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Idilli, nyaralós, táborozós, szabadidős pillanatfelvételek árasztanak el minket a különböző fórumokon – képünk is egy nyugalmas, nyári tábori
délutánon készült Veresegyházon –, de az élet júliusban sem csak utazásból és fesztiválból állt.
Sajnos egy aktuális hír kapcsán foglalkoznunk
kell a térség közbiztonságával, és azzal is, hihetünk-e mindennek, ami a sajtóban megjelenik.
Álhírek, hanyagság vagy tudatos félrevezetés és
internetes kamuoldalak sűrűjében jártunk utána,
hogyan kaphatunk tiszta képet a valóságról.
(Írásaink a témában a 4-5. oldalon.)
(Fotó: Lethenyei László)
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Sárkányhajó suhan a veresi tavon, a városnapi versenyen

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

Ft

Idén már negyedik alkalommal rendezik meg
Erdőkertesen, az lfjúsági táborban, augusztus utolsó szombatján a
TUNING & CABRIO Nyárzáró Autós Promenádot.
Egyre nagyobb számban érkeznek a különleges autók,
de szerencsére a tábor is fejlődik így képes befogadni
a látogatókat.
Mihálszky Tamás szervező (AmCars) elmondta, hogy
mindenféle közlekedési eszközt szivesen várnak.
A tuning és cabrio autók mellett nagy szerepet kapnak
az amerikai nagyvasak, a veterán és youngtimer-ek
és a szocialista ipar remekei is. A különlegességeket
nehéz felsorolni; a legrégebbi négykerekű például
1924-ből érkezett, de volt már Csepel-Malibu
házasításából készült Hot Rod, air-ride rendszeres Low Rider,
Martini design-os BMW, jubileumi Corvette, traktor, rendőr autó
és motor, trike és hoverkart is. A programok is egész napos
kikapcsolódást biztosítanak; a felvonulás körbemegy a községen,
majd kezdetét veszik a játékok: felni kitartó verseny, kipufogó
hangnyomás és a legsikeresebb autós-limbó. Közben lehet
szavazni a járművekre, nézelődni az árus soron, fürdeni
a VIP medencében, vagy enni-inni a büfében.
A gyerekeket várja a játszótér és az ugrálóvár, az izgalmakat pedig,
az értékes nyereményekkel gazdagított tombola fokozza.
Mindenkit szeretettel várnak 25-én, Erdőkertesen az lfjúsági
táborban!

Kövesd a facebook-on: facebook.com/TNG.CBR
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Vállalkozói park épül Erdőkertesen
Az elmúlt év végén jelent meg az a vállalkozói parkok fejlesztésének támogatására irányuló pályázat, amelynek célja az önkormányzatok tulajdonát képző ipari, gazdasági felhasználásra szánt
területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése.
A pályázatban összesen több mint 2 milliárd forint áll az önkormányzatok rendelkezésére abból a 80
milliárd forintos kompenzációs összegből, amit az uniós pályázatokban hátrányosan érintett középmagyarországi régió fejlesztésére fordít az állam a 2021-ig terjedő időszakban.
A nagy érdeklődésre és magas részvételre tekintettel a keretösszeget további 70 millió forinttal
felemelték, és a közelmúltban kihirdették a támogatásra érdemes, nyertes pályázókat is. Nagy örömünkre a Kistérség második legnagyobb települése, Erdőkertes Önkormányzata is előkelő helyen
szerepel a támogatottak listáján: 200 millió forintos állami támogatást tudhat magáénak vállalkozói
park kialakítására.
„Az Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén”
elnevezésű pályázat keretében Erdőkertesen 37 millió forintos önrész hozzáadásával alakítanak ki
vállalkozói parkot a benzinkút feletti, gazdasági terület besorolású, 3 beépítetlen telket magában
foglaló, nem lakott településrészen, amely a főútról könnyen megközelíthető.
A telkek egyikén ipari csarnok is épül: összesen 354 nm-es, multifunkciós ipari térrel, 70 nm raktárral, és 3 irodával, illetve további 25.000 nm szabad ipari terület áll majd a vállalkozók rendelkezésére, amelyhez a víz-, gáz-, csatornahálózat, a kerítés, a parkoló és a közvilágítás is elkészül. A
vállalkozói park különböző egységeit az önkormányzat bérlésre kínálja majd fel a lehetőség iránt
érdeklődő vállalkozásoknak.
Az új ipari park várhatóan 2019 nyarára készül el, így a jövő tavasszal már jelentkezhetnek azok a
vállalkozások, amelyeket érdekel a lehetőség. A létesítmény fenntartója és üzemeltetője a pályázati
kiírás értelmében a település önkormányzata lesz, tulajdonba nem adható, így bérlők jelentkezését
várják. A vállalkozói park hosszú távon biztos bevételi forrást jelent majd a községnek.

PÁLYÁZNI LEHET HELYI PIACOKRA
A pest megyei piacok fejlesztésének támogatására
írt ki pályázatot a közelmúltban a Pénzügyminisztérium (PM) az önkormányzatok számára kétmilliárd forint értékben.

2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA

2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI
KÖZPONT

Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel.: (28) 595 - 051
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
péntek: 8-14-ig

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

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

OKMÁNYIRODA

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

A támogatás célja elsősorban piaci árusítóhelyek
létesítése, fejlesztése és a piaci infrastruktúra kiépítése, amire 10-150 millió forintos támogatást
igényelhetnek a főváros vonzáskörzetében fekvő,
Pest megyei települések, valamint azok a 10 ezer
lakosúnál nagyobb Pest megyei városok, amelyek
nem jogosultak a Vidékfejlesztési Program hasonló célú támogatására.
A pályázat előtérbe helyezi a helyi termelők és a
helyi termékek piacra jutását. A „Helyi piacok
fejlesztése Pest megye területén” című pályázati
kiírásra a támogatási kérelmeket 2018. augusztus 27-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

Idén nyáron két további fontos, a megyei településeket érintő pályázat kiírása várható: bölcsődék
fejlesztésére, illetve kerékpárutak kialakítására és
felújítására.

Augusztus 12. és 19.
Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár
Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között!

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac

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

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 13-17.30
Szerda: 8-12 és 13-16.30
Péntek: 8-12.30
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Idősek nyári találkozója Erdőkertesen
Ebben az évben az Erdőkertesi Önkormányzat a Kistérség Idősügyi Tanácsával július 21-én rendezte meg a már hagyományos nyári találkozót.
Erdőkertesen a gyönyörűen rendbe hozott Ifjúsági Tábor területén mintegy
180 fő vett részt a rendezvényen.
Az érkező csoportokat üdvözlőitallal, pogácsával fogadták az Önkormányzat képviselői és a helyi „Barátság Nyugdíjas Klub” tagjai. A felállított
sátrak kellő védelmet nyújtottak a melegen tűző nap ellen. (A napsütésnek
szívből örültünk.)
A rendezvényt dr. Pásztor László polgármester úr nyitotta meg. Üdvözölte
a jelenlévőket: Pásztor Béla polgármester urat a Kistérségi Közös Társulás
Elnökét, Veresegyház város polgármesterét, az Erdőkertes Önkormányzat
jelen lévő képviselőit, az Idősügyi Tanács tagjait.
Ismertette a napi programot, majd kezdetét vette a műsor.
Elsőként a Veresegyházi Senior Tánc Csoport műsorát láthattuk Baloghné
Fodor Éva Asszony vezénylésével. A nap folyamán még egy alkalommal
felléptek, nagy sikert aratva.
A műsor további részében Faludy Szilvia operett és magyar nóta énekes,
Petrik Balázs humorista, énekes léptek fel, a zenét Melich Imre és zenésztársa szolgáltatták. A műsorukkal jó hangulatot teremtettek.
A teljes vendéglátást a házigazda Önkormányzat biztosította részünkre. A
sátrak alatt megterített asztalokon üdítőitalok, ásványvizek, fehér- és vörösbor voltak elhelyezve.
A helyi nyugdíjasklub asszonyai, de a máshonnan érkezők közül is sokan az
általuk sütött finom süteményeket hozták el, és szolgálták fel az asztalokra.
A műsor ideje alatt hatalmas üstökben főtt az ebéd, mely tartalmas és nagyon
finom volt. Nem hiába igaz a mondás, hogy gulyást csak nagy mennyiség-

ben lehet igazán jól főzni. Ezután nagy sikere volt a jéghideg csapolt sörnek,
valamint a finom kávénak.
Az ebéd után lehetőség nyílt beszélgetésekre, aki még bírta táncra kerekedhetett.
Ismét egy kellemes napot töltöttünk el egymás társaságában, valamint egy
szép élménnyel lettünk gazdagabbak. Valamennyi résztvevő nevében megköszönöm Erdőkertes Önkormányzatának, Polgármester Úrnak, a főzésben
és a kiszolgálásban részt vevő önkormányzati képviselőknek, önkormányzati dolgozóknak a szervezést, a vendéglátást, a sok segítséget, melyet a sikeres rendezvény érdekében tettek.
Nagy Miklós
Kistérségi Idősügyi Tanács Elnöke
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HISZEM IS, MEG NEM IS! – AMIT A FAKE NEWSRÓL TUDNI KELL
Régóta tartja magát az a hiedelem, hogy júniustól szeptemberig „uborkaszezon” van a sajtóban. Az emberek
nyaralnak, az élet lelassul, olvasható tartalmat viszont
valahogyan produkálni kell. Ilyenkor jönnek elő – kifejezetten az internetes portálokon - a „brit tudósok bebizonyították…”, „megtalálták a rák ellenszerét…”, „hatalmas
veszély fenyeget mindenkit” kezdetű maszlagok. Ha az
olvasó gyanútlan, könnyen belesétál a csapdába, elhiszi,
amit írnak, sőt, a közösségi oldalakon is terjeszti, hagy
tudják meg mások is. A hamis hírt, a kattintásvadász fake
newst nem mindig könnyű kiszúrni az információhalmazból, mi azonban megmutatunk néhány csalhatatlan módszert, amelyek abban is segítenek, hogy megalapozott
véleményt alakíthassunk ki a világ dolgairól.
Az álhír és hatásainak legismertebb iskolapéldája honnan is származna
máshonnan, mint az Egyesült Államokból, ahol tömeghisztéria tört ki, miután CBS 1938. október 30-án arról számolt be, hogy egy Marsról érkezett
űrhajó landolt New Jersey állam egyik farmján, és megkezdte a Föld leigázását. A műsor valójában egy nagyon jól sikerült rádiójátékvolt: fiktív
jelentések, helyszíni tudósítások segítségével vezették végig az inváziót.
A közönség azonban komolyan vette a műsort: általános pánik tört ki. Országszerte százezrek kerültek sokkos állapotba, a nagyvárosokból kifelé
vezető utak megteltek a marslakók elől menekülőkkel. A tömeghisztéria
körülbelül 1,5 millió embert ragadott magával, szerencsére azonban a pánik nem követelt halálos áldozatot. Néhány napnak azért el kellett telni
ahhoz, hogy az Egyesült Államokban mindenütt megnyugodjanak a kedélyek, és senki ne rettegjen a marslakók megjelenésétől.
Mikor gyanús egy hír?
Az álhír szerzői szeretnék felkelteni a figyelmet, ezért nem fukarkodnak
az erősen túlzó jelzőkkel, a stílusukra jellemző a terjengősség és a drámai
fordulatok. Jellemzően olyan témákkal foglalkozik, amelyek az olvasókban erős érzelmi reakciót váltanak ki, például kisgyerekek, betegségek, hihetetlen gyógyulások, fantasztikus képességekkel felruházott állatok, stb.
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Mi folyik a közösségi oldalakon?
Biztosan találkozott már ezekkel a „hírekkel” „Schumacher felébredt a
kómából! Ezentúl minden szombaton kötelező lesz dolgozni! Betiltják a
házibulikat! Felháborító!” Ezek tipikusan olyan „hírek”, amik annak látszanak, de valójában „kattintásvadász” irományok, a szerzők fantáziájának
és csaló gondolkodásának eredményei.
Miért vannak álhírek a neten?
A mai felnőtt lakosság- olvasóink döntő többsége- még offline, internet
nélkül nőtt fel. A gondolkodási mintáiba beépültek a médiumok: „azt írta
az újság”.., „Azt mondta a tévé..”, „hallottam a rádióban..” Ezek többékevésbé megbízható, és viszonylag limitált információk voltak: egy pár
újság, egy pár tévé-csatorna, és pár hírműsor „szórta” a híreket.
A mai médiakörnyezetünk ehhez képest döntően más: rengeteg és szinte követhetetlen tévécsatorna, hírműsor, háttérműsor, rádiócsatorna önti
ránk a híreket, évtizedes hagyományú papír-alapú újságok szűntek meg,
és megjelentek masszívan az internetes hírportálok, köztük rengeteg álhíroldallal.
Mit nevezünk hírértékű információnak:
- legyen érdekes (legyen valami figyelemfelkeltő, megszokottól eltérő
benne)
- legyen friss (legyen aktuális, valami új benne)
- legyen fontos (mindennapi életünkhöz kapcsolódjon)
Több oka is van, hogy a hagyományos, viszonylag megbízható médiakörnyezetben felnőtt emberek most elvesztették a biztos pontjaikat, a most
felnövekvő gyerekek pedig még nem is ismerik azokat.
Az álhírek állhatnak egy-egy ideológia szolgálatában, egy személy, ideológia vagy a történet elmesélhető más szempontból. Egy-egy elem kiemelése, a többi figyelmen kívül hagyása, „átkeretezése” döntően más hírt
eredményez. A Kistérség Magazin nem politizál, ezért minden olvasónak a
saját belátására bízzuk ezek felismerését.
Az álhírek lehetnek gazdasági érdeket kiszolgáló oldalon is. Az emberek
szívesen kattintanak rá az érzelmeiket felkorbácsoló (felháborító, megrázó,
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megható, stb.) hírekre. Szívesen fogadják a „leleplező” híreket, a harsány,
egyértelmű és egyszerű információkat. Ha rákattint egy olvasó a cikk címére, akkor a cikket közzétevő oldal azt rögzítheti, számolhatja. Ha elég
sok kattintás van egy oldalon, akkor-az oldal tartalmától szinte függetlenül- azt jól el lehet adni hirdetési felületként. Hisz sok látogatója van, sokan nézelődnek arra, érdemes ott megjelenni! Így az álhíreket üzemeltetők
jelentős bevételre tehetnek szert a hirdetési összegekből.
Mit lehet tenni?
Ha már eddig eljutott az olvasásban, sokat tett a médiaműveltsége érdekében! Sokszor bántó, fájó dolog, hogy hányszor átvernek bennünket a netes
hírekkel, de ha figyelünk, ha tudatosan használjuk az internetet, ez egyre
kevesebbszer fordulhat elő.
Annak felismerése is segít, hogy a valóság mindig sokkal komplexebb,
bonyolultabb, mint egyes médiatermékek hirdetik. Nem egyértelmű jók és
rosszak vannak, nem egy nézőpontja van egy történetnek, nem egy szempontból kell nézni a világot. A sokoldalúság, a dolgok körbejárása, az eltérő gondolkodású emberek véleményének ütköztetése, az objektív szempontok szükségesek a valóság leírásához.
A közösségi média használatakor ne felejtsük el, hogy az üzenőfalunk
nem egyenlő az internettel: ha valamit sokszor látunk megosztva, az nem
jelenti, hogy igaz, ha valamit hozzánk közel álló, vagy általunk elismert
személy (tanár, orvos, főnök, stb.) oszt meg, nem biztos, hogy helytálló.
Nyolc jellemző, amiből felismerhetők az álhírek!
Ha egy hírről az alábbiak közül 1-3 megállapítás igaz, az gyanús, ha 3-nál
több, az egyértelművé teszi, hogy álhírről van szó.
- Csupa nagybetűvel írt cím, óriási, harsogó felirat, sok felkiáltójel, utasítás
- Más van a címben, más a szövegben (a már említett kattintásvadászat
miatt: elég, ha a látogató rákattint, nem kell, hogy igaz legyen, az oldal

üzemeltetője már jól járt)
- Nincs aláírva a cikk (aki már írt beadandót, fogalmazást, levelet, stb., az
tudja, hogy ez egy időigényes munka. Ha valaki munkát végez, és nem
adja hozzá a nevét, az gyaníthatóan csaló)
- Nem lehet látni, ki van az oldal mögött. Egész ritkán tudják az emberek,
mi az az „Impresszum”, vagyis az oldal, a lap kiadásáért felelős, azon
dolgozó emberek elérhetőségét tartalmazó leírás. Ha nincs ilyen, kerüljük a weboldalt!
- Nem elérhető további hitelesítő információforrás: ki mondta, milyen
szakember, hatósági ember? Neve, titulusa szerepel? Utána lehet nézni?
Vannak a hírben további linkek, hogy további háttér-információkat szerezzünk? Nincsenek? Kamuhír gyanú!
- Egy rákeresés, és ugyanez a szöveg jelenik meg mindenhol- ha valódi hír
lenne, akkor többféle feldolgozásban lehetne olvasni, ha szó szerint
ugyanez, akkor „vírusként” terjedő kamuhír.
- Megtévesztő a cím, a link, ahol olvassuk: a Hír Tv hivatalos oldala
(www.hirtv. hu) helyett hirtv.com, Hir24, Hirorigo, stb. megtévesztő
címek. Érdemes a HVG.hu „Oldalak, amelyekről soha ne higgyünk el
semmit” gyűjteményét nézegetni e témában!
- Felszólítás, hogy OSZD MEG, lájkold, kommenteld! - A mértékadó sajtóorgánumok nem kérnek ilyet, főleg nem ilyen harsányan, rábízzák olvasóikra.
A Kistérség Magazin és a vkisterseg.hu elkötelezett a médiaműveltség terjesztésében. Hisszük, hogy a valódi tájékozottságot nem a lapok, internetes
médiumok olvasása jelenti, hanem a széleskörű tájékozottság, az olvasottság, a történelmi, egyéb műveltség. A nyitott, befogadó, de kritikus gondolkodás. A következő számunkban a közösségi média, és az itt működő helyi
csoportok sajátosságait vesszük górcső alá. Tartsanak velünk!
Fülöp Hajnaka
újságíró, médiaismeret-oktató
www. HajnalON.com

Hogyan védjük meg magunkat?

„Jobban sajnálom a leendő támadókat”
Nehezen hittük el, de ez a hír sajnos végül igaznak bizonyult: július 9-én, útban az erdőkertesi vasútállomásra,
rablás és nemi erőszak áldozata lett egy fiatal lány. Fényes
nappal, egy olyan környéken, amit mindannyian biztonságosnak hiszünk, egy olyan térségben, ahol nagyon titkán
fordul elő erőszakos bűncselekmény. Az ügyben a rendőrség nagy erőkkel nyomoz.

Mint András Tamás Gyula őrnagytól, a Pest Megyei Rendőr- főkapitányság
sajtószóvivőjétől megtudtuk, a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai
a szükséges erőkkel és eszközökkel végzik az eset felderítését az elkövető mielőbbi azonosítása és elfogása érdekében, emellett fokozott figyelmet
fordítanak az érintett térségben a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének
növelésére.
Amennyiben a nyomozás során olyan körülmény merül fel, amelyről indokolt a nyilvánosság tájékoztatása, azt a rendőrség honlapján és egyéb kommunikációs eszközök igénybevételével meg fogják tenni- ígérte az őrnagy.
Amíg azonban a tettest megtalálják, nem árt az óvatosság! Jobb, ha gyér
forgalmú területeken vagy sötétedés után a nők nem sétálnak egyedül, és ha
még nem tették, gondolkozzanak el rajta, hogy érdemes elsajátítani az önvédelem alapjait. Anélkül, hogy önbíráskodásra biztatnánk bárkit, megkérdeztünk egy valóban hozzáértőt, hogyan lehet védekezni a hasonló támadások
ellen…

séget, erőt, felkészültséget, határozottságot ad. A napi rendszeres séta, biciklizés is sport lehet, győzzük le minden nap önmagunkat egy kis mozgás
erejéig!
Ha támadás ér, 10 másodpercen belül eldől, hogy tudunk-e védekezni. Készüljünk fel lelkileg, mert mint minden, ez is fejben dől el. Ha baj van, kiabáljunk, üvöltsünk! Ezzel a támadót is megijeszthetjük, és segítséget is
kérhetünk, jelzést adhatunk a környezetünknek arról, hogy bajban vagyunk.
Legyen a zsebünkben aprópénz, kulcscsomó, amit a támadó szemébe, arcába tudunk dobni. Ezzel ösztönösen a szeme védelmére késztetjük, és amíg a
szeme elé kapja a kezét, ezzel pár másodperc időt nyerhetünk. A lágyrészeit
üssük, ott a gyengébb nők, fiatalok is fájdalmat tudnak okozni, ha a nyakat,
nyaki ütőeret, szemet, lágyékot célozzák.
Bár annak, aki nincs hozzászokva a test-test elleni küzdelemhez, nehezére
esik az ilyesmi, de ne feledjük el, hogy mindenkinek joga van megvédeni a
saját (és gyermeke) életét…
Berkes Ádám azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak a vészhelyzetek elhárítása miatt, hanem egészségünk védelmében is fontos, hogy sportosak, fittek
legyünk, egyáltalán, tudatosan figyeljünk a testi kondíciónkra. Azt is hozzátette, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, ha egészségesen és
rendszeresen táplálkozunk, eleget alszunk, és rendszeresen mozgunk, sportolunk valamit. A sport jó hatással van az egész szervezetre, a hormonjaink,
az idegrendszerünk, a szervezet vízháztartása is egyensúlyba kerül, akár egy
rendszeres séta beiktatásával a mindennapokba.

Mit tegyünk, ha támadás ér?
Berkes Ádám 29 éves, 15 éve foglalkozik küzdősporttal, és veresegyházi
klubjában már 3 éve tart thai box edzéseket. Jelenleg 8 versenyzője van.
Edzéseire a 10 évestől az 51 éves anyukáig sokan lejárnak, szép eredményeket érnek el személyes fejlődésük terén is. A közelharcról is szóló,
megjelehetősen izgalmas szabályrendszerrel dolgozó thai bokszolók edzései
bárki számára elérhetőek.
Előzzük meg a támadást, – tanácsolja Ádám a laikusoknak, akik nem tanultak önvédelmet – vagyis kerüljük el a lehetséges konfliktust! Ha látjuk,
hogy kezd kialakulni egy feszült szituáció, hagyjuk el a helyszínt, lépjünk ki
a helyzetből. Sötétben, egyedül ne használjunk mindkét fülbe bedugott fülhallgatót, sőt, világosban se: ha utcán vagyunk, figyeljünk a környezetünkre.
Figyeljük az árnyékokat, a párbeszédeket, zajokat.
Legyünk edzettek, mozogjunk, sportoljunk! A sport önbizalmat, talpraesett-

Együtt a csapat, az első sorban középen az edző.
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Gazdaság
MEGÚJULÓ ÜZEMANYAGOK, TAKARÉKOS MOTOROK A JÖVŐ ÚTJAIN
Az európai autó- és olajipar előtt ugyanaz a két kihívás áll: megoldást kell találniuk a városi közlekedés kedvezőtlen
hatásainak csökkentésére, és teljesíteniük kell a globális felmelegedés megfékezésére tett szén-dioxid-kibocsátási előírásokat. Az élhetőbb városok, az elégedett autósok és a tisztább környezet jövőképért szorosabb együttműködésre
van szükség a tudomány és a gyártó iparágak között – vallja a MOL, és legutóbbi gesztusával tesz is érte.
A versenyképes tudásért
A hazai központú multinacionális nagyvállalat számára fontos, hogy fejlődését a legújabb tudományos eredményekre alapozza, és hogy azok a szakemberek, akikkel mindezt megvalósíthatják, magas színvonalon képzettek
legyenek. A szakképzés akkor működik megfelelően, ha valódi, használható,
és az ipar számára fontos tudással vértezi fel a tanulókat öncélú tudományok
helyett. Az újfajta elvárások újszerű gondolkodást igényelnek a magyar oktatási intézményektől, míg az iparvállalatok felelőssége az, hogy ehhez minden segítséget megadjanak.

mok indítását a megújuló üzemanyagok fejlesztésére, például a légkörből
kinyert szén-dioxid és megújuló villamos energia felhasználásával előállított szintetikus üzemanyagok vagy az élelmiszeriparban nem hasznosítható
mezőgazdasági hulladékok átalakítása révén. A kutatási programok középpontjában a belsőégésű motorok károsanyag-kibocsátása, az ehhez kapcsolódó mérési technológiák fejlesztése és a szintetikus üzemanyagok kutatása,
valamint a közös tudásbázis folyamatos bővítése áll.

Egységben a gyártók és az egyetem

Ma még nagy mennyiségben csak kőolajból állítható elő üzemanyag az autóipar számára, és hogy milyen üzemanyagokat használunk a jövőben, mindannyiunk életét erőteljesen befolyásolja majd – hangsúlyozta az eseményen
Hernádi Zsolt, a MOL-Csoport elnök-vezérigazgatója. Európában jelenleg
240 millió autó fut, melynek 5 százaléka újul meg évente, így a teljes gépkocsi-állomány 20 év alatt cserélődik le. Ezzel a tendenciával nem érhető el a
szén-dioxid-kibocsátás elvárt szintű csökkenése, így alternatív megoldások
kellenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a ma használt járművek környezetkímélőbb módon üzemelhessenek. Olyan motorokra van szükség, amelyek
a ma még 30-40 százalékos hatásfoknál lényegesen hatékonyabban működnek, illetve olyan üzemanyagokra és alapanyagokra, amelyek lényegesen
környezetkímélőbbek a mostaniaknál.

Az adományozással egy időben fontos stratégiai megállapodás aláírására is sor került Szegeden: a Szegedi Tudományegyetem és Magyarország két legnagyobb vállalata, a MOL- Csoport és az Audi Hungária
Zrt. a megújuló üzemanyagok fejlesztésében való együttműködésről
döntöttek. Az egyezmény lehetővé teszi közös kutatás-fejlesztési progra-

A fejlesztésből az autógyártó cégek sem maradhatnak ki: a megállapodást
aláíró partner, az Audi Hungaria Zrt. Győrben nem csak motorokat és gépjárműveket gyárt, hanem több mint tíz éve motor- és járműfejlesztő központot is működtet. A vállalat szorosan együttműködik az akadémiai szférával
és a magyar felsőoktatási intézményekkel is.

Az ipar szereplői és az oktatási intézmények együttműködésének fontosságát tartva szem előtt a MOL a Szegedi Tudományegyetemen zajló
oktatási és kutatómunka céljaira egy olyan motorfékpadot adott át június 29-én az intézménynek, amellyel a szakemberek hasznos újításokat
tudnak kidolgozni, majd beépíteni a termelésbe. A berendezés segítségével a legkorszerűbb vizsgálati módszerekkel lehet vizsgálni a motorok teljesítményét, működését és az üzemanyagok tulajdonságait.

Közélet
Kevesebb bűncselekmény, közlekedési kihágás volt tavaly
Június végén a Gödöllői Rendőrkapitány, Lajmer
György alezredes személyes részvételével és kiegészítésével tárgyalta a város közbiztonsági
helyzetéről készült éves beszámolót Veresegyházon a képviselő-testület. Bár azóta sajnos történt
kiemelt bűncselekmény a városban, az értékelés
az itteniek stabil biztonságérzetét, a bűncselekmények és balesetek alacsony számát emelte ki.
A rendőrkapitány a kedvező tendencia okán a veresegyházi rendőrőrs hatékony munkáját dicsérte,
amiért a 2017. évi adatok alapján a városban mármár irreális mértékben alacsony volt a bűncselekmények és a balesetek száma a lakosság létszámához viszonyítva.
Ugyanakkor kitért arra, hogy ebben az évben már
jól érzékelhető a területen a jelentősen megnövekedett közúti forgalom, amivel az utak minősége
nem tud megfelelő lépést tartani. 2018 első felében Veresegyházon már két halálos kimenetelű
közúti baleset is előfordult, igaz, hogy nem az utak állapota, hanem az emberi felelőtlenség miatt.
Az elmúlt évben a közlekedési kihágások zömét
az ittas vezetés jelentette: a Gödöllői Rendőrkapitányság területén összesen 250 ittas sofőrt füleltek le. A legnagyobb baleseti kockázati tényezőt
jelentő gyorshajtás elleni jól bevált módszer a sebességmérés, ami azonban csak kijelölt helyeken
végezhető el, ám, ha kirívó eset történik, akkor
az adott helyen dömpingszerűen, több napon át is
végeznek sebességmérést. A veresegyházi halálos
autóbalesetet követően, melynek oka egyértelműen a gyorshajtás volt, 2-3 napig éjszakánként is
mértek itt a rendőrök.
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A tavalyi bűncselekmények adatai azt mutatják,
hogy míg a lakásbetörések száma visszaesett,
emelkedett az építkezésekről történő lopás, rablás. Ez is helyi sajátosság: a bűnözők kihasználják, hogy még mindig sok ház áll építés alatt,
ahonnét értékes építőanyagot, berendezéseket tulajdoníthatnak el, kevesebb rizikóval. A rendőrök
erre is reagáltak: megemelt járőrszolgálattal az
érintett területeken.
Veresegyházon Polgárőrség és Városőrség is működik a közrend védelme érdekében. Az elmúlt
évtől már szoros szakmai kapcsolatban, így hatékonyabban és gazdaságosabban, a párhuzamosságokat kiküszöbölve tevékenykednek elsősorban
a városi rendezvények biztosítását, önálló, illetve
a rendőrséggel közös járőrszolgálatot és városőri
szolgálatokat ellátva. A Polgárőr Egyesület mindössze 25 főt számlál, így folyamatosan új tagok
jelentkezését várják, hiszen a város lélekszáma
erőteljesebb jelenlétet kíván. Számítanak azok
jelentkezésére, akik szívesen tennének a közösségért, a bűn-és balesetek megelőzéséért a szabadidejükben is.
A városi Mezőőrség 2017. évi összefoglalója
szerint kiváló eredményeket mondhat magáénak:
nem történt falopás, terménylopás, és az illegális
hulladékelhelyezés is a felére csökkent.
A közterület-felügyelők tavaly a legtöbb esetben
közlekedési szabálysértések – például parkolóhelyek jogtalan használata, járdán való megállás
– miatt intézkedtek, illetve a közlekedési táblák
rongálás miatti pótlása ügyében jártak el. Ez
utóbbi egyre gyakoribbá válik tapasztalataik szerint. 2017-ben a beszámolóban foglaltak szerint a

leggyakoribb esetek voltak a városban: a közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértései,
melyek közül a megállni tilos, várakozni tilos,
mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkoló jogtalan használata, parkolóból, ingatlanból való ki
és beállás akadályozás, járdán megállás szabálysértése, valamint a behajtani tilos tábla figyelmen
kívül hagyása emelhető ki.
A közbiztonsági helyzetet elemezve elmondhatjuk, hogy a hatóság, a civil szervezetek és az
önkormányzat eredményesen munkálkodik azon,
hogy Veresegyház lakossága biztonságban élhessen, és ha maguk a lakók is jobban odafigyelnének arra, hogy betartsák a szabályokat, valóban
teljes lehetne a nyugalom!

A rendszeres sebességmérés elveszi az
autósok kedvét a gyorshajtástól

POLGÁRMESTEREK EGYMÁS KÖZT
Helyi kezdeményezés volt, hogy két évente polgármesteri találkozóra hívják a hazai és a határon
túli magyar települések önkormányzatainak vezetőit Gödöllőn. A fórum, amely 1996 óta kerül
megrendezésre, töretlen népszerűségnek örvend,
és idén, június 29-30-án szintén számos önkormányzati vezetőt, illetve színes programokat és
mindenki számára érdekes szakmai tanácskozást
és kabinetbeszélgetéseket eredményezett a városban.
A Magyar Polgármesterek XII. Világtalálkozójának fontosabb témái idén is a településüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, a közétkeztetés, a közfoglalkoztatás, településfejlesztés lehetőségei, és
a kistelepülések önfenntartó erejének növelése
voltak.
Folytatva a legutóbbi találkozón megkezdett párbeszédet a politikai pártokkal, ezúttal meghívást
kaptak a Magyar Országgyűlés parlamenti
frakcióinak képviselői, akiket az önkormányzatok jelenéről és jövőjéről kérdezett Dr. Gémesi
György elnök. A kerekasztal-beszélgetés témái
között szerepeltek: önkormányzati feladat- és
hatáskör, finanszírozás, az önkormányzati érdekszövetségek jövőbeni szerepe, esetleges többlet
jogosítványai.
A jelenlegi helyzet megítélésében nem volt köztük vita, a települési vezetők egyetértettek abban,
hogy az oktatást, az egészségügyi szakellátást, a
tűzoltóságok üzemeltetését továbbra is helyben
kellene megoldani. Mivel azonban a kormánypárt parlamenti képviselői nem vettek részt a
programon, közvetlen vita a témáról nem alakulhatott ki, a résztvevők azonban sürgették, hogy
az önkormányzati érdekszövetségek - súlyuknak
megfelelően - bizonyos kérdésekben egyetértési
jogot kaphassanak.

Kerekasztal beszélgetés az önkormányzatok
jövőjéről, a településmarketing fontosságáról

Az előadásokban felbukkantak Veresegyház
adatai is

A résztvevők a helyszínen is megtekinthették
például az úgynevezett „okos zebrát”, a településüzemeltetéshez használható elektromos munkagépeket, korszerű elektromos, kiállított haszonjárműveket, de a szakmai partnerek előadásaiból
az aszfalthibák kijavításának új technológiáitól
az okos köztéri lámpatestek megismeréséig sok
hasznos információhoz juthattak az érdeklődők.
Így szó volt a az ASP gazdálkodási rendszert segítő szolgáltatásokról, a környezetvédelem területén alkalmazható napenergia hasznosító rendszerekről, a modern hulladéktároló, raktározási
eszközökről is.
Kapcsolódó rendezvények
A Polgármesterek Világtalálkozója nemcsak ülésekből és előadásokból állt. A szakmai napot esti
focitorna zárta, ahol a polgármesteri válogatott
a Raiffeisen Bank és a Saldo Zrt . csapataival
mérkőzött meg. A találkozó másnapján pedig,

A gödöllői piacon nagy sikerű kirakodóvásáron is bemutatkoztak a települések

Közélet
hagyományteremtő kezdeményezésként, a Világtalálkozók történetében első alkalommal került megszervezésre egy olyan termékbemutató,
kiállítás és vásár, kóstolóval egybekötve, ahol az
ország különböző tájairól érkező kereskedők mutathatták be tájjellegű termékeiket a gödöllői piac
területén.
A kezdeményezés óriási sikert aratott a helyiek
körében, ezért a szervezők úgy döntöttek, nem
várnak két évet az újabb forgatagig, hanem hamarosan újra lehetőséget adnak a kereskedőknek a
portékáik értékesítésére.
A második nap kerekasztal-beszélgetésének fő
témái a magyar vidék önfenntartó erejének erősítése, jó példák, gasztronómiai, turisztikai lehetőségek vidéken, a közfoglalkoztatás, civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködése
voltak.
Dr. Gémesi György elnök bevezetőjét követően Szulimán Zsolt, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási osztályvezetője szólalt fel, majd
Eszes Béla Jánoshida és Üveges Gábor, „
Bioszentandrás” polgármesterei meséltek kistelepüléseik kincseiről, és arról, hogyan támasztották
fel és tették sikeressé, országos hírűvé településüket, tenni akarásukkal, ötleteikkel. A helyi kezdeményezések, a civil összefogás ereje ma is megmentheti az apró településeket az elsorvadástól,
és ez a két település jó követendő példa lehet az
életben maradásért küszködő hasonló települések
számára.
A nap záró részében a településmarketing fontosságára hívták fel az előadók a figyelmet, hiszen
az önkormányzati vezetők egyik általános nagy
hibája, hogy nem tárják eredményeiket, sikereiket, kezdeményezéseiket a nyilvánosság elé.
L. Péterfi Csaba, Gödöllő Város Kommunikációs igazgatója előadásában elmondta, mennyire
nem kezelik helyén a településvezetők ezt a területet, sokan nincsenek tisztában a kommunikáció
és kommunikációs eszközök fontosságával.
Számos helyi jó példa mutatja a sikeres településmarketing eredményét, ahogyan megfelelő szakmai tudással, szakemberek bevonásával, tudatosan alakítani lehet a településről alkotott képet.
Befejezéseként díjátadásokra került sor: Ambrus Gyöngyinek, Kistokaj polgármester as�szonyának, Beke Lászlónak, Környe polgármesterének és Illár Józsefnek, a kárpátaljai
Palágykomoróc- Kisszelmenc polgármesterének nyújtottak át kimagasló polgármesteri munkájukért díjakat a Világtalálkozón.

Jó példákkal élve
A találkozó idén is több platformon zajlott: a településüzemeltetési szekcióban, Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke, Tab polgármestere moderálásával Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere
és Pergő Margit, Berhida város polgármestere
beszélt az önkormányzatok jelenlegi helyzetéről
és a lehetséges jó gyakorlatokról, megoldásokról,
valamint a Leader csoportok tevékenységéről.
Gyenes Szilárd, a Zöldhíd Régió Kft ügyvezetőjeként a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
előadásában konkrétumokkal támasztotta alá a
jelenlegi helyzet lehetetlenségét. A településüzemeltetés és főképpen a településfejlesztés területein számos olyan lehetőség van, amelyre a találkozó szakmai együttműködő partnerei hívták
fel a figyelmet termékeikkel, fejlesztéseikkel,
modern technológiákkal, így kínálva új lehetőségeket a településvezetők számára a hatékonyabb,
jobb önkormányzati feladatellátáshoz.
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Visszatekintő

A Pest-Cegléd-Szolnok vasútvonal és
előzményei
1846. július 15-én adták át Magyarország első gőzüzemű
vasútvonalát, mely két év munkája nyomán a Magyar Középponti Vasúttársaság irányításával épült Pest és Vác között. 33 km hosszan.

Ezt követően 1847. augusztus 20-án, 10 nappal a Pest-Szolnok vonal előtt
nyitották meg Sopron-Bécsújhely 31.8 km-es szakaszát. Majd 1847.szeptember 1-jén adták át a forgalomnak az ország második vonalát, a Pest-Szolnok vasútvonalat. Közben felépült a pesti indóház, amely kiindulópontja
lett a két vasútvonalnak. Az Eiffel iroda tervei alapján tervezője Auguste de
Serres Gustov Eiffel volt. Wilhelm Paul Edward Sprengel császári építészmérnök tervezte a Pest, Vác, Cegléd és Ószolnok vonal épületeit.
A Pest-Cegléd-Szolnok vasútvonal munkáit Kappely Fülöp fő-és alvállalkozóira bízták. A szolnoki indóház építésével Zitterbarth Mátyás építészt
bízták meg.
1847- szeptember elsején elj9tt a nagy nap, és átadásra került 99 km-s vasútvonal Pest és Szolnok között. Pestről 8 órakor indult el az első szerelvény.
16 kocsival, 600 fő utassal. Köztük volt István főherceg, helytartó, Kossuth
Lajos, Jókai Mór és Zichy Ferenc vasúti főigazgató. Fél 12-kor érkeztek
Szolnokra, az utat 3 óra 30 perc alatt tették meg. A szerelvényt az István és
a Monor nevű mozdonyok húzták, az előfutó mozdony neve ismeretlen. Az
Ó-szolnoki indóháznál ünneplő tömeg fogadta a vonaton érkezővendégeket.
A vonal megnyitásáról Jókai Mór így írt:
„ A vasútvonal egész hosszában virágcsomókkal gazdagon ékített díszkapu
pompázott minden állomáson, s ágyúdurrogás és zene fogadta mindenütt az
érkezőket, míg a 3 és fél óra alatt megérkezett a menet Szolnokra. Megjegyzendő, hogy elöl szüntelen posta lokomotív futott biztonság okáért, míg a
vontató lokomotív, melynek neve István, szépen fel volt koszorúzva.”
Az ünnepi beszédet a vasúti fejlesztés terveit készítő Kossuth Lajos tartotta,
Széchenyi István pedig az indóházzal szemben kikötött Pannónia gőzhajójával kápráztatta el a szolnokiakat. A legnagyobb magyar Kossuth Lajoshoz
hasonlóan maga is lelkes támogatója volt a jövőt jelentő, gőzre alapozott
közlekedésnek, áruszállításnak, a természet adta folyami átrakóhely, Szolnok, pedig ideális körülményeket teremtett e gondolat népszerűsítésére.

A hajdani indóház ma repülőmúzeum

A meghívott vendégek az ebéd elfogyasztása után, 1 óra tájban visszaindultak Pestre. István főherceg helytartó hintón távozott Jászberény felé. Gróf
Széchenyi István pedig gőzhajójával a Tiszán felfelé Tokajig, majd a Bodrogon Sárospatakig, és a Szamoson hajózott.
1848. december 31-én fontos szerep jutott a vonalnak: a szabadságharc során székhelyét áttevő magyar Kormány tagjait, s az osztrák csapatok elől
menekülő pesti és budai lakosokat szállította Szolnokig. Ezzel történelmi
jelentőségűvé vált a Pest-Szolnok vasútvonal.
2016. szeptemberétől az ó-szolnoki épület repüléstörténeti kiállításnak ad
helyet, új neve pedig RepTár lett.
A történethez tartozik még az 1860-as évek elején teljesen átépített Pest állomás helyén, a főváros rendelkezése keretében épülő Nagykörúthoz igazodva, az osztrák államvaspálya társulta 1873-1877. között új, reprezentatív
állomást épített, ez a mai Nyugati Pályaudvar.
A Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub gyűjtéséből

Kultúra

Erdőkertes kulturális programjai augusztusban
Augusztus 10-ig a Faluház és a Könyvtár
zárva van.
Nyitás: augusztus 13-án

27-én 18.00 (csütörtök) Buschraft – folytatódik az
előadássorozat –Előadó: Boldizsár József

6-10-ig (még a zárva tartás idején!) JUDO TÁBOR, Hajdu Ádám judo edző vezetésével.

FELHÍVÁS!

18-án (szombat) „Családi nap a természetben”
Túra a Budai-hegyekben (Rám-völgyi túra) – bővebb tájékoztató a honlapon és plakátokon.

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.

20-án 20.00 KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG A SZENT
ISTVÁN PARKBAN
Községi kitüntetések átadása, ünnepi műsor Államalapító Szent István királyunk emlékére
Köszöntőt mond: dr. Pásztor László polgármester
Műsor: A budapesti Bartók Béla AMI tanárainak
Dixieland zenekara
Utána tűzijáték
23-án 14.00-18.00 VÉRADÁS!
25-én AUTÓSPROMENÁD az Ifjúsági Táborban (Részletek a lap 2. oldalán)
26-án 17.00 Nosztalgia Klub
Szeptemberi előzetes:
8-án Sörfesztivál a Szent István parkban
14-én 15.00-19.00 Babaruha börze
14-15-16 KÖN (Kulturális Örökség Napjai)
29-én 18.00 „ITT ÉLÜNK”
a triennálé
kiállításmegnyitója
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***
„ITT ÉLÜNK”
Elmúlt három év, és idén esedékes a településen és környékén élő képzőművészek közös
kiállítása, amit 2015-ben triennáléként hirdettünk meg.
A meghívó a szlogenünket is tartalmazta: „A
sokszínűség jellemez bennünket...” ezt továbbra is vállaljuk. Aki eljött megnézni a 29 alkotót
befogadó tárlatot, meggyőződhetett erről. Bízom
abban, hogy idén szeptember 29-én ugyanilyen
színes tárlatot nyithatunk. Ez most még csak egy
„emlékeztető” felhívás, hogy minden alkotónak
legyen ideje a munkáit ebből a szempontból is elgondolni, elkészíteni.
A feltételek azonosak lesznek a három év előttivel: a képeket keretezve, vagy 50 x 70-es kartonra
paszpartuzva, a kisplasztikákat talapzattal ellátva
kérjük.

A részvételről augusztus 16-áig kérünk vis�szajelzést, hogy a meghívóban feltüntethessük a
kiállítókat.
A kiválasztott munkákat kérjük, szeptember 6-án
(csütörtök) 9.00-20.00 óráig, vagy 7-én (péntek)
12.00-20.00 óráig kérjük behozni, kiállításra alkalmas állapotban.
***
Kedves Anyukák, Apukák!
A tervezett SZÜLŐKLUB elindult a Faluházban, a neve HÉTSZÍNVIRÁG CSALÁDI
KLUB. Minden páros hét csütörtökön 17.00
órától vannak a találkozások, melyre a gyermekeket is hozni lehet. Emlékeztetőül:
- Ha gyermeke fejlődése eltér az átlagostól, ha
sajátos nevelési igényű, ha tanulási nehézséggel
küzd,
- ha szeretne más szülőkkel tapasztalatot cserélni,
beszélgetni,
- ha szeretne segítséget kapni a felmerülői problémák megoldásához, akkor itt a helye!
A terveink közt szerepel: szakemberek meghívása, ötletek az otthoni fejlesztéshez, fejlesztések
megszervezése helyben, családi játékos programok szervezése, stb.
A végleges programot együtt tudjuk kialakítani,
az Önök igényei alapján, jöjjenek, hogy tudjunk
együtt gondolkodni a témában!
A Kistérség Magazin Erdőkertesen a Faluházban kapható. Ára 180 Ft/db!

Dr. Makkos Ingatlan
Centrum Veresegyházi
iroda
2112. Veresegyház Páskom u. 15.
Tel: 06-20-9446205, 06-28-748-807.

INGATLANOK ADÁSA-VÉTELE ÉS BÉRBEADÁSA teljes körű

szolgáltatással: ügyvédi feladatok, energetikai
tanúsítvány, hitel szakszerű ügyintézésével.

ELADÓ ingatlanokat keresünk Ügyfeleinknek: családi házak, lakások, hétvégi
házak, ipari és egyéb ingatlanok, telkek stb.

Az országos
Iroda aktuális kínálat a
www.ingatlandoktor.com portálon található.
Néhány ajánlat a kínálatunkból. H = hirdetési
azonosító szám, ez alapján a részletes leírást
olvasható. A Veresegyházi Iroda Budapesten,
Szegeden. Tatabányán, tatán, Pápán, Szombathelyen - országosan dolgozik!
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 48,0Mft.
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: 70355 Veresegyház 450 m2 3 szintes ház,
1200 m2 telekkel 78,0 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 15,5Mft.
H: 83521. Fót zártkerti 166m2 3 szintes ház,
2463 m2 telekkel 27,0 Mft.
ERDŐKERTES:
H: 80885 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 csa
ládi 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.

A hónap híre
Véradókampánnyal toboroz
a Vöröskereszt és az OVSZ
Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért! elnevezéssel indított nyári véradókampányt
a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. A véradókra értékes heti,
havi nyeremények várnak és egy fődíjat is
kisorsolnak a játékban résztvevő önzetlen
segítők között.
Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért döntöttek
úgy az országos szervezetek, hogy június 18-a
és szeptember 2-a között kampányt indított.
Mindenki, aki vért ad, egy személyre szabott
köszönőkártyát kap, amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kártyán szereplő
kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar
oldalon, értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak, sőt, a kampány végén egy fődíj is
gazdára talál.
A heti nyertes egy igazi véradó élménycsomaggal gazdagodik, mely tartalmaz egy páros belépőt a Budapest Park valamelyik koncertjére,
egy páros RepTár belépőt a szolnoki repülőmúzeumba és egy két személyre szóló borkóstolót
a badacsonyi Laposa Birtokra. A szervezők
havonta kisorsolnak egy kétszemélyes, 3 nap
2 éjszakás exkluzív wellness pihenést is a véradók között, a fődíj pedig egy nagyképernyős
tévé lesz a Tesco Magyarország felajánlásából.
A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800
véradóra lenne szükség, ezért a Vöröskereszt
és az OVSZ minden lehetőséget megragad,
hogy véradókat toborozzon. Idén is kitelepülnek a nagyobb fesztiválokra – elsőként a
VOLT Fesztiválon lesz lehetőség véradásra a
Vöröskereszt véradókamionjában.
A pontos véradóhelyszínek és időpontok a
www.veradas.hu és www.ovsz.hu oldalakon,
valamint a Vöröskereszt ingyenes véradós
mobilapplikációján érhetőek el.

Innen-onnan
A pszichiátria jogsértéseit vizsgálják
Mennyire lehet kiszolgáltatott egy olyan ember, akit válófélben lévő házastársa juttatott
kényszerrel a pszichiátriára, hogy előnyhöz
jusson a gyermekelhelyezésben? És valaki, akit oly mértékben legyógyszereznek a
pszichiátrián, hogy ebben a kémiai kényszerzubbonyban képtelen saját érdekeit
képviselni? Ilyen és ehhez hasonló ügyekkel
foglalkozik egy civil szervezet, amely kifejezetten a pszichiátriákon történő jogsértések
felderítésére specializálódott.
Egyáltalán megtörténhetnek ma ilyen esetek
Magyarországon? Ma, az információs dömping és az átláthatóság korában elég abszurdnak hangzik. Sajnos a pszichiátria még ma is
eléggé zárt világ, módszertana és diagnózisai
pedig eléggé szubjektívek ahhoz, hogy az intézetek falai között szinte bármi megtörténhessen.
Egy 21 éves fiú rosszullét miatt került a kórházba, onnan a pszichiátria osztályra, mondván: két-három napig infúziót kap, és minden
rendben lesz. Családja másnap szinte sokkot
kapott, amikor a fiút a zárt osztályon találták
meg: magán kívüli állapotban volt, kikötözve,
bepelenkázva, szeretteit nem is ismerte meg.
Az édesanya kérdésére, hogy mégis mit csináltak a fiával, azt a választ kapta: nyugodjon
meg, ez természetes folyamat, másnapra már
semmi baj nem lesz. Másnap hajnalban az
édesanyával telefonon közölték: a fia meghalt.
Mindössze másfél nap pszichiátriai kezelés
után.
Az ötvenes éveiben járó férfi biciklis baleset
miatt került a traumatológiára, majd onnan
– nem egészen világos okból – a pszichiátriai osztályra. A férfit folyamatosan az ágyhoz
kötözve tartották, arra hivatkozva, hogy le ne
essen; mind a négy végtagja rongyokkal az
ágyhoz volt kötözve, a vállak külön lekötve,
és mivel a férfi mozogni így nem tudott, pelenka is járt a lekötözéshez. Családja beszámolója szerint a férfi a kórházi tartózkodás során
70-ről alig több mint 40 kilósra fogyott. Majd
egy nap kiderült: a lefogyott, tompára gyógyszerezett, kikötözött férfi nyomtalanul eltűnt a
pszichiátriáról. Családja azóta is keresi.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
(CCHR) több mint 20 éve foglalkozik az ilyen
ügyek feltárásával és az áldozatok segítésével,
egy nemzetközi szervezet hazai csoportjaként.
Ingyenes jogsegélyszolgálatát az elmúlt két évtizedben több ezren keresték meg sérelmekkel.
Az alapítvány munkájának eredményeképpen
ma már szokványos, hogy a hivatalos szervek
megbüntetik vagy elmarasztalják a visszaélést
vagy bűncselekményt elkövető pszichiátert
vagy intézetet.
Ha családtagja, ismerőse emberi jogait megsértették a pszichiátrián, felveheti a kapcsolatot az
alapítvánnyal a következő elérhetőségeken:
Telefon: 06 (1) 342-6355 vagy
06 (70) 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
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Pr
FAVÁGÁS zöldterület gondozás
• veszélyes fák bontása
• fakivágás
• gallyazás
• bozótirtás
• fűkaszálás
Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

Veresegyház Városi
Önkormányzat Idősek Otthona

KARBANTARTÓI
munkakörbe munkatársat
keres
Feladatok:
- Gépkocsivezetői feladatok: árubeszerzés,
idős emberek szállítása kirándulásokra és
rendezvényekre
- Épületkarbantartási munkálatok
- Fürdőgépészeti tevékenység
Elvárás:
- valamilyen szakirányú végzettség (pl.: villanyszerelő, asztalos, vízvezetékszerelő, stb.)
- B kategóriás jogosítvány, 3-5 éves vezetői
gyakorlat
- segítőkészség, rugalmasság
Bérezés: KJT szerint (alapbér+pótlék)
A kinevezés határozatlan időre szól és az állás azonnal betölthető.
Érdeklődés személyesen:
az intézményvezetőnél, Idősek Otthona
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06-20-428-55-07, 28-386-200
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

Veresegyház Városi Önkormányzat
Idősek Otthona

gondozó csapatába
állást hirdetünk

Várjuk jelentkezését,
ha szereti az embereket,
ha a szakma iránt elhivatott és
az idősellátás iránt elkötelezett,
megbízható és pontos.
Az állás betölthető:
B kategóriás jogosítvánnyal, több éves gépkocsivezetői gyakorlattal, szociális gondozó és ápolói szakképesítéssel, illetve szakképesítés nélkül.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a 257/2000. Kormányrendelet
az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezései szerint.
Az állás azonnal betölthető.
Az állás betöltésével kapcsolatosan további információt az intézmény vezetője nyújt, a 06-28-386-200,
06-20-428-55-07 -es telefonszámon.
Jelentkezéséhez kérjük csatolja az alábbiakat:
Szakmai önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget
igazoló oklevél fénymásolatai (amennyiben van).
Feladatok: egyműszakos munkarendben elsősorban
az otthon lakóinak szállítása, valamint a gondozási
munkában részvétel.

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT
magánrendelés
Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00
István Király Gyógyszertár
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.
DR. GÉCZI MÁRIA
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Bejelentkezés: 06 20 5421183,
hétköznap 16:00-19:00
Váchartyán

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 könnyű, 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
30 4686686

Veresegyház

központjában:

Otthoni Pénzkereset!
Reklámtárgyak csomagolása, stb.
06-90-60-36-07, (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-12228397)
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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

Színesen
Egy híján húsz...
Veresegyház július első hétvégéjén ünnepelte várossá nyilvánításának 19. évfordulóját. A közel két évtizedes, hagyományos rendezvénysorozat ebben az
évben újabb elemekkel bővült: a Tóstrandon látványos sárkányhajó verseny
zajlott családok, baráti és munkahelyi társaságok részvételével.
A korábbi évek nagy érdeklődésére tekintettel megváltozott a városünnep
helyszíne is. A 19. évre az ünnepség kinőtte a főteret, így az események a tó
környékén illetve a Búcsú téren összpontosultak.
És ahogyan már megszokhattuk, volt főzőverseny, gyerekprogramok,
kézműveskedés, játszóház, könnyűzenei koncertek, este lampionos csónakfelvonulás, a színpadon fiatal tehetségek tűntek fel, a három napos rendezvénysorozat fő attrakciójaként pedig koncertet adott Rúzsa Magdi, ahol óvatos
becslések szerint is legalább 4 ezren szórakoztak.

Délutáni táncbemutató

A programok a tóstrandon és a Búcsú téren zajlottak

A főzőverseny dandárjában

Hamisítatlan betyáros étek fő a bográcsban

Telik-múlik a vakáció
A Kistérségben elő sok-sok gyerek számára rengeteg nyári tábor biztosítja a felügyeletet
és a szórakozást egész nyáron át. Néhány helyre bekukkantottunk, hogy nyár derekán
megnézzük, mivel is telik a szünidő…

Erdőkertesi természetjáró tábor

Farmer
UHT tej
1,5%, 1l,
169 Ft

Apenta üdítőital
Sertéscomb

Játék a balett táborban

Idén 20 éves az erdőkertesi Ifjúsági tábor

Pick párizsi

Sertés, Sajtos-snidlinges

Málna, bodza,
light málna
1,5l, 133 Ft/l
199 Ft

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

péntek, szombat, vasárnap

Nyitva tartás:
9 – 13 óráig.
14 – 18 óráig.

vasárnap: 17 óráig.

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Tel: 06 27 543 225
www.vokejamk.hu
www.terepasztal.shp.hu

Futóverseny és családi nap

AQUAWORLD
futóverseny

Ha mindened a futás, szeretsz mozogni vagy csak egy sportos, családi
programot keresel, jelentkezz!
IDŐPONT: 2018. SZEPTEMBER 16, VASÁRNAP
TÁV: Aqua 10 km | Aqua 5 km | Aqua 2,5 km | 3 x 1 km váltó | Ovis futás 300 m
NEVEZÉSI DÍJ: 500-3500 Ft/fő (távtól függően), amely tartalmazza a chipes
időmérést, befutó csomagot, érmet és 50%-os kupont az Aquaworldbe!
Bővebb információ és jelentkezés: www.aquaworldresort.hu

A resort of VAMED Vitality World

Soó-DER PROFIT KFT
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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

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

Soós Szilvia

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

