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Európában is egyedülálló az összesen 150 méter hosszú modellvasút, amelyet júniusban ismét
megcsodálhatott a közönség a veresegyházi Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában. Az utóbbi
időben már nemcsak technikai újdonságokkal lepik meg a látogatókat a modellező klub tagjai:
valódi misszióba kezdtek annak érdekében, hogy a letűnt idők építészeti remekei, a modernizálások miatt lebontott műemlékek fennmaradjanak az emlékezetben… (Írásunk a 4. oldalon.)
www.renault.hu/flottanapok

Fotó: Lethenyei
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RENAULT KISHASZONJÁRMŰVEK

EGYEDI KEDVEZMÉNYEK A FLOTTANAPOKON!

KIEMELT FLOTTAKEDVEZMÉNY az ÉPÍTŐIPARI, MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI
vállalkozásoknak, SÜTÖDÉKNEK, illetve a FUVAROZÓ és SZÁLLÍTMÁNYOZÓ cégeknek!

Az akció időtartama:
2015. 06.01. - 2015. 09.30.
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Visszatekintő
Vidáman, politikától mentesen…
A hagyományok szerint nyár derekán, július 17-19. között került sor
a Falunapok rendezvénysorozatára Erdőkertesen.

míg az esti utcabálhoz a Madarak Házibuli-zenekar szolgáltatta a
talpalávalót.

A program már pénteken este elindult a Csomópont Tehetségkutató és Fortuna Társulat Demjén Ferenc dalait felelevenítő nosztalgia
előadásával a Faluházban, majd szombaton a Szent István Parkban
felállított szabadtéri színpadon folytatódott. A helyi tinédzserekből
álló Mathematica Zenekar mellett fellépett Veresegyház sikercsapata, a SoKKos Zenekar, és a húrokba csapott a Side Road Együttes,

Természetesen a gyermekprogramok és a vidám műsorok sem maradtak ki programok közül.
A vasárnapi zárónapon ezúttal is a sport játszotta a főszerepet, a
hőség ellenére. Politikamentesen összecsapott a focipályán a helyi
bal-és jobboldal, lezajlott a Sebő János Ifjúsági Labdarúgótorna, és
palacsintasütésben is összemérték tudásukat a legbátrabbak.

A nézők szeme előtt cseperednek fel a kertesi
Mathematica zenekar tagjai

A szombat este természetesen zenével
és tánccal zárult

Az erdőkertesiek örömmel vettek részt az eseményeken, szinte megtelt a Szent
István Park

Rajzolás, mese és sok más gyermekprogram

Zenés produkció a szabadtéren
felállított színpadon

Veresinfo

Rangos harcművészet a falunapon
Június utolsó szombatján a fél falu és sok vendég vett részt Csomád falunapján, amely idén már harmadik alkalommal
adott otthont a Csomád Kempo Kupra elnevezésű nemzetközi kempo versenynek.
A falunap a sportpályán és a sport jegyében is zajlott, hiszen a kempo csaták mellett ifjúsági focikupa mérkőzések is
voltak, és a szórakozás sem maradt el, melyről elsősorban a helyi művészeti csoportok gondoskodtak. A rendezvényt
főzőverseny és honvédségi bemutató tették még színesebbé az idén.

Várszegi Rudolf, Verók Péter, Lacza Ádám Illés, a Magyar Kempo
Szövetség elnöke Klement János Polgármesterrel

A legkisebb fellépők a csomádi falunapon

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

CBA Veres Center

CBA Cent

CBA Szada Center

Veresegyház, Szadai u. 7.
Veresegyház, Budapesti u. 1. Erdőkertes, Béke u. 2.
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.00
Szombat: 6.30- 21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek is a fentiek szerint tartanak nyitva.

Kistérségi oldal
KÖSZÖNET
A VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS és ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT
RÁD érünk 60+ nyugdíjasklub tagjai nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni a Kistérségi
Társulás minden tagjának a támogatásukért, hogy lehetőséget kaptunk egy nagy buszos kirándulásra, és eljuthattunk MARTONVÁSÁRRA és TORDASRA.
Nagyon szép napot tölthettünk el így együtt a Társulás segítségével, és élményekkel tele
értünk haza.
Kívánunk nagyon szép nyarat és sok pihenést a nyárra mindenkinek, hasonlóan szép élményekkel!

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

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel.: (28) 595 - 051
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

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

SZÓ-FOGADÓ BESZÉDJAVÍTÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kirándultak a nyugdíjasok

Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 14.

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 12.

OKMÁNYIRODA

A buszos utazás vidám percei

Martonvásár az egyik úticél

Meghívó
A IV. VÁCHARTYÁNI NYÁRI FESZTIVÁLRA
IDŐPONTJA: 2015. JÚLIUS 31.- AUGUSZTUS 01. (PÉNTEK - SZOMBAT)
HELYSZÍN: VÁCHARTYÁN, SPORTPÁLYA
2015. 07. 31. /péntek/
18.00 Ünnepélyes megnyitó - Koblász Sándor
polgármester köszöntője
18.15 Váchartyáni Őszirózsa Hagyományőrző
Nyugdíjas Egyesület műsora
18.30 Fenyőige, avagy Székely Hangok
Kerengője - Buzogány Márta és Frech
Zoltán színművészek előadása
19.30 Akusztic duo - Déri István és Dériné 		
Dézsi Orsolya műsora
20.00 ABBA Show
20.30 Derby Zenekar koncertje
22.00 Disco DJ Sabby
2015. 08. 01. /szombat/
13:00 Főzőverseny!
13.30 Karate bemutató
13.45 Nosztra Zumba
14.00 Alakformáló torna bemutató
14.15 Aikido bemutató
14.30 Esküvői ruha bemutató /Sindy Esküvői
Ruhaszalon/
15.15 KABOLO Cirkusz Iskola bemutatója
16.00 Színészválogatott - Váchartyáni Öregfiúk
Labdarúgó mérkőzés
16.00 Répa Retek Mogyoró
Interaktív zenés gyerekműsor

16.45 Vácrátóti Hagyományőrző Csoport 		
műsora
17.15 Koblász Sándor polgármester köszöntője
Főzőverseny eredményhirdetés
18.00 KEFIR műsora /V-Tech/
18.45 Operett - Rózsavölgyi Hajni és Csontos
Tibor
19.00 Gobliners zenekar és Napocska Táncház
Hagyományos Ír zene és táncbemutató
19.30 Vilmányi Pop Vilmányi Gábor & Zsuzsi
műsora
20.00 Reinas del Ritmo Brazil tánc show
20.30 Házibuli Attilával
21.30 Tűzijáték
22.00 Utcabál a Fox zenekarral
Háttérprogramok:
- Arcfestés
- Kézműves foglalkozások
- Lovagoltatás
- Habparty gyerekeknek 14.00-16.00 óráig
- Csúszdás akadálypálya 16.30-19.00 óráig
- Nomád Magyar Jurta fegyverkiállítással
Büfé, fagyi, koktélok, lángos, és sok más finomság!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

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

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 13-17.30
Szerda: 8-12 és 13-16.30
Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082
A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja n Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácduka, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,
Csörög, Váchartyán
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
n Munkatárs: Horváth G. István
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt. n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
n E-mail: akisterseg@freemail.hu
n Honlap: www.vkisterseg.hu n
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
Kistérség megjelenését támogatja:
CBA Baldauf Kft. és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
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A hónap témája
Történelem a síneken
Veresegyház várossá avatásának 16. évfordulóján láthatta legutóbb a helyi közönség a Baranyai János Vasútmodellező Klub kiállítását a Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában. A már hagyományosnak számító rendezvényt alig több mint hatszázan látogatták
meg azon a hétvégén, pedig igazi látványosságnak számít az óriási terepasztal-láncolat: 150 méteres hosszúságával nemcsak az
iskola auláját tölti be, de hazánkban és Közép-Európában is a legnagyobb vasútmodell!
Bár több taggal már nem tervezik bővíteni a modellt, hiszen a szállítása,
összeszerelése már így is túl sok munkát igényel, az építése folyamatosan
zajlik, hogy az évi három kiállítási alkalommal mindig tudjanak újat mutatni a közönségnek. A forró júliusi délutánon is éppen a terepasztal mellől
érkezik a klub vezetője és alapítója, Gombos István, aki 13 asztal átépítésén
dolgozik a kiállítás utáni időszakban.
- Ezek a terepasztalok, amiket most átépítünk, még 1993-94-ben készültek,
elavultak, elhasználódtak, megértek a felújításra, hiszen azóta már kön�nyebb, korszerűbb anyagokból építjük az asztalokat. Mi nemcsak ígérgetjük
a felújítást, mint a MÁV, hanem végre is hajtjuk! - ad egy kis derűt a beszélgetéshez, majd abba is beavat, hogy a modernebb asztalok már egységesek,
szabvány szerint készülnek, a modulok cserélhetőek rajtuk, így lehet mindig
más és más látványt kialakítani. Ezért nincs soha két egyforma kiállítás, és
az asztalokon is minden egyedi, hiszen a síneken kívül minden elemet ők
maguk készítenek.
Hogyan lehet mindig valami újdonságot vinni a klasszikus vasútmodellezésbe, a valósághoz hű pályaszakaszok megjelenítésébe?
- Legújabb ötletünk a vasút műemlék épületeinek modellezése, ami nemcsak azért fontos, mert a látogatóink talán nem is gondolnák, hogy léteznek
ilyenek, hanem azért is, mert sajnos a korszerűsítés okán nem egyet már
lebontottak, vagy lebontani szándékoznak. Már elkészült és a közönség Veresegyházon is láthatta például a 154 évet megélt püspökladányi fűtőház
makettjét, amit sajnos a valóságban már hiába keresnénk, az elbontásra ítélt
székesfehérvári irányítótornyot, vagy a balatonfenyvesi állomásépületet. Az
ausztriai Nagymarton hajdani viaduktjáról már csak egy rézkarcot sikerült
fellelnünk, így annak alapján készítettük el, hogy ez a remekmű is valahogy fennmaradjon az emlékezetben. Mindegyik műemléknek múltja van,
és hogy erről a látogatók is tudomást szerezzenek, a kiállításainkon az épületek mellett szerepel a leírásuk is. Az idei év újdonsága még a viharmodul,
amelyben 24 órára lehet programozni az időjárási jelenségeket, lehet például
villámlást, dörgést szimulálni. Ezt a modult a veresegyházi Flexmodelltől
kaptuk. Saját ötleteinkkel 3 új modult építettünk hozzá, melyhez tőlük kaptuk támogatásként a különböző terep építési anyagokat.
Kiknek a munkáját dicséri ez a már-már műalkotásszámba menő modell?
Kell valamilyen szakértelem ahhoz, hogy a klubban közreműködjenek?
- Az idők során a klubtagok változtak, most 14-en alkotjuk a Baranyai János
Vasútmodellező Klubot. Civilben a legkülönbözőbb szakmákat képviselik,
van közöttünk lakatos, asztalos, villanyszerelő, vasutas, mozdonyvezető, de
szinte minden szakma képviselteti magát, hiszen a modellezés során ugyanazt csináljuk, mint az életben, csak éppen kicsiben, 1:87 arányban valósítjuk
meg a beruházásokat. A tagok közül nem épít mindenki, akad, aki a szállításban, összeszerelésben segít, vannak, akik a kiállításokon kezelik a terepasztalokat. Általában mindent magam készítek elő, a többiek pedig szépen
összeállítják…
Régóta tart a szerelem a vasúttal?
- Bármilyen furcsa, én sosem voltam vasutas! De sokat dolgoztam a MÁVnak készült mozdonyokon és tagja voltam régen egy Vasútbarátok Köre
néven létrehozott társaságnak, akik mind a vasút berkeiből kerültek ki. Közülük hatan kezdtük el a vasútmodellező klubot – négyen még ma is tagok
vagyunk -, és szerettük volna, ha többen örömüket találják ebben az időtöltésben. Egy időszakban iskolás gyerekeket is toborzott a klub, hogy legyen
utánpótlásunk, de be kellett látnunk, hogy ez a munka túl komoly a gyerekek
számára. 14 év fölé emeltük a belépési korhatárt, így alakult ki a mostani csapat. Szinte az első időktől élvezzük az önkormányzat támogatását, az
utóbbi években a Váci Mihály Művelődési Ház kiscsoportjaként működünk.
A tevékenységünket az önkormányzati támogatásból, a kiállításokon szedett
belépődíjakból, ajándéktárgyak, modellkiegészítők árusításából fedezzük, a
szállításhoz a 8 és fél méteres kamiont mindig a helyi Rolling Cars95 Kft.
biztosítja.
A veresegyháziakon kívül kik látták idén a vasútmodellt?
- Május elsején Dunakeszin, a művelődési házban állítottuk ki a terepasztalokat, ezt megelőzően pedig Szolnokon voltunk, ahol öt modellező klubbal
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Élethű tűzoltás jelenet a terepasztalon

közös, országos kiállítás szervezésére kértek fel minket a kulturális központban. Ezen a rendezvényen 5500-an nézték meg a munkánkat!
Muszáj megkérdeznem: miért Baranyai János Vasútmodellező Klub a nevük?
- A II. Világháború alatt ő volt az, aki megmentette a Budapest-Vác vasútvonal állomásait a felrobbantástól, így neki köszönhetjük, hogy a veresegyházi
állomás ma is áll még. Klubunk 2002-ben vette fel a nevét, és róla elnevezett díjat is alapítottunk, amit kis ajándékkal olyan személyeknek adunk át
minden évben, akik a legjobban segítették a munkánkat. Idén a művelődési
ház igazgatója, Kelemenné Boross Zsuzsa, és Kissné Takács Ildikó, önkormányzati művelődési és sajtó referens támogatását köszöntük meg ezen a
módon.

Amit a püspökladányi fűtőházról tudni kell….
A 150 méter hosszú vasútmodell egyik újdonsága a püspökladányi fűtőház makettje. A műemlék épületet mintázó pályaszakasz fölött az épület
rövid történetét is megismerhetik a látogatók …
„Szolnoktól 77 km-re, a 100-as vonalán volt a fűtőház, amelyet 1860ban építettek. A fűtőház keleti homlokzatát a mocsaras terület miatt 4
m mély alapra építették. Az építményen egységes ablakokat, kapunyílásokat alakítottak ki. A homlokzatot pillérek díszítették. Az 1899. évből
fennmaradt MÁV-tervek alapján épült a téglapillérek közé és elé rakott
fachwerkes, favázas szerkezetű nyugati toldalék, amely a fűtőház nyugati
harmadát foglalta magába.
Az eredeti nyugati homlokzatból csak az oromzatot bontották el, a kapunyílásokat magába foglaló zárófalból így egy masszív belső válaszfal
lett. A nyugati toldalék téglafalát 1908-1938 között falazták fel. Az eddig fellelt adatok alapján 1975 vagy 1980-ban kerülhetett sor a nyugati,
2000-ben a keleti homlokzat legutolsó formára történő átalakítására. A
kapukat is ekkor cserélték ki. 154 évig állt a műemlék fűtőház, melyet
2014-ben elbontottak, hogy majd valahol újból felépítik, de addig is ez az
épület a modulasztalunkon 1:87 arányban már látható.”

A hónap embere
Kultúra
Kilencven óta járunk össze táncikázni…
Idén júniusban Vankóné Dudás Juli-díjjal tüntették ki Hibó Irént, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes vezetőjét. A Galgamácsán élt naiv festő nevét viselő díjat leánya alapította,és azok kaphatják,
akik a legtöbbet tették a Galga-vidék hagyományainak ápolásáért.
2003-ban is kapott már rangos elismerést – Fülöp Ferenc-díjat – néptáncosként párjával, Molnár Erikkel.
Odakinn ezerrel süt a nap, negyven fokos a meleg, mi pedig a hűvös verandán, egy pazar kávé mellett
beszélgetünk.
- Amikor férjhez mentem – 1971- ben – anyósom olyan viseletben járt, amilyenben mi most táncolunk.
Ahogy korosodott, a fiatalkori viseletes megmaradt, odaadta, mondván, hogy jó lesz ez nekem. A férjem majd kitért a hitéből, hogy nem lehet, nem lehet, ilyen ruhában nem tud elképzelni! Nekem viszont
nagyon tetszett. Magamra aggattam a kendőit, szoknyáit. Csak ott hibázott a dolog, hogy a mama kis
vékonyka volt, csak félig ért át a szoknya. Szerencsémre a kor előre haladtával hízott és így a ruhák jók
lettek rám. Van itt kis szoknya, rékli ami a mamáé volt, és most az unokám hordja – emlékezik vissza
Irénke, majd így folytatja:
-Kilencvenben mondta Huszai Margit néni, hogy felelevenítené a népdalkórust. Keresztény Női Kör
néven össze is jöttek az idős nénik…
(Megcsörren a mobil, visszazökkenünk a mába: műsor kell az augusztus 20- i ünnepségre!)
…mi is odacsapódtunk, mint fiatal asszonyok. Teadélutánok voltak, bevallom, nem nagyon tetszett nekem, hogy ott ücsörgök. Mit keresek itt az öregasszonyok között, akkor voltam harmincöt, harminchat
éves!? Jött Ibolya néni (Gyenizse Ferencné), ö tanított táncot. Az öregasszonyok énekelgettek, a fiatalok már megpróbálkoztak a tánccal, hoztuk a férjeket, szóval megalakultunk kilencvenben, és azóta is
összejárunk táncikázni…
A tánchoz kell bizonyos ritmusérzék, van akinek semmi nincs, de akkor ott van a koreográfus, és azt
mondja: ezt meg tudod, tanulni. Akinek két ballába volt, az is megtanult táncolni. Türelem és akarat
kell. Aki ezt nem szereti, nem akarja, azt megette a fene. Csak azért elmenni, hogy ott legyek annak
nincs értelme.
Számomra ez inkább szórakozás, mint szórakoztatás - gondoljon bele - huszonöt éve, minden héten
összejárunk, betegek vagyunk, ha kimarad egy szerdai próba.
Fiatalon együtt kezdtük, aztán férjhez mentek, jött a család, gyerek és most visszajönnek. Huszonöt éve
nagyon boldogok voltak, hogy kikérőt adunk a munkahelyre, iskolába, ha szerepelni, fellépni mentünk,
ma ez nem így van, mégsem hagyják abba.
Nagy gond, hogy kevés a csapatban a fiatal, a fiúkat ez például egyáltalán nem érdekli – bár hozzáteszem, más a világ. Azt nem értem, hogy a pesti táncházakban annyi fiatal járja, és itt miért nem?
Manapság inkább a hagyományt kell ismét megteremteni és azt óvni, őrizni. A tánc mellett, a Muharay
Elemér Népművészeti Szövetség elnökségi tagjaként, tíz éve dolgozom ezen.
Készülünk a Kapolcsi fellépésre, július 24-én. Délután kettőkor lépünk színpadra, Sebestyén Márta
lesz a háziasszony, éjszaka pedig táncházzal fejezzük be vendégszereplésünket.
Az utána következő hétvégén Bulgáriába, Burgasz mellé, Csernomorecbe utazunk, ahol szombat-vasárnap lépünk fel az ottani fesztiválon. Így őrizzük mi, veresiek, a hagyományainkat!
(Horváth)

Augusztusi programok az
Erdőkertesi Faluházban
AZ INTÉZMÉNY AUGUSZTUS 9-IG
ZÁRVA VAN.
2015. Augusztus 20. (csütörtök) 20.00
KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG A SZENT ISTVÁN
PARKBAN
Községi kitüntetések átadása, ünnepi műsor
Államalapító Szent István királyunk emlékére
20.45 TŰZIJÁTÉK
Augusztus 25. (kedd) 14.00-18.00
VÉRADÁS!
A belépés díjtalan!
2015. augusztus 30. (vasárnap) 17.00
NOSZTALGIA KLUB
Belépés klub-tagságival
SZEPTEMBERI ELŐZETES
2015. szeptember 4. (péntek) 17.00
KÖZÖSSÉGI KERTI SÜTÉS A FALUHÁZ
KERTJÉBEN
Baráti társaságok jelentkezését várjuk, szeptember 2-ig! A belépés díjtalan!
2015. szeptember 11-én (péntek) 18.00-kor
BioPont klub
GYÓGYNÖVÉNYEK és KÉSZÍTMÉNYEK
(+ az őszi növénygyűjtő-túrák megbeszélése)
programgazda: Varga-Farkas Edit Sára
A részvétel díjtalan!
2015. szeptember 12. (szombat) 9.00-12.00
BABARUHA-BÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határideje: szept. 4-ig!)
A részvétel díjtalan!
2015. szeptember 12. (szombat) 13.00-16.00
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!” Bolhapiac
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (a bejelentkezés
határideje: szept.. 4-ig!)
2015. szeptember 13. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
A részvétel díjtalan!
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK –
SZEPTEMBER 19-20.
benne:
2015. szeptember 19. (szombat) 18.00
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Petrás Anna és
Stúdiója - A népi iparművészet ma (fonott bútor, kerámia, szőttes, bőr, textília...)
Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester, a
bemutatott anyagot ismerteti: Petrás Anna
Közreműködik a Kertesi Kamarakórus
Megtekinthető: október 13-ig.
A belépés díjtalan!

A Vankóné Dudás Juli-díj idei kitüntetettjei Hibó Irén és Pásztor Béla, a háttérben Bankó László és Ecker
Tamás, Galgamácsa polgármestere

2015. szeptember 20. (vasárnap)
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Túra a Börzsönyben (a jelentkezés határideje:
szeptember 16.)
A részvétel díjtalan!
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Gazdaság

Szemét egy helyzet!

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. nem képez
nyereséget, nem fizet osztalékot. 109 önkormányzat lakosságának végez hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 45 településen heti
rendszerességgel, háztartásonként gyűjti öszsze, szállítja el és kezeli a vegyes, valamint az
elkülönítetten gyűjtött szelektív és zöldhulladékot. Évente egy alkalommal gyűjtőpontos
lomtalanítást végez. Az ellátott régió 280 ezer
lakosa hulladékát kezeli és ártalmatlanítja,
munkaidőben ügyfélszolgálatot üzemeltet, és
folyamatosan fogadja a lakossági csoportokat,
kiemelt figyelmet fordítva a felnövekvő generációk környezettudatos oktatására, nevelésére.
Esetükben az állami törekvés a szolgáltatási díjak
csökkentésére (rezsicsökkentés) odáig vezetett,
hogy a költségterhek növekedésével és a lakossági tartozásokkal együtt már nem lehet kigazdálkodni a vállalat működtetését. Az önkormányzatok oroszlánként küzdenek a külső körülmények
okozta nehézségek elhárításán. Az önkormányzatok pedig oroszlánként küzdenek az állam által okozott nehézségek elhárításán. 2010-2012.
évben a pontos üzleti tervezés és a díjak korrekt
megállapítása eredményeképpen megvalósult a
nonprofit gazdálkodás. 2013-2014. évben viszont
a kormányzati intézkedések hatására 610 millió
forint veszteség halmozódott fel.
Sok a kintlévőség
Szórólapot juttattak el ügyfeleikhez melyben tudatják: „Az államilag rögzített díjak mellett a
Zöld Híd sem tudta kigazdálkodni a rezsicsökkentés, az e-útdíj, a banki tranzakciós adó, a felügyeleti díj és a hulladéklerakási járulék plusz
terheit: ezek miatt egyötödével kevesebb pénzből
gazdálkodhatunk”
Most úgy áll a dolog, hogy a Zöld Híd felhívásban
tudatta ügyfeleivel, hogy „2015. szeptember 1-ig
képes biztosítani a hulladékszállítás zavartalan
működtetését”.
Tetézi a bajt, hogy, 500 millióval tartozunk a hulladékszállításért a cégnek, ez az ott dolgozók kilenc havi munkabére – teszi hozzá az igazgató.
Mint Farkas Balázs ügyvezető igazgató elmondta:
a szórólap ugyan pénzbe került, de ezt a tulajdonos
önkormányzati társulás erre a célra elkülönített
keretéből fedezik, ez a Zöld Híd veszteségét nem
növeli. Kötelességüknek érzik időben és hitelesen
tájékozatni a lakosságot, hogy most már tényleg
nagyon súlyos a helyzet, megkérték ügyfeleiket,
hogy fizessék be az díjtartozásukat. Megemlíti,
hogy csupán az ügyfelek fele fizet határidőre.
A tartozások beszedésének egyik módja, hogy a

Kánikulai kínálat
a térségi CBA
boltokban
Tavaly ilyenkor alig vártuk, hogy süssön kicsit
a nap, most pedig már sok is belőle…. de hát
hiába, ilyen ez az időjárás! Meg kell szoknunk,
hogy ebben a nagy hőségben kicsit másképp
szervezzük az életünket, elsősorban a táplálkozás területén tehetünk sokat azért, hogy könynyebben viseljük a forróságot.
Elsősorban folyadékot kell ilyenkor minél többet fogyasztanunk, kerülve a cukrozott üdítőket.
Legjobb mostanság a hűtött ásványvíz, amelyből
a térségi CBA üzleteink bőséges választékot kínálnak, már 42 Ft palackonkénti ártól. Jólesnek

6

NAV adók módjára hajtja be, erről törvény is rendelkezik 2014 óta. Kelet-magyarországi tapasztalat, hogy a NAV nem túl „lelkesen” végzi ezt a
feladatot, gyakran hivatkozik kapacitás hiányra.
Az átadott 8-9 millió követelésből behajtott, 2-3
százezer forintot.
Több személyes adat kíséretében a 10 ezer forintnál nagyobb összegű tartozást fogadja be a NAV.
Név és lakcím adatokon kívül mást nem kezelhet
a Zöld Híd, a hiányzókat meg kell vásárolnia,
ami idő és újabb pénz. Kiszámolták, hogy nyolc
hónapos fizetési késedelem után tudják átadni a
követelést a NAV-nak, a hivatal pedig eljárásonként 5 ezer forintos költségtérítést számol el, amit
behajtás esetén az ügyfélnek, behajthatatlanság
esetén a Zöld Hídnak kell megfizetni.
Kintlévőség kezelő cég eredményesebben végzi
az adósságok behajtását, ami sokkal olcsóbb mind
az ügyfeleknek, mind a közszolgáltatóknak.
A kintlévőség kérdése más nonprofit vállalkozásokat is foglakoztat. Egy nyugat-magyarországi hulladékgazdálkodási cég vezetője vetette fel
egy szakmai konferencián a következő ötletet: a
NAV-nak átadott lakossági követelés összegével
a hivatal tartozik a vállalkozásnak. Amennyiben
a vállalkozásnak adótartozása van, a NAV-nál az
követelésként jelentkezik. A NAV-nál össze lehetne vezetni a tartozást és a követelést és senki nem
tartozna a másiknak.
Bevétel a hulladékból?
A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítése is
pénzt jelent a közszolgáltatóknak.
Ez a Zöld Híd esetén bevételük 7-8 %-át teszi ki,
ami jelentős összeg, évente 170 millió forint körüli összeg. Fejleszteni akarják ezt a tevékenységüket, még állami támogatást is kapnak - elvileg.
Az idén havonta benyújtott állami támogatási igényükből csak a januári mennyiség teljesítését igazolta le a hatóság, de még nem fizették ki. Begyűjtötték, szétválogatták, értékesítették a hulladékot,
kifizették ennek költségeit, és várnak a pénzükre.
A begyűjtői támogatás összege éves szinten megegyezik a fizetendő lerakói járulékkal. Ez azt jelenti, hogy a csomagolási termékdíjból a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére adott támogatás
visszakerül az államkincstárba és nem szolgálja
a kitűzött célt.
Érdekességként említi Farkas Balázs ügyvezető igazgató, hogy amikor részletfizetést kértek a
NAV-tól, a hatóság megvizsgálta, vajon a vállalat gazdálkodása okozta-e, hogy nehéz helyzetbe
kerültek. Határozat született arról, hogy nem a
cég hibájából következett be a fizetésképtelenség.
Fizethetnek részletekben. Ugyancsak kérelmet
nyújtottak be az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség részére a lerailyenkor a gyümölcsök is, közülük különösen a
görögdinnye az, ami pótolja a folyadékveszteséget is. Az üzletek kilogrammonként már 100
forint alatti áron árusítják a hazai termelőktől
származó dinnyéket, és nemcsak a hagyományosakat, hanem a különlegesnek számító fekete héjú, sárga bélű, vagy mag nélküli fajtákat is.
Bőven találunk még idénygyümölcsöket, őszibarackot, szilvát, nektarint, sárgadinnyét, hiszen a
nagy meleg miatt szinte minden gyümölcs egyszerre és rohamosan érik.
Ahogyan a gyümölcsök zöme, úgy a zöldségek
is hazai termelők kertjében termettek, frissek
és egészségesek, és a kánikulában célszerű is
előnyben részesíteni őket a nehéz húsos vagy
zsíros ételekkel szemben, hiszen könnyebben
emészthetőek.
Desszertnek ajánlanak egy kis jégkrémet, pál-

kói járulék részletekben történő megfizetésére, ez
a hatóság is jogerős határozatban rögzítette, hogy
a veszteséges gazdálkodás nem róható fel a vállalat vezetésének. Az OKTF azonban úgy látta,
a részletfizetés nem oldja meg középtávon a Kft.
problémáit, ezért elutasította a kérelmet.
Megoldás lehet ha a tag önkormányzatok összeadják a hiányzó 610 milliót. Pogácsás Tibor, a
BM önkormányzati államtitkára 2015. májusában
levélben tájékoztatta Dr. Gémesi György elnök
urat, hogy amennyiben az önkormányzatoknál
a közszolgáltatás ellátását veszélyeztető helyzet
alakul ki, lehetőségük van pályázni a Belügyminisztériumnál erre a célra elkülönített forrásra.
A tagönkormányzatok többsége pályázott, de bizonytalan, hogy augusztus 31-ig vissza tudják-e
pótolni a Zöld Híd saját tőkéjét, és ettől az időponttól a cég a hatályos jog szerint bármikor felszámolható.
Mi lesz, ha rajtunk marad a szemét
Hajdu Márton alezredes, a katasztrófavédelem
szóvivőjének tájékoztatása szerint, ha ez bekövetkezik, a katasztrófavédelem megyei szervezete
jelöl ki szolgáltatót a feladat ellátására. Nagy a
valószínűsége annak, hogy a katasztrófavédelem
más alkalmas szolgáltató hiányában a Zöld Hidat
jelöli ki ideiglenes közszolgáltatónak. Ebben az
esetben a Földművelésügyi Minisztérium finanszírozza az ideiglenes közszolgáltatás igazolt
költségeit. Ez az ellentmondásos helyzet nem következne be, ha az FM, a közszolgáltatók üzemi
veszteségének kompenzálására elkülönített forrásból direkt módon támogatná a Zöld Híd kérelmét, amit immár 2 alkalommal elutasított.
És akkor még nem beszéltünk az ügyfelek gondjairól. Farkas Balázs ügyvezető igazgató szerint
az elégedett ügyfelek vannak többen. Ha valakinek nem elég a három választható kukaméret és
ennél pontosabb, mennyiség mérésen alapuló térítést igényel, az olyan mértékű beruházást feltételez, melynek létrehozása, működtetése jelentős
többletköltséget generál. A választható edényméreten alapuló átalánydíjnak vagyok híve, a díj –
háztartásonként átlagosan havi 2500 forint - biztosan nem magas, és ne felejtsük el, hogy ebben
az összegben a felsorolt szolgáltatási elemeken
túl a hulladék harminc évig tartó utókezelésének
költsége is benne van.
Nagy György a Köztisztasági Egyesület igazgatója arról tájékoztatott, hogy két minisztériummal
folytatnak tárgyalásokat, ígéretet kaptak arra,
hogy javaslataikat ezúttal figyelembe is veszik. A
tárgyalásokon új hulladékgazdálkodási stratégia
kialakításán dolgoznak. Augusztus végén, szeptember elején kerül a kormány elé.
(Horváth)
cikás, tölcséres, sok darabos vagy akár családi
kivitelben, több ízben és minőségben. Újdonság,
hogy a Szada Center cukrászdájában paleo fagylalt is kapható, amely csak a legegészségesebb
összetevőket tartalmazza és a modern táplálkozástudomány elvárásai szerint készül.
Míg a vásárlók hűsítéséről és kényelméről folyamatosan gondoskodnak a CBA üzletek, a Veres
Center 2-t érintő építési munka a hőségben sem
áll le. Ütemesen halad az építkezés, már állnak a
falak, kialakították a parkoló területét, hamarosan felkerül a tetőzet, és már jól látszik a hatalmas épület körvonala. Itt csak az eladótér 2500
négyzetméteres lesz, szemben a Center 1 1400
négyzetméterével, és önálló delikát részleg is helyet kap majd az üzletben. A tervek szerint az év
végi ünnepekre már itt vásárolhatunk be kényelmesen, még nagyobb választékból válogatva….

Pr
Láncszem …. ami Önnek is hiányozhat!
Idén ősztől gödöllői központtal újszerű, a kezdő és a már gyakorló vállalkozók számára fontos gyakorlati tudást nyújtó kurzus indítását tervezi a szintén vállalkozókból alakult Láncszem Csoport. A tagok különböző szakterületeken működtetik
saját cégeiket, így maguk is tapasztalták, mi kellene ahhoz, hogy egy induló vállalkozás minél előbb szilárd lábakon álljon, vagy egy már működő meg tudjon újulni,
nyereségesebbé tudjon válni.
Nádas Mihályné, az ötletgazda, közgazdászként
hosszú évek óta foglalkozik vállalkozásfejlesztéssel, ezen belül tanácsadással, finanszírozással,
üzleti konferenciák, rendezvények szervezésével,
oktatással, képzéssel, tréningek lebonyolításával.
2005 óta vállalkozó, miután munkahelyteremtő
pályázat segítségével a „maga ura lett”.
Rosenbergerné Türk Edina szintén vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik, 20 éve. Volt banki
hitelező, kockázatkezelő, az EU- csatlakozást követően pályázati szakértő és vállalkozásfejlesztési
tanácsadó. Eközben a saját és a férje vállalkozását
is folyamatosan fejleszti, ügyfeleit coach technikákkal is támogatja.

Vállalkozói
Kurzus

nek, marketingesnek lennie, ami lássuk be lehetetlen – teszi hozzá. - De rá kell látnia minden
területre, hogy megértse azokat a szakembereket,
akik ezekben a témákban tudnak neki segíteni.
Tehát folyamatosan képeznie kell magát, és muszáj keresnie a lehetőséget a fejlődésre. Így közös
nyelvet fog beszélni az egyes területek szakembereivel, és saját maga is könnyebben meg fogja
tudni fogalmazni a kérdéseit, gondjait.
Érdemes követni a pénzügyi, adózási szabályokat, érteni a könyvelésüket, mert az előrevetíti a
vállalkozás fejlődési irányát. – egészíti ki Nádas
Mihályné. - Éves üzleti tervet kellene készíteni,

teti a részleteket Nádas Mihályné. Néhány sikeressé vált, ismert vállalkozás segítségével azt is
megmutatjuk, milyen példát érdemes követni.
Mindezt személyre szabott, interaktív, gyakorlatorientált tréning formájában valósítjuk meg – fűzi
hozzá Türk Edina. - Minden trénerünk hasonló
értéket képvisel, magas az érzelmi intelligencia
szint, az empatikus képesség, így a csoport tanulási folyamata magasan megalapozott. Bátorító környezetben, hatékonyan sajátíthatják el a
résztvevők az átadott tudásanyagot. A tananyag
összeállításánál a legújabb módszereket és isme-

mert ez a tevékenység alapja. Jó szervezőképességgel, kapcsolatteremtési és kommunikációs képességgel is bírni kell. Általában jó, ha tájékozott
egy vállalkozó, mert akkor sokkal több lehetőséget vesz észre. Létezik egy mondás: „Ha mindent
úgy csinálsz, mint ahogy eddig csináltad, akkor
ne csodálkozz, ha ugyanazt kapod, amit eddig
kaptál” – így hát folyamatosan meg kell újulni!

reteket szedtük össze, és azok esszenciáját adjuk
át, felesleges lózungok nélkül. A kurzus végén
a résztvevők képesek lesznek saját üzleti tervük
elkészítésére, cégük menedzselésére, termékeik,
tevékenységük népszerűsítésére a marketing korszerű eszközeivel. Minden résztvevő kapcsolatot
tarthat személyes mentorával, akitől a kurzus befejezése után is segítséget, tanácsot kaphat.

Milyen ismeretekkel szolgál, milyen formában
zajlik ez a kurzus?
A Láncszem Vállalkozói Kurzus tananyaga
komplex, átfogó ismereteket nyújt, 90 óra keretében. Szerepel benne önismeret, személyiségfejlesztés, az egyéni stílus kialakítása, de témáink
között szerepelnek üzleti etika/erkölcs, piackutatás és marketing/online marketing, pénzügyi/
üzleti tervezés, adózási és könyvelési ismeretek,
vállalkozásfejlesztési módszerek, értékesítési
ismeretek, projektmenedzsment, vezetői időgazdálkodás, protokoll/megjelenés/fellépés, az
üzleti életben használt leggyakoribb angol üzleti
szavak/kifejezések, társadalmi felelősségvállalás
(CSR), és kapcsolatépítés (networking) – ismer-

A programban a saját oktatókon kívül rangos
szakértők is közreműködnek majd, például
Tóth Mihály online marketing szakértő www.
netkreativ.hu , Kreutz Zsolt értékesítési tréner
a Sales Control alapítója www.profiertekesites.hu,
dr. Csegődi Tibor László a SZIE Jogi tanszék oktatója, Juhász Attila CRM tanácsadó.

Gerháth Eszterék családi vállalkozása jövőre
lesz 10 éves. Alapvetően két üzletágra épül: oktatás (búvár és elsősegélynyújtó képzés), valamint
építőipari kivitelezések, ezen belül is szívügyük
az energiahatékony megoldások eljuttatása az
ügyfelekhez. Eszter mindkét üzletágban tevékenykedik, oktat, illetve intézi a projektekkel
kapcsolatos háttérmunkákat, kapcsolatot tart a
beszállítókkal és az ügyfelekkel.
Kacsur Annamária egész eddigi pályája során
pr-kommunikációs területen illetve újságíróként,
szerkesztőként, reklámszövegíróként működött,
önálló vállalkozásba 10 éve kezdett. A Kistérség
Újság kiadója, nyelvtanár, és mostantól Láncszem
kommunikációs szakértője is.
Vállalkozóként mit tapasztaltatok, melyek azok
az önállóságból adódó helyzetek, feladatok,
amikre a legtöbben nincsenek felkészülve?
Amikor kezdtem, nem volt olyan szervezet, amely
a vállalkozókat felkarolva átfogó képzést nyújtott
volna, saját magam szereztem tapasztalatot, küzdöttem meg mindenért, döntöttem helyzetekben
és bizony volt, mikor nem jól döntöttem, de ezt
is meg kellett tapasztalni. Sajnos nagyon sok vállalkozó fordítva gondolkodik, a szakmát helyezi
előtérbe, mondván, ő nem ért a vállalkozásvezetéshez, de kiváló szakember – ez pedig a mai
világban már nem elég! – hangsúlyozza Nádas
Mihályné. Vezetőként szinte minden helyzetben
azonnal dönteni kell, szervezni kell a vállalkozást, segíteni a munkatársakat, ott kell lenni különböző eseményeken, cégvezetőként tárgyalni,
üzletet kötni, „pörögni”.
A vállalkozók Türk Edina véleménye szerint sem
rendelkeznek pénzügyi, menedzsment és vezetői
tudással, ezeket általában a saját kárukon tanulják
meg. Gerháth Eszter az ügyfelekkel való kapcsolattartás során látja, hogy sokan azt hiszik, elég,
ha értik a szakmájuk csínját-bínját és az összes
többi majd jön magától. De sajnos ez nem így
van. Rengeteg jogszabálynak, könyvelési elvárásnak kell megfelelni és tanulni kell az ügyfélkezelést, a panaszok megoldását, a tárgyalástechnikát,
ami munka mellett nagyon nehéz.
A modern vállalkozónak egy személyben kellene
jogásznak, könyvelőnek ügyfélszolgálati vezető-

A Láncszem – Kurzus Vállalkozóknak program helyszíne a gödöllői Rézgombos Inkubátorház, a képzés időtartama 2015. szeptember 18-december 12. További információ és
kapcsolatfelvétel, illetve jelentkezés a www.
arundo.hu/lancszem oldalon és a Láncszemkurzus Facebook oldalán lehetséges.

7

Kultúra
NYÁR DEREKÁN VÁCKISÚJFALUBAN…
BARANYI-TÓTH ÉVA ÉS GEBORA
ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZEK
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Két régi ismerős hozta el képeit Újfalura, arra a
helyre, ahová elmondásuk szerint mindig örömmel jönnek. A művészek kezdettől résztvevői a
Múzsák ölelésében találkozóknak és a festőversenyeknek is, de a folyamatos „telt ház” miatt
csak most mutathatták be művészetüket válogatott képeik segítségével. Két eltérő technikájú alkotó azonos világszemlélettel, avagy fókuszban a
természet – lehetne a tárlat rövid summázata. Éva
air-brush alapokra helyezi fel természeti képeit és
népi motívumait, míg István a „hagyományos”
ecsetkezelést részesíti előnyben. Nála – lévén Verőcén élő és alkotó ember – a víz és annak környezete a meghatározó motívum.

A polgármesteri köszöntő után – rendhagyó módon – az alkotók egymást és egymás művészetét mutatták be, mély empátiával és szakszerűen,
de a megjelentek számára is érthető módon. A
megnyitó meglepetés embere Hajdan Vali költő,
előadóművész volt, aki Romhányi (rímhányó) József reinkarnációjaként szórta a rímes poénokat
és poénos rímeket. A próza és vers után a zene
percei következtek, a Bechame mucho most sem
okozott csalódást az „old school” rock szerelmeseinek. A ráadás számokat követően a vendégek
megkóstolhatták a kiállítók által készített harapnivalókat és frissítőket, és jó hangulatban későig
beszélgettek, míg a művészek már a jövő évi alkotótáborról szőttek terveket.

javítása érdekében pályáznunk kellett. Abban a
versenyben, ahol nem indulunk, nem is nyerhetünk. A busz által biztosított lehetőséggel az élet
sok területén tudunk majd segíteni polgárainak.
És lendületben is maradunk, a napokban döntött
a testület az útfelújításra, sportpálya létesítésére,
intézmény hőtechnikai korszerűsítésére kiírt pályázaton való indulásunkról. Harmadszor nyertünk pert az MVH ellen az IKSZT tender ügyében,
így lehet, hogy ez a beruházás is megkezdődik
idén. Párhuzamosan vizsgáljuk a szórt köves utak
felújítása megkezdésének lehetőségét is.– mondta
el dr. Sajó Gyula polgármester.

MAGYAR VÉDŐNŐK NAPJA

A védőnők napja alkalmából bensőséges találkozón köszöntötte az önkormányzat a község védőnőjét, Rajkiné Gyetvai Irént. Az 1915-ben életre
hívott védőnői hálózat munkatársainak tevékenysége a segítő foglalkozások egyik legszebb, legfelelősségteljesebb és legnehezebb ága, amelyet
jól csak hivatásszerűen lehet ellátni. – mondta
dr. Sajó Gyula polgármester. Jóllehet, a hálózat
Magyar Örökség Díjas és Hungarikum is, e hivatás művelői méltatlan módon, a háttérben végzik
nélkülözhetetlen munkájukat. Önkormányzatunk
igyekszik támogatni helyi képviselőjüket, melyre
példa a nemrég átadott korszerű védőnői rendelő
is. Ha van „igazi” védőnő, akkor szerintem Irénke
az – szerény, halk szavú, szakmailag kifogástalanul felkészült, megnyugtató személyiség. Szerencsések vagyunk, hogy nálunk teljesít szolgálatot.
A köszöntőt követően a képviselő-testület megjelent tagjai virággal, emléklappal és a külön erre
az alkalomra készíttetett kitűzővel lepték meg a
kicsit elérzékenyült védőnőt, akinek azonban nem
volt sok ideje élvezni az ünneplést, mert már sietett is tovább, hogy egy általa szervezett egészségügyi szűrés kezdetére odaérhessen.

JULIÁLIS ÉS GYEREKNAP 2.0

PÁLYÁZATOK, FEJLESZTÉSEK,
PÁLYÁZATOK!
Váckisújfalu község képviselő-testülete sikeresen pályázott a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
alapján mikrobusz beszerzésére. Bár volt, aki
ellene szavazott, az itt élők életkörülményeinek
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38 fok, 50 kiló marhalábszár, húsz kiló tarhonya,
tíz kiló kenyér, két hordó sör, 214 doboz üdítő, 50
liter szóda – a számok nyelvén ennyi a nap rövid
krónikája.
De hol maradnának a boldogan mosolygó gyermekek, az elégedett felnőttek, akik a hétpróbás pályák
furfangos feladatain, a Herkules és Amazon vetélkedőkön tették próbára erejüket és ügyességüket,
nézték ámulattal a „félkovács” Ambrus Józsi bácsi munkáját, szökdécseltek az ugrálóvárban, készítették el „remekeiket” Kati néni felügyeletével
a korongon, ették és hideg sörrel öblítették le a
remek pörköltet, táncoltak a TomCatBand által

lemez-minőségben
elővezetett örökzöldekre?
Csodálatos, programokkal, érzésekkel
csordultig telt nap
volt, amire sokáig
emlékezni fogunk!
Köszönet érte mindenkinek, aki segített azzá tenni, akár
tettel, akár felajánlással, akár csak jó
szóval!

Kultúra

A GÖDÖLLŐI FILMSZÍNHÁZ MŰSORA
1. hét augusztus 6 - 12
12.00 16.00
PIXEL 3D
szinkronizált amerikai sci-fi vígjáték 105 perc
Fsz: Adam Sandler, Peter Dinklage, Michelle
Monaghan
Korhatár:12
14.00
MÜNó, A hOLDBÉLI MANó 3D
szinkronizált francia animációs film 85 perc
Korhatár: 12
18.00 20.30
MISSION: IMPOSSIBLE – TITKOS NEMZET
szinkronizált amerikai akció-thriller
Fsz: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg
Korhatár: 16

2. hét

augusztus 13 -19

14.15
MINYONOK 3D
szinkronizált amerikai animációs film 91 perc
Korhatár: 12
16.15 20.30
FANTASZTIKUS NÉgYES
szinkronizált amerikai akció sci-fi 106 perc
Fsz: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan
Előzetes korhatár: 12
18.15
MISSION: IMPOSSIBLE – TITKOS NEMZET
szinkronizált amerikai akció-thriller
Fsz: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg
Korhatár: 16
3. hét augusztus 20 - 26
14.00 22-23-án 12.00-kor is vetítjük!
BARBIE, A ROCKSZTÁR HERCEGNŐ
szinkronizált amerikai animációs film 89 perc
Korhatár: 6
16.00 20.15
AZ U. N.C.L.E. EMBERE
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 116 perc
Rendező: Guy Ritchie
Fsz: Alicia Vikander, Henry Cavill, Hugh Grant
Korhatár:12
18.15
FANTASZTIKUS NÉgYES
szinkronizált amerikai akció sci-fi 106 perc
Fsz: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan
Előzetes korhatár: 12

4. hét augusztus 27 – szeptember 2
13.15.
IRÁNY A BÁRKA 3D
szinkronizált angol-német animációs film 87 perc
Korhatár: 6

GOOD DENT

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

Web: www.gooddent.hu , E-mail: gooddent@invitel.hu

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

15.00
MINYONOK 3D
szinkronizált amerikai animációs film 91 perc
Korhatár: 12

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?
17.00 21.00
vAKÁCIó
szinkronizált amerikai vígjáték
Fsz: Chris Hemsworth, Elizabeth Gillies
Előzetes korhatár:12
19.00
AZ U. N.C.L.E. EMBERE
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 116 perc
Rendező: Guy Ritchie
Fsz: Alicia Vikander, Henry Cavill
Korhatár:12

Részletes programajánló és ﬁlmismertetők a
www.vkisterseg.hu oldalunkon

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Dr. Géczi Mária

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

Hétfő: 18.00-20.00

ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.
www.nogyogyasz.co.cc
Előjegyzés:

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:

•

hétv
Akár

égén

is!

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

•

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

Az első konzultáció ingyenes !

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

Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA
Bejelentkezés 06 70 225 2565
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Hulladékgyűjtési rend - Augusztus
CSOMÁD
DÁTUM
3
10
17
24
31

HÉTFŐ

DÁTUM
4
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
11
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
18
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
25
KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

ERDŐKERTES
DÁTUM
5
12
19
26

VÁCRÁTÓT - ŐRBOTTYÁN
ÜDÜLŐTERÜLET

CSÖRÖG
KEDD

DÁTUM
3
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
10
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
17
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
24
31
KOMMUNÁLIS

ZÖLD

ŐRBOTTYÁN

SZERDA

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
6
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
13
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
20
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
27

VERESEGYHÁZ

HÉTFŐ

SZELEKTÍV

VÁCDUKA

CSÜTÖRTÖK

DÁTUM
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
6
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
13
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
20
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
27

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

HÉTFŐ

DÁTUM
3
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
10
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
17
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
24
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
31
KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

VÁCEGRES

CSÜTÖRTÖK

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
5
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
12
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
19
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
26

B, C, vagy E kategóriás jogosítvánnyal, GKI-kártyával, járműre szerelt
daru vizsgával

GÉPKO C SIVEZ ET ŐK ET
(munkavégzés rakodással),
többféle járműre

SZERDA
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD



Nehéz fizikai munkára fiatal,
erőteljes, a vevőkkel jól kommunikáló

Á R U K IA D ÓT
a telephelyre
Jelentkezés személyesen a telepen:
Erdőkertes, Fő út 17-19.
További információ: +36 70 940 9794

www.drmakkos.com

A ��. M����� I������� �������
V����������� ��������� �����
2112 V����������, ������ �. 15.
T��.: 2�‐5�9‐120,

új!


Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

ELADÓ és KIADÓ ingatlanok Tulajdonosai részére:
ingatlanközvetítés, teljes körű ügyintézéssel

- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
- vércukorbeállítás
-teljeskörű anyagcsere felmérés,
(-gyógyszer- inzulin beállítás, diétás
tanácsadás)
- Doppler ill. hangvilla vizsgálat
- EKG-vizsgálat
- gyógyszerjavaslat kiadása
- szív-érrendszeri rizikófelmérés

VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes
közvetítés!

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG

Havasköri Judit irodavezető +36‐20‐9446205
havaskori.judit@invitel.hu
veresegyhaz@ingatlandoktor.com

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: 06-30/944-8213
E-mail: ferildi@hotmail.com

Vargabetű Könyvesbolt

RAKTÁROS

GÉPKEZELŐ

Feladatok

feladatok ellátása, üzemek folyamatos anyagáramlásának biztosítása,az anyagmozgatás dokumentálása (SAP)
 Anyag átvétel és kiadás, teherautók ki- és berakodása a leadott rakodási sorrend szerint
 Kimenő áruk előírásoknak megfelelő előkészítése,
csomagolása
Elvárások:
 OKJ – s bizonyítvány, targoncavezető jogosítvány és vezetési gyakorlat
 Pontosság, megbízhatóság, nyitottság
Előny:
 SAP ismerete
 Gyártó vállalatnál szerzett tapasztalat

Feladatok:
 Termelés előkészítése
 Gépek (vágógépek, pneumatikus gépek, kasírozó
gépek) beállítása, kezelése, üzemeltetése
 Gyártási adatok rögzítése (SAP)
Elvárások:
 Alapfokú végzettség
 Pontosság, megbízhatóság
Előny:
 Hasonló területen szerezett tapasztalat
 Számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Stabil nemzetközi háttér
Változatos munka
Cafetéria juttatás+ bejárás támogatása






Kapcsolat:
Mondi Szada Kft. 2111 Szada, Vasút u. 13.
Tel: +36-28-502-502
Email: hr.szada@mondigroup.com
Várjuk önéletrajzát a fenti email-címre!
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Építőipari cég keres állandó munkára,
gyakorlattal rendelkező segédmunkást
Veresegyházról vagy környékéről.
Tel.: 06-30/964-3077

A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Rendelés ideje : szerda 16 órától

Világszerte több mint 25.000 főt foglalkoztató multinacionális vállalat Gödöllő mellett
található magyarországi leányvállalata a
Mondi Szada Kft. keres azonnali belépéssel, műszakban dolgozó munkatársat az
alábbi pozíciókba:

 Üzemen belüli, illetve külső anyagmozgatási

ÁLLÁS

Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat
mellett kotta, újság, papír-írószer és antikvár
könyvek széles választékával várjuk
vásárlóinkat.
Veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!
pl: horváth Lajos, horváth Ferenc, vank
Erzsébet, Baranyó Csaba, Arthur C. Moor,
Ozsvár Zsanett, Tatár Sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!
Elérhet minket telefonon, emailben, a
Facebookon, a weboldalunkon és természetesen
személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs
Központ
06 28 389 042
vargabetu2@invitel.hu
Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

Színesen
IX. Lekvárfőző és mézes találkozó

Mi és a tér
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Idén nyáron is folytatódik Veresegyház főterén a Miénk itt a tér
elnevezésű rendezvénysorozat,
melyben hétvégenként színes
zenei illetve gyermekprogramok
szórakoztatják a közönséget.
Július 11-én a Korai öröm és a
Vörös Kaktusz zenekarok koncerteztek, képünk azon az estén
készült.

Hamarosan tető
alatt...
A CBA Veres Center 2 építése az ütemezésnek megfelelően jól halad a Budapesti
úti körforgalomnál. A térség legnagyobb
üzletének átadását az év végére tervezik

Szeretettel várjuk nagysikerű találkozónkra az édes szájúakat,
a tiszta forrásból merítő művészetek és hagyományok barátait
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Itt az alkalom mindazon termelőknek, árusoknak, akik mézzel,
természetes alapanyagokból készített lekvárokkal, szörpökkel,
bármilyen fajta édességekkel kereskednek, hogy
bemutassák tudásukat, mesterségük minden csínját-bínját és
találkozzanak vevőikkel!
Háziasszonyoknak és -embereknek, akik szívesen megmutatnák,
hogyan főzik ők a lekvárt?
Várjuk a hagyományos használati tárgyakat, játékokat, ruházatot
természetes anyagokból készítő és azokat árusító iparosokat,
népművészeket, vásározókat, fafaragókat, kovácsokat,
más mesterségek avatott művelőit!
A csepűrágókat, vásári komédiásokat, vándor zenészeket!
A gyógy- és fűszernövény termesztőket, a népi gyógymódok ismerőit!
Nincs helypénz.
Jelentkezni a 06-30-56-591-56 mobilszámon vagy a
lekvaresmez@vackisujfalu.hu e-mail címen lehet.

Kell egy nap, amikor otthon vagy!

Már jól látható az új épület szerkezete és formája

Váckisújfalu Község Önkormányzata
NYITOTT HÁZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Dacia Celebration limitált széria

Dacia Celebration
limitált széria

www.dacia.hu

Az ajánlat 2015.05.01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. *A garancia minden esetben a két érték közül a korábbi lejártáig érvényes. Lodgy vegyes fogyasztás l/100km: 4,2 – 7,1;
CO 2 -kibocsátás g/km: 109 – 165. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 4,7 – 8; CO 2 -kibocsátás g/km: 123 – 185. Sandero vegyes fogyasztás l/100km: 3,8 – 7,5; CO 2 -kibocsátás g/km: 99 – 137.
Logan MCV vegyes fogyasztás l/100km: 3,5 - 5,8; CO 2 -kibocsátás g/km: 99 – 135. Dokker vegyes fogyasztás l/100km: 4,5 – 7,5; CO 2 -kibocsátás g/km: 118 – 175. Logan vegyes fogyasztás l/100 km:
3,8-7,5. CO 2 -kibocsátás g/km: 99-136. A feltüntetett üzemanyagfogyasztás, illetve CO 2 -kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autók
illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben.

BÉKÉSI - FÓT KFT.
Gödöllő, M3 lehajtó, tel.: 06 28 525252, WWW.DACIABEKESI.HU
A kép illusztráció!

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

Trappista sajt

Kőbányai sör

Görögdinnye *

mini abc szuper
dobozos, 4,3 %,
0,5 l, 318 Ft/l

Trappista sajt
Sertéspárizsi

Görögdinnye *

999

Ft/kg

99

Kôbányai sör

Ft/kg

Csirkecomb
dobozos,
4,3 %
farrésszel***

499
159

Előhűtött vagy fagyasztott

Sertéspárizsi
6

599

Ft/kg

Ft/kg

Ft

Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
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 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. ,
center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház,
Budapesti út 1. ,
center.veres@cba-baldauf.hu

k er es ü nk !

ELADÓPÉNZTÁROST

a Szada és
a Veres Centerbe

Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, illetve emailben, önéletrajzzal

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU
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PROFI SZERVIZZEL

12 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT VERESEGYHÁZON TÉLEN – NYÁRON

Nyomtatott
SzépKép
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vászonképek

Minden lakásban otthon

Képáruház

|

SzépKép.hu

Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról
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