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Újdonságokkal indult az idei tanév a Kistérségben élő diákoknak, legalábbis, ami a veresegyházi oktatási és sportlétesítményeket illeti. Szeptember elsején ünnepélyesen felavatták a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületét, és mialatt a tanulók és a sportolók már birtokba is vették a nyáron átadott
kosárlabdacsarnokot, a Kálvin téri Református Iskola is felavatta saját tornacsarnokát, a veresegyházi
Újiskola utcában pedig ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött a régóta várt kézilabdacsarnok beruházása.
(Összeállításunk a gimnáziumi ünnepségről a 2. oldalon található).

A hónap témája

Mindenki egyért!
A hónap híre
Vége felé jár a
napelempark beruházás
Innen-onnan
Egyre sikeresebb az
Autómentes hét
Földön-égen
Jártak már itt emeletes
vonatok..

Itt készült
Szeptember 8-án ünnepélyesen elhelyezték a várva várt kézilabdacsarnok
alapkövét Veresegyházon, az Újiskola
utcában.
Az eseményen, amely egyben a
beruházás indulását is jelenti, Pásztor
Béla polgármester, Eszenyi Gábor, a
kivitelezést végző Constructor Domini
Kft. ügyvezetője, Ella Ferenc, a Veresegyházi Sportkör vezetője, és Kiss
Péter, a Kézilabda Szakosztály vezetője
vettek részt.
(Fotó:Lethenyei)

Színesen

Méltó helyszín a tudásnak
bontakoztassák tehetségüket. Nem kell
hozzá mást tenni, csak egymásban a jót
meglátni”… - foglalta össze az egyházi
iskolai oktatás lényegét.

Nap mint nap figyeltük, láttuk, ahogy a
szinte gigászi méretű épület egyre magasabbra emelkedik Veresegyház egyik
fontos közlekedési csomópontjában, és
ahogyan az építkezés előrehaladt, egyértelművé vált, hogy a város képét meghatározó építmény születik.
A beruházás mérete ellenére a terveknek megfelelően az idei tanévkezdésre
szó szerint az utolsó fűszál is helyére
került, és szeptember elsején már itt
gyűltek össze a tanévnyitóra a Veresegyházi Katolikus Gimnázium diákjai,
ami egyben az új létesítmény ünnepélyes átadását jelentette.

A katolikus gimnázium bejárata

Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő is felidézte az első kapavágás pillanatait 3 évvel ezelőtt. Mint
mondta: egy ország akkor válhat erős
országgá, ha a tudás mindenkinek birtokában van, de az iskola feladata nem
merül ki a tudás átadásában, hanem az
összefogást is erősítenie kell a kultúra
révén. Magát az intézményt is az összefogás, az itt élő emberek közös elképzelése hozta létre, megvolt az elképzelés,
elkészült a terv, és végül meglett hozzá
a pénz is – foglalta össze az eltelt 3 év
lépéseit, amelyek az átadásig vezettek.
Pásztor Béla köszöntötte a vendégeket,
majd a hajdani Veresegyház iskolájáról
mesélt, amit az évek során toldoztakfoldoztak, majd nem maradt más hátra,
újat kellett építeni. 1969-ben, önkéntesek segítségével kezdték el a munkát,
és évek múlva lett kész az általános

Az első évnyitó az új épület udvarán

Mindenki ott volt, akinek a gimnázium létrejöttét
köszönheti a város

Az iskola hatalmas, belső udvara zsúfolásig megtelt, és jelen volt mindenki,
akinek köze volt a jelentős állami támogatással létrejött épület megvalósításához és az itt zajló szellemi tevékenység
meghatározásához.

Bence, a körzet parlamenti képviselője,
Zsigmond László építész.

Az eseményen megjelent Dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye nyugalmazott
püspöke, aki az új katolikus templom
átadásakor elsőként beszélt újságunk
kérdésére arról, hogy katolikus gimnáziumot szeretnének alapítani a városban, dr Marton Zsolt, a váci egyházmegye új püspöke, dr Csáki Tibor, az
egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának főigazgatója, Pásztor Béla, a
város polgármestere, Molnár Zsolt, Veresegyház katolikus plébánosa, Tuzson

Az iskolavató diszvendégei egymás közt. Dr Beer Miklós
volt váci püspök és Tuzson Bence a térség parlamenti
képviselője

Prehodáné Nagy Éva, a gimnázium
igazgatója az intézmény 3. tanévnyitó
beszédét mondta el – első ízben az otthonul szolgáló új épületben. Örömmel
jelentette be, hogy a korábban megkezdett oktatási és hitéleti munka a méltó
körülményeket biztosító új épületben Tanévkezdésre minden fűszál a helyére került
kiteljesedhet: tágas közösségi terek, kápolna, étkező áll ehhez rendelkezésük- iskola. Azóta új általános iskolák épülre. Mint elmondta, idén már 236 fiatal tek, és 3 éve lehetőség nyílt arra, hogy
kezdi meg tanulmányait a VERKA-ban, középiskola is létrejöjjön. Megköszönte
a 7. 9. 10. és 11. évfolyamon. A növe- mindenkinek a segítséget a megvalósíkedő létszám miatt 11 új pedagógussal tásban és a megfelelő döntések meghoegészült ki a tanári kar, amely így már zatalában.
31 fős. Minden tantárgyat megfelelő felkészültségű szaktanár tanít, és minden Az épület felszentelését és az ünnepémegfelelő eszköz is rendelkezésre áll a lyes szalagátvágást követően megnyitotta kapuját a diákok és az érdeklődők
magas szintű oktatáshoz.
előtt, akik ezúttal szabadon bejárhatták
Dr Csáki Tibor ünnepi beszédében arról a város legújabb oktatási létesítményét.
szólt, hogy az építkezésnek tovább kell
folytatódnia: a fizikai után a lelki építkezéssel. Az egyháznak az oktatatásban
végzett szerepét és annak múltját felidézve említette az iskola alapításának
idejét 2017-ben, amikor az önkormányzat és az egyház összefogott a megvalósítás érdekében. Köszönetet mondott
az állami támogatásért, a tervezésért, a
megvalósításért mindenkinek, aki közreműködött a folyamatban. „Minden
egyes diák egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi rejtőzik: egy új Ady
Endre vagy éppen Blaha Lujza. Ha ajtót
nyitunk nekik, esélyt adunk, hogy ki- Az épület berendezése modern, fiatalos

Kistérségi oldal
Sportnap és főzőverseny
Az erdőkertesi önkormányzat és a Veresegyházi Kistérség Idősügyi Tanácsa szeptember 14-én
Erdőkertesen, az Ifjúsági tábor területén rendezte
meg az idősek „Sportnap-főzőversenyét”.
A minden igényt kielégítő, csodás környezetben
felállított sátrak és bennük a sörpadok, asztalok
fogadták az érkező „sportolókat” és „szakácsokat”, no meg a többi résztvevőt, mintegy 120 főt,
sőt, a friss pogácsa sem hiányzott.
Legnagyobb sajnálatomra Csomád, Vácegres,
Galgamácsa településekről nem tudtak jönni
résztvevők a szüreti rendezvényeik, búcsú és
más egyéb elfoglaltságok miatt, és Szada, illetve
Vácrátót is csak kevés résztvevővel képviseltette
magát. Mindezek ellenére egy jól sikerült, mozgalmas napot töltöttünk együtt, ami a találkozó
lényege tulajdonképpen.
A sportversenyt, ami különböző ügyességi feladatokból, tesztlap kitöltésből, légpuska lövészetből
tevődött össze, Pap Miklós, a vácrátóti nyugdíjasklub vezetője szervezte és bonyolította le,
nagy tapasztalattal és hozzáértéssel. A „kemény
küzdelem” eredményeként a 3. helyezést Szada
Nagyközség „Borsó csapata”, a 2. helyezést a
RádÉrünk60+ Nyugdíjasklub, az 1. helyezést Erdőkertes csapata érte el.
A díjazottak az Idősügyi Tanácstól serlegeket és
okleveleket kapták, valamint minden résztvevőnek Emléklap is jutott.
Finomabbnál finomabb ételek főttek az ügyességi verseny alatt: már az illatoktól is csorgott az
ember nyála! Az elkészült ételeket ízük, állaguk,
a tálalás és a hagyomány alapján értékelte Sípos
Zsuzsanna, Veresegyház Város Önkormányzata

Dr Pásztor László a szervezőkkel

Igazgatási Osztályvezetője, Bobál Imréné veresegyházi önkormányzati képviselő és Hack István,
az Erdőkertesi Önkormányzat képviselője. Nehéz
feladat volt az elkészült finom ételek között sorrendet állítani. Mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést, ami után az ételek elfogyasztása
következett…
A verseny első helyezettje az erdőkertesi Barátság
Nyugdíjasklub babgulyása lett, a második helyet
az Országos Nyugdíjas Polgári Szövetség gombás
kakaspörköltje nokedlivel, a harmadik helyet a
RádÉrünk60+ Nyugdíjasklub által készített erdélyi töltött káposzta szerezte meg.
Különdíjban részesült az őrbottyáni Kvassay
Nyugdíjasklub csapata szabolcsi töltött káposztája, valamint az erdőkertesi Öreg barátok halászléje.
A főzőverseny serlegeit Csörög Község Polgármesterasszonya, Hegedűsné Kripák Ildikó és
Bobál Imréné ajánlotta fel. A zsűri munkáját virágcsokorral és egy üveg borral köszöntük meg.
Az egész napos programhoz az időjárás is kegyes
volt, ez is hozzájárult a nap sikeréhez. Ismét egy
vidám, kellemes napot tölthettünk együtt!
Köszönetet mondok a Kistérségi Társulásnak az
anyagi támogatásért, az erdőkertesi önkormányzatnak pedig a minden igényt kielégítő helyszín
biztosításáért.
Nagy Miklós
Idősügyi Tanács Elnöke

FEJLESZTÉSI PROGRAM
INDULHAT CSÖRÖGÖN
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a magyar kormány
„Felzárkózó
települések”
programja keretében fejlesztési programot indít –további 30 településsel együtt
- Csörög községben. A program során a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat felkérést
kapott, hogy Csörög településen közösségi teret
alakítson ki a már jelen lévő alapszolgáltatásokat
kiegészítve, és azokkal összehangoltan komplex
szociális szolgáltatásokat nyújtson, kiszélesítve a
kora gyermekkori szolgáltatásokat és tovább fejlesztve a gyermekjóléti alapellátásokat.
A Máltaiak harminc éves szakmai tapasztalatukkal már több vidéki helyszínen végeznek sikeres
és modell értékű felzárkóztató szociális munkát a
„Jelenlét Program” keretében. Csörögön a Máltai
Szeretetszolgálat -a nyár során gondosan előkészített szociális diagnózis alapján- várhatóan már
2019 őszén megkezdi működését a településen,
illetve decembertől egy Biztos Kezdet Gyermekházat is kialakít.
Az intézmény megnyitásáig a Szeretetszolgálat
munkatársai a csörögi óvodával, védőnői szolgálattal és a már működő tanodával együttműködve
fognak tevékenykedni.
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjában 2019. augusztusi indulással elsőként 31
település szerepel, de a kormány döntése értelmében a következő években 300 nehéz helyzetű
település kap segítséget. A programot a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat koordinálja, a végrehajtásban a nagy egyházi karitatív szervezetek és a
településeken dolgozó civil szervezetek is részt
vesznek.
A cél a romák felzárkózásának érdemi előmozdítása települési integrációjuk kiemelt segítésével,
azaz a nehéz helyzetű települési önkormányzatok
számára kiszámítható működés kialakítása, a településen élő lakosság helyzetének javítását szolgáló fejlesztések szakmai tudás-támogatások és
szolgáltatások biztosításával és a bűncselekmények számának további csökkentése a megélhetés
javításán keresztül.

A hónap híre
Napenergia csúcsra járatva
A kormány 2017 novemberében 106 naperőmű
beruházást, illetve az ezek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyet minősített nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűvé. Többek
között a Vácrátóton befejezéshez közeledő
napelem-park beruházást is, amely szeptember
végére elkészül, és az év végére munkába is áll
majd.
A területen két napelem-erőmű is épül
Váchartyán szomszédságában 6.5 milliárd forintos beruházásban melynek egy részét uniós
támogatás biztosítja.
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A hónap témája
MODELL ÉPÜLHET
Példa értékű, de eddig példátlan megállapodást kötött egymással Gödöllő és Veresegyház önkormányzata szeptember
20-án. A két szomszédos város vezetői együttműködési megállapodást írtak alá, amely elképzeléseik szerint a települések és az egész térség harmonikus, összehangolt fejlődését alapozza meg a jövőben.
Az együttműködés ötletét dr. Gémesi György vetette fel egy gödöllői találkozó alkalmával. A kezdeményezést nagyon szívesen fogadták Veresegyházon, hiszen, mint Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere kifejtette,
minden nagyon fontos a város számára, amivel kiterjeszthetik az együttműködést, amely az emberek közötti kapcsolatokat erősíti. A szorosabb kapcsolatot indokolja a két település közelsége, és számos vonatkozásban hasonló
érdekei és elképzelései, melyek elérésében az összefogás révén erősíthetik
egymást és egységesen léphetnek fel.
A két város képviselő-testülete előzetesen megtárgyalta és elfogadta a megállapodást, melyet a két polgármester aláírásával érvényesített szeptember
20-án, a veresegyházi Városházán.

Az aláírás pillanata

Két város, egy termálfürdő

„Az elképzelést egy kastélybeli programon vetettem fel a Polgármester Úrnak, és már régóta megfogalmazódott bennem – ismertette a megállapodás
hátterét dr. Gémesi György az aláírás alkalmával. Épp egy nemzetközi delegációval volt jelen, és azokról a gazdaságfejlesztési eredményekről beszéltünk, ami Veresegyházt és Gödöllőt jellemzi. Arra gondoltam, hogy ezt a két
gazdasági erőteret össze kellene kötni, például a turizmus területén.”
A turisztikai elképzeléseket illetően Gödöllő polgármestere elmondta, hogy
elsősorban a veresegyházi termálvíz adta lehetőségek kiaknázása a cél, hiszen Gödöllő ilyen természeti adottsággal nem rendelkezik. Többszöri próbálkozás ellenére sem találtak termálvizet a város térségében, míg Veresegyház bővelkedik ebben a természeti kincsben. Értelemszerű tehát, hogy
további felesleges keresgélés helyett Gödöllő inkább a veresegyházi termálfürdő fejlesztésben vegyen részt, hiszen ha az megvalósul, a gödöllői emberek is használhatják. A fürdő több érdeklődőt vonz majd a térségbe, akik
Gödöllő látványosságait is megtekinthetik, ahogyan az ottani legnagyobb
turisztikai érték, a kastély látogatói is eljuthatnak a veresegyházi Medveotthonba, a fürdőbe – a két település több látnivalót tud kínálni, élénkebb lehet
a turizmus, ha együttműködnek az idegenforgalom terén. Az ebből származó
magasabb bevétel lehetővé tehet majd további fejlesztéseket, például szállodaépítést.
A fürdőberuházásban történő részvétel konkrét részleteiről és Gödöllő anyagi hozzájárulásáról egy következő megállapodás szól majd, ez a mostani
keretmegállapodás arra vonatkozik, hogy sok évtizedes barátság alapján kihasználják az ebből eredő előnyöket. A megállapodáshoz természetesen más
települések is csatlakozhatnak. „Nem kell mindenhol hatalmas sportcsarnoknak vagy fürdőnek lennie, hanem azokat a tulajdonságokat kiemelve,
amelyek a település arculatához tartoznak, és ezeket a térségi gazdaságfejlesztési szemlélettel összehangolva hatalmas előnyöket lehet ezekből kiaknázni, nyilván nem megkerülve a kormányzati szándékokat.” – tért ki az
együttműködéssel kapcsolatos távolabbi elképzelésekre a gödöllői polgármester, aki a modellértékű kezdeményezéstől munkahelyteremtést, erősebb
helyi gazdaságot remél.
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Nagyobb esély az elkerülő útra
A Kistérség Magazin kérdésére, hogy a most megkötött megállapodás érvényes lesz-e a választások utáni új önkormányzatokat tekintve is, Pásztor
Béla polgármester úr azt válaszolta, hogy bár az új összetételű testületeknek
módjukban áll akár elállni is a megállapodástól, azt gondolja, hogy a két
város együttműködésénél jobb dolog aligha történhet. A mostani képviselőtestület egyöntetűen támogatta ennek a megállapodásnak a megkötését, az
érvényessége eléggé megerősített, így bízik abban, hogy a következő testület
is egyetért vele. Így gondolja dr. Gémesi György is, aki szintén elmondta,
hogy az együttműködést a gödöllői képviselő-testület is megerősítette, és ez
a következő testületre is vonatkozik. Ő személy szerint is bízik benne, hogy
ez a kölcsönös előnyök mentén megvalósuló megállapodás, ami további előnyöket jelent mindkét település számára, pártpolitikai és egyéb szándékoktól
függetlenül a közösség érdekét szolgálja mind Gödölőn, mind Veresegyházon.
Arra a kérdésünkre, hogy a két város közötti közlekedés javítására mit lehet
tenni, hiszen ez alapfeltétele annak, hogy a lakosság részesüljön a másik
település kínálta szolgáltatásokból, Pásztor Béla elmondta, hogy a testület
által meghatározott program tartalmazza, hogy az elkerülő út megépítése
mindkét település számára és a Vác-Gödöllő útvonal mentén lévő többi település számára is elkerülhetetlen. A meglévő út áteresztő képessége a végéhez érkezett, amit mutat, hogy a sorompó leengedése esetén 5-600 méteres kocsisor áll össze, elzárva az átjárást az úton. Mint hangsúlyozta, ez az
állapot sokáig nem tartható, és ennek csak az a megoldása, hogy az átmenő
forgalmat ki kell vinni a városokon kívülre. Ebben messzemenő az egyetértés mind Gödöllővel, mind a többi érintett településsel, és remélik, hogy a
kormány ebben segítséget nyújt.
A gödöllői közlekedési koncepció és stratégia alapján világosan látszik,
hogy 50% átmenő forgalom van jelenleg a városban. Az elkerülő út építésére vonatkozó tervek már elkészültek, kiegészítve azzal a koncepcióval, ami
Szadát és Veresegyházt is elkerülné - fűzte hozzá a gödöllői polgármester.
A tervek megvalósítására a két település együtt erősebben tudna lobbizni,
tekintetbe véve jelentős gazdasági erejüket is, hiszen annyit fizetnek be a
költségvetésbe, amelynek töredéke lenne csak az elkerülő utak megépítése.
Dr Gémesi György emlékeztetett arra, hogy 2022-ben nyílik meg az új uniós
pályázati ciklus, amelyben 1000 milliárdos keret lesz ilyen utak építésére,
és amelybe szeretnének bekerülni. Az elkerülő utak megépítése a további
gazdasági fejlődésnek is alapja, ezért bíznak benne, hogy sikerrel járnak.
A két város közötti megállapodás érvényre emelkedett, a kölcsönös szándék
a fejlődésre megvan, és ha csak a konkrétan megemlített két célra, a fürdőre
és az elkerülő útra gondolunk is, egyértelmű, hogy valamennyien jól járunk
vele.
(-k)

A megállapodás megkötése modell értékű lehet

Innen-onnan

A hónap híre
Gödöllő történetéről
Szeptember 20-án a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban mutatták be
a nagyközönségnek Gödöllő, képes történeti
könyvének második kiadását, amire azért volt
szükség, mert a 2013-as első kiadás óta eltelt 6
év alatt nagyon sok minden történt…
A több mint 300 oldalas és csaknem 1000
képpel illusztrált két nyelvű (magyar, angol)
könyv nem fotóalbum és nem is történelemkönyv, noha mindkét feltételnek megfelel. A
műben Gödöllő történetét ismerhetjük meg a
kezdetektől napjainkig.
A kiadvány elkészültét rengeteg hazai és külföldi kutatómunka előzte meg, így számos
fotó- és dokumentumritkaságot is megismerhetünk benne. A könyv néhány technikai újítást
is felvonultat (videófelvételekkel kiegészülve).
A kötetet L. Péterfi Csaba és Tatár Attila szerkesztette.

Autómentesen
A szeptember 16. és 22. között zajlott Európai
Mobilitási Hét és a szeptember 22-ére meghirdetett Autómentes Nap céljai egyértelműek: a
környezetbarát és fenntartható városi közlekedés érdekében elengedhetetlen az utazási szokásaink megváltoztatása. Az idei téma a gyaloglás
és a nem motorizált közlekedés, a mottó pedig a
„Sétálj velünk!” volt a több helyszínen szervezett
eseményeken. A rendezvények mellett az akcióhoz csatlakozott a MÁV is, melynek jóvoltából
ezen a héten ingyen lehetett kerékpárt szállítani
a vonatokon, sőt, szeptember 22-én azok a gépjármű-tulajdonosok és -üzembentartók, akik a
forgalmi engedélyüket felmutatták, díjmentesen
utazhattak másodosztályon a belföldi forgalomban a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. magyarországi vonalain.
Az esemény népszerűsége évek óta töretlen, amit
mi sem bizonyít jobban, mint hogy közel 300
magyar település vett részt valamilyen módon
az akcióban, ami azt mutatja, hogy egyre többen
ismerik, keresik és használják a környezetbarát
és fenntartható városi közlekedési lehetőségeket,
és egyre több helyszínen zajlanak autómentes
programok, lezárt utcákkal, kerékpáros rendezvényekkel.
A központi rendezvény mint minden évben, idén
is a lezárt Andrássy úton zajlott, két napon át. A
járművek helyett a gyalogosoké volt a főszerep:
családi programokkal, játékokkal, gasztro sétánynyal és ingyenes koncertekkel megfűszerezve a
fő gondolatkört.
2018-ban az Európa szerte zajló kampány minden korábbi részvételi rekordot megdöntött: 54
ország 2792 városa és nagyvárosa szervezett tevékenységeket az adott hét idején. A részt vevő
városok több mint fele hajtott végre állandó intézkedéseket – összesen 8848-at –, elsősorban a
mobilitásmenedzsment, az akadálymentesítés,
valamint az új vagy felújított kerékpáros infrastruktúra területén. Minden bizonnyal az idei akció is felmutat majd hasonló, hosszú távra szóló
eredményeket.

Veresegyház továbbra is népszerű
Bár a fővárosból kifelé irányuló költözési hullám már lecsillapodott, a Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint 2016-ban és 2017-ben is többen döntöttek Budapest elhagyása mellet, mint ahányan
oda költöztek. Az első nagy kiköltözési hullámtól eltelt 23 év adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy
a Budapestről elköltözők közül minden második a fővárost körülölelő megye valamelyik településén
lelt új otthonra. Ebben az időszakban volt olyan tendencia, amikor a megye kevésbé volt népszerű
célpont, ám 2014 óta ismét Pest megyei településekre költöznek ki a legtöbben.
A főváros 900 ezer esetben jelentett új lakhelyet a vidékről érkezőknek, akiknek nagy része (400 ezer
ember) az északkelet-magyarországi régiókból, azaz Észak-Magyarországról és az Észak-Alföldről
érkezett. Elenyésző, hét százalék azok aránya, akik a Duna-Tisza közéből vagy a Tiszántúlról költöznek el, és maradnak ebben a két tájegységben.
Pest megye nemcsak a fővárosból kiköltözők között népszerű, sokan érkeznek az észak-alföldi és
észak-magyarországi régióból is ide.
2016-ban a belső vándorlásnak köszönhetően Szigetszentmiklós lakossága nőtt a legnagyobb mértékben, de drasztikusan emelkedett a Dunakeszire, Veresegyházra és Budaörsre költözők száma is.
2019. január 1-jén 1.293.043 fő volt a megye lakosainak száma. Budapesten belül az említett
időszakban 1,38 millió költözés volt, amik közül a négy legnépszerűbben közös, hogy szomszédos
kerületbe vándoroltak a lakhely-változtatók.
A toplista így alakult:
- a XI. kerületből a XII. kerületbe: 14 824 költözés;
- a XIII. kerületből a IV. kerületbe: 13 898 költözés;
- a XIV. kerületből a XVI. kerületbe: 13 876 költözés;
- a XII. kerületből a XI. kerületbe: 12 406 költözés;
- a IV. kerületből a XVI. kerületbe: 11 560 költözés.
(Forrás:pestmegye.hu
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Értékek a falakon
Október 15-ig lesz látható az Erdőkertesi
Faluházban az ÉRTÉKEINK ERDŐKERTESEN című fotókiállítás.
A Helyi Értéktár Bizottság által beválasztott
objektumokat, természeti értékeket fotókon
bemutató tárlat szeptember 14-én nyitott meg
a közönség számára.
(A Faluház felvételei)

Erdőkertes kincsei a képeken

A kiállítás október közepéig látogatható

Konferencia az árvízmegelőzés jegyében
A Budapesti Víz Világtalálkozó utókövető rendezvényeként „Homokzsáktól a drónokig” Árvízi
biztonság a XXI. század rendkívüli árhullámainak
tükrében címmel szervez konferenciát a Magyar
Hidrológiai Társaság Budapesten, a Duna Palotában, 2019. október 29.-én. A konferencia fővédnöke: dr. Áder János Magyarország Köztársasági
Elnöke.
Az elmúlt két évtized alatt tíz évben is rekordokat
döntő árhullámok vonultak le nagy folyóinkon,
amelyeket csak hatalmas társadalmi összefogással lehetett mederben tartani. Ez idő alatt számos
változás – például a szélsőségek gyakoribbá válása – miatt, nem kevésbé a rendkívüli események
nyomására az ármentesítés és árvízvédekezés
jelentős fejlődésen ment át. Paradigmaváltás korszakát éljük, hogy az ármentesítés ne csak az emberi igényeket szolgálja, hanem mi is igazodjunk
a folyók természetéhez.
A Tisza-völgyben ma már új árvízvédekezési
doktrína érvényesül a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése eredményeként. Új védekezési eszközök
jelentek meg, mint a mobil árvízvédelmi falak és
gátak. A monitoring eszközök, és a modellezés
fejlődése pontosította az előrejelzést, illetve az
árvízi üzemirányítás, és védekezés-szervezés új
távlatait nyitotta meg. Az elmúlt két évtized tapasztalatai és fejlesztései nyomán szükségszerűen
új kérdések vetődnek fel, különösen, hogy a Kormány által meghirdetett Nemzeti Vízstratégia a
vízkárelhárításban a védekezésről a megelőzésre
helyezi a hangsúlyt. Hogyan tovább?
A konferencia a 2019. októberre tervezett Budapesti Víz Világtalálkozó sok víz – kevés
víz – szennyezett víz hármas tematikájából a
„sok víz” tárgyú üzeneteinek a hazai adaptációját kezdi meg. Választ keres arra is, hogy a
máig ismert és elismert magyar árvízvédelem
hogyan kapcsolódhat be exportképes innovációkkal az eddigieknél hatékonyabban a világ vízgondjainak megoldásába. A részvétel a
konferencián ingyenes, de regisztrációhoz kötött! A regisztrációs felület az MHT honlapján
található (www.hidrologia.hu).
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Közélet
EGY VÁROS, AHOL JÓ A LEVEGŐ
Az októberi önkormányzati választáson már sokadik megmérettetésére készül Veresegyház rekorder polgármestere, Pásztor
Béla, aki már több mint 50 éve van hivatalban. Ő irányította a hatvanas években a „kenyértelen” Veresegyháznak titulált kis falut,
és ő is vezette végig azon az úton, melynek során virágzó és messze földön elismert vidéki várossá változott. Nem kampányígéretekről beszélgettünk szeptember végén a Városházán, hanem az elmúlt évtizedek emlékezetes eseményeiről, és egy távoli
jövőkép is kirajzolódott…
Az 54 év alatt, amióta a települést irányítja, mit
tart Polgármester Úr a legnagyobb személyes
eredményének, akár szakmailag, akár a magánéletében?

tótermében, ami már készen lesz addigra, elmegy
megnézni az Asszonykórust és Janicsák Pistát,
akik 30 év múlva még mindig énekelnek, körbesétál a tavak mentén, mert akkor már minden
tó körül szép sétány lesz. Sok apró ipari és kereskedelmi egység lesz, és lesz helye távolabb a
nagyoknak is.

Megmondom: azt, hogy szerethettem az embereket. Az öröm, amit az ember a mindennapokban
érez, nem attól függ, hogy mi mennyibe kerül, hanem, hogy valami sikerült, valami által jobb lett,
az, aki kért, valamit megkapott. Ezeket az apró
emberi örömöket tartom a legtöbbre, azzal együtt,
hogy a nagy dolgok is érdekelnek természetesen.

A környező települések mindegyike nagyobb
lesz, hiszen már most is van érdeklődés irántuk,
mindenhol nő a lélekszám. Veresegyháznak el
kell majd látnia a fontosabb szolgáltatásokat a
környék számára is, de fontos, hogy ez a növekedés emberi léptékű legyen.

A közélet nem választható el kerítéssel az emberek magánéletétől: minden idetartozik, ami a
városban történik, mert meghatározza az itt élők
hangulatát.
De elmondok egy sikertörténetet a múltból, amit
nagy eredménynek tartok. Amikor még Magyarországon nem volt igazi telefonhálózat, észrevettük, hogy a gyárak emiatt nem akarnak idetelepülni. Megszerveztük, hogy hitelt vegyünk fel,
a község lakossága pedig igen magas összeget,
lakásonként 75 ezer forintot fizetett a telefonért
a nyolcvanas évek végén! Mindenki vállalta ezt
az áldozatot, mert nagyon fontos volt, hogy a fővárosból haza tudjanak szólni, ha valamit akartak
mondani a családnak, és így telepedhetett meg itt
a Pharmavit és néhány más cég.
Ez a „pusztából való kikelés” nagy eredmény
volt, és alapvetően az, hogy a város közmű-ellátottsága fokozatosan kialakult, szintén nagyon jó
dolog volt. Hogy a szennyvizet nem kellett már
szippantós kocsival elvinni, nem kellett vizet hordani a kútról, így már lehetett házakat építeni…
A legnagyobb sikert abban látom több mint ötven
év távlatában, hogy ez a város ”jó levegőt” teremtett magának. Nem kell senkitől se félni, senkihez
alkalmazkodni, mindenki teheti a dolgát a másik
ember vagy közösség bántása nélkül. A mindennapi élet rendje érződik az emberekben, azzal
együtt, hogy természetesen vannak bosszúságok,
van, amiért engem is szidnak, de ez rendben van
így, ez természetes.
Közelgő választás ide vagy oda, nem szeretném a
következő ciklus programjáról kérdezni, hiszen
abban egyik feladat következik a másik után, egy
probléma megoldása után jön egy újabb, és így
tovább. Van azonban olyan kérdés, amire csak
Ön tud válaszolni, aki ennyi éven át közelről látta a történéseket és mindenkinél jobban ismeri
ezt a települést. Azon a vonalon haladva, ami az
elmúlt öt évtizedben történt, milyen jövőképe lehet 30 év múlva Veresegyháznak? Mit talál majd
itt a látogató, aki akkor a városba érkezik?
Úgy gondolom, ahogyan elképzeljük az emberi szervezetet, ahol a legfontosabb és központi
szerv a szív, ami az agynál is fontosabb, mert ha
leáll, vége az életnek. Így a városnak is kell, legyen ilyen életet adó központja, ahol a materiális dolgok megjelennek, mint az üzletek, piac, és
egy szellemi központja, beleértve az oktatást és az
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Hogy miről lesz híres Veresegyház? Semmi másról, csak, hogy ez egy ragyogó város, kiterjedt
szolgáltatásokkal, és nagyon jó itt élni.
Milyen vezetőt látna szívesen 30 év múlva a város élén, aki mindezt megvalósítja?
Szeresse nagyon a várost. Legyen tiszta a feje,
legyen tiszta a keze, hogy ne sérüljön az erkölcs
és a becsület. Szeresse az embereket, tudja a megszerzett tudását arra használni, hogy vezesse az
embereket…

Pásztor Béla több mint öt évtized munkatapasztalattal a
háta mögött

egészségügyet, ami az értelem, az okosság megtestesülése, és fontos, hogy legyen egy lelki központja, ahol az emberek lelkét karbantartják. Ha
ez a három együtt van – a kocsma, az iskola, meg
a templom -, az emberek legfontosabb igényei ki
vannak elégítve, ilyeneknek tehát lenniük kell.
A mi viszonylatunkban egy nagyon fontos igény
abban nyilvánul meg, hogy „azért jöttem ki vidékről, hogy jó levegőt szívjak”. Ez a jó levegő
lehet jelképes is: hogy tiszta legyen a környezet
körülöttem, hogy fák, erdők legyenek, tehát olyan
hely legyen, mint egy kényelmes ágy, ahová az
ember szívesen lefekszik.
Olyan hely, ahová hazatérhetek testben és lélekben is, és ahol kipihenem magam. A pihenéshez
csendre van szükség, nyugodt környezetre, beszélgetésekre, zenehallgatásra, és a város szerkezete, ami legyezőszerű, és így nem megy át a
közforgalom a lakóövezeteken, erre alkalmas. A
nyugalom fontos, de nem szabad, hogy alvó város legyen. A hazaérkezőnek olyan szolgáltatást
kell kapnia, amitől a lelke felfrissülhet: elmehet
hangversenyre, programokra, sportolni. Nem szabad bezárkózni, részt kell venni a közös rendezvényeken, ismerni kell a másikat, köszönni kell
egymásnak, nyitottnak kell lenni.
Veresegyház ilyen, és aki vendégségbe érkezik
ide, azonnal megérzi, hogy jó a város légköre.
Megnézi majd az új templomot, elmegy a múzeumba, fürdik egyet a termálfürdőben – nem a
mostaniban természetesen -, kilátogat a Medveotthonba, paradicsomot vesz az üvegház bemuta-

Azt hiszem, ilyen jövőképpel mindannyian kiegyeznénk, akik itt élünk.
(KAm)

Közélet

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak…”
Ez évben igen kellemes, néha túlságosan is meleg
nyarunk volt, lassan a „vénasszonyok nyara” is
búcsúzik, közeledik a tél és ezzel a zordabb időjárás.
A hideg idő sok embertársunk életét nehezíti meg
napi szinten is.
Nagyné Gódor Csillával, a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátó Központjának
vezetőjével arról beszélgettünk, mit tehet a központ és mit tehetünk mi ezeknek az embereknek
a megsegítésére.

ból (nem tudnak a lehetőségről, szégyellik helyzetüket) önként nem kérnek segítséget.
Nappali melegedőt üzemeltetnek, ahol reggel 8
és esete 6 óra között kapnak ellátást a rászorulók.
A meleg mellett forró tea, zsíros kenyér várja azokat, akik rendelkeznek érvényes, negatív tüdőszűrő lelettel, és bármilyen állami ellátással (nyugdíj, rokkantsági ellátás stb.) A veresegyházi Diar
Pékség rendszeresen pékárut biztosít a melegedőt
igénybe vevők részére. Harmadik éve támogatják
a központ által ellátott rászorulókat.

A központ családsegítő munkatársai már most
felveszik a kapcsolatot az idősgondozással foglalkozó kollégákkal, háziorvosokkal, körzeti nővérekkel és összegyűjtik azokat az elsősorban idős,
krónikus betegséggel küszködő embereket, akikre
fokozottan figyelni kell a téli időszakban.

Veresegyház Önkormányzata biztosított egy épületet, amely a helyi érdekeltségű lakosok számára
„Esély házként” működik a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátó Központ szakmai
felügyelete mellett. Itt 9 ember elhelyezésére van
lehetőség naponta, 18 óra és reggel 6 óra között
tartózkodhatnak a házban azok, akik rendelkeznek a nappali melegedő használatához szükséges
feltételekkel és betartják a házirendet.
Évek óta lehetőség van arra, hogy a Rendőrség

A rászorulók felkutatásában várják a lakosság
bejelentéseit is, hiszen sokunk mellett élnek nehéz helyzetben olyan idősek, akik valamilyen ok-

körzeti megbízottja rendszeresen felkeressen veszélyeztetett helyen élő időseket, akik olyan területen élnek, ahol kevés az állandó lakos, így nincs
kitől segítséget kérniük. Ővelük is egyeztetni kell,
hiszen nem megijeszteni szeretnék őket egy rendőrautó megjelenésével, hanem sok esetben a segítséget viszik hozzájuk.
A nappali melegedő és az „Esély ház” az országos
tisztiorvos rendelkezésére kiadott „vörös kód”
esetén minden rászoruló részére ellátást biztosít,
lehetőséget nyújt a fedél alatti alvásra, és egy forró teára, levesre.
Nagyné Gódor Csilla kéri a lakosságot, ha a környezetében olyan embereket talál, akik rászorulnának a központ által biztosított szolgáltatásokra
hívják az éjjel-nappal elérhető +36 70 931 0966
telefonszámon. Tegyünk együtt azért, hogy egyetlen embertársunk se szenvedjen feleslegesen az
időjárás viszontagsága, vagy nehéz sorsa miatt.
Katona Ágnes

A hónap híre
Autós promenád
Ha augusztus vége, akkor autós promenád! Legalábbis az erdőkertesi Ifjúsági táborban, ahol nagy hagyományai vannak az autós felvonulásnak és
tuning show-nak. A különleges, átalakított vagy igen ritka gépjárművek a településen végighaladva a tábor területén parkoltak le, ahol az érdeklődők
közelről is megcsodálhatták őket az utolsó nyári hétvégén.

Bizony, ez itt egy Trabant

Autó medencével - a valóra vált álom....

A legszebbek

A hónap híre
A „Legvirágosabb úticél”
A magas részvétel miatt idén először már nem csak egy országos díjátadón értékelték a Virágos Magyarország versenyben részt vevő településeket, hanem először területenként mérték össze a jelentkezőket. Szeptember 7-én Nagykőrösön tartották meg a Jász-Nagykun-Szolnok, Heves,
Nógrád és Pest megyéket magában foglaló régió területi díjátadóját.

Elkészült az iskolai tornacsarnok

A veresegyházi, Kálvin téri ReformátusÁltalános Iskola saját sportkomplexumot épített diákjainak. A csarnok ünnepélyes avatására
szeptember közepén került sor, a diákok természetesen már birtokba
vették az új tanévben.
(Fotók:Lethenyei)

A legvirágosabb városa Budaörs lett, míg a „Legvirágosabb úticél” címet
a 30 ezer fő alatti települések kategóriájában Veresegyház kapta. Ez utóbbi 200.000Ft értékű vásárlási utalvánnyal jár, amely az Oázis kertészetben
vásárolható le, tehát még több virágot és dísznövényt lehet jövőre belőle
ültetni.

A Református Általános Iskola tornatermét már birtokba vették a tanulók
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Kultúra
AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ OKTÓBERI PROGRAMAJÁNLATA
Október 15-éig látható a Helyi Értéktár – értékeink Erdőkertesen – fotókiállítás
Szept. 30-tól okt. 6-ig az Országos Könyvtári
Napok (OKN) rendezvényei:
2-án (szerda) 10.00 a Barátság Nyugdíjas Klub
vetélkedője „zöld-témában”
2-án (szerda) 17.00
Köszöntjük a Szépkorúakat! - műsor az
Idősek Világnapján
Köszöntőt mond: dr. Pásztor László
polgármester, szerepel a két helyi óvoda
egy-egy csoportja
Sztárvendég: Vásáry André
3-án (csütörtök) 10.00 a Baba-Mama Klub
„mini-túrája” - hordozós Baba-Mama túra
3-án (csütörtök) 10.00 a Meridián Klub és a
Kati-torna résztvevőinek gyógynövénytúrája –
a BioPont klub tagjaival közös rendezvény
4-én (péntek) 17.00 az Ifjúsági és Gyermek
könyvtár-részleg avatója:
Avatóbeszédet mond: dr. Pásztor László
polgármester, közreműködnek a Ki Akarok
Nyílni óvoda ovisai, Kiállítás-megnyitó,
dobozszínház-mese
18.00 Mi legyek, ha nagy leszek? - interaktív
előadás szülőknek
Előadó: Kozákné Zsuzsa pedagógus, emberi
erőforrás tanácsadó, KamaszMentor
5-én (szombat) „Családi Nap a természetben”
túra a Budai hegyekbe (részletesen a honlapon
és plakátokon)
17.00 Steigervald Krisztián: Az x, y, és a z
generáció kulturális fogyasztási igényei,
szokásai
6-án (vasárnap) 18.00 Megemlékezés, mécsesgyújtás az Aradi Vértanúk emlékére a
Batthyány-parkban
„Kik érted haltak szent világszabadság…”
Szabad Ötletek Színháza – Bor Viktor és
Kósa
Dénes előadásában (rossz időben a műsor a
Faluházban lesz)
10-én (csütörtök) 15.oo
SZENIOR AKADÉMIA (2.)
Kovács György: Svindlerek nyomában - az
idősek átverési kísérletei
10-én (csütörtök) 18.00 TÁRSASJÁTÉK
KLUB
13-án (vasárnap) 6.00-19.00
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS
18-án (péntek) 15.00-18.00
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 7-8. osztályosoknak és szüleiknek
18.00 Ne legyen kényszerszülte döntés a
pályaválasztás! (ismertető alább!)
Vendégünk: Kozákné Zsuzsa pedagógus,
emberi erőforrás tanácsadó, KamaszMentor
19-én (szombat) 18.00 SZÉP KERTEK –
fotókiállítás megnyitója (főszervező a Kertes
Erdőkertesért Munkacsoport)
Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester
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22-én (kedd) 10.00 és 11.00 órakor a Neumann J.
Ált. Iskola növendékeinek megemlékezése
22-én (kedd) 17.00 VILÁGJÁRÓK KLUBJA
Az ismeretlen Spitzbergák - Schneider Judit és
Molnár Tamás vetítettképes előadása (részletesen alább). A részvétel díjtalan.
					
23-án 17.oo Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján
A műsor után fáklyás séta az 1956-os
emlékműhöz
26-án (szombat) 13.00 Ulti Klub
27-én (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub
***
Vegyes vásárok:
Október 10. (csütörtök) 10.00 – 13.00
		
15. (kedd) 9.00 – 11.00
		
***
2019. NOVEMBERI ELŐZETES
7-én (csütörtök) 15.00
SZENIOR AKADÉMIA (3.)
Pataky Enikő: MR. GOOGLE, MR. 		
FACEBOOK: MEG IS GYÓGYÍTANAK?
16-án (szombat) 18.oo KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ – Rácz Krisztina és Lovas Dániel
8. 11. 12. 13. 14. 15. 8.00-18.00
TÜDŐSZŰRÉS
21-én 14.00-18.00 Véradás
22-én Neumann Nap – az általános iskola
szervezésében
***
„ Többgyermekes anyaként tudom, milyen nehéz segítenünk gyermekünknek megtalálni azt a
szakmát, pályát, amelyet gyakorolva úgy érezheti, hogy a helyén van, azt csinálhatja nap mint
nap, amit szeret. Ehhez meg kell ismernünk, hogy
a fiatal mi iránt érdeklődik, miben ügyes, mi az,
amiben hosszú távon is örömét leli. Előadásommal abban szeretnék segíteni a szülőknek, hogy
a továbbtanulást illetően ne egy időnyomás alatt/
kapkodva meghozott, kényszerek szülte döntés
szülessen, hanem olyan megalapozott döntés,
amelyet a fiatal is magáénak érez.”
Kozákné Zsuzsa pedagógus, emberi erőforrás
tanácsadó, KamaszMentor
***
„Kedves Erdőkertesi Szomszédok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk. Több,
mint 10 éve élünk Erdőkertesen, a település
természetközelisége, fantasztikus levegője és a
rengeteg közös élményünk miatt nagyon szeretünk itt lakni. Mivel imádjuk a természetet és a
hegyeket, a szabadidőnket nagyrészt kirándulásokkal, túrázással töltjük. Ha időnk engedi, szívesen kitekintünk a nagyvilágra is, sokat járunk
az osztrák Alpokba, a szlovák Tátrába, de többek közt megmásztuk már az Istenek hegyét, a
görög Olümposzt, voltunk a spanyol Mulhacénon és bejártuk Madeira levadáit. Idén sikerült
Európa legészakibb pontjára, a norvég fennha-

tóság alatt álló Spitzbergákra eljutnunk, ahol
10 napon keresztül túráztunk és ismerkedtünk a
szélsőségekben bővelkedő szigettel. Ennek a 10
napnak az élményeit és a Spitzbergákon, ezen a
kevésbé ismert, ám annál változatosabb, izgalmasabb és gyönyörűbb helyen szerzett tapasztalatainkat szeretnénk elmesélni az arra kíváncsi
hallgatóságnak. Megmutatjuk, milyen az élet a
jegesmedvék földjén, elmeséljük, hogy éltük meg
azt, hogy 10 napon keresztül egyszer sem ment le
a Nap, milyen a világ legészakibb repülőtere, postája és temploma, és hogy a Spitzbergákat élőhelyükül választó növények, állatok és nem utolsó
sorban az emberek hogyan, milyen praktikákkal
alkalmazkodtak az itteni környezethez. Mindenkit szeretettel várunk az előadásunkon!”
		
Schneider Judit és Molnár Tamás
***
ALAPFOKÚ GOMBAISMERETI
TANFOLYAM
indult Erdőkertesen ősszel, folyamatos csatlakozási lehetőséggel. A tanfolyam kettő időszakos:
ősszel és tavasszal 6-6 elméleti foglalkozással
(minden 2. csütörtökön) és 6-6 terepgyakorlattal
(hétvégén kb. 2-3 órás elfoglaltsággal). Több,
mint 110 gombafaj megismerésére nyílik lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabályaival, a
gomba termőtest felépítésével, határozó bélyegeivel, a mérgezésekkel, a felhasználással és tartósítással, a gyógyhatású gombákkal. Elektronikus
tananyagot és jegyzetet is kapnak a részvevők.
A legközelebbi gombatúrák időpontjai (ahol nincs
időpont, ott minden esetben 9 óra, Faluháztól):
okt. 13. Gödöllő, Csörsz árka (telekocsi,
indulás 10 órakor)
okt. 19. Vácrátót
okt. 26. Acsa/Csomád
nov. 2. Ivacs/Háromház
Érdeklődni és jelentkezni lehet Kis Szidónia gomba szakellenőrnél (tel.: 30-293-0359,
szidoniakis@gmail.com), valamint a Faluház
elérhetőségein.
Pallag Katalin

Földön-égen
Az emeletes vonatok története Magyarországon
2019. július 26-án adták át az első Kiss motorvonatot Dunakeszin, melyet további 19 követ 2021re. Az első 11 db 2020. tavaszán áll forgalomba a
Budapest-Vác-Szob és Budapest-Cegléd-Szolnok
vonalon.

Nem ez volt az első emeletes vonat Magyarországon. 1873-ban az osztrák Államvaspálya társulat igen érdekes emeletes kocsitípust szerzett be
a hernalsi Milde kocsigyártól a Pest-DunakesziVác közti helyi forgalom lebonyolításához.
A kétszintes emeletes kocsikat két változatban,
I-II-III. osztályú és csak III. osztályú utasterekkel
szállították. Az előbbiből 8, az utóbbiból 2 darabot.

Egy modern emeletes modell

A tíz kocsiból két vonatszerelvényt állítottak össze.
A MÁV 1891-ben VIIk, VIIm és a két III. osztályú kocsikat VIIId jelleggel vette állagába.
Továbbiakban nincs tudomásunk, hogy meddig
közlekedtek és mikor selejtezték le őket.
						
			
Gombos István
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
Az első emeletes vagon

Fotó: MÁV kommunikáció

MÁV-Stadler-Kiss-motorvonat

ELŐRELÉPETT A MAGYAR REPÜLŐGYÁR
Az UAC, az Orosz Egyesített Repülőgépipari Konzorcium és a Magnus
Aircraft Zrt. leányvállalata, az Aviation Engineering Zrt. ünnepélyes keretek
között szerződést kötött a 14. Nemzetközi Légiipari kiállításon, augusztus
29-én.
A szerződés értelmében az UAC átruházta az Il-103 típusú repülőgép kizárólagos gyártási és világszintű értékesítési jogát a Magnus Aircraft Zrt. leányvállalatára, az Aviation Engineering Zrt.-re. A megállapodás vonatkozik közös fejlesztésekre is, mint például az Il-103 modernizálása, és a hosszútávú
tervek alapján további, más típusú repülőgépek fejlesztése és azok gyártása
és értékesítése.
Az Orosz Egyesített Repülőgépipari Konzorcium gyártja és forgalmazza
a Mikoyan, Sukhoi, Yakovlev, Tupolev, és Ilyushin típusú repülőgépeket.
A repülőgépipari óriásvállalat 2006-ban jött létre több világméretű repülőipari cég összeolvadásából, mint pl. az Ilyushin, Mikoyan, és a Sukhoi az
orosz repülőgépipar fejlődésének és egységesítése érdekében.
Az IL-103 típusú repülőgépet az 1990-es években fejlesztette ki az Ilyushin
Design Bureau, mely később 1998-ban orosz gépként elsőként kapott engedélyt az FAA -tól (Federal Aviation Authority, az Amerikai Egyesült Államok légügyi hatósága). A 4-üléses repülőgép szélsőséges körülmények
között is iztonságos és kényelmes, legfőképpen mindennapi használatra lett
kialakítva.
A szerződés értelmében a Magnus Aircraft Zrt. - mely kompozit
kétülésesszabadidő és oktató repülőgépek fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik – kizárólagosan gyártja és értékesíti világszerte az
Il-103-as típusú repülőgépet. A megállapodás továbbiakban hatalmas lehetőség is a magyar vállalatnak, hiszen ezáltal lehetővé vált a Pécsett gyártott
kompozit elemek és a Fusion termékcsalád oroszországi exportja.
Az aláíráson orosz oldalról Yury Slyusar, a UAC igazgatója, és Yuri Grudinin,
az Ilyushin igazgatója voltak jelen. A magyar felet Boros László, az Aviation
Engineering Zrt. elnöke, Horváth Róbert, az Aviation Engineering Zrt. vezérigazgatója, Fábián István a Magnus Aircraft Zrt. projektfelelőse, Georgij
Kaktus, az Aviation Engineering Zrt. tulajdonosa, és Fábián Gábor, a
Magnus Aircaft Zrt. kiemelt partner kapcsolattartója és pilótája képviselte.
Aláírta első megrendelését a MultiFly Kft. a Magnus Aircraft Zrt. Pécsen
gyártott, magyar fejlesztésű Fusion 213 típusú oktató repülőgépére. Ezzel
a régió és a magyar pilótaképzés fejlődésének új szakasza kezdődött meg
Az eseményre a Pécs-Pogányi Repülőtéren, ünnepélyes keretek között került sor, melyen az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselője is
részt vett.

A mérföldkőnek számító megrendelés aláírása

Az itt aláírt megrendeléssel a Magnus Aircraft Zrt. Fusion 213 repülőgépei a
MultiFly Kft. és a Pécsi Tudományegyetem 2019-ben közösen engedélyeztetett angol nyelvű pilótaképzésének részévé válhatnak.
Emellett a két cég együttműködése szimulációs környezetet is biztosít a Pécsi Tudományegyetemen tanuló pilótajelöltek számára, elősegíti a hajózó
személyzettel és az utasokkal kapcsolatos egészségügyi kutatások megkezdését, valamint további kutatási és fejlesztési projektek megvalósítását.
Az együttműködés során a Magnus Aircraft Zrt. céljai közt szerepel K+F+I
tevékenységek megvalósítása az egyetemmel közös projektben, melynek
főbb elemei az alternatív meghajtású repülőgépek hatótávjának növelése,
valamint a gépek széles körű alkalmazhatóságának kialakítása, többek között mentési, betegszállítási célokra.
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Pr
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

Galgamácsa központjában 4 szobás, dupla
összkomfortos ház, tégla melléképületekkel
ELADÓ. Telek: 2.800 nm.
Érdeklődni: +36 20 387 3171

Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai Kutatóközpont
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet

Salgótarján
melletti
kistelepülésen,
fenyveserdő mellett, csodálatos természeti
környezetben 50 nm-es, komfortos, felújítandó ház eladó 400 négyszögöles telekkel.
Részletre is. Irányár: 2.2 millió Ft. Érd.: +36 30
4686686

KERTÉSZ,
BETANÍTOTT KERTÉSZ

ÁLLÁS

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Gyakorlott és képzett CNC-gépkezelők jelentkezését várjuk magas kereseti lehetőséget
biztosító, nívós nemzetközi vállalat budapesti
telephelyére. Érdeklődni, jelentkezni a szerkesztőség elérhetőségein lehet, önéletrajz
mellékelésével: akisterseg@freemail.hu.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
- INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal
ugyanez már ne történhessen
meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail:panasz@cchr.huWeboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási
problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató
kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye,
2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

ML PB NET KFT
LAKOSSÁGI PB GÁZ
ÉS 11 KG-OS PROPÁN GÁZ
házhoz rendelésre
VERESEGYHÁZON

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkavégzés helye a Nemzeti Botanikuskert
Rendszertani Gyűjteménye. A munka jellege:
a tudományos élőnövény gyűjtemény napi
szakmai fenntartási munkáinak végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, Középfokú
szakirányú végzettség,
• Büntetlen előélet
• Cselekvő képesség
• Szakirányú végzettség, kertészeti jártasság
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demeter László nyújt, a 06 30 258
7523 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével (1113
Budapest, Karolina út 29. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:
ÖK-266/2019 , valamint a munkakör
megnevezését: Kertész, betanított kertész.
• Elektronikus úton Demeter László részére
a ugyvezeto@okologia.mta.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. október 10.

Minden szombaton szállítunk!

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

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

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

LEGYEN AZ
ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

Sajtóközlemény
2019. SZEPTEMBER 18.
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződtek a „Csapadékvíz elvezetés Erdőkertes
középső vízgyűjtő területén” beruházás kivitelezési
munkái

nyek gyakorisága és nagysága.
A fejlesztés eredményeként megépült 191 m, felújításra került 413
m nyílt csapadékvíz-elvezető árok és megépítésre illetve felújításra
került 1929 m burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok, valamint
2009 m zárt csapadékvíz-elvezető árok.
A kivitelezést a Tunel Mélyépítő Kft. végezte.
Kivitelezés kezdési időpontja: 2018. október 17.
Műszaki átadás befejező időpontja: 2019. szeptember 14.

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések
előirányzatból pályázat útján elnyert támogatásból kezdődtek meg a
Csapadékvíz elvezetés Erdőkertes középső vízgyűjtő területén” beruházás munkái. A Pénzügyminisztérium által 199,48 millió Ft-tal támogatott projekt összköltsége 209,98 millió Ft.
A projekt célja vízelvezető hálózat fejlesztése a Fő út gyűjtő, 1-0-0;
Pacsirta-Katona J.u.1-2-0; Fenyves-Katona J. u. 1-3-0; Katona J. u.
1-3-1; Kalauz-Hév-Metró-Katona J. u. 1-4-0; Kalauz-Katona u. 1-4-1;
Villamos-Katona J. u. 1-4-2; Villamos u. 1-4-3; Katona J. u. 1-4-4; Metró
u. 1-5-0; Fő út páros oldal 1-6-0 tervezési szakaszokon. A beruházás
eredményeként az érintett területen csökkenni fog a vízkár esemé-

Visszatekintő
Sörszüret
Erdőkertesen azt vallják, hogy ha már egyszer nem tartozik hozzájuk nevezetes bortermelő terület, ne erőltessék a borászatot,
igyon inkább mindenki sört. Abból viszont ne
akármilyet!

sörgyártók készítményeit verhették csapra a
felnőttek.
Nem maradt el a hagyományos sörivó verseny, ahol szintén leginkább a részvétel a

fontos, a fesztivál záró attrakciójaként fellépő
Republic együttes pedig már az esővel bátran dacoló közönségnek játszott: „Lángol a
város, fényes az égbolt. Emlékezz arra, ami
szép volt…”

Ennek a gondolatnak a mentén jött létre négy
évvel ezelőtt az első Erdőkertesi Sörfesztivál,
amely egyre színesebb és színvonalasabb
programjainak köszönhetően azóta is növekvő népszerűségnek örvend nemcsak a település, hanem az egész térség tekintetében.
Idén szeptember 6-8. között minden nap
érdemes volt figyelmet szentelni a község
központi parkjában rendezett eseményeknek: lehetett finomakat enni, inni, közben
szórakozhattak a gyerekek is, a színpadon
egyre-másra zajlottak a koncertek, és ami
mégiscsak a legfontosabb, a leghíresebb

Republic az esőben - az együttes 30. évfordulóján a Papp
László Sportarénában lép majd fel, március 14-én

Igen. A sörök királya is megjelent

Kométa ízes sonka
Apenta üdítőital
1,5 l, 133 Ft/l

199 Ft

Staropramen sör
0,5 l, 518 Ft/l

A sörök mellé finom harapnivaló is akadt

Színpadi programok

Biopon takarékos mosószer
1,4 kg, 571 Ft/kg, Color gél, 1 l

Csirkecomb farrésszel
Előhűtött

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

Soó-DER PROFIT KFT

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

Soós Szilvia

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

13 évesek
lettünk!
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