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Itt készült

Tiffany lámpa és festmény kiállítás a 
Magyar Kultúra Napján Csomádon, a műve-
lődési házban

Igazi farsangi sokadalmat fo-
tózott februárban a veresegy-
házi Mézesvölgyi Iskola bálján 
Lethenyei László: rengetegen 
részt vettek az eseményen, me-
lyet a 25. születésnapját ün-
neplő Fabríczius Alapítvány 
szervezett. 

Két és fél évtizeddel ezelőtt 
még nem voltak ilyen nagy-
szabású rendezvények, ekko-
ra középületek, ennyi autó az 
utakon, sőt, akkor még el se 
tudtuk képzelni, mi minden-
nel jár együtt a városiasodás. 
Írásunk a 4-5. oldalon arról 
szól, milyen volt régen, és mi-
lyen ma veresi polgárnak lenni.



Színesen

Gödöllő legnagyobb kincse a csodálatos ál-
lapotban megőrzött Grassalkovich kastély, 
amely a mai napig nemcsak hatással van a 
város kulturális és turisztikai életére, de egy-
értelműen meg is határozza azt. A város köz-
pontjában álló barokk épület folyamatosan 
emlékeztet a település történelmi múltjára, és 
felújítása óta méltó helyszínt is kínál a múlt 
megidézéséhez.

A település történetének legmeghatáro-
zóbb alakja nem kisebb személyiség, mint 
Wittelsbach Erzsébet magyar királyné, azaz 
Sissi, aki szívesen tartózkodott a kastély-
ban, ha Magyarországon járt. Az életében is 

népszerű, halála után pedig valóságos kulti-
kus alakká vált királyné életét, gödöllői láto-
gatásainak emlékét, szokásait számos civil 
szervezet, alapítvány ápolja, a kastélyban 
berendezett kiállítások, rendezvények pedig 
megidézik korát, amely boldog békeidőkként 
maradt meg a köztudatban. 

Idén a kastély és a város vezetése tematikus 
évet szentel Erzsébet királyné emlékének, 
melynek részleteit sajtótájékoztatón mutatták 
be a nyilvánosságnak. 

(Fotók: Balázs Gusztáv)

Felébred a múlt

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Vasárnap: 7.00- 16.00

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

Az Apponyi-mintás étkészlet, amivel a bálon 
terítenek majd

Gémesi György a tematikus évről Kis ízelítő az Erzsébet bál hangulatából

Erzsébet torta, epres, kókuszos, 
habos fi nomság
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Egész évben királyság
A város ebben az évben a korábbiaknál is nagyobb fi gyelmet szentel Sissinek: az egész esztendőt 
átfogó programsorozatot hirdet meg az Erzsébet év keretében, mellyel a királyné születésének 180. 
magyar uralkodóvá koronázásnak pedig 150. évfordulójáról emlékeznek meg. 
A tematikus Erzsébet évnek stílusosan lesz saját arca, háziasszonya, az írónő, Juhász Anna szemé-
lyében, különleges torták készülnek gasztronómiai hagyományt teremtve a Solier Cukrászdának 
köszönhetően, és az Erzsébet év fénypontjaként novemberben esedékes Erzsébet bálon Apponyi 
mintás Herendi porcelánnal terítik az asztalokat a kastély dísztermében. De mielőtt odáig jutnánk 
az időben, nyáron, június 9-10-11-én, a Koronázási hétvége rendezvénysorozatára érkezik például 
a MÁV nosztalgia vonata, a kastélyban pedig többek között a királyné ruháit, utazásainak emlékeit 
felvonultató tárlat várja az érdeklődőket. 

Az Erzsébet bál bevételéből ebben az esztendőben a Habsburg Eilika Alapítványt támogatják, amely 
1998 óta támogat adományokkal rászoruló családokat, szociális intézményeket és kórházakat – 
mondta el az Erzsébet évről tartott sajtótájékoztatón Gödöllő Polgármestere, Gémesi György. 
A sajtótájékoztató résztvevőinek bemutatkozott a bál és a tematikus év eseményeihez kapcsoló-
dó több támogató, így a Sissi Alapítvány is, amelyet Kósa Erika, a szervezet elnöke képviselt. Az 
alapítvány céljairól szólva hangsúlyozta: az emlékév megrendezésén túl a hétköznapokban is igye-
keznek felhívni a fi gyelmet a nők társadalomban betöltött szerepére, és arra biztatni a hölgyeket, 
hogy vállaljanak nagyobb szerepet a politikai, illetve a gazdasági életben. Ahogyan annak idején a 
magyarokat mindig pártoló, Gödöllőt otthonaként szerető Sissi is tette…

A tematikus év fontosabb eseményeiről folyamatosan hírt adunk majd.

Jobb utakon Csörögön
Az elmúlt év végén örömteli meglepetésként érkezett a hír a csörögi önkormányzathoz arról, hogy 
kormányzati támogatáshoz jutottak néhány kritikus állapotban lévő belső út megépítésére. Az ösz-
szeg felhasználásával 1.3 km távolságon kapnak szilárd burkolatot a következő utcák: a Kisfaludy 
utca (Duna utca-Komáromi utca közötti szakasza), Duna utca (Béke tér – Székely Bertalan utca 
közötti szakasza, Kisfaludy utca- Kossuth utca közötti szakasza) és a  Komáromi utca eddig hiányos 
szakaszai. A korábban megépítettekkel együtt így ebben az önkormányzati ciklusban mostanáig 
összesen 2 km  új aszfaltos úttal gyarapodik a község.

Sikerrel járt a VIS MAIOR Alaphoz benyújtott pályázat is, így, ha minden a terv szerint alakul, 
ebben az évben nem lesz olyan utca, ahol ne lennének útépítési, útkarbantartási munkálatok. A 
szilárd úthálózat további bővítése érdekében a képviselő-testület újabb pályázat benyújtásáról is 
döntött. Pályáznak a Szegedi utca (Kolozsvári utca- Béke tér közötti szakaszának), az Arany János 
utca (Béke tér- Komáromi utca közötti szakaszának) a Kossuth utca (Duna utca- Hársfa utca közötti 
szakaszának), a Hársfa utca (Kisfaludy utca - Kossuth utca közötti szakaszának) a Tölgy fa utca 
(Kisfaludy utca- Kossuth utca közötti szakaszának) aszfaltozási munkáira. Ez újabb 1.4 km út meg-
építését jelenti nyertes pályázat esetén. 

A pályázat beadásához el kellett készíttetni az új utcák terveit, melynek több milliós költségeit ön-
erőből biztosította az önkormányzat. Ehhez külön útalapot hoztak létre  a költségvetésbe építve, így 
biztosítva az utakhoz szükséges pénzügyi fedezetet és a pályázatok önrészeit. Az útalapból eddig 10 
millió Ft jutott útépítésre, és kb. 2 millió Ft útkarbantartásra, munkagép vásárlásra. Bár ez az összeg 
többszöröse a gépjárműadóból befolyt és településen maradó adónak, egyéb adókat nem emeltek, és 
útépítési hozzájárulást sem kellett fi zetni. 

A szűkös anyagi lehetőségek miatt szükség van a helyiek összefogására is. A lakosok gyakran ma-
guk kátyúzzák a házuk előtti gödröket, de előfordult, hogy az út  teljes hosszában karbantartást vé-
geztek.  Lakossági kezdeményezésként indult pár éve a térfi gyelő kamerák felszerelése is, melyhez 
azóta sikerült kormánytámogatást szerezni. A meglévő hálózatot így további 3-6 kamerával tudják 
bővíteni a jobb közbiztonság érdekében. 

A hónap híre

Indul a lomtalanítási szezon
Elsőként Galgamácsán szabadulhatnak meg a lakosok a feleslegessé vált limlomoktól, március 
13-án, hétfőn, az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofi t Kft. jóvoltából.
A lomtalanítási akció keretében elszállítják:
- a lakásban keletkezett szilárd hulladékot
- nagyobb berendezési tárgyakat, bútorokat
- háztartási berendezéseket
- feleslegessé vált használati tárgyakat, ame-
 lyek méretüknél fogva nem szállíthatók el a
 rendes hulladékszállítás alkalmával.

Nem szállítják el a következőket: építési tör-
melék, zöld hulladék, kommunális hulladék, 
elektronikai hulladék, veszélyes hulladék (fes-
ték, akkumulátor, stb. )
Az elszállíttatni kívánt hulladékot a gyűjtés 
napján reggel 7 óráig kérik kihelyezni az ingat-
lanok elé.
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Gyökeret eresztettek a városban

Vasárnap, sziesztaidőben hagyom magam mögött 
a szadai körforgalmat, és kapaszkodom felfelé az 
Eötvös utcán. Sehol egy teremtett lélek, csak az 
aszfalt alól bugyog a víz: csőtörés van. Telefon 
a DMRV Zrt-nek, „tudjuk, megyünk, csináljuk”. 
A főúttal párhuzamosan gurulok a hegy tetején. A 
fóti dombok felett átsütő nap a szép, tiszta Veres-
egyház most épp szutykos levegőjén inkább csak 
átdereng.

Vendéglátóm módi szerinti, téglaszínű háza sa-
roktelken áll, a kapu pont a két utca találkozásá-
nál enged bebocsátást. Anikó kilép elém a lépcső 
tetejére, kezet fogunk. Határozott, meleg a kéz-
fogása, beljebb tessékel. Az előszobában bizal-
matlanul méreget kutyusa, egy golden retriever. 
Megérdemelt pihenőjét zavartam meg, elfáradt 
délelőtt a kutyaiskolában. 

Konyha, étkező, nappali egy térben, átgondoltan 
megépített, ízlésesen berendezett a ház. Az art 
deko étkezőfotel nyomja az oldalamat, vendéglá-
tóm figyel rám, és felajánl egy még kényelmesebb 
ülőhelyet. Maradok. Pezseg, vibrál, szinte süt a 
dinamizmusa. Mesélni kezd. Lubickolok a szavak 
hullámain, igazi szellemi szieszta. Gördüléke-
nyen fogalmaz, látszik, hogy beszédhez szokott. 
- Baranya megyéből érkeztünk és nem is mi vá-
lasztottuk magunknak Veresegyházt, hanem a 
GE. 2000-et írtunk, a férjem építésvezetőként 
irányította itteni gyáruk létrehozását. Innen nem 
messze, a Ráday utcában laktunk, a cég bérelte 
lakásban. Akkor már megvolt mind a két gyerek. 
Nagyon megtetszett a város hangulata - persze 
a mostanihoz képest akkor még sehol nem volt. 
Vonzott Budapest közelsége, a csend, a nyuga-
lom. Itt vásároltunk telket, és hamarosan el is 
kezdtük építkezni.   

Egy fejlődő várost láttunk magunk előtt, ahol mi-
nimális a politikai elkötelezettség, és a városve-
zetés egységes.  Nagyon nehéz  a lobbizás, hogy 
ötévente más szeleket fogjunk a vitorlába. Fon-
tosnak tartottam, hogy egy hiteles városvezető 
álljon település élén. Budapest közelsége miatt a 
munkalehetőséget is jobbnak találtuk, az M6 -os 
sem volt még kész, akkoriban Pécs környékén, 
ahonnét jöttünk, nemigen volt megfelelő munka.
Hogy mi változott azóta?  Nagyon sok minden, 
ezt főleg akkor látom, ha visszamegyek a szülő-
városomba, Pécsváradra. Ott megállt az idő, tény-
leg minimális a fejlődés. A szüleim, mikor meg-
látogatnak, azzal szembesülnek, hogy „úristen, 
megint mennyi minden történt itt nálatok.” Csak 
homok volt például itt az utcánkban, azt nagyon 
nem szerettük, kb. hét év múlva készült el a szi-
lárd burkolat. A Fő utca teljesen más lett, régen ott 
a postával szemben a menyasszonyi ruhakölcsön-
ző, a hurkasütő, a vas-műszaki bolt álltak. 

A legszebb emberi kapcsolataink a gyerekeink ál-
tal születtek. Ide jártak bölcsődébe, óvodába, álta-
lános iskolába, és a legtöbb barátság ezen a vona-
lon alakult. Most már nehezebb, mert a gyerekek 
megnőttek, Gödöllőre járnak gimibe. Deborah 
lányom utolsó éves, kisfiam másodéves. Mind-
kettőjükre nagyon büszke vagyok.  Dániel fiam 

mindössze öt hónapos volt, amikor ideköltöztünk, 
ő már teljesen veresinek vallja magát, imádja a 
várost, őt minden ideköti. Sportban jeleskedik, at-
léta, a válogatott keret tagja.
Nemcsak helyi jelenség, de nagy aktivást tapasz-
talok a közösségi oldalakon, mintha a személyes 
találkozások helyett itt cserélnének eszmét az em-
berek. Elég aktív vagyok ebben, végül is az egy 
olyan lehetőség ahol tudunk adott esetben nega-
tív kritikát gyakorolni, de esetenként akár pozitív 
visszajelzéseket is látok, ami engem nagyon ins-
pirál. Legutóbb a posta állapotai okán gyűjtöttem 
aláírásokat. 

Tudom, hogy 2017-ben közel egymilliárd forint 
esik ki a város kasszájából, ez azért elég komoly 
veszteség. Tudom, hogy van hitelállományunk, 
de igazából kinek nincs?! Gondolom, hogy van-
nak olyan helyzetek, amikor butaság nem hitelt 
felvenni, ha olyanok a feltételek, és bízom ben-
ne, hogy a városvezetés ezeket jól használta ki. 
Üzletekre, közlekedésre, parkolóhelyekre, várost 
elkerülő útra van szükség, infrastruktúrával nem 
bírja a város ezt az exponenciális lélekszám-nö-
vekedést.

Veresegyház szerepel a legdinamikusabban fej-
lődő városok sorában ennek nagyon nagy a 
vonzereje. Sajnos, nem itt dolgozom, de itt já-
rok kozmetikushoz, fodrászhoz, manikűröshöz, 
masszázsra. Amit lehet, helyben vásárolok, maxi-
málisan támogatom a várost. Itt járok étterembe, 
színházba. Szeretem a piac varázsát, ott szoktam 
találkozni barátokkal, beülni a Joanba egy kávéra 
– ár-érték arányban nagyon rendben van a kávézó, 
igazi gyöngyszeme a városnak. Üzleti coach va-
gyok, gyakran tartok ott megbeszéléseket. 

Gyakran utazom külföldre, de akkor érzem, hogy 
hazaértem, amikor lemegyek a tavakhoz egy nagy 
sétára. A növényekkel együtt, melyet magunk ül-
tettünk a kertünkbe, mi is gyökeret eresztettünk, 
otthonra leltünk a városban. 

Ha van munka, jó az élet

Zoli világéletében kétkezi munkás volt. Apja, de 
még a nagyapja is Veresegyházon élt. Az ősla-
kosok közül mindenkit ismer és őt is ismerik. A 
hentesnél vett zsírszalonnát süti a hideg verandán, 
védőitalként barna sört kortyol, módjával. Egy 
helyen lehet csapolt Dreher barnát kapni Veresen, 
másfél literes kólásüvegben viszi haza, hogy ne 
vezessen piásan. Utálják a csaposok üvegbe töl-
teni a sört, mert folyton habzik, türelemjáték be-
legyömöszölni azt a három korsónyit.  Üvegeset 
kaphatunk egy kis boltban is, két feles után csak 
kaszablankának nevezik a helyet, de ott elég drá-
ga. Visszatérve a tepertőkészítés ősi receptjéhez, a 
zsírból kivett sültet még forrón megforgatjuk tej-
ben. Szép lesz tőle a színe és az állaga porhanyós. 
Saját disznót vagy harmincöt éve vágtak utoljá-
ra. Akkor még volt mindenféle lábasjószág a ház 
körül. 
- Történt egyszer, hogy a faterom nyakon vágta az 
állatot, megszúrta, majd bement a házba, lehúzott 
egy jó felest. Mikor kijött, a disznónak csak hűlt 
helyét találta. A kert végében, a kerítésnél mász-
kált, ott adta ki a lelkét. Malacot az ősök a veresi 

állatvásárban vettek, a Pharmavit utáni hosszú út 
mentén volt állat- és kirakodóvásár. Nagyanyá-
mék vették, nevelték, apám csak a feldolgozás 
miatt ment át hozzájuk. Egyszerre két-két disznót 
vágott a család, apámék kettőt, meg a kereszt-
anyámék is kettőt. Veresi piac már akkor is volt, 
persze nem ilyen nagy. Hatvanhétben elindultak 
a faterék, az volt a terv, hogy kimennek Auszt-
riába körülnézni. Engem itthon hagytak  a nagy-
muternál.  Ausztriában leszállt az öregem, hogy 
vesz egy csomag cigit, még kabát se volt rajta. 
Tizenegy hónap múlva jött haza, Svédországban 
dolgozott. Amit keresett, hozta haza a zsebében, 
ebből fejezték be a házat, amiben most is élünk.  
- Hogy gondoltam-e arra, hogy lelépek innen? 
Még a mai napig is gondolkodom ezen! Csak 
most helyzet van, úgy néz, ki a nejem előre tud 
lépni a munkahelyén. Ha sikerül maradnunk, 
építek egy kisebb házat. Ha nem, eladom, két 
embernek minek kétszáznyolcvan négyzetméter, 
megszámolok ötven millát és boldogan élünk. 
Komoly terveim nincsenek. Ha az utóbbi húsz 
évet nézem, egyre romlik a helyzet. 2008. előtt 
annyi munkánk volt, hogy alig győztük. Az em-
ber annak alapján ítéli meg a sorsát, hogy van-e 
munkája. Most jó, ha havonta egy kályhás melót 
sikerül megcsípni. Gondoltam, hogy leteszem a 
kéményes vizsgát, mert legutóbb két kéményes-
ből kettő nem tudta elvégezni a feladatát, ezzel 
nekem is időveszteséget, kárt okoztak. Leteszem 
a vizsgát, meglesz a jogosultságom, megcsinálom 
a papírmunkát, megszámolom a pénzt és annyi…
Napközben nincs semmi mozgás a településen, 
csak azok a melósok vesznek valamit, akik itt dol-
goznak. Tulajdonképpen alvó város a miénk. Aki 
Pestre jár dolgozni ott, vásárol, ott költi a pénzét, 
mire a napi munka után hazaér már minden bezárt. 

A víkendes, a gyüttment és a veresi polgár…
Három különböző ember, három különböző sors.  Ami közös bennük, hogy mindannyian Veresegyházon élnek. Anikó 
Baranyából érkezett, két gimnazista gyereket nevelő fiatalasszony. Zoltán ötven múlt, itt született, itt dolgozik, vállalko-
zik, bosszankodik. László a fővárosból költözött Veresre, nyugdíjas. 
Hogyan alakult az életük? Milyen terveik vannak? Mit gondolnak a város jelenéről, jövőjéről?

Ezt a képet is bemutatták a januári, Épül-szé-
pül Veresegyház címmel megrendezett fotó-
kiállításon, amely a városi létről, a változások 
megéléséről szóló riportunk ötletét adta. 
(Fotó Lethenyei László)
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A hónap témája
- Azzal hogy épül, szépül a város nem is lenne baj, 
de már nagyon sokan vagyunk. Az ember elindul 
reggel hat, hét óra felé dolgozni, sorba kell állni 
az úton, mintha az M3-ra hajtanánk fel. Ha Cso-
mád felé indulsz azért, ha meg Szada felé, akkor 
meg azért. És ne hidd, hogy Erdőkertes irányába 
egy kicsit is jobb a helyzet. Ugyanez van, ha es-
tefelé jövünk haza. Lassan húszezren vagyunk, az 
út meg ugyanaz, mint hatvan éve. Ma is két szekér 
fér el rajta, egymás mellett, csak középre festettek 
egy fehér vonalat. Az iskoláknál elképesztő, ami 
reggel van, a szülők szinte a tábláig viszik a gye-
rekeiket, Szadán is és Veresegyházon is. Torlódás 
a vége. Pedig lehet, ráférne az a harminc méter 
séta a gyerekre. 
Az asszony mondja, nézzem a hatórás híradót, mit 
nézzek rajta, ami egész nap velem történt? Kidob-
nám a tévét az ablakon, oda lenne a készülék, be-
törne az üveg és még az is lehet, hogy az ablak 
alatt parkoló kocsimban is kárt tennék. Nem, in-
kább nem nézem. 
A B tervem, hogy eladok mindent, befektetem 
a pénz, bérelek valahol egy házat, ha összejön a 
szerencsém, maradok ott, ha nem, akkor tovább 
állok. 

Odalett a falusias hangulat

László 45 évig élt Budapesten, megözvegyült. 
Egyik csütörtökön szólt a druszája a szomszéd-
ban, hogy van Veresegyházon egy eladó telek, kis 
faházzal. Azt sem tudta pontosan, hol is van ez a 
település. Másnap kikocsizott, megnézte, megtet-
szett. Vasárnap megvette, kifi zette. Ettől a perctől 
kezdve itt lakott, míg az őszi hideg vissza nem 
kergette a városba. Elhatározta, otthagyja a pa-
nelt, és itt épít házat, kiköltözik. 
- Egész télen házat terveztünk egy építész bará-
tommal. Öt, vagy hat terv készült, nehezen jutot-
tunk dűlőre. Egyedül éltem, de nem szántam ezt 
végleges állapotnak. Így nem tudtam arra vála-
szolni, hogy a leendő otthonomban kik fognak 
lakni, és mit fognak csinálni? Ha építkezel, és ezt 
sem tudod, akkor semmit sem tudsz…

Ennek ellenére tavasszal belefogtunk. Mindenki 
segített, az öreg Petrovics ingyen elhozott egy 
fagerendát a Türgyeitől, átdobta a kerítésen haza 
felé menetben. Adott kölcsön egy földfúrót, nem 
is kértem, de tudta, hogy szükség lesz rá. Remek 
építő csapat jött össze, a ház kőművest nem látott. 

Állítólag a kőműves árt az épületnek – tisztelet 
a kivételnek. Volt itt szerelő, aki járta a tengeri 
kikötőket, és darukat javított. Szabadnapos ka-
mionsofőr, egy erdélyi ács, karosszérialakatos a 
szomszédból és egy vízszerelő.  Meg persze egy 
felelős műszaki vezető. Novemberben már égett a 
tűz a kandallóban, szilveszterkor pedig megünne-
peltük a sikeres befejezést a csapattal.

Szombatonként a piacon találkoztunk, a Magló-
diné féle büfében bevertünk egy-két felest egy 
pofa sörrel, elrágcsáltunk egy lángost, és szidtuk 
a rendszert. Jártukban-keltükben köszöntek egy-
másnak az emberek az utcán. Azt reméltem, itt 
olcsóbban tudok majd élni, mint Pesten, hát ez 

nem jött be. Város lett Veresegyház, de ez nem 
látszott meg az itteni életen. Továbbra is a - jó ér-
telemben vett - falusias élet zajlott. Elkészült a fő-
tér a Coop-nál tetszett, örültem, büszke voltam rá. 
Aztán épült még két főtér, az innovációsnál és a 
Városházánál. Úgyhogy most van belőlük három. 

A Városháza előtti nagyon tetszik. Szívesen va-
gyok ott, ha tehetem. A kertész csoda dolgokat 
varázsol oda. Szívesen ücsörgök a kávéházban, 
fi gyelem a téren áthaladókat. Meg a tér sarkára ki-
állított ilyen-olyan gépkocsikat. Tudom, minden 
fi llére szükség van, de ez egyszerűen ízléstelen, 
egy gyönyörű közteret elrondítani egy „rozsda-
boglyával”. Az operában sem árulnak vattacukrot, 
pedig biztos jó pénzt hozna. 

Aztán szép lassan kinőttük a városunkat. Veres-
egyház ingét, gatyáját költi bölcsődére, óvodára, 
iskolára. Egyre nehezebb parkolni, pedig autó 
nélkül igen nehéz itt az élet. A nyugodt, falusi 
tempót felváltotta az erőszakosabb, egymásra ke-
vesebb (vagy semmi) fi gyelmet fordító „városi” 
magatartás. Bosszankodunk, türelmetlenkedünk, 
már ritkábban állunk meg beszélgetni az utcán. 
Mindenki ideges, rohan. Már itt is!
Már nem olyan jó itt élni, elmúlt a varázs, tettünk 
érte, hogy így legyen! Ha valaki tudja, hogy lehet 
„visszaszerezni”, szólítson meg nyugodtan az ut-
cán és mondja el – érdekel! 

Horváth G. István

Veresi Futófeszt 2017.

Ha tavaszodik, akkor ismét lesz Futófeszt 
Veresegyházon, a korábban is nagy sikerrel bo-
nyolított sportrendezvény hagyományai szerint.

A verseny, amely a városban egyre jelentőseb-
bé váló tömegsport-aktivitást jelzi, idén április 
2-án, reggel 8 órától indul majd a Városháza 
előtti térről, és oda is érkeznek vissza a ver-
senyzők a különböző hosszúságú távok – leg-
hosszabb a félmaraton! – leküzdése után.
 
A versenyt rendező Veresi Futókör és a 
Veresiek Mozgásáért Egyesület március 26-ig 
várja a nevezéseket, ezt követően már csak a 
helyszínen lehet nevezni. A verseny fővédnöke 
Pásztor Béla, a város polgármestere. 

Részletes információ a távokról és a nevezési 
korcsoportokról a szervezők honlapján talál-
ható:

www.futofeszt.hu
https://www.facebook.com/futofeszt

A hónap híre

Veresegyház, illetve Pest megye népességének alakulása hosszú távon. Látható, hogy a város 
lélekszáma 1990 után ívelt fel látványosan. (Forrás összkép.hu)

Az emelkedő lélekszám olyan beruházásokat 
is szükségessé tett, mint a szennyvíztisztító 
bővítése és korszerűsítése, 2013-ban. Ez a kép 
is szerepelt a kiállításon. (Lethenyei)

Az egyik legújabb városrész, a Ligetek most is folyamatosan  tovább épül
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Foglalkoztatási alternatívák 2017-ben
A Humán Centrum Kft. legfrissebb kutatása szerint a munkaadók 
többsége korszerűbb toborzás-kiválasztási technikákban és fo-
kozott motiválásban látja a munkaerő-gazdálkodási nehézségek 
megoldását. Bár a HR-kapacitás szűkös, a munkaerő-kölcsönzők 
és iskolaszövetkezetek bevonása még kevéssé meghatározó.

Hazánk egyik legnagyobb, magyar tulajdonú HR-szolgáltatásokkal foglalkozó vál-
lalata, a Humán Centrum Kft. felmérése 2016 decemberében zajlott, melynek során 
HR kérdésekben érintett szakembereket kérdeztek a vállalati foglalkoztatásról. Az 
online kérdőívet vegyes iparágakat képviselő, az ország különböző részein tevé-
kenykedő kkv-k és nagyvállalatok munkatársai töltötték ki.

Foglalkoztatási kilátások 2017-ben  
A munkaerő-toborzás témakörében a válaszadók többsége abszolút nyitottságot mu-
tat az új munkaerő felvételére, a vállalatok alkalmazotti körének bővítése jelenleg 
is zajlik. A válaszok alapján a betanított, a segéd- és szakmunkások, valamint az 
ügyviteli alkalmazottak a legkeresettebbek. Szintén számottevő a különböző mérnö-
kök (építész- folyamat- minőségbiztosítási- és villamosmérnök), illetve a gyakorlati 
tudással és tapasztalattal rendelkező szakértők, specialisták hiánya.  A munkaerő-ál-
lomány bővítésének mértéke a válaszadó cégek mintegy 60%-ánál maximum 10 főt 
jelent, 25%-ánál 11-50 fő között lehet. 

A munkaerő-toborzás problémái

A felmérés alapján az érintett vállalatoknál jellemzően gondot okoz a munkaügyi 
osztály (HR) kapacitásának elégtelensége, a nem megfelelő toborzás-kiválasztás, 
valamint a vállalat jó hírnevének elhanyagolása. A válaszok szerint a legnagyobb 
problémát az alacsony vállalati bérszínvonal jelenti, illetve az, hogy nem áll ren-
delkezésre elegendő munkaerő a telephelyek körül, több pozícióban pedig aggasztó 
munkaerőhiány tapasztalható. Mindez azért is jelzésértékű, mert a válaszadók össze-
sített állományi létszáma meghaladja az 50.000 főt. A kutatás szerint a fenti jelenség 
a közép-magyarországi régióban a leggyakoribb, de nagyobb mértékben megfigyel-
hető a közép- és nyugat-dunántúli területeken is. A felmérés alapján az érintett vál-
lalatoknál jellemzően gondot okoz még a munkaügyi osztály (HR) kapacitásának 
elégtelensége, a nem megfelelő toborzás-kiválasztás, valamint a munkáltatói már-
kaépítés hiánya.

A lehetséges megoldások

A válaszokból egyértelműen kimutatható, hogy a korszerűbb toborzás-kiválasztási 
technikák, az ösztönzőbb motivációs rendszer, a munkáltatói márkaépítés és a mun-
kavállalók szállítása, elszállásolása jelentene megoldást a munkaerő-toborzással, 
-megtartással kapcsolatos nehézségekre. Esetenként a részmunkaidő (távmunka, 
rugalmas munkaidő) bevezetése és a vállalati technológiai fejlesztés, a gazdaságos 
folyamatok kialakítása is könnyíthetne a problémákon.

A munkaerő-kölcsönzés tendenciái 2017-ben

A Humán Centrum kérdőíve – a foglalkoztatás témakörén belül – a munkaerő-köl-
csönzés jelenségét és annak a különböző cégek életében betöltött szerepét egyaránt 
vizsgálta. Az adatokból jól látszik, hogy hazai viszonylatban a kölcsönzött munka-
vállalók alkalmazása, mint foglalkoztatási lehetőség a vállalatok 36%-ra jellemző, 
átlagosan 12 hónapnál hosszabb ideig vesznek igénybe ilyen típusú munkaerőt. A 
kölcsönzés nagyobb arányú alkalmazása könnyítheti a vállalatok munkaerő-gazdál-
kodásának nehézségeit. A válaszadók kétharmada úgy nyilatkozott, hogy a jövőben 
az eddigivel azonos szinten marad, vagy éppenséggel emelkedik a kölcsönzött dol-
gozók foglalkoztatásának aránya.

A diákmunka szerepe a vállalatok életében

A munkaadók többsége nem foglalkoztat közvetlenül tanulókat: az iskolarendszerű 
gyakorlati képzésben résztvevő (pl. duális képzés, ösztöndíjas) diákok alkalmazása 
elenyésző. Mindemellett nyitottságot mutatnak a diákszövetkezetek bevonására, hi-
szen a vállalatok 30%-a tervezi a diákmunka tudatos bővítését. A cégek igen eltérően 
használják ki a diákszövetkezeti együttműködésben rejlő lehetőségeket. A cégcso-
porthoz tartozó Mind-Diák szövetkezet adatai szerint egy-egy diák átlagosan 1-6 
hónap közötti időtartamban lát el kisegítő vagy szakirányú tanulmányokat igénylő 
gyakornoki feladatokat. Alkalmazásukkal a foglalkoztatói ráfordítások csökkenthe-
tőek a főállásúhoz hasonló besorolási díjazás mellett.

„A felmérésben részt vevő cégek válaszai egyértelműen azt mutatják, hogy az érintet-
tek jellemzően tisztában vannak a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés, a diákmunka 
szervezés pozitív velejáróival. A cégeknek a korszerű toborzás-kiválasztási technikák 
alkalmazása, a munkaügyi adminisztrációs terhek jelentős csökkentése és a munka-
vállalók esetleges szállítása miatt is érdemes kölcsönzésben gondolkodniuk.” – fog-
lalta össze Szabó Zsuzsa, a Humán Centrum Kft. cégvezetője.

(Forrás: Ferling)

Ha kátyúba hajtottunk és kárunk 
keletkezik…

Bizonyítanunk kell, hogy a kár ténylegesen ott és úgy követke-
zett be, ahogyan a bejelentésünkben szerepel. Minél teljesebb 
körű bizonyítással tudunk szolgálni, annál inkább megkönnyít-
jük helyzetünket a későbbiekben. Célszerű fényképeket készíteni 
az ominózus kátyúról, továbbá a járműben okozott sérülésekről 
is, ha mobiltelefonunkon van fényképezőgép, akár azzal is, és 
érdemes a balesetet észlelő tanúkat is begyűjteni, címük, tele-
fonszámuk felírásával. Ha indokoltnak tartjuk, érdemes rendőri 
helyszínelőket is hívni, mert a helyszínelésről készített jegy-
zőkönyvet is csatolhatjuk a bejelentésünkhöz. A körülmények 
dokumentálásakor térjünk ki arra is, hogy volt-e kihelyezve az 
úthibákra figyelmeztető tábla, illetve, hogy az útviszonyoknak 
megfelelően közlekedtünk-e a baleset bekövetkeztekor.

A kárigény bejelentését a közút kezelője részére lehet megtenni, 
ahol megvizsgálják a káreseményt és egy kátyúkár bejelentő la-
pot is kitöltenek. A közút kezelője vagy önkormányzat, vagy egy 
koncessziós szerződés alapján meghatározott gazdálkodó szerve-
zet. Erről a helyszínre hívott rendőr fog tudni felvilágosítást adni. 
A bejelentéshez ne feledjük el csatolni a forgalmi engedélyről 
készített másolatot. A bejelentés megtehető személyesen, illetve 
elektronikus úton is. Ezt követően az illetékes igazgatóság bizto-
sítási kárszakértője fog telefonon jelentkezni nálunk a kárfelvétel 
részleteiről.

A kárunk megtérítéséhez szükséges bizonyítanunk a gépjármű-
vünkben okozott kár pontos összegét is. Mindenképpen célszerű 
a gépjárműben okozott károk teljes körű és pontos dokumentá-
cióját elkészíteni, továbbá saját kötelező biztosítónktól is kér-
hetjük, hogy végezzen el részünkre egy úgynevezett szívességi 
kárfelmérést. Ezeken túlmenően szükséges, hogy a kár pontos 
összege is tanúsítható legyen, ezért a gépjármű javítási munkála-
tairól feltétlenül kérjünk számlát és őrizzük meg azt a procedúra 
befejezéséig, valamint érdemes lehet az esetlegesen kicserélt al-
katrészeket is megtartani.

Amennyiben sikerrel járunk, és az útkezelő hajlandó megtéríteni 
a kátyúba hajtás során a gépjárműben okozott kárunkat, úgy egy 
elismerő nyilatkozat kerül kiküldésre biztosítónknak és ezt kö-
vetően a számlákkal igazolt költségeinket megtérítik számunk-
ra. Előfordulhat azonban, hogy vitatják követelésünket, és nem 
hajlandók kifizetni a kárösszeget. Ebben az esetben polgári peres 
eljárás keretében érvényesíthetjük a követelést… 

Forrás D.A.S
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Sokkal rosszabbra számítottam, amikor útra kel-
tem, hogy a kistérségi utak állapotát szemügyre 
vegyem. A Veresegyház - Csomád – Erdőkertes 
– Galgamácsa – Vácegres – Vácrátót – Veres-
egyház körben autóztam, úgy ötven kilométert, 
úthibák után kutatva. Utam során érintettem a 
2102, 2104, 2103, 2105 utakat. 
A települések belterületén átvezető, de állami 
kezelésben lévő utakat a legtöbb helységben ki-
elégítő állapotban találtam. Lendületesen autóz-
va sem volt olyan érzésem, hogy lassabban kéne 
haladnom, mert az úti egyenetlenségek, gödrök 
lezúzzák a vesekövemet. Csak Galgamácsa bel-
területén, illetve Vácegres térségében kénysze-
rültem a sebesség mérséklésére. Itt figyelmes 
haladás mellett, szlalomozva kerülgettem a göd-
röket, a frászt hoztam a szemben közeledőkre. 
Talán hússzal, ha mentem, de „tele volt mindkét 
kezem” az autóval. 

Őrbottyán felé közeledve egyre szaporodnak a 
friss, fekete foltok az úton. Egy útkanyarulatból 
kihajtva megpillantom a narancssárga kisteher

autót, egy irányba haladunk. Az utánfutón lapá-
tok zörögnek, nyilván munkában vannak. Nem 
sietnek: a rájuk váró, útellenőr feliratú autó meg-
várja őket. 

Megállok én is, beszédbe elegyedünk. A tavalyi-
nál több a feladat a keményebb tél miatt - veszi 
át a szót a négy fős csapat vezetője.  A platón 
lévő kátyúzó anyagba meríti a lapátot az egyik 
szakember, és mutatja, hogy nem tapadnak egy-
máshoz a fekete kátrányszemcsék, leperegnek a 
félrefordított lapátfejről. Kiszáradt a napon a víz-
bázisú gödörjavító massza – magyarázza. 

Így aztán nem sokáig marad a lukban, bármeny-
nyire is tömködik oda. Kár az időért és a pénzért. 
De mit gondol erről a közút kezelője?

Vajon elképzelhető e, hogy a gödrök kitöltésére 
használt anyag szavatossága lejárt, a szabad ég 
alatti tárolás miatt kiszáradt, szemcséi nem ta-
padnak egymáshoz, rövid időn belül kiperegnek 
az út gödreiből? 

Velkei Lilla a Magyar Közút Nonprofit Zrt kom-
munikációs osztályvezetője válaszol a kérdésre.
„A javítások során alkalmazott anyag megfele-
lő minőségű, és szakszerűen tárolt téli kátyúzó 
keverék, mely kellően plasztikus ahhoz, hogy a 
kedvezőtlen téli időjárási körülmények (fagyás-
olvadási ciklusok, csapadék, hó, jég dér) ellenére 
is jól bedolgozható, és azonnal használható legyen. 

Tehát jelen időjárási viszonyok között ezzel a 
hideg kátyúzó keverékkel lehetséges a leghaté-
konyabban, és a körülményekhez képest a leg-
tartósabban a kátyúk javítását elvégezni, melyek 
esetleges ismételt kialakulását követően újbóli 
javítás elvégzése szükséges.”   

Hazaindulok, az őrbottyáni körforgalomnál 
egyszerű eldönteni, hogy Veresegyház irányá-
ba folytatom az utam. Azt viszont egyáltalán 
nem tudom eldönteni, hogy a tapasztalt útjavító 
szakember véleménye a mérvadó, vagy inkább a 
hivatalos álláspontot fogadjam el. A döntést az 
időre, illetve az időjárásra bízom.

Horváth G. István

Kistérségi kátyú lesen

3 MILLIÓ FORINT, HOGY VÁLLALKOZHASS!

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban 
célul tűzte ki a 18-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a 
foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállal-
kozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Pályázatok

A program célja: a Közép-magyarországi Régió 
területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indí-
tását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 
18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakez-
dők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját 
vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakí-
tásához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, 
valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott 
üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló 
költségeihez.
Az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, első-
sorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válá-
sához kíván segítséget nyújtani.
A program lebonyolítását az Országos Foglalkoz-
tatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban 
OFA NKft.) végzi. A képzés és szakmai szolgál-
tatás nyújtás a program első komponense, a pénz-
ügyi támogatás a program második komponense, 
melyre az első komponens sikeres teljesítése után 
lehet pályázni.

A program célcsoportja: a 18-25 év közötti, más 
vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendel-
kező, új mikro-vállalkozást indítani tervező ter-
mészetes személyek. A program mindenekelőtt 
azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indí-
tásához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói 
attitűddel rendelkeznek. 

Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rend-
szer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, 
aki a programba történő bevonáskor a megyei 
Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál ál-
láskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban 
sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felső-

fokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti 
pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők 
közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanul-
mányaik befejezését követően munkanélküli ellá-
tásra nem szereztek jogosultságot, illetve pálya-
kezdő álláskeresőként Kormányhivatalnál, vagy 
Járási Hivataloknál regisztrált álláskereső.

 A sikeres kiválasztás során programba vont je-
lentkezők az első komponens keretében nyújtott 
képzési programok teljesítésével kaphatják meg a 
vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, 
megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gaz-
dálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással 
és irányítással kapcsolatos ismereteket, megis-
merhetik a vállalkozási formák típusait, képessé 
válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy 
vállalkozóvá válásuk lépéseit.

A támogató szolgáltatásokon keresztül segítsé-
get kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve 
az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás 
keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű 
működéshez, az adótudatos vállalkozói magatar-
tás kialakításához.

A második ütemben az elfogadott üzleti tervvel 
rendelkező, az első fázisban nyújtott képzési 
programokat eredményesen elvégző, jóváhagyott 
üzleti tervvel rendelkező vállalkozásukat megala-
pító fiatalok maximum 3 millió Ft összegű, vissza 
nem térítendő támogatásban részesülnek induló 
költségeik támogatása céljából, 10% önrész mel-
lett. A pontos feltételeket a második komponens 
pályázati kiírása tartalmazza (VEKOP 8.3.1-16). 
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Sport

Eredmények:

Kisleányok (7-12 év):
 1. Unyi Eszter (Szada, Galaxis AK)
 2. Erős Bianka (Veresegyház, Galaxis AK)
 3. Paár Emília (Veresegyház, Galaxis AK) 
  Bea Kata (Göd) 5. Kiss Enéh (Veresegyház)

Lányok: (13-18 év):
 1. Sándor Petra (Veresegyház, Galaxis AK),
 2. Fekete Erika (Veresegyház, Galaxis AK)
 3. Szappanos Éva (Veresegyház, Galaxis AK,  
  Kese Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK)

Felnőtt nők:
 1. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veresegyház,  
  Galaxis AK)
 2. Szabóné Makai Emma (Veresegyház, 
  Galaxis AK)
 3. Kiss Helga (Veresegyház), Gyeskó Bernadett  
  (Veresegyház, Galaxis AK)

Fiúk (2005-):
 1. Györe Barnabás (Gödöllő)
 2. Szaszák Csongor (Erdőkertes, Galaxis AK)
 3. Szaszák Ábel (Erdőkertes, Galaxis AK), 
  Lindner Zétény (Dunakeszi)
Összevont győztes ebben a korosztályban: 
Deliagosz Sztamatisz (Veresegyház, VSD)

Fiúk (2002-2004):
 1. Bakó Oszkár (Erdőkertes)
 2. Madarasi Tamás ( Szada)
 3. Leskó Levente (Veresegyház, Galaxis AK,  
  Magyar Tibor, Galaxis AK)

Ifjúsági fi úk (1999-2001)
 1. Szabó Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)

 2. Perjési Richárd (Erdőkertes)
 3. Markó Csanád (Veresegyház, Galaxis AK),  
  Drozd Balázs (Veresegyház, Galaxis AK),

Gyermek összevont páros:
 1. Perjési Richárd-Bakó Oszkár (Erdőkertes)
 2. Markó Csanád-Magyar Tibor (Veresegyház,  
  Galaxis AK),
 3. Krausl Benedek-Leskó Levente 
  (Veresegyház, Galaxis AK), Tűzkő 
  Gergő-Vadas Áron (Veresegyház, Galaxis AK)

Hobbi férfi :
 1. Korec Krisztián (Gödöllő)
 2. Lovas István Attila (Göd)
 3. Gyarmati Norbert (Veresegyház), 
  Gubai György (Veresegyház)

Amatőr 1 (Megye C, Budapest kerület 2):
 1. Papp László (Erdőkertes, Galaxis VSE)
 2. Sólyomvári Tamás (Veresegyház)
 3. Horváth Lóránt (Veresegyház, Galaxis VSE),  
  Bacsa István (Dunakeszi, Galaxis VSE)

Amatőr 2 (Megye B és A, Budapest Kerület 1):
 1. Tóth Gyula (Gödöllő, GEAC)
 2. Bedron János (Veresegyház, OBCSE)
 3. Győri Levente (Galgahévíz), Dr. Galli Zsolt  
  (Gödöllő, GEAC)

Összevont felnőtt páros:
 1. Tóth Gyula, Dr. Galli Zsolt (Gödöllő)
 2. Cserey Bálint, Schleer György (Erdőkertes, 
  Galaxis VSE, Isaszeg, GEAC)
 3. Mókus Miklós-Sztranyan János (Vácduka,  
  Vácrátót, Galaxis VSE), 
  Németh Zoltán - Győri Levente (Aszód, 
  Galgahévíz, Hévizgyörk SC)

Születésnapi megemlékezés 
az iskolában

Január 25-én, születésének évfordulóján, tema-
tikus nap keretében idézték meg a népszerű író, 
Fekete István munkásságát a róla elnevezett 
galgamácsai általános iskola diákjai. 
                     
Ezen a napon minden az intézmény névadójá-
ról és műveiről szólt: az alsósok számára me-
semondó verseny, a felsősöknek Ki tud többet 
Fekete Istvánról kvíz, rendhagyó tanórák, és 
az író életútjáról szóló megemlékezés töltötték 
ki a tanítási napot.

A hónap híre

ÚJRA A GALAXIS PÁLYÁIN SZÁGULDOZTAK A KAUCSUK LABDÁK!

A névadó, Fekete István munkásságát 
idézték fel az iskolások

Vasárnap 2017. február 12-én reggel 8 és este 21 
óra között 150 nevezéssel a 11 különböző kategó-
riában (6 gyermek, 5 felnőtt) megtartottuk az éves 
amatőr versenyünket, amit az iskolai tornaterem 
felújítása miatt halasztottunk el 2016. no-
vemberben.

Régi, baráti, ismerős arcok mellett új gyermek és 
felnőtt sporttársak is jelezték a „Galaxisból„ és 
20 km-es körzetünkből, hogy velünk szeretnék 
tölteni a vasárnap egy részét, és megküzdenek a 
dobogós helyekért. 

Országosan egyedülálló módon mind a gyerme-
kek és mind a felnőttek részére most is nevezési 
díj mentes volt a versenyünk!

Délelőtt a gyermekeké volt a főszerep, majd a nők 
és a hobbi játékosok, később az amatőr, majd a 
„haladó csoport” következett.
Támogatóinknak és „Galaxisos” sporttársaink-
nak köszönhetően idén is nagyon szép díjakat, 
érmeket, oklevelet vehettek át a dobogósok, igen 
értékes ajándékokat lehetett nyerni és senki sem 
maradhatott éhes és szomjas.

A gyermekek éremátadóját megelőzte a magyar 
Himnusz közös eléneklése, a felnőttek egyik díjki-
osztóját megtisztelte jelenlétével és díjátadásával 
Pásztor Béla polgármester úr is, aki gondolatai-
val „megnyitotta” a versenyt. Külön köszöntöttük 
ekkor Cserny Pétert Gödről, aki Pest megyében 
honlapjával nagyon sokat tett/tesz az asztalitenisz 

sportért és nemsokára betölti a 75. évét.

Köszönjük szépen a szülőknek, hogy segítették 
gyermekeiket, hétvégéjüket a sportpályán is ve-
lük együtt töltötték, sporttársaknak a részvételt és 
támogatóinknak azt, hogy már 9. alkalommal 
együtt lehettünk:

Veresegyház Városi Önkormányzat, Butterfl y 
Mo. Kft., Sztranyan János építőipari vállalkozó, 
Galaxis IV.-Fortuna, Névtelen támogatónk, Unyi 
család, Paár család, Mókus Miklós, Horváth 
Kálmán, Deliagosz Achilles, Király.L. Lász-
ló, Nervetti Géza, Drozd Péter, Fekete László, 
Sárosdi István Erzsó Zöldség-Gyümölcs, Danada 
Talpallak-Sarkallak, Mézesvölgyi Általános 
Iskola, Wellcamino. Mediapartnerek: A Kistér-
ség, Hanka Media, Veresi Krónika, Veresegyház 
Városi TV, www.cserny.hu, 
www.facebook/Mozdulj Veresegyház.

Legközelebb is várunk minden kedves sporttársat 
asztalitenisz sportunk helyi ünnepnapján!

Letanóczki István

A férfi  hobbijátékosok legjobbjai Felnőtt Női egyéni dobogósok

Értékes díjak vártak a győztesekre
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Civilek

Törődjünk  egészségünkkel! 
– gondolkodás és életvezetési tanácsok 

minden szerdán a veresegyházi Szabadidős 
és Gazdasági Innovációs Központ 309-es 

termében.

Programok:

1./ Előadások: (Előadó: Wolfgang  
 Köbel  keresztény természetgyógyász,    
 fi toterapeuta) 

 Márc. 01. szerda  18.30  Az aktív élet  titka
  - Hormonok  egyensúlya 

 Márc. 29. szerda 18.30 Lúgos  táplálkozás -
  mítosz  vagy  valóság? Létezik  savasodás   
  és lúgosítás? 

2./ Főzőtanfolyam ételek bemutatásával  
 (Előadó:  Nagy Hajnal):

 Április 12. szerda 18.30 
 Zöld  turmixok,  rakott  ételek

 Április 26. szerda 18.30 
 Egészséges  desszertek

Az alkalmakat  a  Hetednapi Adventista Egy-
ház  szervezi. A részvétel  ingyenes.

KAMASZ-PANASZ
Majsai László pszichopedagógus 1989 óta foglal-
kozik kifejezetten a 14-18 éves korosztállyal, és 
próbál nekik segíteni, ha ezt kérik és elfogadják. 
A gödöllői Török Ignác Gimnáziumban dolgozó 
szakember január 27-én a veresegyházi szülőkkel 
osztotta meg tapasztalatait, a Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár meghívásának eleget téve Kamasz 
a családban – túlélési esélyek nekik és nekünk 
címmel. A városban, ahol az országos átlagnál jó-
val több fi atal él, nagyon sokan voltak kíváncsiak 
az előadásra: az érdeklődők a könyvtár folyosóját 
is megtöltötték.
Undok, nagyképű, felesel, csavarog, lusta, 
önbizalomhiányos – a lehető legellentmondóbb 
jelentésű szavak, mégis mindegyik igaz a kamasz-
korban lévő gyerekeinkre. A szakember egyene-
sen úgy fogalmazott, hogy ez a második kisgyer-
mekkor, a dackorszak folytatása, vágyott és furcsa 
ismeretlen dolgok megközelítéséről szól, ami eb-
ben a korban már nem a konnektor megérintése, 
hanem akár egy füves cigaretta. Ugyanakkor már 
elég okosak ahhoz, hogy rájöjjenek, valami nincs 
rendben velük, és ettől bizonytalanokká válnak. 
Amikor utálatos, kiállhatatlan velünk, kiszámít-
hatatlanná válik, ezt a belső bizonytalanságát mu-
tatja. Ettől a bizonytalanságtól persze még inkább 
szorongani kezd. A kamaszkorban a helyes szülői 
magatartás nagyon fontos, amit szemléletesen így 
fogalmazott meg:
 „Amikor még nem tud járni a gyerek, szülőként 
az a dolgom, hogy minden veszélyforrást eltün-
tessek előle, mindig előtte kell járnom. Ha már 
nagyobb, fogni kell a kezét, mellette megyek, és 
vezetem. Kamaszkorában mögötte kell, hogy le-
gyek. Azt kell éreztetnem, hogy ha baj van, nem 
kell félnie, mert elkapom. Nem tudok mást tenni, 
és ő nem is tűr mást…”
A kamaszkor jellegzetes megnyilvánulásait mun-
kája során látott példákon keresztül mutatta be. 
Elsőként azt foglalta össze, hogyan látják önma-
gukat a kamaszok, hiszen a szakirodalmat, a té-
mával kapcsolatos szakértők írásait bárki elolvas-
hatja és megismerheti.

A kamaszkor legfontosabb feladata, hogy a gye-
rek rájöjjön, ki is valójában, és megtalálja saját 
magát. Jellemzően nagyobb hatással van rá a kül-
világ, mint a családja, a szülői mintákat, útmuta-
tást kifejezetten elutasítja. Borzasztóan szeretné-
nek felnőttek lenni, ugyanakkor nagyon félnek 
ettől, vagyis a felnőttséggel járó felelősségválla-
lástól, az önálló döntésektől. 
Beszélt arról, hogyan viseli meg ezt a korosztályt 
a szülők házasságának válsága, a válás, mennyi-
ben más a lányok és a fi úk kamaszkora, mennyire 
veszélyes az ilyenkor jellemzően kialakuló, de 
akár egész életüket végigkísérő önsajnálat. Elma-
gyarázta, mennyire fontos számukra a saját sze-
mélyes terük, mennyire nehéz ezt kitágítaniuk a 
környezet számára. 
Gondoltuk volna, mennyire furcsa viszonyban 
vannak a kamaszok például az idővel? Valamire 
mindig van idejük, valamire soha, és ez a fajta 
szemlélet általában nem egyezik a szülőkével. 
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen ritmus 
az életében, de el kell érnünk, hogy ezt ő maga 
alakítsa ki. Nagyon nagy baj, ha minden idejét 
a mobiltelefon nyomkodásával tölti! Az időbe-
osztás kialakításába azonban már késő ebben 
a korban beavatkozni, azt jóval előbb, még kis-
gyermekként meg kell tanítani neki.  Innen kell 
eljutni odáig, hogy a kamasz jól tudja beosztani a 
maga parttalannak tűnő idejét, és marad elegendő 
szabadideje. Hangsúlyozta, hogy bár ez kívülről 
nem látszik, de a kamasz gyerekek szeretik a csa-
ládjukat. 
Az előadás második részében a közönség által 
felvetett problémákat, kérdéseket vitatták meg. 
Elsőként a már-már közhelyszerű jelenséget, 
hogy a mai gyerekek miért nem szeretnek olvas-
ni.  Nos, ez sokban múlik a szülők hozzáállásán, 
de a példaadás nem mindig elegendő. Alapvetően 
arról van szó, hogy nem szeretik a fantáziájukat 
használni, amire az olvasáskor szükségük lenne. 
Jobban szeretik használni a készen kapott emó-
ciókat, képeket, amelyeket a mai világ vizuális 
dömpingje eléjük tár, és könnyen elérhetők egy 
kattintással. 
Ugyanakkor olyan dolgok is elérhetőek a televí-
zió és az internet segítségével, amelyek semmi-

lyen más módon nem lennének megmutathatók 
a gyereknek. Majsai László szerint nem az eleve 
eltiltás, hanem a megnézett tartalmak megfelelő 
kiválasztása a jó megoldás. 
Kamaszkorban az ellazulás képessége nagyon 
fontos, sokan még elaludni sem tudnak a belső 
feszültségtől, ezért hangsúlyozta az egészen kis-
kortól végzett rendszeres testmozgás, sportolás 
fontosságát.  
Egy másik tipikus probléma, hogy a gyerek nem 
vesz részt a házimunkában. A pszichopedagógus 
szerint ezt úgy lehet csak elérni, ha kicsi kortól 
hozzászoktatják őket a házimunkához. 
Direkt utasítások, kérések helyett azonban kér-
désekkel, irányítással rá kell venni őket, hogy 
saját maguk ismerjenek fel dolgokat. Példaként 
elmondta, hogy drogprevenciós munkája során 
soha nem mondta egy gyereknek sem, hogy ne 
drogozzon: helyette a rávezetés módszerével érte el, 
hogy erre a következtetésre ők maguk jussanak. 
Az est remek alkalom volt arra, hogy a kamasz 
gyerekeket nevelő szülők tanácsokat kapjanak, és 
arra is, hogy megtapasztalják, a problémáik nem 
egyediek, mások is hasonló gondokkal küzdenek, 
és ezeket is megoldja majd a kamaszok felnőtté 
válása.

Tisztelt veresegyházi Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!
Tisztelettel felhívjuk a fi gyelmét, hogy Veresegyház településen 2017. április elején változik a 
szelektív gyűjtés rendje, mivel társaságunk április elsejétől átáll a két műszakos munkarendre. 
2017. március 20-án még a szokásos rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a SZE-
LEKTÍV 2 utcáiban. A következő gyűjtési alkalom 2017. április 10-én lesz az egész településen, 
ezáltal a SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 3 hét fog eltelni a szelektív hulladékok 
begyűjtése között. Ezt követően kéthetente, minden páratlan héten lesz mindkét településrészen 
(SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 24-én, május 8-án és így tovább. 
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési nap-
tárban tudják fi gyelemmel követni.

További információk:
www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu

Együttműködését előre is 
köszönjük!
Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

NINCSEN HULLADÉK, 
CSAK ÉRTÉK…

Felhívjuk szíves fi gyelmét, hogy 2017. június 17-én és június 24-én 
lesz a LOMTALANÍTÁS és ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 
Veresegyházon!

 Zöld  turmixok,  rakott  ételek

Az alkalmakat  a  Hetednapi Adventista Egy-
A részvétel  ingyenes.

Hulladékgyűjtési rend 2017 
ÁPRILIS  MÁJUS  JÚNIUS 

DÁTUM  HÉTFŐ  DÁTUM  HÉTFŐ  DÁTUM  HÉTFŐ 

3.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  1.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  5.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 

10.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  8.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  12.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 

17.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  15.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  19.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 

24.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  22.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  26.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 

29.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 

Majsai László az életből merített
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Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is! 

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

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

•
Horváth G. István (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

A munkakör betöltésére elsősorban 
nyugdíjas jelentkezőket várunk.

A foglalkoztatás megbízásos jogviszony-
ban, napi négy órában történik.

A felvételnél előnyt jelent a szakmunkás 
végzettség és B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés: Tóth Gáborné intézményvezető, 
2112 Veresegyház, Fő út 106. 
Telefonszám: 06-28-386-200, 06-20-428-55-07.

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
IDŐSEK OTTHONA 

KARBANTARTÓI 
MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT KERES

www.pelikansuli.huGÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

A(M), B, C, D, E tanfolyam

 
Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

Tel.: 70/433-50-33
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009. B:ÁKO: 107,06 %, VSM(elm.): 44,97 %, (forg.): 59,21%, KK: 152271.

Pelikánsuli Kft.

2017. MÁRCIUS 13-ÁN ÉS 27-ÉN

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat 

mellett  kott a, újság, papír-írószer és anti kvár 
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

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

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

E-mail: ferildi@hotmail.com

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

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉSApróhirdetés

ÁLLÁS

Gyakorlott ingatlanközvetítőket 
várunk, kezdőket ingyenes 

tanfolyammal.
10-16 óra között 

Dr. Makkos Ingatlan Centrum 
Veresegyházi Iroda 

 06-20-9446205  06-28-589-120·
Erdőkertesi kertészeti cég 

KERTFENNTARTÓ-KERTÉPÍTŐ 
munkakörbe férfi /női munkaerőt 

keres. Hosszú távú munkalehetőség, 
versenyképes fi zetés! 

06204054672, 
info@fogarasidiszfa.hu

·
Építőipari cégünk tapasztalattal ren-
delkező kőművest és segédmunkást 
keres Veresegyházról vagy környéké-

ről, kizárólag hosszú távra.
Józan, megbízható életvitelű munka-

társak jelentkezését várjuk. 
Telefon: 06-30/964-3077

INGATLAN

Ingatlanközvetítés a hét minden 
napján!

Dr. Makkos Ingatlan Centrum 
Veresegyházi Iroda 

 ELADÓ és BÉRBE adó ingatlanokat
keresünk

06-20/9446205,  06-28-589-120

Akvarell festészeti foglalkozás
Az MTA vácrátóti botanikus kertjében ismét elkezdődnek a képzőművészeti 
foglalkozások, amelyek során a kertben nyíló virágok megfestésével a részt-
vevők belekóstolhatnak a festőművészetbe és új ismereteket szerezhetnek a 
növényvilággal kapcsolatban is. A foglalkozás elcsendesedésre, elmélyülésre 
ad lehetőséget, a résztvevők megtapasztalhatják a művészet stressz oldó hatá-
sát is. A programot Koncz Gyöngyi festő, művésztanár tartja. Az első alkalom: 
március 4., szombat, 14 óra.

Szükséges felszerelés: anilin akvarell készlet, vizes edény, gömbecset (1-es 
és 3-as méret), lapos ecset (4-es méret), A4 méretű tábla vagy kemény karton, 
akvarell papír.
Részvételi díj: 3000 Ft.

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!
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Coop tejföl
20%, 150 g, 
660 Ft/kg

Szatmári
finomliszt
Bl-55, 1 kg
Szatmári 
Malom Kft.

Trappista sajt
mini, 45 %

SOK TÉVÉCSATORNA, 
INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL 
TRIPLA CSOMAGBAN

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. 
Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel 
technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli 
felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes 
kétéves szerződéssel, e-számlával, technológiától 
függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as 
számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. 
Tel.: (06 28) 536 596 
Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) 
Tel.: (06 27) 303 344

Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

HAVI

4 890
FORINTÉRT

Helyreigazítás
A Kistérség januári lapszámában a veresegyházi évzáró ünnepség kapcsán 

felsoroltuk a Pro Urbe Díjjal kitüntetetteket. 
A sorból sajnálatosan kimaradt  Zimmerné Sándor Ibolya, 

aki nyugdíjba vonulása alkalmából, több évtizedes pedagógusi és 
igazgatóhelyettesi munkája elismeréseként szintén 
Pro Urbe Díjat vehetett át. Szeretettel gratulálunk!

Csatlakozzon a Facebookon is a 
kisterseg.veresegyhazi közösségéhez!

Tudjon meg mindent azonnal, ossza 
meg tapasztalatait másokkal,szóljon 

hozzá a történésekhez...

Kapcsolódjon hozzánk, hogy együtt 
naprakészek legyünk!

Csatlakozzon a Facebookon is a 

g



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

 ÜZLETHELYISÉGEK 

 DEICHMAN, PEPCO ,  ROSSMANN
 

K I A D Ó K
A VERESEGYHÁZ, ERKEL F. TÉR 1. SZÁM

 ALATTI ÜZLETHÁZBAN 

ÜZLETEK SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÉS AZ ÚJ VERES CENTER 
ÉS  A SZADA CENTER TERÜLETÉN. 

Érd. : +36 30 519 2783

A Nemzetközi Gyermekmentô 
Szolgálat Magyar Egyesület 

családokat, házaspárokat keres 
ne ve lôszülôi feladatra, 

Budapesten és maximum 
40 km-es körzetében.

További információ:
neveloszulo@gyermekmento.hu

A kézzel fogható, szemmel látható va-
lóságon túli világba pillanthattunk be 
február 10-én a veresegyházi Udvar-
ház Galériában, Kállai András és Kál-
lai Henrik kiállításának megnyitóján. 
A két erdőkertesi fivér nem ismeretlen 
az itteni közönség számára, András 
szobrait, képeit, Henrik összetéveszt-
hetetlen és egyedi, mozgalmas és va-
rázslatos festményeit már évekkel ez-
előtt felfedezhették.
A valóság és a varázslat mezsgyéjén 
egyensúlyozhattunk a kiállított mű-
vekben elmerülve, ahogyan Novák 
Valentin író megnyitó beszédében a 
művészekre jellemző mágikus realiz-
mus ábrázolásmódjának jellemzőire 
hívta fel a figyelmünket. Tavirózsa-
metafórája mentén bámultunk rá a fel-
színen megmutatkozó szépségekre, 
hogy aztán a megértés és a megfejtés 
fonalán egyre mélyebbre ereszkedve 
eljussunk a gyökerekig, a múltba, az 
„ős eredet” világába.
Két külön alkotói géniusz, mégis ezer 
szállal egymáshoz kötődő művészet 
az övék. A varázslatos szülőföld és 
környéke előcsalta belőlük a hely mon-
davilágát, ami a dúsan használt szim-
bólumokban ölt testet a művekben. 
„Ember-oroszlán, kecske-ló, égbe sza-
ladó, oldódó szarvas és különböző to-
temállatok együtt kavarognak az égbe 
reptetett madarakkal. A képeken és a 
szobrokon szereplő állatok nem telje-
sek embereik, az emberek nem teljesek 
állataik nélkül, kölcsönös harmóniában 

vannak, ám ott rejlik bennük az érték-
válság, a kiszolgáltatott, posztmodern 
ember rettegése, akinek elméjét eltölti 
a halál, az elvesztés horizontja.” – ele-
mezte a kiállítás képeit az író.
Az egyik legerősebb allegorikus szim-
bólumban, a kertben, mely számos 
alkotásban fellelhető, a növények, a 
színek, az otthon védelme és az ösz-
szetartó család testesül meg, és ez a 
rokoni együvé tartozás a valóságban is 
kifejezést nyert: a Kállaiak két generá-
ciójától is láthattunk alkotásokat ez al-
kalommal. Detre és Mór, a gyermekek, 
az új generáció képei még közelebb 
állnak a meséhez, mint a valósághoz, 
de az örökölt tehetség és önkifejezésre 
törekvés ugyanolyan erőteljes bennük, 
mint a szüleikben.   

A kiállítás március 4-ig látható.

Szelíd mágia

Mágikus képekben és szobrokban gyö-
nyörködtünk

Több képzőművész egy családban, Kállai András, Henrik és Detre

Itt készült


