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Itt készült

Március 10-én a veresegyházi alkotó kedvű 
fi atalok mutatták be kreációikat az Udvar-
ház Galéria kiállításán.

A Víz Világnapja alkalmából írhattunk volna a biztonságos ivóvíz-
szolgáltatásról, az alkalomból szervezett megannyi nyílt napról és 
iskolai programról, adhattunk volna hasznos vízfogyasztási taná-
csokat az egészség megőrzésére. Szűkebb pátriánkat tekintve elő-
vehettük volna a termálvíz-témát, újra tájékoztatva arról, hogyan 
használja a föld és a víz energiáját Veresegyház környezetbarát és 
takarékos fűtésre, és milyen jövője van a geotermikus energia fel-
használásának. 
Körülnézhettünk volna a helyi termálfürdőben, és kérdezhettük 
volna az illetékeseket arról, hogy áll a régóta várt új városi fürdő 
megépítésének ügye. Ezúttal azonban inkább hagytuk, hogy így, ta-
vasszal, elvarázsoljon a természet szépsége… Kimentünk a tópartra 
az első horgászokkal, és a környék talán legszebb tavának ébredezé-
sében gyönyörködtünk. (Írásunk a 6-7. oldalon.)

(Fotó: Lethenyei)
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Idén szerencsénk volt az időjárással március 15-én: kelle-
mes napsütésben ünnepelhettük meg az 1848-as forradalom 
és szabadságharc kirobbanásának 169. évfordulóját. A kis-
térségi településeken ünnepi programokkal, koszorúzások-
kal, futóversenyekkel emlékeztek meg a nemzeti ünnepről.

Nemzeti ünnepünkön

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

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

A Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület huszárjai

Gyerekkezek készítette zász-
lók a galgamcsai hősi emlék-
műnél az ünnepi megemléke-
zés után

A veresegyházi ünnepi műsor egyik szín-
padképe

Ecker Tamás polgármester ünnepi beszéde 
az összefogásról szólt

Visszatekintő
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Kistérségi oldal
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
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 14.
 

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 12.
 
OKMÁNYIRODA
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, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

n Munkatárs: Horváth G. István  
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

  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.

Igazi március 15-i ünneplési hullám söpört végig 
a Kistérségen, ahol minden településen megemlé-
keztek a helyiek az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc kirobbanásáról. 

Galgamácsán és Vácegresen már az előző nap 
délutánján megkezdődtek az ünnepségek. Újsá-
gunk ezúttal a galgamácsai rendezvényen vett 
részt, amely az iskola melletti parkban, a Hősi 
Emlékműnél kezdődött. Ide érkeztek tanítás után 
az iskolások és a helyi polgárok, hogy részt ve-
gyenek a visszaemlékezésben. A mácsai ünnep-
lőket a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző 
Egyesület honvéd alakulata is erősítette, akik az 
emlékműnél tartott rövid megemlékezést és ko-
szorúzást követően elsütötték az ágyút, majd a te-
lepülés főutcáján a művelődési házig végigvonuló 
menet élére álltak. A felvonulók rendőri biztosítás 
mellett érkeztek meg a tulajdonképpeni ünne-
pi műsor helyszínére, ahol a színpadon elsőként 
Ecker Tamás, a község polgármestere mondta el 
ünnepi beszédét. A ’48-as események tanulságai 
közül a mai ember számára szóló üzenetként az 
összefogás, az együttműködés fontosságát emelte 
ki. „Március 15. a mi ünnepünk. Ez az az ünnep, 
amit nem tudtak soha kisajátítani. Boldog ünnep, 
annak ellenére, hogy elbukott. 1848-ban együtt 
akartunk valamit, és e mögé az akarat mögé egyre 
többen sorakoztak fel. Egyre többen akartak ott 
lenni, ahol a dolgok történnek. A mi feladatunk 
ma az, hogy szót értsünk egymással, ahogy ez 
megtörtént 1848. március 15-én.” – fejtette ki a 
beszédben. Hiszen aki ott volt, értette a Nemze-
ti dal üzenetét, megértette a 12 pontot, és együtt 
cselekedett a többiekkel…

A forradalmi gondolat kibontakozását, a 169 év-
vel ezelőtti nap eseményeit a mácsai Fekete Ist-
ván Általános Iskola diákjainak gondosan össze-
állított, színvonalas műsora mutatta be.  Másnap, 
a nemzeti ünnep alkalmából 40 résztvevővel zaj-
lott le a hagyományos 1848 méteres futás és séta.

Az ünnep délelőttjén élénk indulótól zengett a vá-
ros központi részén található Petőfi tér környéke 
Veresegyházon. A program 10 órakor kezdődött, 
a Katonai Hagyományőrző huszárok, honvédek, 
és az önkormányzat tagjainak bevonulásával. A 
program kezdetére rengeteg néző gyűlt össze a 
téren, részben az ilyenkor szokatlanul kellemes 
időjárásnak, de inkább annak köszönhetően, hogy 
az utóbbi 6-8 évben a veresegyházi ünnepi meg-
emlékezések szinte már önálló színpadi produk-
ciószámba mennek, és rendkívül színvonalasak. 
Nem véletlen, hogy egyre több érdeklődőt von-
zanak.

Ácsné Csáki Ildikó ünnepi beszédét követően a 
város művészeti csoportjainak közreműködésé-
vel ismét egy remek műsort láthatott a közönség 
A Magvető címmel, melynek zárásaként itt is el-
dördült az ágyú. Az ünnep koszorúzással ért véget 
a Petőfi szobornál, majd a katolikus temetőben a 
Honvéd síroknál, ahová gyalog vonult át a tömeg. 
Idén sem maradhatott el az 1848 méteres futó-
verseny, melyre délután 3-tól került sor a város 
utcáin.

Nemzeti ünnepünkön

A mácsai színpadon a Fekete István Általános 
Iskola tanulói

Térzene a Veresegyházi Fúvószenekartól

Honvédek vezették a menetet az emlékműtől a mácsai művelődési házig
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Kistérségi oldal

A hónap híre

Új úton az iskolába

Pályázati támogatással kezdődik meg a tavasszal Csomádon az Irtvány 
utca szilárd burkolattal történő kiépítése a főút és az általános iskola kö-
zötti szakaszon.  
Az új útnak mindenki örül majd, aki kocsival viszi-hozza a gyermekét az 
iskolába, hiszen ez az egyetlen kritikus szakasz az út közben: az intéz-
mény előtt tágas, parkosított parkoló van, amely az iskolával egyszerre 
épült meg.  

A kemény tél utáni első valóban kellemes, napsütéses napok mindenkit arra 
csábítanak, hogy hozzálásson a tavaszi kerti munkákhoz. Ennek első lépé-
se mindig a télen összegyűlt kerti hulladék, a lehullott és megszáradt lom-
bok, ágak begyűjtése, és eltüntetése… melynek legegyszerűbb módja még 
mindig az égetés a legtöbb helyen. Bár több településen is van lehetőség a 
zöldhulladék lerakására, és a szolgáltató speciálisan erre szolgáló zsákokban 
el is szállítja időnként, illetve természetesen mindenki otthon, a kertben is 
komposztálhatja, mégis sok helyen száll fel a füst a kertekből vagy a mezők-
ről kora tavasszal. 

A kerti hulladék elégetése egyszerű ugyan, de kockázatos: csak kellő kö-
rültekintéssel szabad végezni, és csakis akkor, amikor a helyben érvényben 
lévő önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi, ellenkező esetben bírságra 
számíthat a tüzet gyújtó. Ha az égetés netán balul végződik, és a tűzoltó-
ságnak közbe kell avatkoznia, akár 3 millió forintos bírság is sújthatja a 
gondatlan kertészkedőt. Ez történt például március 11-én szombaton, amikor 
Csörög határában kellett a tűzoltóknak eloltaniuk az út mentén meggyújtott, 
majd ott hagyott és továbbterjedő tüzet….
A Kistérség minden településén szabályozza önkormányzati rendelet a kerti 
hulladék elégetését.

Csörög Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2006.(VII.24.) 
számú rendelet V. fejezet 25. §-a engedélyezi a beltéri növényi hulladék ége-
tését az alábbiak fi gyelembevételével:Az égetés kedden és szombaton 9 és 
16 óra között végezhető! Tűzgyújtási tilalom esetén az égetés nem végezhe-
tő még a kijelölt napon sem!

Csomádon a sokkal inkább környezetbarát komposztálást javasolja az ön-
kormányzat a kerti hulladék eltüntetésére, melyet a csatornaművek telepe 
felé vezető úton lévő községi zöldhulladék-lerakóban díjmentesen el lehet 
helyezni. Ha valaki mégis az égetést választja, kedden és csütörtökön nap-
közben teheti meg.

Erdőkertesen az önkormányzat által elfogadott, a közterületek rendjéről 
szóló 14/2008. (12. 04.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdése szerint 
a kerti kiszárított zöld hulladék (fű, avar, gallyak stb.) minden hét keddjén 
6 órától 20 óráig, és a szombatonként 6 órától 12 óráig terjedő időszakban 
égethető. Az égetést ezen időpontokon belül lehet megkezdeni és teljesen 
befejezni, azaz a füstöt is megszüntetni földtakarással, illetőleg vízlocso-
lással.

Galgamácsán a helyiek keddi és pénteki napokon, este 6 óráig égethetik 
el a kerti hulladékot, természetesen tekintettel az időjárási viszonyokra és 
ügyelve arra, hogy ne zavarják a tevékenységgel a környezetükben élőket. 

Vácegresen az önkormányzat 3/2016-os rendelete szerint: az avar és a kerti 
hulladék elégetése szerdai és pénteki napokon, valamint minden hónap első 
szombatján lehetséges, 6 és 18 óra között. 

Váchartyánban hetente egyszer engedélyezett a kerti hulladékot elégetni, 
mégpedig keddenként. A rendelet felhívja az itt élők fi gyelmét arra is, hogy 
a tavasz közeledtével körültekintően égessenek, lehetőleg száraz állapotban, 
hogy minél kevesebb füsttel járjon az égetés. Ha mindent elégettek, akkor a 
hamut locsolják le vízzel, hogy a hamu ne füstöljön tovább. 

Váckisújfalu Község Önkormányzatának a Köztisztaságról és a közterü-
letek tisztántartásáról szóló 11/2004. (IX. 07.) önkormányzati rendelete 12. 
§-a szabályozza a száraz kerti hulladék belterületen történő égetésének fel-
tételeit: (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és 
telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne 
károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. (2) Avar és kerti hulla-
dék csak száraz állapotban égethető szerdán, pénteken 17:00 illetve szom-
baton 12:00 órai befejezéssel. Zöld hulladékot égetni tilos. (3) A rendelet 
alkalmazása szempontjából: avar és kerti hulladék a falomb.

Vácrátót Község közigazgatási területén az avar és növényi hulladékok 
nyílttéri égetése az alábbiak szerint lehetséges: csak szeptember 1. és nov-
ember 30. valamint március 1. és május 31. közötti időszakban, keddi napon 
10-20 óra között.

Veresegyházon az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott, az 
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008. (IV.30.) önkor-
mányzati rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a kerti kiszárított zöld hulla-
dék (fű, avar, gallyak stb.) a saját tulajdonú ingatlan területén belül minden 
hétköznap égethető. Az égetés megkezdése előtt mindenképpen tájékoztatni 
kell a szomszédokat (kiemelten fontos a széliránnyal érintett szomszédok 
értesítése) a tervezett munkáról. Az égetés végeztével a füstölést is teljes 
mértékben kötelező megszüntetni földtakarással, illetőleg vízlocsolással. 
Tilos égetni vasár- és ünnepnapokon, valamint egészségügyi-, szociális-, 
gyermek-, ifjúsági-, oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és 
egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.

ITT A TAVASZI KERTI MUNKÁK IDEJE!
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Gazdaság

A tél elmúltával elemi igényünk támad a megújulásra, a változásra, és nyi-
tottabbak is vagyunk az új elgondolásokra, ötletekre. Erre az általános em-
beri vonásra alapozta tavaszi akcióit a térségi CBA üzlethálózat, amikor új-
donságokkal, rendkívüli akciókkal és újfajta kezdeményezésekkel lepi meg 
a vásárlóit.

A Szada Centerben már februárban elindult az az akció, melyben a hét első 
napjaiban naponta más korosztályba, társadalmi csoportba tartozó vevőket 
ajándékoznak meg a pénztárnál. Hétfőtől szerdáig számíthatnak rá a csalá-
dosok, nyugdíjasok, a gyermekkel érkezők, hogy az áruk kifizetésekor nekik 
is kedveskednek valamivel. Hogy mivel? Hát ez legyen csak meglepetés!
Nemcsak ezzel kedveznek azonban a vásárlóknak: hétfőtől szerdáig itt és a 
Veres Centerben is hétindító Príma árakra, azaz rendkívüli kedvezményekre 
számíthatnak. 

Ami az áruválasztékot illeti: az már valóan tavaszi, vagyis megtalálható 
minden, ami ebben az időszakban szükségeltetik a kertes házak lakóinak és 
a lassan közelgő Húsvétra időben bevásárlóknak.
Mindegyik boltban bőséges a kínálat vetőmagokból, virágmagokból, virág-

földekből a tavaszi ültetésekhez, és mivel a 
jó idő meghozza a kedvet a kerti sütögetések-
hez is, a Prímákban ennek minden kellékét 
könnyen be lehet szerezni, ha grillezni támad 
kedvük.
A Húsvéti ünnepi lakomákhoz többféle son-
kából válogathatunk már most, nagyon jó 
árakon. A Szada és a Veres Centerben a kötözött lapocka 999 Ft/kg, hozzá a 
kovászos Nemzetünk kenyere 169 Ft/db. Nagyon jó áron - 349 Ft/kg – ve-
hetnek faros csirkecombot, és a közkedvelt Mizo Anikó sajt kilogrammja is 
csak 1790 forint április 2-ig.

Mindegyik boltban kaphatók a húsvéti ünnepekhez elengedhetetlen kellé-
kek, így a csokoládé figurák, csokitojások is megjelentek már március kö-
zepétől, a megszokott széles választékban. A húsokhoz, főtt sonkához illő 
mustár, torma, de akár a hagyományos húsvéti asztali dekoráció, szalvéta, 
terítő, díszek is beszerezhetők a Príma boltokban, együtt a friss primőr zöld-
ségekkel – paradicsom 499 Ft/kg, hegyes erős paprika 79 Ft/db - hogy az 
ünnepi asztal szép és valóban bőséges legyen.

Pályázatok
Hitel a korszerű otthonokért
Február 24-én indult újra a lakossági hitelprogram az energiahatékonysági korszerűsítések tá-
mogatására. Az Otthon Melege Program is folytatódik, melynek keretében a háztartási nagygé-
pek cseréjét és a fűtéskorszerűsítést vissza nem térítendő forrásból támogatják majd.
Mintegy 5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, melyből 1 milliárd forintból a háztartási 
nagygépek (azaz mosó- és hűtőgép) cseréjét támogatja a szakminisztérium. A keretösszeg fenn-
maradó része a fűtéskorszerűsítést, ezen belül a kazánok cseréjét és a kapcsolódó kéményfelújí-
tást szolgálja. A támogatási részarány 45-50 százalék lesz, és megpróbál majd választ adni mind 
a társasházakban, mind a családi házakban élők fűtéskorszerűsítési kérdéseire. A programra 
hatalmas az igény, a legutóbb 8 óra alatt elfogyott a teljes támogatási keretösszeg.
Szintén indul a Magyar Fejlesztési Bank szakemberei által kidolgozott lakossági kamattámoga-
tott hitelprogram, melyet energiahatékonysági felújításokra lehet majd felvenni.

TAVASZVÁRÓ AKCIÓK
A húsvéti figurák már hadrendben állnakBőséges a kínálat vető-és virágmagokból, hiszen itt a tavasz

A hitelkonstrukció főbb elemei:

• legalább 10 százalék önerő szükséges, a to-
 vábbi 90 százaléknyi rész pedig kamatmen- 
 tes hitelként állna majd a lakosság rendelke- 
 zésére,
• családi házak esetében maximum 10 millió, 
 a társasházaknál lakásonként maximum  
 7 millió forint igényelhető természetes  
 személyek, társasházak, lakásszövetkezetek  
 számára,

• a hitelösszeg alsó határa 500 ezer forint  
 lesz,

• 2 millió forintig nem szükséges hitelfedeze- 
 tet biztosítani. Amennyiben a hitelösszeg  
 meghaladja a 2 millió forintot, akkor a hitel- 
 összeg 70 százalékáig kell biztosítani a  
 fedezetet.

• második jelzálog bejegyezhető lesz, ameny- 
 nyiben ezt az értékhatárok engedik,

• futamidő maximum 20 év,

• kerete kb. 115 milliárd forint, melyből kb.  
 10 milliárd forint jut Budapestre és Pest  
 megyére,

• a teljes hitelkeret 25 százaléka a társashá- 
 zak, 75 százaléka a családiház-tulajdonosok 
 részére áll majd rendelkezésre,

• igényelni az MFB pontokon lehetséges.

Újdonság a korábban ismert feltételekhez képest, 
hogy az Otthon Melege Program támogatásával 
kombinálható lesz a hitelprogram, továbbá a 
lakástakarék-megtakarítások mellé is igénybe 
vehető lesz. A hitelprogramból 22-25 ezer lakás 
felújítása tud megvalósulni, mely azonban még 
mindig elenyésző a több százezres felújítási 
igénnyel szemben.

(www.arundo.hu)
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Tó, ahol a vonat megáll

Szélesítik az Árpád utat, tán még a járdának is jut hely, és a kismamák biz-
tonságban tolhatják majd a babakocsit, és könnyebb lesz a Pamut-tóhoz jut-
ni. Micsoda szerencsénk van ezekkel a tavakkal! A város középétől nem 
több, mint tíz perces séta, és már a víz partján vagyunk. Még a vonat is meg-
áll itt. Horgásztó, itt nincs lubickolás. Eszembe jut az a fülledt nyári éjszaka, 
amikor itt, az erdő szélén álló kispolszki hátulján nyerte vissza egyensúlyát 
a már nem szomjas barátunk, a tóba gurítva ezzel a csöpp autót, mindannyi-
unk nem kis ijedelmrére... 

De térjünk vissza a vizekhez, halakhoz! Kalauzom Kiss Gusztáv, Magyar 
Pamutipari Horgászegyesület elnöke. Csak „szárazedzést” tartunk, csípő-
protézis műtétje után lábadozik otthon. Kávét főz, beszélgetünk, illetve in-
kább csak ő mesél.
  
Ahogy kisüt a nap, mindenki horgászni akar, kevés a havi két fogadónap a 
horgászjegyek eladására. Igaz, ami igaz, sokáig borította jég a vizet, kiéhez-
tek a pecások. Kétszázötven kilónyi, három nyaras pontyot telepítettek, még 
csukát is sikerült szerezni. Szépen telelt a tó is, meg a lakói is. Meglepetés-
ként a pecásoknak huszonnyolc darab nyolc-tíz kilós ponty is költözött a Pa-
mut-tóba. Ezek beszerzése nagyon nehéz, mert bojlisok akár tízezer forintot 
is adnak darabjáért. (A bojlis horgászmódszer Angliából indult hódító útjá-
ra, évtizedekkel ezelőtt, célzottan a nagy pontyok horgászatára fejlesztették 
ki. Magyarországi megjelenését követően azonban még nem volt ismert a 
„Catch & Release !” („Fogd meg, és engedd vissza!”), ami mára már egy 
magát bojlis horgásznak valló személy tudástárában a legalapvetőbb foga-
lom. Ezzel elérhető, hogy a nagytestű pontyok a fárasztás és a bojlizásnál 
elengedhetetlen műveletek után tovább élhetnek éltető elemükben, a vízben. 
A szerk.) 

A tó vízminősége nagyon jó, évente vizsgálja a vízmintát a MOHOSZ la-
borja, nem is drágán. A Sződ-Rákos patak percenként tízezer literrel frissíti 
a halak életterét.  

A tó, a víz, a horgászat komoly közösségalakító, megtartó erő. 
A fi atalabbak, a Z generáció képviselői is szíven áztatják a zsinórt a tizen-
éveseknek szervezett horgásztáborban. Négy szezonon át folyik a képzés. 
Első évben napközis rendszerben. A második évben már bentlakásosan. A 
negyedik nyáron pedig tiszai, balatoni horgásztúra is szerepel a programban. 
Középiskolás korukra átmenetileg feledésbe merül a horgászat. Beszélik, 
hogy nem annyira a tanulás, mint inkább a csajozás lép a helyébe. Aztán a 
második X után a fi atalok visszatérnek, és ismét felkeresik a horgászhelye-
ket, megtéve ezzel az első lépést a felnőtté válás útján.
  
Szeptember második szombatján idén is lesz családi nap. Ilyenkor tucatnyi 
bográcsban fő a halászlé. Az egyesület nyolcvan-száz kiló hallal támogatja 
a versenyt. Megvendégelik az Ivacson lakókat, vagy hetven literes bogrács-
ban készítenek kóstolót a számukra. Profi  szakács is tagja zsűrinek, ám a 
döntő szó itt is a városvezetőé. Ő vigyázza, hogy a döntés minden esetben 
pártatlan legyen. Csak a rossz nyelvek mondják, hogy azért nyer minden 
évben más csapat, hogy a következő évben is legyen elég résztvevő. Ugye 
nem ülnek fel ennek a pletykának?!

Aki pedig nem horgászik, igyon egy pofa sört a tóparti sörsátorban, térjen be 
a veresi csárdába, (mi csak lóbárnak hívjuk, a lovas törzsvendégek miatt), 
vagy üssön párat a vadkacsához címzett teniszklubban. Lényeg: lazítson, 
érezze jól magát itt a vízparton!

A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, körforgásának és 
tisztaságának megőrzése érdekében azonban nagyobb fi gyel-
met kell szentelnünk környezetünk védelmére is. A világ szinte 
minden állóvize, folyója szennyezett. Jelenünk és az utánunk ér-
kező generációk sorsa múlhat azon, miképpen gazdálkodunk a 
Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk az élet egyik 
alapvető elemét.
Az ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dá-
tumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába 
kerüljön ez a természeti kincs.  (Forrás: vizvilagnap.hu)
De anélkül is tudjuk, hogy a víz létkérdés. Tudtuk ezt már ko-
rábban is, hisz nyelvünkben számos vízzel kapcsolatos szólást, 
közmondást őrzünk, használunk: 

Nem kell a gyereket a fürdővízzel kiönteni!
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Ha egy bolond beledobja a kútba a követ, száz okos se veszi ki.
Összecsapnak a feje fölött a hullámok.
Utánam a vízözön.
Szerencsénkre a Veresegyházi Kistérség jól ellátott tavak dolgá-
ban: szinte minden településen található mesterségesen kialakí-
tott horgásztó. Útra keltem hát, és felkerestem azt, amelyik talán 
a legismertebb, és már évtizedek óta jól működik: a veresegyhá-
zi Pamut-tavat.
Amit láttam, tapasztaltam, szívesen osztom meg az olvasóval.  

Vizeinkről, a Világnapon

A térség tavai horgásztavak. A készülőfélben 
lévő Álomhegyi-tó lesz majd a vízisportok, 
szabadidős tevékenységek bázisa

Az Egyesület 2009-ben ünnepelte 60. évfordulóját. 
Kiss Gusztáv mellett Pásztor Béla polgármester

Horgászstégek a Malom-tónál

Legszebb tavunk talán a Pamut-tó
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Miért igyunk eleget?

Vízivás nélkül aligha maradnánk életben: tudván, 
hogy a testünk 60%-a vízből áll. A víz a szerve-
zetünkben több különösen fontos funkciót lát el:
- Eltávolítja az anyagcsere során keletkezett feles-
   leges termékeket. 
- Táplálékelemeket és ásványi anyagokat szállít 
 a belekből a vérbe, és a vérárammal eljut a szer-
 vekhez, illetve a sejtekhez. szabályozza testünk 
 hőmérsékletét.
- A víz az izzadsággal távozik a szervezetből, 
 ezzel hűtve bőrünket. Ha túl keveset iszunk, ez
 a mechanizmus nem működik, és az anyagcsere
 is lelassul. 
Ha szervezetünk nem képes elégetni a zsírt, illet-
ve kiválasztani a méreganyagokat, azok a vérben 
maradva savasodást, salakosodást okoznak. Ezért 

szükséges a fogyókúra idején sok vizet innunk, - 
legalább 2-3 litert naponta.

Honnan érkezik a csapvíz?

Kistérségünkben a váci székhelyű DMRV Zrt. 
szolgáltatja az ivóvizet. A kitermelt víz jelentő-
sebb hányada a Duna jobb- és bal partján talál-
ható partiszűrésű vízbázisokról, kisebb része 
karsztvíz-, rétegvíz- és talajvízbázisokról érkezik 
a fogyasztókhoz. A vízbázisok nagyobb része sé-
rülékeny, ezért környezetük védelmére kiemelt 
fi gyelmet kell fordítani. 

Csak az ásványvíz egészséges?

Természetesen nem, hiszen a térségünkben szol-
gáltatott víz jó minőségű, megfelel az ivóvízmi-

nőségre vonatkozó magyar és EU jogszabályok 
előírásainak. 

Az ivóvíz tartalmazza mindazokat az anyago-
kat (ásványi sók, mikroelemek, stb.), melyek az 
emberi szervezet működéséhez, fenntartásához 
feltétlenül szükségesek, és nem tartalmaz olyan 
élettelen és élő anyagokat, amelyek ártalmasak az 
emberi szervezet számára. 

A kitermelt víz minőségét a kutakból nyert minták 
elemzésével folyamatosan ellenőrzik a Szolgálta-
tó laboratóriumában.

Iható-e a forrásvíz, vagy a kerti kutak vize?

Sajnos, a környezetszennyező tevékenységek fo-
lyományaként viszonylag kevés helyen iható a 
kútvíz. 
Ha valaki szeretné esetleg erre a célra is hasz-
nálni, mindenképpen vizsgáltassa be a kút vizét. 
A hívogató erdei forrásokkal sem árt óvatosnak 
lenni: csak olyan helyről igyunk, ahol felirat jelzi, 
hogy a forrásvíz alkalmas emberi fogyasztásra, il-
letve kiépített vízvételi lehetőség van.

Veresegyház, a GAMESZ udvara, reggel hét óra. A kertészek már javában 
dolgoznak, a többiek Gyetván Nándira várnak. Lehetnek úgy negyvenen. 
Fűkaszálók, kátyúzók és sokan mások, színes társaság. Érkezik a kisfő-
nök, repülnek a csikkek, bemennek az épületbe. Jártában mindenki leke-
zel a másikkal. Elhangzik egy-egy jópofa beszólás, miközben körbeülik a 
hosszú asztalt, mindenkinek megvan a megszokott helye.  Nyugalomban 
folyik a feladatok kiosztása. Kevés szóból is értik egymást, összeszokott 
csapat. Mindegyikük megevett már legalább egy kiló sót, itt, a GAMESZ-
nál (Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet). Nem telik bele harminc perc, 
és kiürül az udvar, mindenki megy a dolgára. Megyek én is: megkeresem 
az igazgatót, Attilát (Nagy József Attila a veresegyházi GAMESZ igazga-
tója), akitől tájékoztatást remélek a legújabb történésekről. 

A Gameszosok jócselekedetei címet is viselhetné a falakon függő képek 
sora. Bár csak levelezőlap méretűek, nem kis dolgokról adnak számot, hi-
szen ők tényleg ott vannak minden kilométerkőnél. Gameszosok a leégett 
családi háznál, Gameszosok tóba esett autót húznak ki, Gameszosok a 
medvéknél. Beszélik: nekik a nap 24 órából áll, plusz az éjszaka. 

Idén újabb feladat jutott a szervezetnek: a városi képviselő-testület határo-
zata nyomán ez év januárjában vette át (vissza) a Medveotthonnal kapcso-
latos irányítói feladatokat a GAMESZ. Az ott dolgozókat (11 munkatárs) 
változatlan feltételekkel foglalkoztatják továbbra is. 
Jelenlegi helyén megszűnik, és a Medveotthon területére kerül át a kisállat 
simogató, amit az elmúlt másfél évben Élményporta néven ismerhettünk. 
Annyit tartanak meg belőle, amennyi az ide látogató iskolások tanulmánya-
ihoz segítség lehet. Így a látványosságok egyazon területen látogathatók. 

- Vizsgáljuk a megkötött szerződéseket, megállapodásokat. Még tájékozó-
dom, hogy átlássam az elmúlt két év gazdálkodását. Terveink, elképzelése-
ink vannak a jövőt illetően, de a lehetőségeinket a város idei költségvetése 
határolja majd be. – foglalja össze az igazgató.

Ami biztos, hogy az étterem és a kisvonat között, kicsit lecsípve az erdő 
területéből, játszóteret építenek. Figyelembe veszik az európai szabványo-
kat, elsősorban a gyermekek motorikus képességeinek (mozgásfejlesztés) 
javítását célozzák a játékok. Igyekeznek a VIII. Medve kupa nemzetközi 
kutyafogat hajtó verseny rajtjára elkészülni. A medvekifutó hátsó kerítésé-
nél csavaros csúszdával bővítik a kilátót. 

Három felé jár, először a kaszás csapat tér vissza, Tóth Pista gondjaira 
bízzák gépeiket.

A Don Quijote szakállú fűtő még kettéhasít egy méretes rönköt, de már 
nem dobja a kazánba. Sorban parkolnak le az udvaron a teherkocsik. Senki 
sem rohan, kapkod. Lassan kiürül a biciklitároló, a hivatalos műszak véget 
ért… 

A hónap híre

Érdekességek a Víz Világnapja kapcsán
Bár a természetben megtalálható vizek – tavak, patakok – a látványosabbak, és számos 
jótékony célra használható a térségünk alatt található termálvíz is, aligha tagadhatjuk, 
hogy minden vizek közül legfontosabb számunkra a tiszta ivóvíz.

A nap 24 órából áll, plusz az éjszaka

A gyerekek ezután is találkozhatnak kedvenceikkel

A megnyitó idején ilyen volt a kisállatsimogató, később Élménypor-
ta. Az állatok most átköltöznek a Medveotthon területére
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Kultúra

Április 2. (vasárnap) „Családi nap a természet-
 ben”
 Túra a Budai-hegyekben – bővebb tájékoztató
 a honlapon és plakátokon.

Április 8. (szombat)  18.00   MUSICAL, 
 OPERETT ÉS ÖRÖKZÖLD GÁLA EST 
 a Csomópont Művészeti Tanoda FORTUNA  
 TÁRSULATA előadásában (2 x 45 perc)
 Belépődíj: 1.200.-Ft és 900.-Ft (elővételben
 már kapható!)

Április 9.  (vasárnap) GOMBAISMERETI
 TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-
 SÉVEL kucsmagomba-vadászat  ( r é s z l e t e s 
 tájékoztató plakátokon és a honlapon) 
 Indulás a Faluház elől 8.00 órakor.

Április 11.  (kedd) 14.00   HÚSVÉTI KÉSZÜ-
 LŐDÉS
 kézműves foglalkozás gyermekeknek 
 (Előzetes bejelentkezés szükséges ápr. 8-ig!)
 Jegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltség)

Április 11.  (kedd) 16.00 óra  
 HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 
 kézműves foglalkozás felnőtteknek  (Előzetes  
 bejelentkezés szükséges ápr. 8-ig!)
 Jegyár: 500.-Ft/fő (anyagköltség)

Április 11. (kedd) 18.00 A KÖLTÉSZET NAP-
 JA – ízelítő a japán költészetből, és vetítettké-
 pes előadás a tradicionális japán teázási szo-
 kásokról. Előadó: Rajzó-Kontor Kornélia tea-
 művész, a Magyarországi Japán Tea Egyesület, 

Urasenke Tankokai Hungary Association alelnöke
Április 18-ig megtekinthető A japánok hétközna-
pi élete (a Japán Alapítvány Budapesti Irodájának 
gyűjteményéből)  kiállítás.

Április 21. (péntek) 15.00-18.00 Papagáj kiállítás
 Belépődíj: 500.-Ft/fő (egységesen)

Április 29. (szombat) 15.00 A Népi Mesterségek
 Pest Megyei Egyesületének évi rendes közgyű-
 lése 

Április 29.  (szombat) 17.00 A HAGYOMÁNY 
 SZOLGÁLATA
 A Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete
 tagjainak kiállítása
 Megnyitja: dr Pásztor László polgármester
 Közreműködnek a Veresegyházi Lisznyay 
 Szabó Gábor zeneiskola Népzene Tanszakának
  növendékei
 Megtekinthető: június 14-ig

Április 29. (szombat) 14.00 
 ULTI-KLUB

Április 30. (vasárnap) 17.00 óra
 NOSZTALGIA KLUB

Májusi előzetes:

Május 1. MAJÁLIS  AZ IFJÚSÁGI TÁBOR-
 BAN (részletesen plakátokon és a honlapokon)

Május 5. 18.00 TÁRSASKÖR „Az ismeretlen
  ismerős” 

 Verebélyi Kincső folklorista, egyetemi tanár
 előadása Róheim Géza etnográfus életéről

Május 12-én SZÍNHÁZI ELŐADÁS  Molnár 
 Ferenc: Liliom  – a Thália Színistúdió előadá-
 sában (jegyek április 8-tól elővételben kaphatók)

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub lét-
rehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon 
érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot 
éreznek a település múltjának kutatására, az itt 
kezdetekben megtelepedett családok életének, 
sorsának felderítésére.

TÁRSASKÖR

Előadásokat, programokat, beszélgetéseket szer-
vezünk a község és a környék lakói számára, akik 
érdeklődnek a múlt és jelen történései, jelensé-
gek, okok és okozatok iránt, kíváncsiak a világ 
dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, melye-
ket megfelelően alátámasztott ellenvélemények 
hatására akár meg is változtatnak. A TÁRSAS-
KÖR elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk 
javaslatot, ami esetleg egyedi vagy lokális töltést 
ad a kifejezésnek. Felmerült a KERTESI TÁR-
SASKÖR név, de várnánk a kreatív ötleteket, és 
egy év múlva (ez a pozitív gondolkodás!) meg-
tartjuk a KÖR „névadóját”.  A nyertes pályázót 
színházjeggyel jutalmazzuk.

 Pallag Katalin

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár áprilisi programjai

Az elmúlt év szeptemberében döntött 
úgy a helyi képviselő-testület, hogy 
Gödöllő megpályázza az Európa Kul-
turális Fővárosa címet 2023-ban. A 
várost az utóbbi években számos el-
ismerés illette az épített környezet és 
a színvonalas közművelődés területén 
folytatott tevékenységéért: 2015-ben 
az Országos Városmarketing Díj pá-
lyázaton Gyémánt fokozatot értek el, 
2011-ben pedig, Magyarország soros 
uniós elnökségének idején, a nemzet-
közi találkozók fő helyszíne volt. Van 
olyan múltja, vannak olyan értékei, és 
tapasztalatai, amelyek alkalmassá te-
szik a cím elnyerésére.
A tavaly őszi határozatot tettek kö-
vették, melyek közül a legelső a pályázási folyamatot irányító felelősök 
kiválasztása, és a pályázat arculatának kitalálása.  Az önkormányzat az év 
elején írt ki pályázatot az Európa Kulturális Fővárosa 2023. logó megalko-
tására, melyre 240 pályamű érkezett. A projekt vezetőit és a győztes logót 
március 23-án mutatták be a sajtó képviselőinek a Művészetek Házában.

A projekt szakmai vezetőjének feladatát L. Péterfi  Csaba, a Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatója látja el a testületi döntés 
értelmében, míg a művészeti vezetője Kovács Balázs, a Művészetek Há-
zának Ügyvezető Igazgatója lett. Az ő irányításukkal áll majd össze a pá-
lyázat, melynek beadási határideje ez év december 20-a. L. Péterfi  Csaba 
néhány olyan fejlesztésről is beszámolt, melyek a pályázat részét képe-
zik: a tervek szerint a Városháza bontását követően a helyén szabadtéri 
színpadot állítanak fel, folytatódik állami forrás bevonásával a kastély re-
konstrukciója, létrehoznák az ország első és egyetlen Art Deco múzeumát. 
Tervezik a testőrlaktanya felújítását is, amely a Királyi Váróhoz hasonló 
művészeti programok helyszíneként szolgálhatna a jövőben. Hozzátette, 
hogy Gödöllő az elmúlt időszakban is több 100 millió forintot fordított 

a kultúra fejlesztésére. Ennek köszönhetően zajlott le Művészetek Háza 
átépítésének első és második üteme – ebben az évben a harmadik is sorra 
kerül -, és a város számos művészeti csoportja is élvezi az önkormányzat 
anyagi támogatását. 

Hogy mennyi mindent tett a kultúráért eddig a város, azt Kovács Balázs 
foglalta össze a tavalyi év adatai alapján: 700 kulturális program zajlott, 
melyre több mint 60 ezer jegyet vásárolt a közönség. Tizenkét fesztivált 
rendeztek tavaly Gödöllőn, melyhez idén egy újabb is csatlakozik a Gö-
döllői Őszi Fesztivál keretében: a Díjnyertes magyar fi lmek hetét rendezik 
meg közönségtalálkozókkal egybekötve. 2011 óta rendeznek tematikus 
éveket, egy-egy gödöllői vonatkozású téma köré csoportosítva a kulturális 
eseményeket, idén a Bölcsőtől a koronáig címmel Erzsébet Királyné szüle-
tésére és megkoronázására emlékeznek számos kulturális rendezvénnyel.
Hangsúlyozta, hogy szeretnék a fi atalokat minél nagyobb számban bevon-
ni a szervezési feladatokba, és a nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatok 
működtetése is fontos szerepet kap majd a pályázatban. A legfontosabb 
feladatok azonban természetesen a helyi művészeti csoportokra, a város 
kulturális életének képviselőire hárulnak majd. 

Gödöllőre fi gyelhet Európa

A pályázat hivatalos logója 
Szalka Krisztina gödöllői grafi kus 
munkája lett

Rengeteg logóterv készült a felhívásra
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A hónap  újdonsága

Bár ifjúkora óta ír verseket, Horváth Lajos még-
sem termékeny költő: ez lesz a második verses-
kötete. Az első még 1974-ben jelent meg a Szép-
irodalmi Kiadó gondozásában, Új Déva vára volt 
a címe, és megszületésének nem akármilyen tör-
ténete van:

- Már általános iskolás koromban is írtam verse-
ket – emlékezik vissza -, elsőként 1968-ban, az 
akkori Ifjúsági Magazinban jelent meg az egyik 
nyomtatásban. Akkoriban szinte mindenki írt ver-
seket, persze nem mindenkit bátorítottak a foly-
tatásra… Szóval verselgettem, és egy évvel ké-
sőbb Baranyi Ferenc költő mutatott be a Magyar 
Írószövetségben, mint „modern népies” költőt. 
Született veresegyháziként akkoriban valóban fa-
lusinak, vidékinek számítottam a budapestiekhez 
képest, másfajta életérzést tudtam megfogalmazni 
a versekben, ami kuriózumnak számított. Az első 
kötet megjelenése után, a kommunista diktatúra 
idején már nem láttam értelmét, hogy a verseim 
megjelenjenek, fiatal nyomdászként jobbnak vél-
tem, ha csendben maradok, és teszem a dolgom. 
Akkoriban a művészeket, így az irodalmi élet sze-
replőit is folyamatos titkosszolgálati megfigyelés 
alatt tartották, és ez nem hiányzott nekem. Ma sem 
értem, mitől félt annyira a hatalom, hiszen a tör-
ténelem során még sosem lehetett a diktatúrákat 
a művészet eszközeivel megdönteni! – mosolyog 
bölcsen a tézisen, amivel lehet, hogy többen vitat-
koznának, ám ha egy történész állítja, ezeréves té-
nyek igazolják. Politikai rendszert megváltoztatni 
a versekkel talán nem lehet, tiltakozni, érzéseket, 
lelkiállapotot kifejezni azonban igen, így Lajos 
továbbra is papírra rótta, amit a belső hang diktált 
neki. Igen, szó szerint, a verseket, mint mondja, 
mindig női hang mondja tollba a fejében…

- A verseim többnyire szabad versek, nem ve-
rem őket formai bilincsbe. Ugyanakkor ez nem 
jelent csapongást vagy szétszórtságot, a szabad 
vers sem lehet ilyen: ahogy Ferenczi László, je-
les irodalomtörténész megfogalmazta „szabad, 
de nem parttalan”, logikája van. Hogy miért nem 
prózában írom meg a gondolataimat inkább? Nos, 
mert a vers koncentrált, tömör forma, így sokkal 
alkalmasabb a belső, kiérlelt mondanivaló kifeje-
zésére. 

- Bár az elmúlt évtizedekben is szabad versek-
be szedte gondolatait, a hamarosan megjelenő 
második verseskötet címe lényegében a formai 
kötöttség szimbóluma: Fehér ingben. Miért ezt 
a hagyománytisztelő, ma már kissé divatjamúlt 
szimbólumot választotta?

-  Mindig is szerettem fehér inget ölteni. Számom-
ra a tisztaságot, a külső-belső megtisztulást, és így 
a békét is jelenti, és igen, valamiképpen a tradí-
ciókat, a jobboldaliságot, hazafiságot is, amely-
hez elköteleztem magam. Számos vers született 
1974 óta, melyek közül olykor azért megjelent 
néhány nyomtatásban, például a veresegyházi 
városi újságban, így volt miből válogatni Rádi 
János barátommal, aki segített a kötetet megszer-

keszteni. A könyvben 5 ciklus versei szerepelnek: 
szerelem, utazások – Moszkvába, Kirgizisztánba, 
a volt NDK-ba – hadiversek – igen, katonai ver-
sek, családi indíttatásból, hiszen apám tüzér volt 
a háborúban, nagyapám huszár, és a háború min-
dig rettegett lehetőség a világban. Szerepelnek 
benne istenes versek, és a „Szörnyek sétáltatása” 
ciklus, ami az elmúlt ötven év történéseit foglalja 
össze, azt az érzést, hogy a hajdani rendszerváltó 
párt tagjaként a változásban reménykedtem, de a 
szörny azóta is csak sétál tovább…  - 
Horváth Lajos második verseskötetét a Tarsoly 
kiadó adja ki, 250 körüli példányban, a Költészet 
Napja alkalmából. Az irodalmat, verseket, művé-

szetet, kuriózumokat kedvelő és Horváth Lajos 
munkásságát tisztelő közönség a város könyves-
boltjaiban, illetve a szerzőnél vásárolhatja meg, 
illetve a könyvbemutató alkalmával juthat hozzá 
április 14-én, 17 órakor, a veresegyházi Szabad-
idős és Gazdasági Innovációs Központ kamara-
termében.  

- Hogy lesz-e folytatásuk az erőteljes hangvételű, 
valóban magukkal sodró erejű verseknek? Nos, 
ha ritkán is, de olykor még diktál az a bizonyos 
női hang: mostanában Kapusi Imre emlékére szü-
letnek költemények, és reméljük, még ezután is 
sokáig jól hallható lesz majd.
(KAm)

Horváth Lajos

Hallom a harmatot

 Én még úgy tartom
 tisztelet a hegedű nyakának,
 mely karcsú, mint a vágy, a csigába hajtott,
 s nem látjátok a kócsagnyakú vázát.   
 amint bögyében hűs vízzel beszállott
 a szobámba, mely nekem
 még mindig barlang, védelem.
 Nekem még tetszik,
 ha telihold hasú asszonyok döcögnek
 ívén a lassú útnak,
 mikor a szél befújta az estét
 a völgybe, néztem már csősztüzek füstjét,
 hajamat kócolta, mint hajdan nagyapám
 izzadt homlokán a
 kárpáti szél.
 Ez, bár nem az a szél, nem az a tábor,
 de bennem az ő tüze világol.
 Ösztöneim törzséből
 eszme lombok erednek,
 nem dühöngök ónízű reggeleknek,
 de reggel még hallom a harmatot,
 csöpp lábával fűre lép, és szipog ott.
 Mit keresek hát köztetek?
 Kik képtelen vagytok hallani mást,
 csak az oroszlánok, gitárok
 és a B-52-esek üvöltését.    

TISZTÁN, EGYSZERŰEN, MINDENKINEK:  
FEHÉR INGBEN A TÖRTÉNELEM SZÍNPADÁN
Történeti tárgyú könyveinek számát ő maga sem tudja pontosan: rengeteg kötete je-
lent meg az elmúlt évtizedekben, többek között Veresegyház és a környező települések 
történelmi múltját is feldolgozta. A pályáját nyomdászként kezdte, neves történész lett, 
és irodalmárként is elismert a nyugdíjas éveiben is aktív Horváth Lajos, akit Veres-
egyház nemrégiben díszpolgárává avatott. A Költészet Napja alkalmából hamarosan 
megjelenő verseskötete kapcsán beszélgettünk, de természetesen rengeteg egyéb is 
szóba került, mint mindig, ha ritkán látott kedves szomszéddal akad össze az ember…
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Környezetvédelem

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 

Miért fontos a szelektív gyűjtés?
Szinte nincs olyan tevékenység, amivel ne termelnénk hulladékot. Összesöpröm a faleveleket, meg-
metszem a gyümölcsfákat, tönkremegy a mobiltelefonom, lecserélem a régi bútort, kiszedem a hasz-
nált elemeket, kiöntöm az ételmaradékot. Amint megveszek egy doboz tejet, felbontok egy palack 
ásványvizet vagy kicsomagolom az új kenyérpirítót máris hulladékot termelek. Mégpedig körülbelül 
hatvan dekát naponta. 

A szomszédaim, családtagjaim, barátaim szintén ennyit. Minden hétköznap 40 gyűjtőjárat indul ebben 
a régióban, hogy gépkocsivezetők és rakodók sokasága tüntesse el mindazt, amire nekünk már nincs 
szükségünk. Amiről mi azt gondoljuk, hogy szemét, az a Zöld Híd Programban értékké válik. 

A közszolgáltató évente növekvő mennyiségű hulladékot készít elő további hasznosításra: 2015 során 
például 5013 tonna szelektíven gyűjtött hulladékból 465 tonna PET-palackot, 58 tonna mosószeres 
fl akont, 235 tonna fóliát, 1270 tonna papírt, 26 tonna alumínium dobozt, 666 tonna vasat, 623 ton-
na üveget válogattak ki. Korábban a zöldhulladékot egyenesen a hulladéklerakókba kellett rakni. A 
veresegyházi lakosok közreműködésével ez az érték odakerült, ahonnan érkezett: vissza a természet 
zöldjébe. Az elmúlt években ütemesen nőtt a feldolgozott zöldhulladék aránya, mennyisége is, amiből 
a közszolgáltató Ökörtelek-völgyi központjában komposztot készítenek. Így kerül vissza tehát a zöld-
hulladék a természet körforgásába.

Rengeteg hulladékot termelünk. Ha mi termeljük meg, nekünk is kell gondoskodni róla. Ha mi nem 
óvjuk meg a természetet, otthonunkat, lakóhelyünket, senki sem teszi meg helyettünk. Közös fele-
lősségünk, hogy biztonságos, élhető környezetet hagyjunk gyermekeinkre. Közös érdekünk, hogy a 
hulladékainkat ne haszontalan szemétnek, hanem értékes nyersanyagoknak tekintsük. Amint a fento 
adatok is mutatják nagyon fontos a szelektív és a zöld gyűjtés, mert ezzel sok jót és hasznosat tehetünk 
egymásért, magunkért, a környezetünkért, gyermekeink, unokáink jövőjéért.

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

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 
MAGÁNRENDELÉS

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. ÁPRILIS 10-ÉN  ÉS 24-ÉN 

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 rendelkező 

kőművest és segédmunkást keres 
Veresegyházról vagy környékéről, 

kizárólag hosszú távra.
Józan, megbízható életvitelű munkatársak 

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

ELADÓ

Harapós kis Puma szerető gazdától eladó!
1999-es Ford Puma, valóban keveset futott 
(160 000 km), extrákkal (elektromos ablak, 
klíma, stb.), 1.4-es pörgős benzines motor-
ral, rendszeresen karbantartva, autóváltás 
miatt most a tiéd lehet. Az autóhoz donor is 
jár, így még hosszú évekig olcsón fenntart-

ható! Irányára: 370.000 Ft.
Tel.:36 30 464 1610

Apróhirdetés
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Apróhirdetés

A TRANS-MOTORS KFT szadai telephellyel keres

 KIS FLOTTA -TEHERAUTÓ ÉS 
RAKODÓGÉP -  KARBANTARTÁSÁRA, 

TAPASZTALATTAL 
RENDELKEZŐ AUTÓSZERELŐ 

KOLLÉGÁT. 

Előnyt jelent hegesztői tudás.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, rendezett 
munkaviszony.
Jelentkezés módja:  fényképes szakmai önéletrajzzal
az info@transmotors.hu e-mail címre.
Telefon: +36 20 9547 647
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Ünneplés a szomszédban
Március 15-én a gödöllői megemlékezés keretében 
a sokéves hagyomány szerint újra végigvonultak 
a környék lovas egyesületei és hajtói a városon. A 
színpompás és látványos felvonulást ezúttal is a 
Tarsolyos Lovas Egylet szervezte a nézők nagy örö-
mére. A tradíciók megőrzése mellett újdonságról is 
beszámolhatunk: Idei ünnepi beszédében dr Gémesi 
György polgármester egy új párt megalakulását is 
bejelentette, melynek részleteiről következő szá-
munkban olvashatnak.

Csirkecomb
farrésszel
 előhűtött 

Klett 
nyuszifi gura
 tejcsoki, 60 g, 
3317 Ft/kg 

Trappista sajt
A kép illusztráció!

Rama 
margarin 
kocka
kenhető növényi zsír
250 g, 876 Ft/kg

A gödöllői Pálmaház Kertészet az idei 
tavaszi szezonban is számos növény-
különlegességgel várja az érdeklődőket. 
A tavalyi év egyik nagy slágere, a Chi-
lei araukária (Araucaria araucana) 
idén is megtalálható lesz a tavaszi kí-
nálatban. Lomblevelű örökzöldekből is 
széles választékot nyújt a Pálmaház, 
legyen szó babérmeggyről (Prunus 
laurocerasus) vagy örökzöld ezüst-
fáról (Elaeagnus ebbingei), mindenki 
megtalálja számítását a gödöllői kerté-
szeti árudában.

A Pálmaház Kertészet tavaszi céljai kö-
zött szerepel a pálmafélék minél széle-
sebb körben történő népszerűsítése. Faj-
ta és méretválasztékban is széles lesz a 
választék. Hazánk klimatikus viszonyai 
között egyes fajták egy kis odafi gyeléssel 
miden további probléma nélkül áttelel-
tethetőek anélkül, hogy a hidegebb hóna-
pokra téli kertet kéne építenünk a növé-
nyeink védelme érdekében.

Az egyik ilyen pálma a kínai kender-
pálma (Trachycarpus fortunei), ami a 
-15 fokos hideget is elviseli. Napos helyre 
ültessük kertünkben a növényt, esetleg a 
ház déli oldala elé. Ez azért jó mert eb-
ben az esetben télen nem szorul akkor 
védelemre a növényünk mint a kert kö-
zepén álló társuk, mivel az épület fala 

valamennyi hőt kisugároz. Télen a leve-
lek közé tömködjünk szalmát, majd kö-
tözzük össze a leveleket, végezetül pedig 
csomagoljuk be nádszövettel az egész 
növényt és tekerjük körbe alaposan nej-
lonnal. Ügyeljünk arra, nehogy csapadé-
kot kapjon a pálmánk csúcsrügye, mert 
akkor az egész növény elpusztulhat.

A kínai kenderpálmán kívül olyan ér-
dekességekért is érdemes lesz betérni a 
Pálmaházba, mint a kocsonyapálma 
(Butia capitata) vagy a kanári dato-
lyapálma (Phoenix canariensis), nem 
is beszélve egyéb mediterrán növénykü-
lönlegességekről, amelyek egész nyáron 
virágpompával örvendeztetik meg a kert-
barátokat. 

Látogassanak el a Pálmaházba , a gödöl-
lői királyi kertészetbe!

Igényeljen törzsvásárlói kártyát online: 
http://www.palmahazkerteszet.hu/tvp.html

cím: 2100 Gödöllő, Martinovics 
Ignác u. 2/a. 
Nyitva tartás: H-SZ: 8-18, V: 9-16 
web: www.palmahazkerteszet.hu 
e-mail: info@palmahazkerteszet.hu 
mobil: 06 20 415 00 63

Chilei araukária                         Pálma különlegességek

A gödöllői Pálmaház Kertészet az idei 
   TEGYE SZEBBÉ KERTJÉT A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KERTÉSZET SEGÍTSÉGÉVEL!
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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

A hagyományos gödöllői ünnepi lovas felvonu-
lás résztvevői

Az egyik csodálatos fogat

Korhű öltözékben, szép a lovas 
és a ló is

(Fotók: Peja Tamás)

Színesen



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

Jelentkezni lehet személyesen Fóton, vagy előze-
tesen telefonon Nargangné Békési Szilviánál. 

Tel. 06 20 977 0310 
cím: Fót, Móricz Zsigmond út 41.

A Renault Békési Márkakereskedés
AUTÓSZERELŐ és KAROSSZÉRIA

 LAKATOS
munkatársat keres.

 Szerviznapok 2017-ben 08-12 óráig

Április 05.
Május 03.
Június 07.

Hallássérületek fi gyelmébe!
Minden hónap első szerdáján

veresegyházi városháza üzletsorán
HALLÓKÉSZÜLÉK

SZERVIZ
 - Ingyenes állapot felmérés
- Szakszerű karbantartás
- Tanácsadás

Hallássérültek figyelmébe!

Minden szerdán 8-12 óráig, a 
veresegyházi városháza üzletsorán

HALLÓKÉSZÜLÉK  SZERVIZ 

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

-Ingyenes állapot felmérés
-Szakszerű karbantartás
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is!
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Minden szerdán 8-12 óráig, a 
veresegyházi városháza üzletsorán

HALLÓKÉSZÜLÉK  SZERVIZ 

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

-Ingyenes állapot felmérés
-Szakszerű karbantartás
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is!

 

2112 Veresegyház, Szent Korona u. 6.

TELEFON: 0670/ 629 3234

Játékos

zenetorna

1,5 éves
kortól

www.zeneliget.hu
Angol
Aikido

Művészi torna
Foci

Érdeklődés vagy beiratkozás esetén látogasson el 
weboldalunkra, vagy kérjen információt             

telefonszámunkon.

Minőségi
játékidő

és fejlesztés

ZENELIGET
ALAPÍTVÁNYI ÓVODA

Téged vár a

 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

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

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


