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Mire májusi lapszámunk az olvasók kezébe kerül, már nem uralják annyira életünket a
 koronavírus-járvány miatti változások, mint a megelőző hetekben. 

A korlátozó intézkedések jó részét feloldották: újra személyesen vehetnek részt a hívők a szentmisé-
ken, kinyithattak az óvodák, az éttermek és a nem élelmiszert árusító boltok is várják ismét a vevő-

ket. Marad viszont az iskolákban az online oktatás, sok munkavállaló továbbra is otthonról 
dolgozik, és a boltokban és piacokon továbbra is érvényben van az életkor szerinti korlátozás.

 Ha közösségbe megyünk, például vásárolni vagy orvoshoz, viselnünk kell a védőmaszkot, és hasz-
nálnunk kell kézfertőtlenítőt. Szórakozási lehetőségként egyelőre a kirándulás, sport és séta marad, 

szerencsére közben ilyen szép látvány is tárulhat az ember szeme elé, mint amit a képen látunk…



Színesen

A botanikus kert újra várja látogatóit

Május 18-tól újra látogatható a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert három sza-
badtéri gyűjteménye a szokásos nyári nyitva tartási rend szerint, naponta 
8.00-18.00 óráig.

A látogatók még néhány hétig késő tavaszi-kora nyári pompában láthatják 
a kertet, és a nyitás utáni napokban nyomon tudják követni, hogyan fordul 
át a kert tavaszi arca a nyáriba.

Jelenleg még virágoznak az embermagasságú, Ázsia hegyvidéki lejtőin 
honos korbácsliliomok, a Kínában honos és a „virágok királyának” neve-
zett fás bazsarózsák különféle fajtái, és az idén először látható szakállas 
nőszirom-gyűjtemény virágzása, amelyek nem csak káprázatos színükkel, 
hanem intenzív illatukkal is elbűvölik a látogatókat.

Az amerikai származású növények között megtalálhatóak a halvány lila vi-
rágú prérigyertyák, az amerikai virágsom, illetve már nyílik a kerti hibrid 
illatos fűszercserje. A látogatókat nem csak fák és virágok várják, hanem a 
betelepült madarak is.
A botanikus kert, ahol a természet a zárás idején is tette a dolgát, ezentúl 
ismét megoszthatja kincseit a látogatókkal.

A botanikus kert tavaszi pompájában látható
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Június 14. és 21. 
 
 

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 

Változások a betegellátásban
A korlátozások enyhítésével Pest megyében visszaállt 
megszokott rendjébe a háziorvosi szolgálat, ám továbbra is 
telefonon kell bejelentkezni az orvoshoz, háziorvoshoz, és 
ezt követően kerülnek besorolásra a betegek. A járványügyi 
készültség a kórházakban továbbra is fennáll, hogy adott 
esetben rugalmasan lehessen reagálni a fejleményekre, de 
a fekvőbeteg-ellátásban a tervezhető műtétek is elvégezhe-
tőek már.

A veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ május 
elejétől a következő módon fogadja a betegeket: az intéz-
ményben működő Synlab Kft. laboratóriuma visszavoná-
sig csak limitált számban vállal laborvizsgálatot előjegyzés 
alapján a megszokott telefonszámon vagy online előjegy-
zési rendszerben. Vérvételre 7 órától lehet jelentkezni.

Szakellátás igénybevételére előjegyzés alapján van lehető-
ség, továbbá az intézmény több lépésben kiépíti a telefonos 
konzultáció lehetőségét. Első lépésként a belgyógyászaton 
és a diabetológián van lehetőség a telefonos konzultációra.

A konzultáció a következő módon kérhető: fel kell hívni a recepciót, ahol egyeztetést követően a páci-
ens időpontot kap a telefonos szakorvosi konzultációra. Abban az esetben, ha a telefonos konzultáció 
során nem orvosolható a probléma, kap időpontot szakorvosi vizsgálatra. A telefonos konzultációhoz 
készítsék elő a korábbi dokumentumokat, szedett gyógyszerek listáját, ha van laboreredményt, naplót 
stb., és a megadott időben tartózkodjon a telefonja közelében! 

Az intézményben az alábbi ellátások időszakosan NEM működnek:

• keddenkénti diétás tanácsadás
• szerdánkénti audiológia és fül-orr-gégészet
• szerdánkénti nőgyógyászat
• csütörtökönkénti szemészet
• a gyermekortopédia és a csecsemők csípőszűrése
 
A szombati ügyeleti gyermekgyógyászati ellátás 9-13 óra között határozatlan ideig nem megoldott.
A Misszióban továbbra is elérhető a telefonos szakmai tanácsadás, tájékoztatás, melyet 8 és 16 óra kö-
zött az alábbi telefonszámon vehetnek igénybe: 06-30-166-07-49. Ez a telefonszám a fenti időponton 
kívül nem érhető el.

További változás, hogy az endoszkópos vizsgálatokat csak negatív COVID teszt birtokában lehet el-
végezni.

A vizsgálat előtt 24-48 órával intézményünkben reggel 7.30- 8.30 között telefonos egyeztetést köve-
tően veszik le az orr-garat mintát és az eredmény alapján dől el, hogy a vizsgálat elvégezhető-e vagy 
sem. A lelet 48 óráig érvényes.
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HOGYAN DOLGOZIK AZ ESÉLY A VESZÉLYHELYZETBEN?

Pályázat megyei kisvállalkozásoknak

Új pályázati felhívás jelent meg a Pest megyei és budapesti mikro-, kis- 
és középvállalkozások támogatására 18,8 milliárd forintos keretösszeg-
gel a Széchenyi 2020 program keretében. A támogatási konstrukció a 
vállalkozások hatékonyságának növelését, a munkahelyek megtartását 
és új munkahelyek teremtését segíti. 

A felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékeny-
ségük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulás-
ra, figyelemmel a koronavírus gazdasági hatásai által leginkább sújtott 
vállalkozások nehézségeire. A konstrukció magyar, high-tech és „zöld”, 
ugyanis döntő többségében magyar tulajdonú vállalkozásokat támogat-
nak abban, hogy csúcstechnológiájúvá és energiahatékonyabbá, zöl-
debbé váljanak. A kiírás eltér az eddigiektől, mert egységes pályázati 
konstrukció keretében lehet jelentkezni olyan célokra, amelyek a vál-
lalkozások hatékonyságát növelik. A Kormány a felhívás feltételeinek 
megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 153,5 millió 
Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló 
forrás erejéig, illetve a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek 
megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támoga-
tás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 153,5 millió Ft összegű 
előleget biztosít.

A pályázatra minden budapesti, vagy Pest megyei székhellyel és leg-
alább 1 teljes év lezárt üzleti évvel rendelkező KKV jelentkezhet, akik-
nek a 2020. áprilisi átlagos statisztikai állományi létszáma eléri az 5 főt.
A támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00 órától 2020. 
november 2. 12:00 óráig lehetséges.
(Forrás: palyazat.gov.hu)

A koronavírus-járvány kapcsán rengeteget hallunk és olvasunk az egészség-
ügyi dolgozók, orvosok, ápolók, és a kereskedelmi dolgozók helytállásáról, 
és a legnagyobb közösségi oldalon még az a kezdeményezés is teret nyert, 
ami minden este pontban nyolc órakor nyílt színi tapsra szólított fel min-
denkit a kórházi dolgozók biztatására. Van azonban egy másik szervezet is, 
amely nagyon fontos és sokrétű gondozási szerepet tölt be, és amelynek fel-
adatai a korlátozások idején megsokszorozódtak: a szociális gondozás. 
A Veresegyházi Kistérség településein ezt a szolgáltatást az Esély Szociális 
Alapellátó Központ végzi és végezte a legszigorúbb korlátozások idején is. 
Az intézmény vezetője, Nagyné Gódor Csilla kérésünkre összefoglalta, ho-
gyan változott meg a munkájuk az elmúlt hetekben, és mi mindent sikerült 
tenniük a gondozott idősek és a családok érdekében.

Milyen feladatokkal kellett kibővíteni a tevékenységeiteket?
-  Intézményünk március 12-től napjainkig a következő feladatok ellátásá-
ban vett és vesz részt. Feladatot vállaltunk a 60 év feletti lakosok ellátásában, 
Veresegyházon 4 fő, 60-70 év közötti lakosoknak vásároltunk be, vagy vál-
tottuk ki gyógyszereiket. A 70 év felettiek ellátását a városi önkormányzat a 
bölcsődei és az óvodai dolgozókkal biztosította. Erdőkertesen a 60 év feletti 
lakosok ellátásában 44 idős embernek vásároltunk be és váltjuk ki gyógysze-
reiket. Galgamácsán 6, Vácegresen 1 idős ember kérte a segítségünket. Ezt a 
feladatot a családsegítős kollégák bevonásával valósítottuk meg. 

Milyen óvintézkedéseket tettetek a járványhelyzetben? Hiszen a gondozók 
közvetlenül találkoznak a gondozottakkal, a segítségkérőkkel az irodában, 
a kapcsolattartásban, a gondozói munkában egyaránt. 
A családsegítő ügyfélfogadását úgy korlátoztuk, hogy az irodába nem tudtak 
a kliensek bejönni, a munkatársaink mentek ki inkább hozzájuk.  Megszűnt 
a Magyar Élelmiszerbank által biztosított élelmiszer osztása. helyette a kol-
légák házhoz szállították a csomagokat. Veresegyházon 30 családba 70 fő 
részére, Erdőkertesen 63 családba 202 fő részére viszünk hetente két alka-
lommal csomagot. Az ellátási területünkön természetesen minden ellátottra 
gondolunk, a házi gondozók bevonásával ők is kapnak időnként csomagot. 
Hetente átlagosan 2 tonna élelmiszert osztottunk szét. 

Kaptatok-e ehhez segítséget, és ha igen, honnan?
- Erdőkertesen meg kell említenem a „Melegtálak Adriánától” vállalkozást, 
akik a településen élő hátrányos helyzetű családok részére 8 alkalommal 
összesen 285 adag meleg ebédet ajánlottak fel. Ezt is a családsegítős kollé-
gákkal szállítottuk ki a velünk kapcsolatban lévő rászoruló erdőkertesi csa-
ládoknak.

Miben, illetve hogyan tudtatok segíteni a veszélyhelyzet idején?
- Jelentősen megnövekedett a szociális étkeztetést igénylők és a házi segít-
ségnyújtásban ellátottak száma: naponta 98 fő étkezését oldjuk meg. A kór-
házi ágyak felszabadítása miatt 1 fő igényelte a segítségünket. 
Intézményünk még a korai intézkedés keretében vásárolt védőfelszerelést, 
ezért ebben nem volt fennakadás. Intézményvezetői utasítást kaptak a dol-
gozók az óránkénti felület-fertőtlenítésre, a kötelező védőfelszerelések hasz-
nálatára és ezek naplózására. 
Március folyamán kaptunk házilag készített maszkokat is, így nem csak 
a megvásárolt, egyszer használatos védőmaszkokkal tudtuk a kollégákat 
ellátni. 
Gondoltunk a lakosokra is, hiszen egy darabig nem lehetett vásárolni masz-
kot, illetve horribilis lett az ára. A SZEDER Egyesület vásárolt anyagot, amit 
a Rőfös Dóri és a térség lakosai kiegészítettek. Az anyagból 8 hölgy varrt 
Erdőkertesre maszkot, amit 213 család, 426 főjének osztottunk ki. 
Veresegyházon is csatlakoztak az óvoda dolgozói az akcióhoz, így az ott 
készült maszkot a veresegyházi lakosoknak osztottuk. Itt több mint 45 család 
kapott a maszkokból. 

Milyen speciális, máskor szokatlan problémával fordulnak hozzátok a csa-
ládok, például az online oktatás kapcsán?
- A gyermekek digitális oktatásával kapcsolatosan a szülők nem igazán kér-
tek segítséget, azonban az elmúlt napokban sorra derül ki, hogy egy-egy 
gyermek március 16. óta nem teljesíti megfelelően a feladatait. Sajnos ezek-
ben az esetekben most már nehéz segíteni, hiszen eltelt 2 hónap. Természete-
sen az időben elküldött jelzés esetében kollégáim azonnali segítséget tudtak 
nyújtani. A tanulásban lemaradt gyerekek részére a nyári korrepetálást, vagy 
felzárkóztatást tartom megoldásnak, mely az iskolák kompetenciája ugyan, 
de a haszna nem vitatható. 

Érkeznek-e adományok, és ha igen, milyen jellegűek?
Az adományok fogadása szünetel ez alatt az idő alatt. Sem ruhát, sem bú-

tort nem tudunk fogadni. Felhívnám a lakosok 
figyelmét, hogy a karantén során kiselejtezett 
ruhákat sem tudjuk majd fogadni nagy mennyi-
ségben. Gondoljanak bele, hogy amit most ott-
hon kiválogatnak egy-két zsákkal, mennyi idő 
alatt viszik el a családok! Hiszen mi sem vásá-
rolunk egy-két zsáknyi ruhát, mert annyira nincs szükségünk... A rászoruló 
emberek sem visznek el többet, csak annyit, amennyire szükségük van. 
Sokszor megkapjuk azt a vádat, hogy itt biztosan nincs rászoruló ember. De 
abba már kevesen gondolnak bele, hogy az általuk felajánlott ruhát mennyi 
idő alatt gyűjtötték össze…  

Az összes plusz feladathoz kaptatok-e plusz támogatást is?
Intézményünk feladatai megsokasodtak, és kicsit átalakultak. A családsegí-
tős munkatársak besegítettek a szociális ebéd kihordásba, a házi segítség-
nyújtásba. a házi gondozók, nappali ellátásban dolgozók pedig az élelmi-
szer-osztásba. 
A megnövekedett feladatok ellátása több mint 1,5 millió forintos plusz ki-
adást jelentett, amihez nem kaptunk központi támogatást. Azonban, itt kell 
megköszönjem az önkormányzatok támogatását, legyen az anyagi, vagy er-
kölcsi.  Együttműködésünk, úgy gondolom példaértékű. Napi kapcsolatban 
állunk a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Folyamatos egyeztetések, ak-
ciótervek eredményeképp kimondható, hogy az akadályt jól vettük. Bízom 
benne a lakosok is így érzik. 

Most, hogy a korlátozások nagy részét feloldották, mire készültök a jövő-
ben?
- Lassan visszaállunk a normál működésre. Kinyitjuk a kapuinkat, beindul 
az ügyfélforgalom. Ezekről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a www.
eselykisterseg.hu honlapon vagy a facebook oldalunkon. Ami nagyon fon-
tos, hogy az idén is lesz tábor! Június 29.-július 31. között a SZEDER Egye-
sülettel közösen idén is tartunk tábort. Tekintettel arra, hogy a részleteket 
még nem ismerjük, a fenti oldalakon informálódhatnak. Egyéb kérdésekben 
pedig a következő elérhetőségeken kereshetnek fel minket: Veresegyház 
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ - 2113 Erdőkertes, Fő út 51. 
Tel/FAX: 06-28-476-269. Email: esely@eselykisterseg.hu. 

 Esély Szociális Alapellátási Központ
A hónap híre
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Idősbarát Önkormányzat Díj 
pályázat

Az önkormányzatok idősügyi feladatai ellátá-
sának elismerése céljából idén 17. alkalommal 
adott ki Idősbarát Önkormányzat Díj pályázati 
felhívást az emberi erőforrások minisztere és 
a belügyminiszter. A Hivatalos Értesítő 2020. 
évi 25. számában jelent meg az Idősbarát Ön-
kormányzat Díj 2020. évi felhívása.

A díjat pályázat útján azok a helyi önkormány-
zatok nyerhetik el, amelyek megvalósítják az 
Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és 
adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) 
ESZCSM-BM együttes rendeletben megha-
tározott követelményeket, vagyis a szociális 
gondoskodás körébe tartozó kötelező alapfel-
adataikon túl aktív tevékenységükkel - külö-
nösen a pályázati lehetőségek kihasználásával 
- elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek 
működését, illetve hozzájárulnak szabadidős 
programjaik megszervezéséhez, példamutató 
együttműködést alakítanak ki az idősügy te-
rületén tevékenységet folytató szervezetekkel, 
illetve személyekkel, a helyi közéletbe, illetve 
annak alakításába széleskörűen bevonják az 
időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket, és 

kialakították a helyi idősbarát politika azon 
rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e te-
rületen az eredményes működést.

A pályázat beküldésére az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető tömeges megbete-
gedést okozó humánjárvány miatt ebben az 
évben hosszabb idő áll rendelkezésre. Bekül-
dési határidő: 2020. szeptember 10. (csütörtök) 
23 óra 59 perc.

Újra nyitva a lakossági 
hulladéklerakó

A hónap híre

Még mindig sokan költöznek vidékre

Az egyik nagy országos ingatlaniroda összesítése szerint év eleje óta a budapesti agglomeráció 
településein nőtt a legjelentősebben az eladások száma: Érden 800 fővel nőtt a lélekszám, de Sziget-
szentmiklóson és Veresegyházon is több százzal többen élnek, mint egy éve. A lakosság számának 
emelkedése a természetes növekedést, vagyis a születéseket is magában foglalja.
Az ingatlan.com portál a hivatalos adatok alapján megvizsgálta, hogy egy-egy településen meny-
nyivel többen laktak most, mint egy évvel korábban, valamint, hogy a legnépszerűbb településeken 
hogyan alakulnak az ingatlanárak a budapesti átlaghoz képest.
Az első három helyen Érd, Szigetszentmiklós és Veresegyház áll, az első tízben szerepel továbbá 
Dunaharaszti, Gyömrő, Nagytarcsa, Halásztelek, Délegyháza, Göd és Biatorbágy is.
 Az adatok szerint Érden 775-tel nőtt a létszám egy év alatt, így teljes népesség megközelítette a 
70 ezret. Szigetszentmiklóson 513 fővel nőtt a lakosság, így a város majdnem 40 ezres népességgel 
kezdte a 2020-as évet, Veresegyházon pedig 503-mal nőtt a lélekszám egy év leforgása alatt.

Jobbak az árak, mint a fővárosban

A szóban forgó tíz agglomerációs településen jóval alacsonyabbak a lakásárak, mint Budapesten. 
A fővárosban az átlagos négyzetméterár 704 ezer forintot tett ki április végén, ami 156-296 ezer 
forinttal haladja meg az említett településeken jellemző kínálati árat.
Az ingatlan.com adatai alapján Érden áprilisban 473 ezer forintos átlagos négyzetméteráron kínálták 
a lakóingatlanokat, azaz lakások és házak négyzetméterét, Szigetszentmiklóson 433 ezer forintért, 
Veresegyházon pedig 459 ezer forintért. A tíz érintett budapesti agglomerációs település közül Dél-
egyháza a legolcsóbb, ott egy négyzetméter átlagosan 408 ezer forintba kerül.
Mindez azt is jelenti, hogy az átlagárakat egy 100 négyzetméteres lakóingatlanra vetítve az agglo-
merációs településeken Budapesthez képest akár 16-30 millió forinttal alacsonyabb összegért lehet 
vásárolni.
(Forrás: pestmegye.hu)

2020. május 25. hétfőtől kezdődően a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofi t Kft. közleménye szerint a Ke-
repes Ökörtelek-völgyben és Nógrádmarcalban 
működő hulladékkezelő központok– korlátozások 
mellett – újra fogadják a lakossági beszállítókat.

Az ügyfelek hétköznapokon 8 és 16 óra között 
látogathatják a hulladékkezelő központokat, ame-
lyek esetében az átadható hulladék mennyiségére, 
minőségére és származására vonatkozó szabályok 
nem változnak.

Ugyanakkor a koronavírus miatti fertőzésveszély 
csökkentése érdekében bizonyos korlátozó in-
tézkedéseket vezetett be a Társaság. Ezek közé 
tartozik, hogy a központok területére egyszerre 
– védőmaszkot és -kesztyűt használó – csak két 

különálló beszállító (két személyautó) léphet be, 
az ennél nagyobb egyidejű létszámot elkerülendő 
a telephelyek bejáratánál kell várakozni.

A helyszínen a Társaság alkalmazottja rögzíti a 
hulladékátadó személy nevét, lakhelyét, illetve 
a leadni kívánt hulladék típusát és mennyiségét. 
Ezt követően a beszállító köteles az útmutatást 
követve, szelektálva, saját kezűleg a megfelelő 
konténerbe helyezni a hulladékot. A visszamérést 
követően a mérlegjegy és a kiállított számla alap-
ján történik a hulladékkezelési szolgáltatás költ-
ségének meghatározása.

A gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó új-
ratervezés program keretében szervezett ingye-
nes, 8 hetes informatikai online oktatásra május 
22-ig lehetett jelentkezni, és a regisztrációk szá-
ma már a meghirdetést követő néhány órán belül 
elérte a 15 ezret. 

A felnőttképzésre bárki jelentkezhetett, aki betöl-
tötte 18. életévét, rendelkezik saját számítógép-
pel, interneteléréssel.
A 8 hetes informatikai alapozó ingyenes képzést 
azoknak ajánlják, akik a vírusjárvány miatt mun-
ka nélkül maradtak, idejük szabadult fel, vagy 
fontolgatják az informatikai pályára lépést. A 
képzésben törekednek az alapoktól kezdve a min-
dennapi életben hasznos ismeretek átadására, és a 
tervek szerint a mostani alapképzésre magasabb 
szintű kurzusok is épülnek majd.

HOGYAN ZAJLIK A KÉPZÉS?

Az online program 8 hét alatt végezhető el, és 
naponta 2-6 óra elfoglaltsággal jár attól függően, 
hogy valaki mennyi időt tud rászánni, illetve hogy 
milyen informatikai ismeretekkel rendelkezi. Mi-
vel a tananyag nagyrészt videós útmutatás alapján 
elvégzendő feladatok végrehajtásából áll, ezért 
könnyen beilleszthető  a saját napirendbe.

A 8 hetes időtartam arra is lehetőséget ad, hogy 
munka mellett, vagy akár csak hétvégén haladva 
is elvégezhető legyen, heti 10-30 óra befektetett 
tanulással. 
Aki már rendelkezik informatikai ismeretek-
kel, az bizonyos tananyagrészeket át is ugorhat, 
amennyiben sikeresen teljesíti az anyagrészekhez 
tartozó tudásfelmérő teszteket. Ezen tesztek telje-

sítése azonban nem mentesít a záróvizsga alól, csu-
pán a gyakorlás célját szolgálja.

A kurzus egy záróvizsgával zárul, amelynek si-
keres teljesítése az egyik feltétele annak, hogy a 
résztvevők 100%-os állami támogatással tanul-
hassanak tovább a programban elérhető IT-képzé-
sek egyikén, és akár programozói képzettséget is 
szerezhessenek. 

Bár a lehetőség már lezárult, azért írunk róla rész-
letesebben, mert a nagyszámú jelentkezés miatt 
elképzelhető, hogy lesz újabb hasonló lehetőség 
szakmaváltó kurzus elvégzésére, illetve az egyéb 
foglalkozásokhoz nélkülözhetetlen informatikai 
ismeretek megszerzésére. 

Amennyiben így lesz, kár lenne róla lemaradni…

Gazdaság
Elindult az ingyenes informatikai oktatási program
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OktatásEgészség
Mire ügyeljünk az 
újraindulásnál?

Május 18-át követően lassan megindult az élet 
mindenhol: ismét kinyithattak Pest megyében is 
az éttermek, irodák, üzletek, szabadtéri turiszti-
kai intézmények, amelyeket a koronavírus miatti 
korlátozások miatt heteken keresztül zárva kellett 
tartani a kormányzati rendelkezések értelmében. 

Örömteli hír, hogy lassan visszatér minden a régi 
kerékvágásba, van azonban valami, ami különö-
sen fontos az újraindulás előtt minden egyes eset-
ben: az ivóvízrendszer megtisztítása. Ugyanis, ha 
ezt elmulasztják, egy újabb járvány szabadulhat 
el, az elzárt vízvezetékek miatt.

A legtöbb irodaházban, iskolában, plázában és 
hasonló nagy épületben elzárták a vizet az utóbbi 
hónapban, így most a világ egészségügyi szakér-
tői attól félnek, egy elfeledett betegség ütheti fel 
újra fejét, amikor újra megindul az élet, és meg-
indul a víz a hetekig használaton kívül álló veze-
tékekben.

Miért veszélyes a „pangó víz”?

Amikor nem áramlik a klórral kezelt ivóvíz a 
vezetékekben, és a hőmérséklet is ingadozik, 
olyankor megfelelő körülmények alakulnak ki az 
úgynevezett legionárius betegséget kiváltó kór-
okozók elszaporodásához.

A rejtélyes kór először 1976-ban bukkant fel, mi-
kor különös körülmények között halt meg néhány 
héten belül 25 amerikai veterán azután, hogy egy 
gyűlésen vettek részt. Magas lázzal és tüdőgyul-
ladással kerültek kórházba – róluk, a legionári-
usokról kapta a nevét a betegség. A baktériumot 
azonban csak később sikerült azonosítani, eredete 
pedig sokáig volt ismeretlen.

Később jöttek rá fertőzést vizsgáló mikrobiológu-
sok, hogy ez a baktérium álló vizekben szeret élni, 
jellemzően melegben, különösen a nagy méretű 
légkondicionáló berendezésekben szaporodhat 
el, vagy rosszul karban tartott vízvezetékekben, 
zuhanyzókban, csaptelepekben, amennyiben nem 
tisztítják őket, vagy ritkán vannak használatban.

A legionella fertőzés tünetei nagyon hasonlítanak 
a koronavíruséra. A betegek magas láztól, fejfá-
jástól, száraz köhögéstől szenvednek, és egy tize-
dük meg is hal a súlyos tüdőgyulladás következ-
tében. A legrejtélyesebb a jelenségben az, hogy 
több koronavírusos beteg szervezetében megta-
lálták a legionella nevű baktériumot is, a betegek 
20 százalékánál.

Hogyan előzhető meg a fertőzés?

Az egészségügyi szervezetek mindenkit arra fi-
gyelmeztetnek a világban, aki hotelek, szállodák, 
iskolák, gyárak, irodaházak üzemeltetését végzi, 
hogy gondosan fertőtlenítsék a vízvezetékeket 
az épületekben. Ez egy kisebb rendszer esetében 
akár annyit is jelenthet, hogy egy ideig megnyit-
ják a csapokat, hogy a csövekben hetek óta álló 
és esetlegesen fertőzött, de mindenképpen állott 
és kellemetlen ízű, szagú víz kiürüljön. Nagyobb 
létesítményekben az ilyenkor szokásos előírások 
szerint kell a fertőtlenítést elvégezniük. Hasonló 
óvintézkedések javallottak a szökőkutakkal kap-
csolatban is.

Előnyünkre is fordíthatjuk a digitális oktatást
A nehézségei mellett rengeteg lehetőséget is jelent az osztálytermekből az online 
kapcsolattartásra áthelyezett oktatás. Új szemléletet sajátíthatunk el, kísérletezhe-
tünk és felkészíthetjük magunkat az egyre inkább digitálissá váló világra.

Tilos a behajtás!

Május közepétől súlykorlátozás van érvényben 
Váchartyán belső úthálózatán. A határozat ér-
telmében a 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművek csak az önkormányzat engedélyével 
közlekedhetnek az érintett útszakaszokon. 

A behajtási engedélyt a szállítást megelőzően 
kell kérni az önkormányzattól, személyesen, 
illetve a település honlapjáról letölthető forma-
nyomtatványon.

A hónap híre

Milyen nehézségeket jelent, hogy a digitá-
lis oktatás vette át a hagyományos, tantermi 
környezetre épülő modell helyét – kérdeztük 
Schauermann Tamást, a Pécsi Tudományegyetem 
karriertanácsadóját, tanulásmódszertani szakértőt, 
aki középiskolai tanárként és felnőttképzésben is 
szerzett tapasztalatokat, érettségire készülő, illet-
ve egyetemista gyerekei révén pedig szülőként is 
érintett.

– A legnagyobb kihívás, hogy egyszerre sok fron-
ton kellett váltani az új technikák, programok 
megismerésétől a napok megszervezésén át a 
tananyaggal való előrehaladásig. Az oktatók pél-
dául  hozzá voltak szokva egy munkamenethez, 
a diákokkal való kommunikációhoz, visszajelzé-
sekhez – ez most felborult. De persze diákoknak 
és a szülőknek is felbolydult az élete azzal, hogy 
az online oktatásban a munka nagyobb része az 
osztályteremből átkerül otthonra. Most mindany-
nyian döcögősebben haladunk, de lehetőségeket 
is kaptunk a kísérletezésre, egy új szemlélet meg-
tapasztalására.

Mi lehet a legkeményebb kihívás a diákoknak?

– Az, hogy ez a rendszer az önmotivációra épül. 
Nem véletlen, hogy a digitális oktatás eddig a tan-
folyamokra, felnőttoktatásra volt jellemző, ahol a 
résztvevőkben már eleve megvolt a kellő elhatá-
rozás. A hagyományos iskolában pedig a tanárnak 
kell megnyernie a gyerekeket a tanulásnak. Azzal 
viszont, hogy mindenki eltűnik a monitorja mö-
gött, akár teljesen el is veszhet az élő interakció, 
ami a motivációt is megnehezíti. 

Ha a tanár képes extra erőket mozgósítani, hogy 
életben tartsa a kapcsolatot, például rendszeresen 
posztoljon, üzeneteket küldjön, akár egészen apró 
dolgokkal újra és újra megragadja a gyerekek fi-
gyelmét, akkor a rengeteg elterelés közt is vissza-
térítheti a diákjait a témához.

Milyen trükkökkel lehet kezelni diákként vagy 
szülőként, hogy az online térben eltávolodunk 
egymástól?

– Sokkal aktívabbnak kell lenni, többet kérdezni, 
építeni a kapcsolatot. Vegyük figyelembe, hogy a 
tanár ugyanúgy információhiányban, elzártság-
ban próbál boldogulni. Lehet, hogy csak azt látja, 
hogy késik egy feladat beadása, és ha nem közöl-
jük vele, nem tudja, hogy ennek például valami 
technikai gond az oka, és nem hanyagság.

Mindenkinek segít, ha diákként és szülőként 
is tudatosítjuk, hogy a tanárok számára szintén 
megterhelő ez a helyzet. És ezzel el is jutunk az 
együttműködéshez és az empátiához, ezen a téren 
sokat tanulhatunk most. Ha a diákok összefognak, 
egymástól is segítséget kaphatnak, kérdésekkel 
segíthetik a tanár munkáját, aki a jobban működő 
visszajelzésektől maga is aktívabb lesz, motivál-
tabban fog dolgozni.

Közben mindebből tanulunk is, szinte észre sem 
vesszük, de például fejlődik az informatikai felké-
szültségünk. Miközben belassul az egész oktatási 

rendszer, rengeteget tanulunk a gyorsabb, digitális 
világban való boldogulásról. Személyes szinten 
pedig toleranciából, elfogadásból is leckéket ve-
szünk, hiszen most mindannyian azt tapasztalhat-
juk meg, hogy lehet hibázni, többször nekifutni, 
és nem az a lényeg, hogy minden elsőre tökéletes 
legyen, hanem hogy végül közösen megoldottuk 
– ez egészen új élményként jelenik meg.

A felfordult világban nem csoda, ha valaki el-
bizonytalanodik, elakad. Az erre választ adó ta-
nácsokat, szakértő segítséget elérhetőbbé teszi a 
digitális váltás?

– Karriertanácsadóként dolgozom a Pécsi Tu-
dományegyetemen csapatában, ahol ingyenes 
tanácsadást, pályaorientációs konzultációt és 
műhelyfoglalkozásokat is kínálunk ilyen problé-
mákkal szembesülőknek. 

A Karrier Iroda eddig személyes beszélgetéseken 
segítette a diákokat, vagy akár diplomásokat di-
lemmáikban, a jelentkezőkkel összeülünk és meg-
beszéljük, hol akadtak el, mi lehet a megoldás. 
Most ez a szolgáltatás nem személyesen zajlik, 
helyette kibővítve, online tettük elérhetővé, így az 
ország másik végéből is kaphat valaki segítséget. 
Több egyetemi hallgatóval is erősödött a csapat, 
hogy korban is közelebb legyünk a jelentkezők-
höz, akár az otthoni tanulással kapcsolatban, vagy 
a napi munkaszervezéstől az önismereten át a kar-
riertervezésig tudunk megoldásokat kínálni

Csizmazia Nóra
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Kultúra

KÖZLEMÉNY

 KÉSŐBBRE HALASZTJÁK AZ  
ERDŐKERTESI KERTÉSZETI  

FESZTIVÁLT!

A koronavírus miatti korlátozó intézkedések okán 
a tervezettnél később rendezik meg az Erdőkertesi 
Kertészeti Fesztivál. A rendezvény új időpontja:
2020. szeptember 26.
Nem marad el a Szép kertek verseny sem.   
Továbbra is várják a Szép Kertek versenyre való 
jelentkezéseket:
Emailben: 
 erdokertes.kerteszetifesztival@gmail.com címen
Telefonon: 06-70-931-0966-os számon
2020. június 20.-ig.

Szafaripark nyílt Szadán

Virágos Magyarország
 

Indul a Virágos Magyarország verseny! A 
 Magyar Turisztikai Ügynökség május 15. és 
július 1. között várja azokat az erkélyekről és 
kertekről készült fotókat, amelyek megmutat-
ják, hogy milyen dísznövények, egynyári- és 
évelő virágok, fűszernövények szépítik a bal-
konokat, erkélyeket, kerteket. A legjobb pá-
lyázatok benyújtói értékes kertészeti utalványt 
kapnak.
Május 15-én indul a „Virágos balkonok, virá-
gos kertek” elnevezésű pályázat, melynek ke-
retein belül a Magyar Turisztikai Ügynökség 
több mint hat héten át várja az előkertekről és 
erkélyekről készült fényképeket. A negyed-
századosnál is hosszabb múltra visszatekintő 
Virágos Magyarország verseny hazánk legnép-
szerűbb környezetszépítő kezdeményezése, 
idén, a pandémiás körülményekhez igazodva 
átalakul. A verseny 27 éves fennállása alatt 
még egyszer sem maradt el, így idén, a helyzet-
hez alkalmazkodva is megrendezzük a Virágos 
Magyarországot, csak egy különleges formá-
ban. 2020-ban az önkormányzatok helyett az 
egyéni erőfeszítéseket ismerjük el, így kaphat 
díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb 
előkert tulajdonosa – mondta az MTÜ vezér-
igazgatója. Guller Zoltán abban bízik, hogy az 
átalakult verseny a hazai díszkertész szakmá-
nak is támogatást nyújthat ebben a példa nél-
küli helyzetben.
Pályázni 2020. május 15-től lehet összesen  
6 db balkonkerti/előkerti fotóval és egy legfel-
jebb 400 karakteres leírással, 2 kategóriában 
(„Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb 
előkert”). 

A fotókat július 1-jéig várják a szervezők a 
Virágos Magyarország Környezetszépítő  

Verseny honlapján  
(palyazat.viragosmagyarorszag.hu).

 
A verseny fővédnöke Borbás Marcsi, a szak-
mai zsűri tagja Bálint Gyuri bácsi és számos 
neves kertészeti szakember, akik kategórián-
ként az első 3 legvirágosabb balkont és előker-
tet díjazzák majd 150 ezer forintos kertészeti 
utalványokkal az augusztusi eredményhirde-
tésen. Ezen kívül 7-7 pályázatot 100 ezer fo-
rint értékű kertészeti utalvánnyal jutalmazzuk, 
továbbá egyedi, tematikus díjakat is kiosztunk 
a különleges pályaműveket beküldők között. 
A közönség is szavazhat kedvenceire, mind-
két kategória 3-3 legnépszerűbb pályázata 100 
ezer forint értékű kertészeti utalványt nyer.

További információ:
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu/

versenyfelhivas
www.facebook.com/viragosmagyarorszag/

Bővülő sportolási 
 lehetőségek

Az AKTÍV MAGYARORSZÁGÉRT 
PROGRAM keretében futókör létrehozására 
nyert állami támogatást Veresegyház Önkor-
mányzata. 

Az Országos Futópálya-építési Program kere-
tében megépítendő futókör a tervek szerint az 
Ivacsi-tó körül halad majd, 1430 méter hosszan 
és 120 cm szélességben. Mivel a napokban a 
támogató szervezet a pályázatot támogatás-
ra érdemesnek találta, így akár egy éven be-
lül megépülhet a pálya, elsőként a támogatási 
szerződéskötés, a tervezés és engedélyeztetés 
folyamata kezdődik meg. A kivitelezés meg-
kezdése legkorábban ősszel, vagy jövő év ele-
jén várható. A valamivel több mint 90 millió 
forintos beruházást 45 millió forinttal támogat-
ja a program. 
Folyamatban van egy másik pályázat is, ke-
rékpárpálya létesítésére. A kerékpárpálya 
úgynevezett pump track pálya lesz, amely az 
épülő kézilabdacsarnok mellett kialakítandó 
sport-szabadidő terület egyik elemeként való-
sulhatna meg.  Itt lesz egy köztéri fitneszpark 
is, amelyre már korábban nyert támogatást a 
város. A csaknem 100 méter hosszú pálya meg-
építése valamivel több, mint 40 millió forintba 
kerülne, amelynek 50%-át teszi ki a támogatás.
A kerékpárpályára beadott pályázatról még 
nincs döntés, de amennyiben ez is sikerrel jár, 
a futókörrel egy időben megépülhet ez az új vá-
rosi sportlétesítmény is.

A hónap híre

Május elejére vártuk a megnyitót, azonban a ví-
rushelyzet miatti kormányzati intézkedések ezt 
akkor még nem tették lehetővé. A korlátozások 
enyhítését követően azonban már semmi sem 
állhatott útjában a hazánkban egyedülálló létesít-
mény a szadai szafaripark megnyitásának.
Hasonló élményekért, vagyis a szabadon tartott 
vadállatok látványáért eddig minimum Ausztriá-
ig kellett utaznunk, és akik jártak már ott, tudják, 
hogy egészen más egy állatkertben, rácsok között, 
kifutóban tartott állatot nézni, mint a szabadban 
kószáló, az életét a természeteshez legközelebbi 
módon folytató vadállat viselkedését megfigyelni. 
A szafaripark ötletét a kényszer hozta létre, és az 
ötletgazda a meglévő lehetőségek kiaknázására 
épített. Hiszen a két nagy múltú utazó intézmény, 
a Magyar Nemzeti Cirkusz és a Richter Flórián 
Cirkusz a járvány miatt nem tudta megkezdeni 
tavasszal az éves turnéját, így semmilyen bevé-
telhez nem jutott. Ugyanakkor az állatállományt 
etetniük kellett a téli pihenő után is, és fenn kell 
tartaniuk a cirkusz egységét is a világjárvány vé-
géig. A cirkusz bázisa, téli pihenőhelye Szadán 
adott volt, így lett kézenfekvő az ötlet, hogy ha 
a cirkusz nem mehet az emberek közé, akkor az 
emberek jöjjenek el ide, és a szépen kialakított 
természeti környezetben biztonságosan, az autó-
ikból élvezhessék az otthonosan kószáló cirkuszi 
állatok látványát.
Az Ifj. Richter József cirkuszigazgató ötlete nyo-
mán kialakított állatpark végül május 20-án nyi-
totta meg kapuit a látogatók előtt

Miket láthat a látogató?
A két cirkuszi társulat közel száz állatát, egy 
szépen parkosított, 5 hektáros területen. A kiala-
kításnak köszönhetően közelről csodálhatja meg 
a zsiráfokat, elefántokat, tevéket, lovakat, sza-
marakat és a család legkülönlegesebb tagjait a 
zebmárokat…

Hogyan?
A szafaripark személyautóval járható be, a kije-
lölt útvonalon haladva. Biztonsági okokból nyi-
tott tetős autóval nem lehet behajtani, illetve ter-
mészetesen nem szabad a járműből kiszállni sem. 

A látogatásra vonatkozó szabályok természete-
sen megfelelnek a járványügyi előírásoknak, és 
a látogatók és az állatok védelmét is szolgálják. 
Így például a parkban egyszerre csak korlátozott 
számú jármű lehet, melyek maximum 1 órát tar-
tózkodhatnak a területen. A bejárat előtti torlódás 
elkerülése végett pedig kizárólag azokat a vendé-
geket fogadják, turnusonként, akik előzetesen on-
line regisztráltak (https://magyarnemzeticirkusz.
hu/szafari/). 
A szafaripark jegyárai a következőképpen alakul-
nak:
Gyerek: 2 éves kor alatt ingyenes, 14 éves korig: 
1500 Ft, Felnőtt: 2000 Ft (amelyből a szadai lako-
sok lakcímkártyájuk felmutatásánál 10% kedvez-
ményben részesülnek.)
Turnusok: hétköznaponként 12:00-17:00 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 10:00-17:00-ig órán-
ként.

Hol?
A park Szada külső területén található a Székely 
Bertalan útról lehet megközelíteni. Szada / https://
goo.gl/maps/rmF5He6vQQexxaJ
 Információs vonal 9:00 - 12:30 között: +36 20 
935 40 50
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Múltidéző

Kiállítás helyett séták a 
kastélykertben

A kialakult járványügyi helyzettel kapcsola-
tos kijárási korlátozások május 18-án hatályba 
lépett enyhítésének bejelentését követően, a 
Gödöllői Királyi Kastélyban kerti kalandozá-
sokra várják az érdeklődőket a hónap minden 
szombatján és vasárnapján.

A közel egyórás, vezetéssel kísért túra során 
a látogatók betekinthetnek Erzsébet király-
né rejtett előkertjébe, megismerhetik a park 
élővilágát, valamint bepillanthatnak a Király-
dombi pavilon kulisszái mögé is. Emellett em-
léktárgy vásárlására is lehetőség nyílik, mivel 
a kastély ajándékboltja kitelepül a szabadba.
            
A parktúrák szombaton és vasárnap 11 és 15 
órakor indulnak a díszudvarról. Részvételi díj 
500 forint/fő, jegyvásárlás a platánfa alatt.

A kastély parkja is csodálatos látnivalókat rejt 
(Forrás: Hungarycard)

ŐRHALOM NEM HAGYJA MAGÁT
Az őrhalmi vasútállomást és épületeit az itt futó vasútvonallal egy időben, 1896-ban adták át a for-
galomnak. Az állomáson egy-egy átmenő-, kitérő- és rakodóvágány volt, a felvételi épület mellett 
áruraktár, állatrakodó, kút, sőt még egy kemence is helyet kapott. Az állomásépület típusterv szerint, 
úgynevezett „III. osztályú MÁV szabványterv” alapján készült el, négyzet alaprajzzal. Földszintjén 
egy peronra nyíló forgalmi iroda, egy szintén ide nyíló II. osztályú, valamint egy, az udvarról megköze-
líthető III. osztályú váróterem, valamint a lépcsőház kapott helyet. Az emeleten volt az állomásvezető 
kétszobás lakása, konyhával, kamra- és mosdóhelyiséggel. Az épület alatt egy boltíves pince, tetején 
pedig egy tágas padlás található.
Az állomás nagy forgalmat bonyolított le, ez szolgálta ki ugyanis Őrhalom, Patvarc, Csitár és Ilíny 
lakói mellett a patvarci és a máriamajori Buttler-uradalmat, valamint a gárdonyi /ma Nógrádgárdony/ 
Majláth grófi  gazdaságot. Az állomás személy- és teherforgalma egészen az 1960-as évek végéig in-
tenzív volt.
Majd felszedték a kitérő és rakodóvágányt, a raktárépületet elbontották. Az állomás - mint szolgálati 
hely- ezzel megszünt, az emeleti szolgálati lakásban az utolsó állomásvezető, Puszta Imre lakott tovább 
családjával. 
A nyolcvanas évek végén a vasúti megállót áthelyezték innen a település központjához közelebb eső 
helyre. Őrhalom község önkormányzata hiába próbálja megszerezni az épület tolajdonjogát a vasúttár-
saságtól. A falu szélén, egy kis erdő mélyén megbúvó épületet az önkormányzat közösségi és idegen-
forgalmi célokra kívánná hasznosítani.
E szép tervek megvalósításához az önkormányzat pályázati forrásokat venne igénybe. Mindennek elő-
feltétele lenne azonban az épület tulajdonjogának megszerzése. Ennek érdekében az önkormányzat 
szorgalmasan levelez a vasúttársasággal.
Hosszú évek azzal teltek, hogy a vasúttársaság végre be tudta azonosítani, hogy melyik állomásépüle-
téről is van szó pontosan. Ingatlan-nyilvántartásuk szerint ugyanis Őrhalomban soha semmiféle vasúti 
építményük nem volt. Hosszú évekig tartott, mire fény derült a hiba okára: a vasút nyilvántartásában 
ugyanis az 1896-ban felhúzott épület még „Strázs község rakodóállomása” néven szerepelt, a település 
viszont 1908 óta már a magyarosított Őrhalom nevet viseli. A következő probléma azért merült fel, 
mivel az épület emeletén lakott az állomás utolsó, már nyugdíjas vezetője és felesége. Bár az önkor-
mányzat felajánlotta, hogy segít az idős házaspár elhelyezésében, az ügy újabb évig állt emiatt, csak 
a levelezés gyűlt tucatszám. Az idő végül gyorsabban haladt, mint a vasút: szegény Imre bácsi és a 
felesége már régen az égi vasútállomások örök épületeiben tölti mindennapjait. Haláluk után a község 
polgárőreinek jelzése nyomán a rendőrség átkutatta az épületet, hogy a végére járjon annak a régi le-
gendának, amely szerint a II. világháború végén fegyvereket, kőszert és robbanóanyagot rejtettek el az 
épületben. Félnapos kutatómunka után végül a padlásdeszkák alól a puskák és töltények mellett még 
egy akkora trotilkocka is előkerült, amellyel egy egész vasúti szerelvényt a levegőbe lehetett volna 
repíteni.
Az üresen maradt őrhalmi épület állaga pedig azóta is folyamatosan romlik. A valaha oly impozáns 
épület pedig egyre csak pusztul.

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

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

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

•
Katona Ágnes (munkatárs) 

akisterseg.veresegyhaz@gmail.com, 
+36 30 992 4142

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

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!

LEGYEN AZ 
ISMERŐSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

A sportrészleg már látogatható
A hónap híre

Veresegyházon az önkormányzat a központi intézkedések enyhí-
tését követően úgy döntött, hogy a Váci Mihály Művelődési Ház 
és a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2020. március 
17-től elrendelt zárva tartását részlegesen feloldja.

A 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § alapján a Váci Mihály 
Művelődési Házban, illetve a Szabadidős és Gazdasági Innová-
ciós Centrumban a sportegyesület által szervezett, valamint az 
amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzések 
megtartása 2020. május 25-től ismét engedélyezett. A kötelező 
védelmi intézkedéseket természetesen továbbra is be kell tartani!
Az épület egyéb célokra szolgáló része továbbra is zárva tart, és 
a kényszerű szünetet kihasználva festési, felújítási munkálatokat 
folytatnak az intézmény dolgozói. Így, ha újra megnyit a teljes 
intézmény, tisztább, szebb környezet fogadja majd a rendezvé-
nyekre, foglalkozásokra érkezőket. 

(Fotó: Váci Mihály Művelődési Ház)

A zárt ajtók mögött felújítás zajlik a 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központban



Trencsén vármegyében Zsolna takaros kisváros. 
Az 1910-es népszámlálás szerint 5633 lakosa kö-
zül 1231 volt magyar, 1059 német, és 3242 szlo-
vák. A szlovákok aránya tehát 57,5 % volt.

Azon kevés felvidéki városok közé tartozott, 
amelyben a szlovákság enyhe többséget képe-
zett. Ezét szlovák szempontból már ekkoriban a 
jövőjére nézve különböző szlovák elképzelések 
forogtak közszájon. Felmerült, hogy a magyar-
országi szlovák autonómia igazgatási központja 
lesz az elkövetkezendő időkben.

Ennek a városkának a magyar polgármestere volt 
az I. Világháború éveiben Rada Ignác. A család 
neve szláv eredetű, és tanácsot, tanácsost jelent, 
vagyis, már maga a családnév is közigazgatási 
pályára jelöli ki a tagjait. Cseh fegyveres alaku-
latok már 1918. novembere első napjaiban kísér-
letet tettek Trencsén megyében az államhatalom 
megragadására. Megszállták – többek között – 
Zsolnát, amit szlovákul Zilinának mondanak.

Ezt a legelső cseh megszállást Zsolnából vissza-
verték a Zólyomban megszervezett magyar kar-
hatalmista alakulatok. Az ellenállásban, Zsolna 
város honvédelmének megszervezésében részt 
vett Rada Ignác, polgármester. A csehek második 
betörése a Jablonkai-hágón át Zsolnára 1919 nov-
ember 8-án következett be. Ezen a napon szüntet-
ték mg a város korábbi polgármesteri hivatallát, 
és a képviselő-testület munkáját. Jogilag és tény-
legesen is eddig viselte Rada Ignác a polgármes-
teri tisztséget. A következő napokban menekülnie 
kellett családjával együtt a városból, mert az élete 
is veszélyben forgott. December 10-én a cseh-
szlovák kormány megbízásából Szlovák Minisz-
térium kezdte meg működését Zsolnán, amelyik 
1919 február 4-én tette át székhelyét Pozsonyba.
A család legendáriuma szerint Rada Ignác, Zsol-
na város utolsó magyar polgármestere Veresegy-
házon vásárolt egy tanyát, a Halesz-dűlőben. A 
furcsa elnevezés értelme: „Ha lesz termés, lesz, 
ha nem, nem!” Ez a legyintés a tanya földjének 
minőségére vonatkozik. Ebben lakott a polgár-
mester családja az 1920-as évek elején, amikor 
még tízezrek éltek a budapesti pályaudvarok va-
gonlakásaiban. Rada Ignác az 1920-as évek kö-

zepén visszaköltözhetett Zsolnára, és 
vissza is ment.

Fia, Rada Tibor, aki 1899-ben szüle-
tett Zsolnán, az 1920-as években vá-
sárolt telket Veresegyház Fővégben, 
amelyre családi házat épített.
Rada Tibor polgármester-gyerek a 
Ludovika Akadémia elvégzése után 
a trencséni 15. honvéd gyalogezred 
állományába került. Az I. Világhá-
borúban már a trencséni pótzászlóalj 
parancsnoka. Az 1930-as években 
katonatisztként Győrött szolgált a 
Magyar Királyi Honvédségben, majd 
leszerelt. 
Katonailag reaktivizálták 1940-ben, 
részt vett az erdélyi bevonulásban. 
A szovjet fronton 1942-ben Kurszk-
ban Gazdasági Hivatalparancsnok. Itt 
súlyos légnyomás érte. Budapesten 
gyógyult, a 11-es helyőrségi kórház-
ban. Felépülése után a Gamma Opti-
kai Művek katonai parancsnokságán 
kapott beosztást, századosi rangban. 
Itt teljesített szolgálatot mindaddig, 
amíg a szovjetek el nem foglalták az 
ipartelepet.

A kommunista hatalomátvételkor, 
1949-ben, megvonták Rada Tibor 
nyugdíját, ezért kénytelen volt 10 évet 
dolgozni a Chinoinban, kocsikísérő-
ként és raktárosként, majd újra nyug-
díjba ment. Az 1956-os Forradalom és 
szabadságharc idején semmilyen „el-
lenforradalmi” cselekményben nem 
vett részt. Magyarán: nem csinált semmit, veres-
egyházi lakásában tartózkodott. Ennek ellenére 
fogságba vetették a megtorlás során. Kistarcsán 
raboskodott, majd Tökölről szabadult. A felrótt 
„bűnök” között szerepelt veresegyházi levente-
oktatósága az 1930-1940-es években.

Páncélos tiszt, aki festő

Rada Tibor (Bp., 1925. július 5. – Calgary, Ka-
nada, 2011. november 18.) páncélos hadnagy, 
honvéd alezredes. 1935-től Pécsett és Sopronban 
katonaiskolai növendék. A család 1848-49-től 
katonatiszteket adott a hazának, miden nemze-
dékben. A Ludovika Akadémia idő előtti avatá-
sán, Körmenden, 1944. november 15-én páncé-
los hadnaggyá avatták. Harcba vetésére már nem 
került sor. Rövid amerikai hadifogság után 1948-
ban Kanadába települt, először Winnipegbe, majd 
1955-ben Calgaryba költözött. Első állása itt ki-
rakatrendezőként a Hudson Bay áruházban volt. 
Azután az olajiparban térképrajzoló, több, mint 
30 évig. 1990-ben ment nyugdíjba.

Calgaryban a Hungária labdarúgócsapat kapusa. 
Novellákat ír és cikkeket az amerikai Magyar 
Hangban (New York) és a kanadai Magyar Új-
ságban. Létrehozta „saját erőből” a Ludas Mátyás 
c. vicclapot, mely az egyetlen a maga nemében a 
migrációban. Ebben az időben használja a Zsolnai 
írói álnevet. Az 1970-es években a Kanadai Ma-
gyar Egylet Értesítő, és a calgary-i Magyar Kultúr 
Egyesület Magyar Hírmondó c. újságjában rend-
szeresen publikált, ezek fejlécét ő rajzolta.
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc 10. 
évfordulójára félórás rádióműsort állított össze 
a Chor rádióállomás számára. Ezután képzőmű-
vészeti kiállítást rendezett Calgaryban. A Calgary 

Vadrózsa néptánccsoportot 1977-1994-ig vezet-
te. Ennek időszakos kiadványa, a Vadrózsalevél, 
Rada Tibor találmánya és kiadása. A Vadrózsa 
több mint 300 fellépése az amerikai kontinensen 
a magyarság megtartásának az ereje volt.

Alkalmazott grafikákat készített, olajfestménye-
ket Kanada sziklás hegyeiről. Sikert aratott a 
Koncerr Erdélyért c. plakátja. A Calgary Egyetem 
parkjában felállított Magyar Kapu Rada Tibor al-
kotása 1994-ből, és Alberta tartomány bevándo-
rolt magyarságának állít emléket.

A ludovikás zászló őre volt négy és fél évig. Ez-
után, 1992-ben, zászlótartóként tagja volt annak 
a küldöttségnek, amelyik Budapesten a Had-
történeti Intézetben átadta a ludovikás zászlót, 
megszüntetve ezzel a zászló emigrációját. Ekkor 
ellátogatott Rada Tibor Veresegyházra is, a csa-
ládi fészekbe. Főműve, a Ludovika Akadémia és 
a testvérintézetek története I_II., amely 1999-ben 
és 2001-ben jelent meg. A könyvek magyaror-
szági sorsában a segítségére voltam, mert ne-
hézségekbe ütközött. Radáék mellett laktunk az 
1940-es években. 9-10 évesen volt alkalmam 
megismerni Rada Tibor leendő honvédtisztet. Az 
ismeretség 1944-ben megszakadt Majd az 1980-
as években újra találkoztunk. Feleségével együtt 
megnézte akkoriban a helytörténti kiállítást, ahol 
ma dr. Anka rendelője található.

Felesége elhunytával egyre inkább magára ma-
radt. Sűrűn és erősen törtek fel benne a fiatalkori 
emlékek, melyek katonásak és hazafiasak voltak.

Horváth Lajos

9

Helytörténet
Zsolna utolsó magyar polgármestere – a Rada családról

Szent István, Rada Tibor festménye

Rada Tibor és családja Kanadában
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FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

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

Minden szombaton szállítunk!

ML  PB NET KFT
LAKOSSÁGI PB GÁZ 

ÉS 11 KG-OS PROPÁN GÁZ
házhoz  rendelésre 

VERESEGYHÁZON

Rendelésfelvétel: 
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 3 fő óvodapedagógus 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őr-
bottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A 1.ajtó

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: óvoda-
pedagógusi

Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: -         

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: önéletrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi 
bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 
06-28/563-285, 06-70/4533114 -es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni 
Napsugár Óvoda címére történő megküldésé-
vel (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. 
A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
188/2020 , valamint a munkakör megnevezé-
sét: 3 fő Óvodapedagógus.

- Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin 
részére a napsugarovi@freemail.hu E-mail cí-
men keresztül

- Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest 
megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 
113. A 1.ajtó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. jú-
lius 8.

A pályázati kiírás további közzétételének he-
lye, ideje:

Őrbottyán Város Honlapja - 2020. május 11.
Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2020. 
május 11.
Őrbottyáni Hírmondó - 2020. június 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további infor-
mációt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon 
szerezhet.

Online elsősegély a 
BringaAkadémiánál – 
A Magyar Vöröskereszt
közleménye

A kialakult veszélyhelyzetben is megtalálták 
a módját a hatékony elsősegély-oktatásnak, a 
BringaAkadémia és a Magyar Vöröskereszt 
közös munkája online balesetszimulációs szín-
teret kapott a pedagógus-továbbképzésben. 

A Vuelta Sportiroda és a Bringakultúra Egyesület 
évek óta dolgozik azon, hogy szakmailag meg-
alapozott és interaktív kerékpáros közlekedésbiz-
tonsági programokat, pedagógus-továbbképzé-
seket valósítson meg. Szervezésükben 2018-ban 
elindult a kerékpáros vándortábor programhoz 
igazodó pedagógus-továbbképzés, amelynek so-
rán túraszervezési és túravezetési ismereteket, bi-
ciklis KRESZT és kerékpáros képességfejlesztő 
gyakorlatokat is elsajátítanak a 30 órás elméleti és 
gyakorlati oktatás keretében. 

A képzési programhoz már a kezdeteknél, 2018-
ban csatlakozott a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete, hogy az alapvető elsőse-
gélynyújtás ismereteket is mintegy továbbkép-
zési turbó jelleggel felelevenítse vagy kibővít-
se a képzésben résztvevő, főként pedagógus 
„bringásvándoroknak”. 

A tematika alapvető elsősegélynyújtás ismeretek 
átadását célzó részei a mai napig fontosak és nagy 
sikert aratnak: az általános bevezetésben kitérünk 
a megfelelő mentőhívásra, a pszichés támogatás-
ra, illetve az elsősegély felszerelés tartalmára (va-
lamint, hogy mit mivel tudunk helyettesíteni). 
Ezt követően konkrét eseteken keresztül, baleset-
szimulációs imitátorokkal és élethű sebekkel mu-
tatjuk meg a különböző sérüléseket és azok ellá-
tását, amelyek a hétköznapokban és a kerékpáros 
túrázás során is előfordulhatnak (vágás, törés, 
fi cam, idegentest ellátása). Végül, de nem utolsó 
sorban nagy hangsúlyt fektetünk az eszméletlen 
sérült állapot kezelésére: a stabil oldalfektetés 
mellett az újraélesztés fontos lépéseinek bemuta-
tásával. 

2018-ban elindítottuk a közös munkát Pest me-
gyében, majd 2019-ben Szabolcs-Szatmár Bereg 
megyében, Békés megyében és Veszprém megyé-
ben is részt vettünk a Bringásvándor képzéseken, 
2020-ban Vas megye bevonásával összesen 12 
alkalommal tartottunk volna elsősegély turbót. A 
járványügyi helyzet azonban más feltételeket sza-
bott, így a képzést is hozzá kellett igazítani a lehe-
tőségekhez és a feladatokhoz. Ez érintette mind a 
KRESZ, mind az elsősegély program részt. 
A BringaAkadémia szervezésében egy profi  vi-
deós stábbal készítettük el azt a látványos on-
line elsősegély oktatást, amire eddig nem volt 
példa. Tervezetten május közepétől már éles 
bevetésen debütálnak az oktatóvideók azon 
„bringásvándoroknál”, akik a BringaAkadémiánál 
képzik magukat. 

Az új koronavírus okozta problémák sokasága 
uralja a mindennapokat, azonban fontos, hogy az 
ilyen vészterhes időkben is megtaláljuk azokat a 
pozitívumokat, fejlődési és fejlesztési lehetősé-
geket, amelyek akár az elsősegély oktatásának 
innovációját, akár a partnerekkel, ez esetben a 
BringaAkadémiával évek óta tartó szoros együtt-
működést erősítik és viszik sikerre. 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST MEGYEI 
SZERVEZETE



Jeles napok

A Fény estéje Szadán
„Rendhagyó eseményre hívunk benneteket, 
hisz mindenki a saját otthonában tud ünne-
pelni, mégis együtt leszünk. Hangolódjunk 
egymásra, érezzük az összetartozás erejét!
Szombaton este tegyetek lámpást, mécsest 
az ablakokba, díszítsétek fényfüzérrel a be-
járatot!”

Ezzel a felhívással fordultak Szada polgárai-
hoz a Szada fényei nevű civil csoport tagjai, 
akik a Fény Világnapja (május 16.) alkalmából 
azt tűzték ki célul, hogy a község felkerüljön 
a világ fénytérképére. 

Hogy miért fontos életünkben a fény, aligha 
szorul magyarázatra. A világnapok és nem-
zetközi jeles napok közé 2018-ban felvett 
Fény Világnap időzítése és a számos vonat-
kozás, ami benne rejlik, már annál érdeke-
sebb….

 A Fény Világnapjának megünnepléséről 
2015-ben született döntés, amikor megren-
dezték A fény nemzetközi éve esemény-
sorozatot az Európai Fizikai Társulat kez-
deményezésére az UNESCO és az ENSZ 
támogatásával. Célja az volt, hogy felhívja 
a figyelmet, milyen fontos szerepet játszik a 
fény és a fénnyel kapcsolatos technológia az 
életünkben.

Abban az évben több olyan évforduló is volt, 
amely a fényhez köthető: 1000 éve jelent meg 
az első optikai témájú könyv, Al-Hajszam 
arab tudós műve a De Aspectibus vagyis 
magyarul „A látásról” című mű. A fény nem-
zetközi évében emlékeztek meg a kozmikus 
háttérsugárzás felfedezésének 50. és Ein-
stein általános relativitáselméletének 100. 
évfordulójáról. 

A rendezvénysorozathoz Magyarország is 
csatlakozott, és az eseménysor koordinálá-
sára az MTA programbizottságot hozott létre, 

amelynek elnöke Kroó Norbert akadémikus, 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tiszteletbe-
li elnöke volt. A fény nemzetközi éve alprog-
ramjaként a Nemzetközi Csillagászati Unió 
(IAU) a „Kozmikus fény évét” hirdette meg. 
(Forrás: Wikipédia)

 A fény nemzetközi éve nyomán az UNESCO 
Általános Konferenciája 39. ülésszakán szü-
letett döntés értelmében 2018-tól május 16-
án ünneplik világszerte a fény nemzetközi 
napját. Ennek célja, hogy a fényhez kapcso-
lódó tudományterületeket és a fényalapú 
technológiákat állítsa az érdeklődés közép-
pontjába.

A szadai civilek hagyományteremtő kezde-
ményezését a helyi önkormányzat is támo-
gatta, és bár eredetileg nagyobb szabású 
eseményt, fesztivált terveztek erre az alka-
lomra, a koronavírusjárvánnyal kapcsolatos 
védelmi intézkedések miatt erről átmeneti-
leg le kellett mondaniuk. Kitaláltak viszont 
egy olyan megoldást, amelynek révén min-
denki részt vehetett, illetve megnézhette a 
programot, ami Szada közösségi terein, a 
szabadban, csoportosulás nélkül és autó-
val elhaladva is élvezhető volt. Csodálatos 
„fényfestmények” születtek meg a központi 
tereken, a házak előtti területeken, ablakok-
ban házi fényalkotások, mécsesek égtek má-
jus 16. estéjén. 

Minden nap 
Trappista sajt

TOLLE UHT 
tej
1,5%, 1 l

Mizse
ásványvíz
dús, szuper, mentes

89 Ft

Csirkemell 
Csontos, előhűtött

A szigorú korlátozások feloldásával Pest 
megyében újra többen látogatják a veresi pi-
acot, amelyre vonatkozóan az önkormányzat 
is tett bizonyos engedményeket. Így például 
már nem csak élelmiszert és vegyiárut lehet 
árusítani, hanem ruhaneműt, iparcikkeket is, 
mint rég. 

Fennmaradtak viszont az életkor szerinti lá-
togatási korlátozások, és nagyon szigorúan 
veszik a védőmaszk használatát, ami köte-
lező mind a vevőknek, mind az árusoknak. 

(Fotók: Lethenyei)

Feléledt a piac

A világ műholdas fénytérképe, ahol valahol már ott 
lesz Szada is.

Fényösvény a szadai  patakparton

Tavasz lévén sokan látogatják újra  a piacot

A vidám hangulatról utcazenészek gondoskodnak

A védőmaszk viselése még mindig kötelező



Környezetvédelem
Szemétbe boruló tavasz

A legtöbb ember kikapcsolódni, sportol-
ni, sétálni szeretne a természetben, míg 
mások arra használják az út menti zöld 
területeket vagy az erdei utak mentét, 
hogy megszabaduljanak az otthonaik-
ban felgyülemlett szeméttől. A jelenség 
idén tavasszal különösen jól megfi gyel-
hető, hiszen a szolgáltató elhalasztotta 
az idei lomtalanítást, és az ilyenkor szo-
kásos településtakarítási akciókat sem 
lehet megtartani a veszélyhelyzet miatt. 
Mindez nem mentesíti természetesen 
a felelősség alól azokat, akik beszeny-
nyezik a környezetünket a saját hulla-
dékaikkal. A háztartásokban keletkezett 
lomoktól, elektronikai, de még a veszé-
lyes hulladéktól is meg lehet szabadul-
ni, ha felkeresik a települési hulladék-
udvarokat, vagy akár a szolgáltató cég 
egyik telephelyét, ahol minimális lera-
kási díj fejében biztonságosan elhelyez-
hető, ami az ingatlanokban már feles-
legessé vált. Lényegében ugyanannyi 
erőfeszítéssel, amivel az erdők szélére, 

közterületek bokros részeire elviszik a 
hulladékot, eljuttathatják azt a számá-
ra sokkal inkább megfelelő helyre. A mi 
szemünket ugyanis, akik nem szeme-
telünk, minden káros környezeti követ-
kezményen túl is bántja az úton-útfélen 
lerakott lom, és annak sem örülünk, ha 
időről időre nekünk kell eltakarítani azt, 
amit más eldobott.
Idén a Föld Napja, április 22. a vírus mi-
atti korlátozások jegyében telt. A civil 
szervezetek, intézmények, iskolák nem 
tudták megtisztítani a települések zöld 
területeit a télen felgyülemlett szemétől 
és az illegálisan lerakott hulladékoktól, 
így jól látható a szemetelők „munkájá-
nak eredménye”.  Sok embernek lenne 
min elgondolkodnia, az bizonyos…

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

g

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

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

•
Katona Ágnes (munkatárs) 

akisterseg.veresegyhaz@gmail.com, 
+36 30 9924142

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261
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