
pályakezdő).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz.
Motivációs levél.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okiratok másolata.
- Legkésőbb a munkakör betöltéséig a büntetlen
előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
és a személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje, módja:
2018. július 31.
Postai úton, a pályázatnak a Galgamácsai Egységes
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde címére (2183
Galgamácsa, Vasút u. 6.) történő megküldésével.
A borítékon fel kell tüntetni az azonositó számot:
99/2018, valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásnak határideje, módja:
2018. augusztus 10.
A pályázatról ( a kiválasztott pályázók személyes
meghallgatása után, a fenntartó egyetértésével)
az óvodavezető dönt. A jelentkezők a pályázat
eredményéről a megadott elérhetőségen keresztül
kapnak tájékoztatást. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyílvánításának a jogát fenntartja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.
augusztus 16.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével
történik. Igény esetén szolgálati lakás biztosítható.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budai Tünde óvodavezető nyújt, a
+36 30/820-9720-as telefonszámon.

Előnyt jelent:
o hegesztői képesítés-gyakorlat
o középfeszültségű kapcsolási alkalmasság
o légtechnikai és hidraulikai rendszerek
mérésének beszabályozásának elméleti
és gyakorlati ismeretei
o 1. kategóriájú tűzvédelmi szakvizsga

Munkakezdés: megállapodást követően azonnal, jelentkezés az alábbi e-mail címen: allas.uzemeltetes@janosikkft.hu
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CSALÁDI TV-CSOMAG,
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!
VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T,
RÉSZLETRE!
A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi
díja az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól
fizetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel,
e-számlával.
Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház)
Tel.: (06 27) 303 344
Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes.
A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó
Tripla csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig.
A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

6 HÓNAPIG

INGYEN
Sport
Testvérvárosi verseny
1997-ben, azaz már 21 éve, hogy német testvérvárosunkban, Schneebergben járt
asztalitenisz csapat Veresegyházról. A vis�szavágóra hosszú idő után került sor, amikor
2018 június 9-én, szombaton, a német testvérvárosi küldöttség 7 fővel újra megmérkőzött a veresegyházi játékosokkal, a Galaxis
Veresegyházi SE tagjaival. A rögtönzött, 21
fős baráti villámtornán, 12 db nagyrészt
Donic egyesületi/verseny asztalon zajlottak
az összecsapások.

A két testvérváros asztaliteniszezői sportszerű mérkőzéseken, szép labdamenetekkel tarkított mérkőzéseken erősítették
egymást közti sportbarátságukat. Ezen
nagyszerű,
kiváló hangulatú nap után, bízunk benne,
hogy nemsokára újra
megmérkőzhetünk majd szimpatikus
sporttársainkkal!

Molnár Gábor
Sztranyan János
Marcel Schulz
Sören Schmeuser
Letanóczki István
Galaxis Veresegyházi SE

Végeredmény - a legjobb 8 helyezés:
1.
2.
3.
4.

Jó baráti, sporttársi kapcsolat alakult ki

5.
6.
7.
8.

Torsten Beyer
Sebastian Houda
Horváth Kálmán
Cserey Bálint

Elődöntő:
Sebastian Houda- Cserey Bálint 3:2,
Torsten Beyer -Horváth Kálmán 3:1
Döntő: Torsten Beyer-Sebastian
Houda 3:1, 3. helyért: Horváth
Kálmán-Cserey Bálint: 3:2

Löwenbräu
világos sör

Farmer
UHT tej
1,5%, 1 l

4%, 0,5 l, 378 Ft/l

Csirkecomb
farrésszel
előhűtött

Rozek tölcséres
jégkrém
Csokoládé, Vanília,
Eper, 9115 ml,
1557 Ft/kg

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

Július 15. és 22.
Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár
Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között!

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac

Hallássérültek
Hallássérületekfigyelmébe!
ﬁgyelmébe!
Mindenszerdán
hónap első
Minden
8-12szerdáján
óráig, a
veresegyházi
városháza
veresegyházi városházaüzletsorán
üzletsorán

Hallássérültek figyelmébe!
Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:
veresibolhapiac@gmail.com

- Ingyenesvárosháza
állapot felmérésüzletsorán
veresegyházi
- Szakszerű karbantartás
-Ingyenes állapot
- Tanácsadás

felmérés
-Szakszerű
karbantartás
HALLÓKÉSZÜLÉK SZERVIZ
-Tanácsadás
Szerviznapok
2018-ban 08-12 óráig

ELADÓ INGATLAN
g

Veresegyház CSONKÁS városrészén
3 szintes, nívós családi házat kínálunk (5 szoba+nappali+3 fürdőszoba+
télikert+erkély, teraszok, garázs).
340 m2 alapterülettel, 1200 m2
összközműves telken 58 mFt összegért.
Érdeklődni: +36-20-9446205

HALLÓKÉSZÜLÉK
HALLÓKÉSZÜLÉK
SZERVIZ
SZERVIZ
Minden szerdán
8-12 óráig, a

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

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

•

Horváth G. István (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786
Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

Hozza be
régi készülékét
Augusztus
01. is!

-Ingyenes állapot felmérés
Szeptember 05.
-Szakszerű karbantartás
Október 03.
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is!
Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

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

