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A hónap híre

Előkelő helyezés a testvérvárosban
A szeptember közepén Schneebergben, Veresegyház németor-
szági testvérvárosában megrendezett sárkányhajó-versenyen 

a veresi csapat 31 indulóból a 6. helyen végzett. 
Gratulálunk a szép eredményhez!  (Lethenyei László fotója)
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A Kistérség Magazin márciustól megvásárolható Erdőkertesen, a Faluház és Könyvtárban.   Ára: 180 Ft

Ezek a díszes járgányok korántsem a hétköznap 
reggeli és délutáni csúcsforgalom részei: ezeket 
valóban élmény volt látni és hallgatni augusztus 
utolsó szombatján Erdőkertesen (Írásunk az ese-
ményről a 2. oldalon), a hagyományos Tuning és 
Cabrio Show rendezvényen. 
Az autózásra, a közlekedésre fókuszál szeptemberi 
lapszámunk, hiszen a tanévkezdéssel és a szabad-
ságolások végeztével minden munkába és iskolába 
ingázónak óriási forgalommal kell megküzdenie a 
főbb útvonalakon.
A megoldás, mint megtudtuk, már csak egy fontos 
döntésnyire és még körülbelül két évre van tő-
lünk…  
(Cikkünk a munkába járásról és az elkerülő út 
építéséről a 4. oldalon.)
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Itt készült

Idén is nagy sikert volt a T&C. Rengeteg 
különleges és érdekes autó látogatott el 
Erdőkertesre az AmCars oltalma alá tartozó 
rendezvényre. 

Gyönyörű idő várta az érdeklődőket, már 
délelőtt több mint száz jármű érkezett mely-
nek nagy része fel is sorakozott a déli fel-
vonuláshoz. Rendőri biztosítás mellett a 
konvoj a szokásos útvonalat járta be: Fő 
út – Géza utca – Fő út – Vörösmarty utca – 
Fő út. Az Ifjúsági Táborba való visszatérés 
után megkezdődtek a programok és játékos 
vetélkedők.

A felni tartó versenyen szinte csak gyerekek 
indultak, így a hangulat már az elején telje-
sen felkorbácsolódott. A kicsik és nagyob-
bak óriási komolysággal és erőfeszítéssel 
versenyeztek, melyeket a zsűri értékelt. 

Ezután kiosztották az autós szépségver-
seny díjait, majd a kipufogó hangnyomás 
következett, ahol szintén meglepő eredmé-
nyek születtek; egy gyári kisbusz például 
túlszárnyalta az egyik épített versenyautót. 

A délután legviccesebb játéka, az autós 
limbó következett. Laikusok kedvéért el-
mondjuk, hogy itt a győzelmet bármilyen 
eszközzel – persze csak a saját autón lét-
rehozva – segítve lehet nyerni: leengedhet-
jük a kocsi kerekeit, ülhetnek rá amennyien 
ráférnek, vagy lenyithatjuk a tetejét is, ha 
tudjuk. Lényeg, hogy minél alacsonyab-
ban elhelyezett léc alatt tudjunk áthajtani 
autóval. A jövő nemzedékének ez annyira 
megtetszett, hogy a végén egy rögtönzött 
limbó vetélkedőt szerveztek nekik a műsor-
vezetők. 

Természetesen a tombola sem maradhatott 
el. Itt a támogatók (AmCars, K2 Autó, Prak-
tiker, Tracon Electric, DunaAutó, Veresi Pa-
radicsom, M-Sky Nights) ajándékai leltek 
gazdára.

Mihálszky Tamás, a rendezvény kitalálója 
és szervezője elmondta, hogy sok a vissza-
járó vendég, de mindig vannak újak is. Szá-
mára csak az érthetetlen, hogy Erdőkertes-

Tuning & Cabrio Nyárzáró Autós Promenád

A legkisebbek is találtak szórakozást

Pihenőben a járgányok

Csillognak, villognak

Egy jó autó sokat elbír

Erő, izom, felni tartás

Felvonulás Erdőkertes központjában

ről és a környékről is viszonylag kevesen 
látogatnak el, pedig a rendezvény ingyenes 
és gyermekbarát. 

Ettől függetlenül a látvány és a programok 
miatt mindenki nagyon jól érezte magát, 
még egy nagyszabású születésnap is ott 
lett megünnepelve.

Képek: MIHAphoto
facebook: www.facebook.com/TNG.CBR
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A városban élők véleményét is kikérte a gödöl-
lői városvezetést, mielőtt eldöntötte, mihez kezd 
a főtéren lebontott régi Városháza környékével. 
A helyi polgárok kívánságára végül játszótérrel, 
szabadtéri színpaddal, zöld területtel bővült a 
város központi része, amely mintegy 500 millió 
forintjába került az önkormányzatnak. A meg-
szépült terület a gyerekeknek és a felnőtteknek 
egyaránt lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra. 
A játszótéren a XXI. századnak megfelelő ját-
szóeszközök, többek között családi dombcsúsz-
da, mászóhálók, supernova-forgó ad lehetőséget 
a gyerekeknek mozgásra, míg a terület másik 
oldalán függőhinták és -ágyak, padok, asztalok 
várják a kikapcsolódni vágyókat.

A helyszínre telepített Voltee okostöltővel fel-
szerelt oszlopai segítségével fel lehet tölteni itt 
többek között telefonokat, laptopokat és egyéb 
mobil eszközöket, és található itt olyan oszlop is, 
ami az UV szintet jelzi. 
A fejlesztésnek köszönhetően Gödöllő főterén 
nem csak a zöld felület növekedett meg, hanem 

a Petőfi utca felé egyfajta „zöld zárást” kapott a 
Szabadság tér, új növényekkel szabadtéri szín-
paddal és olyan lakossági igényt kiszolgáló egy-
ségek létesítésével, mint a nyilvános illemhely 
és pelenkázó, illetve itt kaptak helyet színpadot 
kiszolgáló helyiségek is. A dombnak ezt a hátsó 
részét zöld növényfal illeszti be a térbe. Az új 
közösségi terület átadó ünnepségére az idei Bel-
városi Napok alkalmával került sor. 

Javuló útminőség Váckisújfalun is
A községben folytatott útrekonstrukciós program keretében szeptemberben megújul Váckisújfalu 
egy újabb útszakasza, a Táncsics utcában. Az önkormányzat saját beruházásban félpályás útfelújí-
tást végez az Ady Endre felőli résztől indulva. A munkálatok nem igénylik az érintett szakasz tartós 
elzárását a forgalom elől: a technológia lehetővé teszi, hogy a járművek az elkészült útszakaszokat 
azonnal használatba vegyék.

Ahogy a gödöllőieknek tetszik

 

Október 7. és 14. 
 

Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között! 
Magánkézből magánkézbe!!!  

Ebben a két hónapban - csak a második alkalmakon - a már megszokott használt holmik mellett  
szezonálisan virág- és növényvásárral kiegészített közösségi vásárt tervezünk. 

Várjuk a növényekkel részt vevő alkalmi árusok, magánemberek bejelentkezését! 
 

Kereskedők továbbra sem vehetnek részt a börzén! 
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  

veresibolhapiac@gmail.com 
 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Városháza helyett játszótér és színpad 
épült Gödöllőn

Állami pénzből fejleszthetnek vagy nyithatnak bölcsődék

A Kistérség több településén, így Veresegyházon 
kívül Csomádon és Vácrátóton is működnek már 
bölcsődék, amelyek egy közelmúltban megjelent 
pályázati kiírásnak köszönhetően javíthatnak a 
körülményeiken, illetve további fejlesztéseket 
hajthatnak végre. A kiírásban foglaltak szerint új 
bölcsődei intézmények megnyitása is lehetséges.

A pályázat keretében összesen 4.5 milliárd forint-
hoz juthatnak a Pest megyei települések bölcsődei 
intézményei, amelyből a következőket valósíthat-
ják meg: új bölcsődei, vagy mini-bölcsődei férő-
helyek kialakítása, meglévő intézmény bővítése, 

korábban bezárt bölcsődék újranyitása, más cé-
lokat szolgáló önkormányzati épület átalakítása.  
A támogatás mértéke maximálisan 400 millió fo-
rint egy településen. A pályázatokat a települési 
önkormányzatok nyújthatják be, amelyeknek az 
adóerő-képességüktől függően a beruházás érté-
kének 5-30 százalékát kell önrészként biztosítaniuk.

A támogatásra olyan bölcsődék is jogosultak, me-
lyek fenntartója nem a helyi önkormányzat, ha-
nem például egyházi fenntartásúak, és részesül-
nek a központi költségvetési támogatásban. 
A pályázatok szeptember 27-től nyújthatók be.
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A hónap témája

Aki Veresegyházon vagy a környékén él és a fővárosban dolgozik, annak 
a cím egészen biztosan nem az önfeledt kerekezést jelenti… sokkal inkább 
jutnak eszébe róla a kora reggeli vagy a délutáni csúcsforgalom idején a 
dugóban való araszolással töltött értékes percek, akár félórák. Amikor hiába 
minden ügyeskedés, mert már a városból sem lehet könnyen kijutni, a gye-
rek sír, mert elkésik az iskolából, a főnök görbén néz, mert már megint későn 
érsz be. Az agglomeráció egyik legfejlettebb településén hiába újak és jó 
minőségűek a belső utak: a településen kívülre ingázók gondját nem oldják 
meg, hiszen mialatt majd tízszeresére nőtt a lakosság száma, a fő közlekedé-
si utak minősége és mennyisége mit sem változott az elmúlt két évtizedben.

Az egyik barátnőm panaszolja, hogy a közlekedés a fél napját elveszi. Er-
dőkertesről indul reggel fél hatkor, elviszi a gyereket iskolába Dunakeszire, 
ahol mindig ő az első nyitáskor, majd indul Kőbányára, a munkahelyére, 
ahová néha nyolcra be sem ér a forgalom miatt. Délután ugyanezt járja be 
visszafelé, azzal a különbséggel, hogy a gyerek akkor már nem első, hanem 
az utolsó, akiért odaérnek a suliba. Autóval közlekedik persze, ami a fél 
fizetését elviszi, de sem az iskola, sem az iroda nem lenne ésszerűen megkö-
zelíthető tömegközlekedéssel.  
- Hazafelé bemegyünk a boltba megvenni a vacsorát, aztán itthon már nincs 
is idő másra, csak eltenni magunkat másnapra, hiszen reggel megint fél öt-
kor kelünk. Kicsit mozogni, sportolni csak szombat délelőtt tudok, ahogy 
minden mást is a hétvégére kell időzítenem, mert máskor nem érek rá sem-
mire. Szóval a szombat és a vasárnap inkább a házimunkáról és nem a kikap-
csolódásról szól. Ha belegondolok, az időm nagy részét a dugóban araszolva 
töltöm Dunakeszi meg Pest felé és vissza… ülünk a kocsiban tehetetlenül, 
szívjuk be a büdös levegőt, és idegeskedünk. 

Hétköznap reggelente Veresegyházon teljes egészében végignyúlik a kocsi-
sor, akik mind a Gödöllő felé eső körforgalomba bejutásra várnak. A dugó-
ban küzdenek a zömében iskolásokat szállító helyközi buszok is, de utasaik 
gyakran késnek el az első óráról. Azt mondják, ha nem érik el a fél hetest, 
nem tudnak beérni nyolcra Gödöllőre. A két hely közötti távolság közúton 
alig 6 km… Délután kicsivel jobb a helyzet, bár az M3-ason éppen több 
helyen korlátozás van építés miatt, de igazán kritikus helyzet csak akkor 
adódik, ha Szadára érve haladnának tovább Veresegyház felé, vagy ha Fó-
ton keresztül próbálják meg elérni ugyanezt az irányt. Sem Szada, sem Fót 
nem képes boldogulni az autópályáról érkező nagyobb forgalmi hullámmal, 
nincsenek olyan belső útjaik, amiken eloszlana a forgalom. Elkerülni viszont 
nem lehet őket…  

Fordított irányban

Tibor bezzeg csak kacag az egészen, hiszen a másik irányból járja be ugyan-
ezeket az utakat, mindig szemben haladva a torlódásokkal. Ő ugyanis Bu-
dapest belvárosában lakik, és Veresegyházra jár dolgozni. Tömegközleke-
déssel is remekül megtehetné az utat nap mint nap, de azt mondja, olyan jól 
járható csúcsidőben minden út, hogy nincs értelme az utazással foglalkoz-
ni: kocsival még egyszerűbb és persze kényelmesebb. Azt ő is látja, hogy 
főváros környéki utak rendkívül leterheltek, a kollégája, aki Pomázról jár 
dolgozni a veresegyházi gyárba, rendszerint majd egy órát vár, hogy feljus-
son a Megyeri hídra, melynek megépítésétől várta a csodát pár éve – most 
már az a csoda, ha sikerül rajta átjutnia a csúcsidőszakban. - Ül az ember a 
dugóban, és hallgatja kínjában a rádiót, ahol minden reggel arról beszélnek, 
hogy mennyire kilátástalan a helyzet az agglomerációban, és hogy Sziget-
szentmiklósról meg Halásztelekről nem lehet bejutni a fővárosba. Ilyenkor 
kicsit örülök, hogy nekem azért könnyebb valamivel. – mondja, és bevallja, 
hogy titokban már nézegeti az eladó házakat Veresegyházon…  

Huszonéves ígéret nyomában

Már több mint két évtizede, hogy fiatal újságíróként minden csütörtökön 
tízkor részt vettem az akkori budapesti főpolgármester, Demszky Gábor tá-
jékoztatóin. Szinte egy alkalom sem múlt el anélkül, hogy valahogyan szóba 
ne jött volna az agglomeráció közlekedésének fejlesztése, vagy egységesí-
tése, netán átszervezése. Pedig hol volt még akkor a rengeteg új lakópark a 
környező településeken! Az idők változtak, az akkori főpolgármester már a 
múlté, sőt, még a négyes metró is megépült, az agglomeráció közlekedésével 
viszont semmi sem történt azóta. A főváros mintha elengedte volna ezt a 
témát… nem így a környező települések!
Most egy olyan polgármesterrel ülünk szemben, aki több mint 50 éve vezeti 
Veresegyház önkormányzatát, folyamatában ismeri és követi a történéseket, 
figyelemmel kíséri a változásokat, és már évtizedek óta foglalkozik a mára 
kritikussá vált közlekedési probléma megoldásával. Pásztor Béla régóta 

szorgalmazza, hogy új utak épüljenek nem csak a városban, de azon kívül is.
- Arra, hogy elkerülő utat kell kialakítani Veresegyház körül, már évtizedek-
kel korábban felkészültünk – egy település életét ugyanis mindig meg kell 
tervezni, a jövőjét, a fejlődését meg kell tudni becsülni évtizedekre előre. 
Amikor még csak 8 gépkocsi volt a faluban, megépítettük az akkori orvosi 
rendelő előtti parkolót, mert tudtuk, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá! Az 
élet minket igazolt, és tapasztalataim szerint minimum 30 évre kell előre 
tervezni egy település életében.
- A Veresegyházt az M3-as és M2-es utakhoz közvetlenül csatlakoztató, így 
a város központját tehermentesítő utak megépítése generális feladatunk, en-
nek az ügyében lényegében a kormányzati döntést várjuk, naponta érdek-
lődünk és várjuk az illetékesek válaszát. Napi kapcsolatban állunk tehát az 
ügyben a kormányzati szervekkel, a területen lévő települések országgyűlési 
képviselői is támogatják a szándékot.
A beruházás kiemelt feladatként szerepel az agglomerációs fejlesztési terv-
ben, egy kormányszintű program része, ami a térségfejlesztést illeti, ez a 
dolog tehát rendben van. -

Két év a megvalósítás

Mint a polgármester úr elmondta, a tervek még nincsenek készen, de a lehet-
séges nyomvonalat már kijelölték. A város lakóterületét semmiképpen nem 
érintené, de a hozzá közel eső ivacsi területet mindenképpen óvnák a zajtól 
és egyéb kellemetlen hatásoktól. Ha végérvényesen kirajzolódik a lehetsé-
ges, megépíthető útnyomvonal, akkor lakossági fórumokon kell a részlete-
ket megvitatni az érintettekkel. 
- Felcsatlakozó útjaink kell, hogy legyenek – hangsúlyozza – ez generális 
kérdés ma  a város és a környék települései számára. Egyetértés van a telepü-
lések között abban, hogy erre az útra sürgősen és nagyon nagy szükség van.
A problémára többféle megoldás van: az egyik, hogy a város maga építi 
meg a felcsatlakozásokat, mert nincs ma nagyobb feladat a város számá-
ra. Próbáljuk a jelenlegi út átvezető képességét különböző intézkedésekkel 
elősegíteni – rendőri irányítás, közlekedési lámpa kikapcsolása – de nem ez 
a végleges megoldás. Tapasztalni fogják, hogy Gödöllő felé az út áteresztő 
képessége jobb lesz, a gyalogoslámpa átállításával, ami nem egyenként, ha-
nem kisebb csoportokban engedi majd át a várakozókat. Arra kérjük az em-
bereket, hogy mivel nincs más megoldás, próbáljanak 15-20 perccel előbb 
elindulni, mert a széthúzott ütemű közlekedés segíthet abban, hogy az úton 
töltött idő kevesebb legyen. 
Magam több reggelen megyek át a városon különböző irányokból a csúcs-
forgalommal érintett helyeken, hogy tapasztalatot gyűjtsek, és magam is 
szenvedő alanya legyek a helyzetnek. Nekem fontos a város lakossága.
Hozzáteszi, hogy a türelemre azért is szükség van, mert ha megszületik a 
kormányszintű döntés és megindulhat a konkrét munka, a teljes kivitelezése 
két évet vesz igénybe, akkor is, ha gyors ütemben lezajlanak a beruházást 
érintő földterület-vásárlások, és a tervezési munka, illetve a hatósági eljárá-
sok. A város mindenfajta segítséget felajánlott az ügy előmozdítására, hiszen 
van gyakorlata ilyesmiben: régen, és mostanában is maga építette meg a 
saját útjait, rendelkezik a megfelelő tudással és kapacitással. A jelenleg zajló 
beruházások nem okoznak fennakadásokat a város közlekedésében, mert a 
belső utak megfelelően kiépítettek.  
A városban folyik a református iskola tornatermében építése, a körforgalom-
nál a kosárlabda-csarnok építése, a katolikus gimnázium építése, és nemso-
kára kiírják a pályázatot a kézilabda munkacsarnok építésére az Újiskola ut-
cában, majd a fürdőre is. Az elkerülő út megépítése se jelentene kihívást …

KAm

GURULÓS HÉTKÖZNAPOK
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A hónap témája

A hónap híre

 200 x két kerék gurult Veresegyházon
 Veresegyház Önkormányzata az Európai Mobilitási Hét keretében szeptem-
ber 16-án, vasárnap ismét Gurulós napot szervezett. 
Ennek keretében a veresegyházi Városháza előtti téren lehetett gyülekezni 
a kerékpározást kedvelőknek, akik rendőri felvezetéssel, csoportban, együtt 
tekerhettek végig Veresegyház utcáin. A közös tekerésnél a kerékpározás 
örömeit, előnyeit, a nyárias időjárást, a mozgást és nem utolsó sorban az 
együttlétet élvezhették a résztvevők. 
Már a gyülekezésnél több tucatnyian voltak, a menetben pedig kb. 200 fő le-
hetett - mondta el Baranyó Csaba, főszervező a Kistérség újságnak.  - Öröm 
volt látni, hogy a vasárnap viszonylag korai időpont (reggel 9 -9.30.) ellené-
re sokan voltak, elsősorban családok, kisebb gyerekekkel, de szívmelengető 
volt látni a tizenéveseket is.
A menet útközben többször megállt, volt öt találkozási és pihenőpont is be-
iktatva. A mintegy másfél órás, jó hangulatú tekerés után a nyárias melegben 
érkezett vissza a menet a Fő térre. Itt bringás bemutatók, ügyességi verse-
nyek és akadálypályák várták a részt vevőket, illetve a bátor jelentkezőket. 
A menet az Európai Mobilitási Hét keretében zajlott, célja volt többek között 
a benzinüzemű járművek melletti alternatív közlekedési eszközök bemutatá-
sa, életszerű ajánlata, ami az egyén élete szempontjából ugyanolyan fontos, 
mint a közösség és a természet szempontjából.   Merthogy a jó egészséghez, 
az emberi léptékű közlekedéshez és a környezet védelméhez is hozzájárul a 
kerékpározás. 

 Lejegyezte: Fülöp Hajnalka

Lehet egy tanévnyitóval több?!

De még mennyire, hiszen főként Veresegyhá-
zon, de a környező településeken is örvendete-
sen sok iskoláskorú gyermek él. Ők bizony rá-
adásul mind különbözőek, így minél szélesebb 
körből választhatják ki a számukra legmegfe-
lelőbb oktatási intézményt, annál valószínűbb, 
hogy a legmegfelelőbb helyen bontakoztat-
hatják ki a tehetségüket, rátermettségüket, és 
válnak vidám, kiegyensúlyozott kamaszokká, 
akik örömmel tanulnak.
Szeptember 3-án a város legújabb intézménye, 
a Jövő iskolája is megnyílt a Köves utcában, a 
művelődési ház szomszédságában, ünnepélyes 
keretek között, hiszen ez volt az első alkalom, 
hogy diákokat fogadhattak. A térség oktatási 
palettája újabb színnel gyarapodott, egy csapat 
kisiskolás pedig már itt tanulja meg, milyen 
is egy iskola. Sok sikert kívánunk az új intéz-
ménynek!

KÖZLEKEDÉS AZ ISKOLÁBA
A gyermekek legnagyobb bánatára a nyári szünidő véget ért és újra becsengettek a tanintézmények-
ben. Reggelente ismét az iskolába igyekvő diákok népesítik be az utakat, ezért nagyobb óvatossággal 
közlekedjünk.
A gyermekek az egyik fokozottan veszélyeztetett korosztály, legyen szó közúti közlekedési balesetről, 
élet- vagy vagyon elleni bűncselekményekről.
Fontos tudni, hogy a gyermekek utánozzák a felnőtt viselkedését. Amit a szülőktől, felnőttektől látnak, 
az lesz a jövőbeli magatartásuk követendő példája, ezért hangsúlyozni kell a személyes példamutatás 
fontosságát.
A gyerekek elsőként gyalogosan vesznek részt a forgalomban. Az ő szemszögükből nézve az utca tel-
jesen más, mint ahogyan azt a felnőttek látják. Általában a számukra fontos dolgokra koncentrálnak, 
és semmi más nem számít.
Törekedjünk arra, hogy séta közben fogjuk gyermekünk kezét és mindig magyarázzuk el a közlekedési 
szabályokat. Legyünk türelmesek és fokozatosan ismertessük meg velük a közlekedés valamennyi 
résztvevőjét, illetve hívjuk fel a figyelmet a veszélyhelyzetekre is.
Magyarázzuk el, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt mindig meg kell állni, először „balról-jobb-
ra, jobbról-balra és újra balról-jobbra” nézzenek körül, és ha nem jön semmi, átkelhetnek. A szabad 
jelzésnél is meg kell győződni az átkelés biztonsága felől. Ők ugyanis a közeledő jármű távolságát 
másként érzékelik, mint a felnőttek.
Ha sietünk, akkor is TILOS a piros jelzésnél átkelni. Ezért mindig időben induljunk útnak. Tudato-
sítsuk bennük, hogy a „zebra” a gyalogosoké és ott csak nekik van elsőbbségük. Így ha kerékpárral 
közlekednek, csak azt tolva kelhetnek át rajta. A kerékpár kötelező tartozékait szereljük fel a bringára 
és csak így engedhetjük őket útnak. 
A láthatóság fontosságára is hívjuk fel a figyelmüket. Korlátozott látási viszonyok között az öltözéken, 
táskán elhelyezett láthatósági elemek is passzív védelmet jelentenek számukra.
Ha autóval visszük őket, a biztonsági övet és a gyermekbiztonsági rendszert mindig használni kell! A 
tanítás előtti napokban az iskolába vezető utat járjuk be együtt és gyakoroljuk akár gyalogosan, akár 
kerékpárúton haladva.

A tanító nénikkel

Az első osztályosok

A Gurulós napon a szerző is kerekezik
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Oktatás

Borzongás ÉVÖGY-módra

Halloween éjszakáján rémisztően izgalmas rendezvényre várja 
a borzongani vágyókat az ÉVÖGY Egyesület a Veresegyházi 
Medveotthonban.
2018. október 31-én este hátborzongatóan jó programmal vár-
nak mindenkit, korosztálytól függetlenül. A szervezők azt ígé-
rik, hogy különleges kalandban lehet része annak, aki ezen az 
éjszakán a Medveotthonba látogat.
Az ijesztgetésen kívül tökszépségversennyel, cukorkaágyúval, 
Halloween menüvel készülnek, az Elvarázsolt erdő útvesztője 
pedig megannyi rémséggel várja a bátor kalandorokat.  

A világon egyedülálló kezdeményezésként szü-
letett az idén második alkalommal megrendezett 
a Biztonság Hete című programsorozat.  A figye-
lemfelhívó, érzékenyítő események a Magyar 
Biztosítók Szövetsége (MABISZ), valamint az 
ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság 
közös kezdeményezéseként idén szeptember 17-
22. között zajlottak országszerte.   A rendezvénye-
ken a legfiatalabb generációk játékos és élmény-
szerű formában sajátíthatták el a biztonságos 
életvitelhez szükséges ismereteket és szemléletet. 
A rendezvényről Pandurics Anettet, a MABISZ 
elnökét kérdeztük.

Hogyan szólították meg az iskolásokat ezzel a 
komoly témával?
- A KSH adatai szerint 700 háztartási baleset tör-
ténik naponta, melyekben jellemzően a gyerekek 
az érintettek – tehát kiemelten kell figyelni az ott-
honi biztonságra is, elsősorban oktatással, szem-
léletformálással - fogalmazott Pandurics Anett a 
szeptember 17-én, a Biztonság hete kapcsán tar-
tott sajtótájékoztatón. - Minden életkorban más 
módon és más eszközzel visszük közel a gyere-
kekhez a biztonság és a biztonságos életvitel té-
makörét. A 7-14 éves korú gyerekeknél az erre 
a célra készült képregények és az online játékok 
segítenek, melyek a digitális nemzedék „nyelvén” 
szólnak a gyerekhez. A játékos tudásátadást az iz-
galmas történetmesélés, a digitális vizuális tarta-
lom, a megoszthatóság mellett az elérhető nyere-
mények is segítik.
Egyre több gyerek biciklizik is, ez jó dolog, és 
ezért a felelős közlekedésre is tanítjuk őket eze-

ken a programokon, jellemzően a szabadban.  Azt 
is tapasztaltuk, hogy amiben kutya és tűz van, az 
mindenképpen vonzó a gyerekek számára- így a 
kutyás és tűzoltós bemutatók nagyon népszerűek 
és felejthetetlenek lehetnek.

Országszerte 25 helyen tartottak bemutatót a 
biztonsággal foglalkozó szakemberek, szimu-
lációkat, gyakorlatokat, melyekben a gyere-
kek aktívan vehettek részt. Később ezeket az 
élményeket a pedagógusokkal feldolgozhatják. 
A Katasztrófavédelem sem maradt ki a prog-
ramokból, ugye?
- Igen, az Országos Tűzkármegelőzési Bizottság 
(OTB) is tartott foglalkozásokat, bemutatókat. A 
tűz keletkezéséhez elég egy felelőtlen mozdulat- 
ezt mutatták pl. a horvát erdőtüzek is, amiről sok 
gyerek tájékozódhatott. A tűz kialakulásával, ter-
jedésével, oltásával kapcsolatos ismeretek a lát-
ványos tűzoltó bemutatókkal vihetők közel a gye-
rekekhez, a saját kezű tűzoltásuk pl. életre szóló 
élmény lehet, ami miatt óvatosak lesznek, és ez 
megvédi őket és környezetüket is a tűz okozta 
károktól. A NÉBIH kampányában az erdotuz.hu 
oldal is ezzel foglalkozik.
- Az időzítés apropóját az adta, hogy ebben a 
hónapban ünnepeljük a Gyermekek Világnapját, 
a Biztosítás Világnapját és az EDWARD Napot. 
(European Day Whitout A Road Death) Utóbbi 
célja, hogy senki ne veszítse életét Európa közút-
jain. Idén már 432-en vesztették életüket közleke-
dési balesetben. Nincs rendben, hogy az év 52 he-
téből mindössze 1 hetet szánunk a biztonságnak, 
de ez is több, mint ami eddig volt – fogalmazott a 

tájékoztatón Halmosi Zsolt országos rendőrfőka-
pitány-helyettes. 

Az általános iskoláskor után a tinédzserek sok-
szor tudatosan felelőtlenek, nekik mit kínáltak?
- A nagyobbaknak a „Szórakozz felelősséggel!” – 
téma a tizenévesek körében fontos jelenséget járta 
körbe. Az ORFK és a Katasztrófavédelem nyil-
vántartásai szerint is a hétvégi, bulizós időszak-
ban, jellemzően este, éjjel, hajnalban történnek 
azok a jármű- balesetek, ahol az elkövetők vagy 
elszenvedők legtöbbször a buliból távozók, akik 
nem figyelnek oda, nem gondolnak a könnyel-
műségük következményeire. A sokszor sokkoló, 
drámai, sok érzékszervre ható, empátiát ébresztő 
élmények szintén prevenciós célt szolgálhatnak.
A Biztonság hete országos rendezvénysorozat 
ideje alatt összesen huszonhárom helyszínre tele-
pült ki a katasztrófavédelem. A hétfői bemutató 
napon a szakemberek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen füstsátorral, beltéri standdal és játé-
kos kérdőívvel várták a látogatókat. A kataszt-
rófavédelem munkatársai a záró nap programjait 
szeptember 22-én, a Bikás parkban felállított ren-
dezvénysátorban tartották, ahol füstsátorral, tálca-
tűzzel és a konyhai tüzet szimuláló berendezéssel 
egybekötött bemutatóval készültek. A program, 
amely egy év alatt országossá nőtte ki magát, so-
kat tett azért, hogy az iskolások felkészüljenek és 
helyesen reagáljanak a mindennapi veszélyekre.

Fülöp Hajnalka

JÁTÉKOS FELKÉSZÜLÉS A VESZÉLYEKRE

A hónap ajánlója

Benéztünk a családi napra

Olyan volt, mint egy filmben – csak itt szerencsére minden igazi! – újságolja csillogó szemmel egy 
lelkes kisiskolás, amikor sikeres akcióját követően megkérdezem, milyen érzés szabályos védő-
felszerelésben, szakszerűen (bár természetesen felügyelettel és védett környezetben) tüzet oltani. 
A borús idő ellenére egyre többen jelennek meg a Biztonság Hete keretében megrendezett családi 
napon Budapesten, a Bikás parkban. A rendezvény jellegéből adódóan elsősorban szülői, nagyszülői 
kísérettel érkeznek a gyerekek, de kisebb iskolai csoportok is felbukkannak a helyszínen.
Viktória – egy budapesti általános iskola tanítónője – néhány másodikos kisdiákkal érkezett. „Csa-
ládommal már tavaly is részt vettem a rendezvényen és úgy gondoltam, érdekelné az osztályom 
tanulóit is. Nem csalódtam: nagyon lelkes és vidám a csapatom! Szinte mindent kipróbáltak már: ol-
tottak tüzet, elsajátították az újráélesztés technikáját, és a játékos kísérletekből sem maradhattak ki. 
Nagyon örülnék, ha a tanítványaim nemcsak akciójelenetek nyomán tájékozódnának életveszélyes 
helyzetekről… Fontos tudniuk, hogy velük is történhet baleset, de ilyenkor sem szabad kétségbees-
niük: megfelelő hozzáállással gyakran mérsékelhető a baj. Jó, ha tudják, hogyan kitől kérhetnek se-
gítséget ilyenkor – ezért is örülök, hogy rendőrökkel, tűzoltókkal találkozhatnak itt. Természetesen 
az lenne a legjobb, ha megelőzhetnénk a veszélyes helyzeteket. Erről is beszélgetni fogunk a jövő 
héten, amikor közösen meséljük el az osztálytársaknak a mai délután eseményeit. Úgy gondolom, a 
sok hasznos információ mellett azt is megtanulhatják itt a gyerekek, hogy milyen sokan dolgoznak 
mások biztonságáért. Jó érzés volt látni, hogy barátságos, gyerekszerető szakemberekkel találkoztak 
– akiknek jelenlétében valóban biztonságban érezhették magukat a tanítványaim.”
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Kultúra

Váci Mihály Művelődési Ház október havi programja Veresegyház

Október 3. 18.00 -20.30  Duma Színház - Váci Mihály Művelődési Ház 
Október 6. 16.00   Aradi Vértanúk Napja 
Vértanúk Ligete - Veresegyház, Széchenyi –domb  
Október 12. 17:00 - 20:30  Balázs Fecó koncert
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház  

Október 13. 18:00 - 19:00  Kun Éva kiállítás
Helyszín: Udvarház Galéria

Október 13. 19:00 - 20:00  Fiatal Forrás előadás 
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház  

Október 19. 18.00 Az operaéneklés enciklopédiája - Dr. Farkas Iván könyvbe-
mutatója , Helyszín. Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum kamaraterme 

Október 20. 15.00  Kistérségi Idősek  Világnapja  - Mézesvölgyi Iskola         
Október 23. 15:00 - 17:30   
Futóverseny 1956 méteren 
Indítás: Váci Mihály Művelődési Ház 

Október 23. 18.00 Városi megemlékezés
Helyszín:  Kálvin tér és ’56-os emlékmű 

Október 26. 16.00  - Földvári Sándor önálló estje 
Helyszín. Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

1-7. Országos Könyvtári Napok „KÖZÖS  
 TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉ- 
 RÉS” benne:  
 4-én  10.00 Tippentő-Kerekítő – a legki- 
 sebbeknek, 
 18.00 Hermann Irén: Egy mindenkiért –  
 a Dévény Annáról szóló könyv bemutatója,  
 beszélgetés a Szerzővel (ismertető alább) 
 5-én 16.00 a  Természetismereti és Termé- 
 szetjáró Tábor záróprogramja
 Az OKN részletes plakátja külön oldalon!
4-én 17.00 (csütörtök) Hétszínvirág Családi Klub
5-én 18.00 (péntek) Mécsesgyújtás az Aradi  
 Vértanúk emlékére a Gyásznap előestéjén  
 a Batthyány-parkban - Műsor: a Neumann  
 János Általános Iskola tanulói
10-én 17.00 (szerda) Köszöntjük a  
szépkorúakat! - műsor az Idősek Világnapja 
tiszteletére – a Coincidance Táncszínház művé-
szeinek fellépésével, “The Irish Impulse részle-
tek” Köszöntőműsor: a „Ki Akarok Nyílni” Óvo-
da és a Szőlőfürt Református Óvoda gyermekei
Belépés meghívóval (a 65 évet betöltött kertesiek 
polgármesteri meghívólevelet kapnak)
11-én 18.00 (csütörtök) Buschraft – folytatódik  
 a sorozat –  Előadó: Boldizsár József
11-én 18.00 Gombaismereti tanfolyam (részlete- 
 sen alább)
12-én (péntek) 15.00-19.00 PÁLYAVÁLASZTÁSI  
 TANÁCSADÓ NAP
 Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói  
 és szüleik számára
13-án (szombat) „Családi nap a természetben”
 Szalamandra-túra – bővebb tájékoztató a  
 honlapon és plakátokon.
14-én  (vasárnap) GOMBAISMERETI TÚRA  
 – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉ- 
 VEL - Indulás a Faluház elől 8.oo órakor.    
 (részletes tájékoztató plakátokon és a hon- 
 lapon) 

18-án GYERMEKSZÍNHÁZ – A kiskakas gyé- 
 mánt félkrajcárja –  Holdfű színház
 Belépődíj:  400.-Ft (csoportos)   egyéni:  
 600.-Ft
18-án 17.00 (csütörtök) Hétszínvirág Családi  
 Klub
19-én  (péntek) 10.00 és 11.00 óra 
 A Neumann János Általános Iskola ‚56-os  
 megemlékezése 
20-án  (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA  
 – GOMBASZAKÉR- 
 TŐ VEZETÉSÉVEL- Indulás a Faluház  
 elől 8.oo órakor. (részletes tájékoztató   
 plakátokon és a honlapon) 
 
23-án 17.00 óra (kedd)   MEGEMLÉKEZÉS 
AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN   „Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország” a Pesti Zenés 
Színpad művészeinek előadásában zenés iro-
dalmi összeállítás. Utána fáklyás séta az ‚56-os 
emlékműhöz

23-áig tart az „ITT ÉLÜNK” a településen és 
környékén élő hivatásos és műkedvelő alkotók 
munkáiból készült kiállítás (TRIENNÁLÉ).
25-én 18.00 (csütörtök) Buschraft – folytatódik  
 a sorozat –  
 Előadó: Boldizsár József
25-én 18.00 Gombaismereti tanfolyam (részlete- 
 sen alább)
27-én 18.00 SZÉP KERTEK kiállítás-megnyitó  
 (főszervező: Kertes 
 Erdőkertesért Munkacsoport)

27-én 13.00 (szombat) ULTI KLUB

28-án (vasárnap) GOMBAISMERETI TÚRA 
– GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL - In-
dulás a Faluház elől 8.00 órakor.       
(részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)  
28-án 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub

Novemberi előzetes:

9-én 14.00-18.00 VÉRADÁS
13-án GYERMEKSZÍNHÁZ
16-21-ig TÜDŐSZŰRÉS (figyelem! CSAK  
 NÉGY NAP!)
23-án SZÍNHÁZI ELŐADÁS – Csányi Sándor  
 színházi estje 
 Avagy miért ne próbáljuk megérteni a   
 nőket? Jegyek elővételben kaphatók!
24-én Kiállítás-megnyitó Sajó Bori és Pozsgai  
 Ágnes munkái

***

Október 4. 18. EGY MINDENKIÉRT
„Két éve találkoztam először Dévény Annával, 
2016 tavaszán bólintott rá, hogy könyvet írjak 
róla. Egy éven keresztül beszélgettem vele, mint 
később kiderült, ez volt élete utolsó éve. 
Ösztönös újító volt, akit a gyógyítás és olykor a 
sors komisz akaratával szembeni ellenállás haj-
tott. Eleinte ő maga sem tudta, mitől működik az 
a módszer, amelyre ráérzett. Mégis ezreket, kisebb 
és nagyobb gyerekeket, táncosokat, felnőtteket ál-
lított talpra. Olyanokat, akikről talán senki sem 
hitte, hogy esélyük lehet a teljes életre, vagy foly-
tatódhat derékba tört pályájuk. Isteni kegyelem-
nek tartotta, amit kapott, ehhez mérten ragaszko-
dott annak tisztaságához. 
Nem értette, miért kellene róla könyvet írnia bár-
kinek. Ő csak tette a dolgát, gyógyított, segített. 
Szerény ember volt, de módszerének elismerésé-
ért megküzdött a bürokráciával, a kétellyel és a 
gyógytornász szakmával is, amelynek élete végére 
legelismertebb művelője lett. Kemény harcos volt, 
talán túl kemény is. 
Ő már nem érhette meg, hogy ez a könyv elké-
szüljön, de nekem mindent elmesélt. Én pedig le-
írtam”
Hermann Irén
Eredeti megjelenés éve: 2017.

Októberi programok az Erdőkertesi Faluházban
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Kultúra
FÖLDI JAVAK ASZTALUNKON PROGRAM

Portékák:
A Kastély körül őszi termények, növények, kéz-
műves és helyi termékek vásárolhatóak.

Foglalkozások, programok:
Díjmentes kerti sétáinkon, a szakvezetők segítsé-
gével, a résztvevők megismerhetik a kert növény-  
és madárvilágát. A madarász programokat a 
Magyar Madártani Egyesület Börzsönyi Helyi 
Csoportja szervezi, a Nemzetközi Madármeg-
figyelő Napok keretében, természetmegőrzési 
programokkal az Agrárminisztérium készül.
A 150 éves vérbükk alatt a gyerekeket meseprog-
ram, növényes alkotóműhely, korongozás, mada-
ras vetélkedők várják.
A Karbonházban Bonsai kiállítással és bonsai ne-
velési előadással színesíti a programot a Herman
Otto Bonsai Egyesület.
A rendszertani gyűjteményben 80 különböző ko-
pasz őszirózsa virágzását és terménybemutatón-
kat tekinthetik meg. 

10:00-11:00 Madarász séta (Kastély - terasz) 
10:30-11:30 Vezetett kerti séta (Kastély - terasz) 

11:30-12:30 Vezetett kerti séta (Kastély - terasz) 
13:00-14:00 Madarász séta (Kastély - terasz) 
13:30-14:00 Mesekönyv dedikálás (Kastély -  
 vérbükk) 
14:00-15:00 Vezetett kerti séta (Kastély - terasz) 
14:00-15:00 Bonsai nevelési előadás   
 (Karbonház) 
15:30-16:30 Vezetett kerti séta (Kastély - terasz) 
15:00-16:00 Madarász séta (Kastély - terasz)

Folyamatos programok: 

Korongozás (Kastély mellett) 
Mesesarok gyerekeknek (Kastély – terasz előtt) 
Kézműves asztal: magkép ragasztás, kitűző   
 készítés (Kastély - vérbükk) 
Kopasz őszirózsa (Gerebcsin) fajtabemutató a  
 rendszertani gyűjteményben 
Terménybemutató a rendszertani gyűjteményben 
Bonsai bemutató - Herman Ottó Bonsai Egyesü- 
 let (Karbonház) 
Madarász gyermekjátékok, vetélkedők (Kastély  
 mellett) 
Játékos természetmegőrzés (Kastély mellett)

Étkezési lehetőségek:
 
A Kastély mögötti nagy tölgyfa alatt szabadtéri 
büfé kínál kemencés lángost, furmintos lepényt, 
kürtős kalácsot és kávé különlegességeket.

Október 7-én, vasárnap 10.00-17.00 óráig rendezik meg a Vácrátóti bo-
tanikus kert hagyományos őszi rendezvényét, a „Földi javak asztalunkon” 
családi napot és vásárt.

Visszatekintő
Az első gőzüzemű vasútvonal története Pest-Vác között a XIX. és XX. században
Ullmann Mór a Magyar Középponti Vasút Társa-
ság nevében 1844. július 15-én érkezett levélben 
bejelenti a vasútépítés megkezdését és egyben kéri 
ez ügyben a megye támogatását. Pesti Hiradó ez 
év augusztus 2-án megjelenő újságában hírt ad a 
váci töltés melletti munkák elkezdéséről. Charles 
F.Zimpel építésvezető főmérnök aki megtervez-
tette a részvénytársaság vasútvonalait és kialakí-
totta az első műszaki gárdát, a tényleges földmun-
kák megkezdése előtt felmondott. Mybach Károly 
cs.k. vezérőrnagy és hadmérnök a vasúttársaság 
igazgatótanácsának elnöke, külföldről szerződtet-
te Beyse Ágoston Vilmos poroszországi hadmér-
nök főhadnagyot építési főigazgatóként. 1844. 
október 5-én a Pest-Vác vasútvonal építésének 
ünnepélyes megkezdésekor bemutatták a megje-
lent városi és közéleti személyi-ségeknek. Beyse 
Ágoston a belga, angol, francia és porosz vasutak 
építésénél megszerzett tapasztalatait hasznosítja 
az első magyar gőzüzemű vasútvonal munkála-
tainál. A munkálatok elkezdésekor a Pest és Vác 
közötti vonalat kisebb egységekre tagolták, majd 
a sajtóba való nyilvános meghirdetése után a föld-
munkákat és a felszíni építést kisvállalkozóknak 
adták ki.
A Pest-Vác vasútvonalat egyvágányúra tervezték 
és építették.
Beyse Ágoston Vilmos építési főigazgató korai 
halála után Lechner Károly és Warnis Kornél ve-
zeti az építkezést. A Magyar Középponti Vasút 
első mozdonyait Belgiumból, John Cockerill ser-
ingi gépgyártól rendelte meg.  A gyár 1845 elején 
szállította a magyar megrendelőnek a Pest, Buda, 
Poson, Pannónia nevű mozdonyokat. Az 50LE 
/36,8 KW/ teljesítményű szerkocsis mozdonyok 
kazánja 6,15 bar nyomású telített gőzt fejlesztett 
a kéthengeres ikergépezet számára.  A kéttenge-
lyes szerkocsiban a felvehető vízkészlet 5,37 m3 
és a tüzifa készlet 3,16 m2 volt. A négy Cockevill 
mozdony szállítását 1846-ban nyolc további ha-
sonló, de már vízszintesen beépített hengerekkel 
készített mozdony szállítása követte. Vontatottan 

halad a Pest-Vác vonal építése. 
A Pesti Hírlap 1845. október 23-án megjelent 
számában írta: Maholnap elhagyjuk az októbert 
is és a Pest-Vác vasútvonal megnyitásáról nem 
tudunk beszámolni. A Budapesti Hiradó az 1845. 
november 13-ai számában a következőket írta a 
Pest-Vác vonalon Pest és Palota között megtar-
tott próbamenetről: 10 órakor középponti vasúton 
első ünnepélyes kirándulás fog történni Palotáig. 
A szerelvény 7 kocsiból áll „Buda és Pest” virág-
füzérrel feldíszítve mozdonyok által vontatva. A 
350 utast szállító próbavonat a Pest és Palota kö-
zötti utat 14 perc alatt tette meg.
1846. május 30. elkészült asz első magyar gőz-
üzemű vasút Pest-Vác vonala. Nagyobb közbenső 
állomásai Palota és Dunakeszi. A vonalon kezdet-
ben három vonatpár közlekedik. A vonatok az utat 
59 perc alatt eszik meg. A Magyar Középponti 
Vasút a Pest-Vác közötti vonalának megnyitása 
a nagyközönség számára 1846. július 15-én volt. 
A szabadságharc leverése után az osztrák hatóság 
jelentősen korlátozta a lakosság mozgásszabadsá-
gát. Ha valaki lakóhelyéről el akart utazni, akkor 
azt csak külön útlevél birtokában tehette. A Ma-
gyar Hírlap című napilapban megjelent hír be-
számol a Pestről Palotára/ mai Rákospalota/ való 
vasúti utazás nehézségeiről. A vasút igazgatóság 
közbenjárására sikerült a palotai vonalat felszaba-
dítani az utazási tilalom alól és útlevél nélkül is 
utazhattak a pestiek Palotára.

A Pest-Vác közötti vonalszakaszon a második vá-
gányt már az osztrák Államvasút társaság építette. 
Az 1868-1869 közötti vágányépítésnél már 6,95 
m hosszú, 37,2 kg/fm tömegű, „G” jelű vassíne-
ket, illetve 6,64 m hosszú, 30 kg/fm tömegű, „h” 
jelű acélsíneket használtak, ilyen típusú sínekre 
cserélték le az első vágány sínjeit is.  Sűrítették a 
talpfákat is, az aljtávolságot a korábbi 95 cm-ről 
90 cm-re csökkentették. 
A Baross Gábor által kezdeményezett egységes 
vasúti hálózat kialakításának egyik fontos eleme 
volt az osztrák Államvasút-társaság magyarorszá-
gi vonalainak államosítása. Az 1891. évi XXV.,/2/ 
illetve XXXVIII. törvénycikk /3/ alapján, több 
más vasútvonal mellett, ez a vonal is a MÁV tu-
lajdonába került.
1920-ban a trianoni békeszerződés Csehszlováki-
ához csatolta a Budapest-Pozsony vonal nagy ré-
szét, magyar területen csak a Budapest-Vác-Szob 
szakasz maradt.
A vasútvonalon Nyugati pályaudvar és Dunakeszi-
Alag állomások között, 15 kV 50 Hz feszültség-
gel /4/ táplált felsővezetéket építettek ki, amelyet 
1923. október 31-én helyeztek üzembe. A kísérleti 
villamosított szakaszon zajlottak 1928-ig a Kandó 
Kálmán által kifejlesztett nagyvasúti vontatásra 
alkalmas, V560 sorozatú villanymozdony próba-
menetei. Ebben az időszakban a kétvágányú pálya 
felépítményében 12 m hosszú, 42.8 kg/fm töme-
gű, „l” jelű sínek feküdtek. A kísérleti felsőveze-
ték-rendszer a második világháborúban nagymér-
tékben megrongálódott.
A következő felépítménycserét 1967-ben kezdték 
meg, az 1971-ig tartó munkák folyamán Buda-
pest és Vác között újult meg a vasúti pálya. Az 
újravillamosítást /1971.dec.22.,/5/ 25 kV 50 Hz/ 
megelőző pályafelújítás során a már hézag nélkü-
lien kialakított pályába 48 kg/fm tömegű síneket 
fektettek, vasbetonaljakra.

Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
     Gombos István                 Tóth László
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Civilek

Góg és gőg tanmese

Egyszer volt, hol nem volt, hegyeken innen dom-
bokon túl, élt két épület. Mindketten büszkén te-
kintettek az utca frontjára, meg is volt rá minden 
okuk, hiszen kertjükben csodálatos virágok virul-
tak. De nem éltek ám magányosan, bennük éltek 
szolgáik, akik ápolgatták és csinosítgatták őket. 
Teltek múltak az évek az épületek együtt öreged-
tek. Míg történt egyszer a már hagyományosnak 
számító kártyacsata közben, hogy a játék hevében 
nagyon összeszólalkoztak. Olyannyira meghara-
gudtak egymásra, hogy csak na! 

Azt mondja az egyik ház a másiknak: 
Hallod-e te lator! Tudod-e hogy az én szolgáim 
jobbak, mint a tieid? Azt teszik, amit mondok ne-
kik. 
Mire a másik:
Azt én nem tudom, mert én bizony úgy szeretem a 
szolgáim, hogy nyugalmat és biztonságot nyújtok 
nekik. Nekem az a fontos, hogy béke legyen. 
- Na, majd meglátjuk! – dörrent az egyik ház a 
másiknak. Döntsenek a szolgálók, melyikünk a 
jobb gazda! 
- Hé! Te szolga! – fortyant fel az egyik ház - Te-
gyél feljelentést mindenféle fórumon, mert ennek 
a latornak minden télen füstöl a kéménye! De ízi-
be ám, mert engem bizony a füst nagyon zavar! 
Látod?! Az ablakom is alig pislog! 

Szaladt is a szolga égen-földön. Megtette, amit az 
épület parancsolt. Bejelentett itt, feljelentett ott, 
de nem járt sikerrel. Míg nem talált egy hozzá ha-
sonló szolgát, aki így szólt: 
Egyet se félj komám! Majd én elintézem! 
A hosszú talpalásnak végre meg is lett az eredmé-
nye! Eközben a másik ház szolgálója apját temet-
te. S a dolgát tette. 

Teltek múltak a hetek. A másik ház szolgájához 

levél érkezett.
Füstöl a kéményed szolga! Ez igazán tarthatat-
lan állapot! Ez így tovább nem mehet, zavarja az 
egyes épületet. Le vele! 
Kisvártatva meg is érkezett a bizottság mely a 
füstölő kéményt eu-s előírás szerinti egyen füs-
tölésre ítélte. 

A másik ház szolgája kéménydoktort keresett, a 
kéményt plasztikáztatta és már új szabványnak 
megfelelően, boldogan pöfékelhetett tovább. 
De az egyik ház nem érte be ennyivel. Majd meg 
pukkadt mérgében.
Történt aztán, hogy így szólt az egyik épület a 
másikhoz: 
- Nincs kerítés! Semmi sem jelzi a birtok határát! 
Ez így nem mehet tovább!
Így felelt a másik épület: 
- De hát úgy egyeztek meg szolgálóink, hogy 
semmi szükség kerítésre. 
- Az akkor volt, ez meg most van!
Másik ház szolgálói kihúzták a kerítést. 
Teltek a hetek, múltak a hónapok, ültettek, locsol-
tak mind a két ház szolgálói a kiskertekben szor-
goskodtak. Munkájuknak meg is lett a gyümölcse. 
A gőgös egyik épület csak nem nyugodott. Újra 
hívatta szolgálóját:
- Gyomirtózd le a füvet. Zavar a kerítés tövében! 
De úgy intézd, mintha a másik ház szolgája csi-
nálta volna! Így elkerülhetjük a felelősségre vo-
nást. Bizonyítani meg úgysem tudják majd, hi-
szen nincs kamerafelvétel, nincs szemtanú, sem 
pedig összeköttetés. 

Fogta permetezőjét, szorgosan gyomirtózott. Er-
ről azonban a másik ház szolgájának nem szólt 
egy szót sem, pedig neki a gyomirtás mellett kö-
véren mosolyogtak az érő szőlőszemek. 
A másik ház szolgája nagyon szerette a szőlőt, s 
mivel nem látta, hogy a gyomirtóból a szőlősze-
mekre is jutott, mit sem sejtve gyümölcsből sze-

dett és evett. 
Szerencsére nem sokat, mert ha többet evett vol-
na, a rendőrség gondatlanság miatt nyomozhatott 
volna.

Az épületnek úgyis teljesen mindegy ki a szolgálója!
Köszönöm, hogy elolvasta, elolvastad! Szabá-
lyozni kellene a gyomirtást, hogy ne születhessen 
több ilyen és ehhez hasonló tanmese. Vajon lesz 
e folytatás...

N. Suszter Mária

Nem nagyon fordult még elő, hogy a Kistérség olyan írást közölt, amelynek nem volt valóságalapja. Így az alábbi tanmesének is 
van, nem is akármilyen, hiszen a kertészkedést, a vegyszerek használatát, de még a szomszéd bosszantását sem árt ésszerű 
és szabályos keretek között folytatni. Mert ellenkező esetben komoly baj is lehet belőle, ahogy mesénk is mutatja, hiszen – kell-e 
mondanunk? - megtörtént esetet dolgoz fel, ami bárhol, bárkivel megeshet egy lakóközösségben. 

„MESÉS” SZOMSZÉDSÁG



ÁLLÁS
Trans-Motors Kft. szadai telephellyel keres rakodógép kezelő 
munkatársat. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, rendezett 
munkaviszony. Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal az
 info@transmotors.hu e-mail címen vagy +36 30 948 1998 te-
lefonszámon.
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VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 

PÁLYÁZATOT HIRDET
vezető ápoló 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, a vezetői 
megbízás 5 évre szól.
A vezető megbízással járó lényeges feladatok:
szervezi, irányítja az ápolók-gondozók munkáját, fi gyelem-
mel kíséri az ellátottak ápolását, gondozását.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Az állás az alábbi végzettséggel betölthető:
diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, okleveles  ápoló, 
egészségügyi szakoktató, mentőtiszt, OKJ szakápoló.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz, rövid vezetési és szakmai kon-
cepció, iskolai, szakmai végzettséget igazoló oklevél fény-
másolata, egészségügyi működési nyilvántartásba vételről 
szóló igazolás másolata, három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hoz-
zájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt 
vevők megismerhessék. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az 
intézmény vezetője nyújt a 28-386-200, 20-428-55-07-es 
telefonszámon. 

A pályázat benyújtható postai úton, e-mailen, személyesen.
Cím: Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 
2112 Veresegyház, Fő út 106.
idosekotthona@veresegyhaz.hu 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3.

Veresegyház Városi Önkormányzat 
Idősek Otthona

 
konyhai kisegítő munkakörbe

munkatársat keres.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint.
Az állás azonnal betölthető, konyhai munkakörben szerzett 
gyakorlat előnyt jelent.

Az állás betöltésével kapcsolatosan további információt az 
intézmény vezetője nyújt, a  06-28-386-200, 06-20-428-
55-07 -as telefonszámon illetve személyesen 8-16 óráig                         
(e-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu) .

Jelentkezéséhez kérjük csatolja az alábbiakat: 
Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló oklevél 
(ha van) fénymásolata. 

APRÓHIRDETÉS

Dr. Makkos Ingatlan 
Centrum Veresegyházi 

iroda
2112. Veresegyház Páskom u. 15.

Tel: 06-20-9446205, 06-28-748-807.

INGATLANOK ADÁSA-VÉTE-
LE ÉS BÉRBEADÁSA teljes körű 

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

KEDVEZMÉNY:  a 2018. 09.15- 12.31. 
időszakban értékesítésre felvett ingatlanok 
energetikai   tanúsítványainak költségeit az 

Iroda átvállalja!

ELADÓ és KIADÓ ingatla-
nokat keresünk Ügyfeleink-

nek: 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 = hirdeté-
si azonosító szám, ez alapján a részletes leírás 
olvasható. A Veresegyházi Iroda Budapesten, 
Szegeden. Tatabányán, tatán, Pápán, Szombat-
helyen - 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 csalá-
 di ház 1198 m2 telekkel 58,0 Mft.
H: 83519 Veresegyház 33 m2 faház kivett üdü-   
 lőépület-udvar, 791 m2 telekkel 16,75 Mft.
H: 70355  Veresegyház 450 m2 3 szintes ház,  
 1200 m2 telekkel 78,0 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.

IKLAD  
H: 82559 223 m2 2 generációs családi ház 
  1120 m2 telekkel  31,5 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.

VÁCKISÚJFALU
H: 78381 100 m2 fsz-i családi ház 4400 m2   
 telekkel 12,950 Mft.

VÁCHARTYÁN
H: 57286 220 m2 2 szintes  családi ház  
 2240 m2 telekkel 26,9 Mft.

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

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

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

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

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

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 

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



Színesen

Nem csak sörivóknak való

Szeptember első hétvégéjén ragyogó időben 
rendezték meg ismét az erdőkertesi Sörfesz-
tivált a település kiemelt rendezvényhelyszí-
nének számító Szent István parkban.
A három napon át zajló eseménysorozat 
legfőképpen a sörökről és sörféleségekről 
szólt, amiket bő választékban és frissen 
csapolva fogyaszthattak az érdeklődők – a 
megmaradt sört a rendezvény után olcsón 
kiárusították -,  illetve szórakozhattak is. 
Volt sörivó verseny, koncertek és utcabál, 
a fellépők között pedig olyan ismert nevek 
is szerepeltek, mint Janicsák Veca vagy Ta-
kács Nicholas, aki pár éve még a víz nagykö-
veteként funkcionált, de úgy látszik, ezúttal 
a sört sem vetette meg.

Tchibo 
Family
250 g, 
2276 Ft/kg

Csirkecomb**
csontos,
előhűtött

Snickers, 
Twix, Mars, 
Bounty tej

Coop 
disznósajt 
nyelvkoc-
kával

  Lada Szabó márkakereskedés
 XVI. ker.Budapest , Rákosi út 207.
 www.ladaszabo.hu   
 E-mail : ertekesites@ladaszabo.hu  
Tel: 1-604-3096

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

•
Horváth G. István (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 
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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

Egész hétvégén működtek a sörcsapok

Sörivó verseny

A kemencékben kiváló sörkorcsolyák ké-
szültek



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

SZENT ISTVÁN
EGYETEM

2100 Gödöllő,
Páter K. u. 1.

Szakembereket keresünk a GE 
Power veresegyházi  gyárába

Email: munka@ge.com

Ingyenesen hívható zöld szám:
+3680 880 075

Jelentkezni lehet a következő 
elérhetőségeken:

Hegesztő

Lakatos

Sorjázó lakatos

Állapotfelmérő inspektor
pozíciókba!


