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Itt készült
Veresi bajuszok kiállítás áprilisban 
a veresegyházi Kaptárban (Tájház)

Tíz évvel ezelőtt alakult szervezetté lelkes lovasokból és a harcos történe-
lem megszállottjaiból a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület, 
hogy évről évre felidézze a régmúlt legnagyobb csatáit itthon, és egy ideje 
már külhonban is. Nem ők az egyedüliek, akik a megélhetésért folytatott 
napi küzdelem után olyan szabadidős tevékenységet folytatnak, ami telje-
sebbé teszi a saját életüket, és másoknak is sokat jelent: művészeti csopor-
tokba, együttesekbe, közösségi célokat szolgáló civil szervezetekbe tömö-
rülnek. Ezért a munkáért nem jár fi zetség, nem állnak mögöttük tehetős 
cégek, és szűkös keretekből kell gazdálkodniuk. Mire, és meddig elég a lel-
kesedés? Ennek jártunk utána, amikor felkerestünk hagyományőrzőket, 
és egy fontos, a fi atalok érdekében végzett kábítószer-ellenes programot 
folytató információs hálózatot a Kistérségben. (4-5. oldal)

Fotó: Lethenyei



Visszatekintő

A hónap nemcsak időjárás tekintetében volt sokszínű: számos érdekes program zajlott, bele-
értve az újdonságokat, illetve a húsvéti ünnepkör hagyományait is.
Másodikán sportolt Veresegyház, ekkor került ugyanis sor a Futófeszt rendezvényre, melyen 
ezúttal is örvendetesen nagy számban vettek részt helyi és távolabbról nevezett futók is. A 
városi futóversenyen több távban mérhették össze gyorsaságukat és kitartásukat, így több 
korosztály is indulhatott. A Veresi Futófeszt új keletű hagyomány a városban, és egyre színe-
sebb programot kínál nemcsak a versenyzőknek, hanem az érdeklődőknek is.
Április 7-én, a dicsőséges Tavaszi Hadjárat állomásait járták be a Katonai Hagyományőrző 
Egyesület huszárjai és honvédjei. A díszes menet Veresegyházon, a Petőfi téren állt meg, hogy 
megemlékezzen a harcos elődökről.
A Költészet Napja alkalmából került sor Veresegyházon, a Szabadidős és Gazdasági Innová-
ciós Központ kamaratermében Horváth Lajos újabb verseskötetének bemutatására. A Fehér 
ingben címmel megjelent versgyűjteményből Farkas Zsolt olvasott fel a megjelenteknek. (Hor-
váth Lajos történésszel A Kistérség Újság márciusi számában beszélgettünk költői munkás-
ságáról és az új kötetről.)
Húsvét hétfőn az újabban Kaptárnak nevezett veresegyházi Tájházban kezdték a locsolkodást 
a hagyományőrzők. A mókázás később a Medveotthonban is folytatódott, ahol kirakodóvásár 
és gyermekprogramok is szórakoztatták a látogatókat.
Április 21-én A Váci Mihály Művelődési Ház és a MAMÜ Társaság Utolsó Réteg II. című kiállí-
tása nyitott meg az Udvarház Galériában. A kortárs művészek alkotásait bemutató csoportos 
kiállítás május közepéig még megtekinthető.

Szeszélyes és változatos április

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

A Tavaszi Hadjárat honvédei és a város 
képviselői

Húsvéti locsolkodás a Tájházban (Kaptár)

Toborzó tánc a Hagyományőrző Népi Együt-
tes előadásában

Ilyen volt a Húsvét hétfő a Medveotthonban
Csoportos kiállítás az Udvarház Galériában, 
május 13-ig még látogatható

A futáshoz kellett a megfelelő bemelegítés is Színpadi program, ahol  a hastáncosok spor-
tolnak

Vigyázz, kész, rajt!

A kötetből Farkas Zsolt olvas fel, a kép bal szélén a szerző, Horváth LajosHorváth Lajos verseskötetének bemutatóján

Locsolkodás nagy tételben, lovaskocsiról, 
hogy egy hölgy se hervadjon el
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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.

Május 14.+lehetséges pótalkalom: május 21. 
 

Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár! 
Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között alkalmi vásárlási lehetőség! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A meghirdetett börze a veresi és környékbeli családoknál, a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű 
holmitól való megválást szolgálja. Csere-bérével és adás-vételi lehetőséggel.  

 
A vásárlók tájékoztatására már facebook oldalunk is van: 

Veresi Bolhapiac 
 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén, alkalmi árusoknak a részvétel alkalmanként regisztrációhoz kötött: 
veresibolhapiac@gmail.com 

FELHÍVÁS

Erdőkertes Község Önkormányzata pályázatot 
írt ki a lakosság részére a település szebbé, ren-
dezettebbé tétele érdekében. Pályázni a követ-
kező kategóriákban lehet: Környezettudatos 
kert, Virágos épület, Szép kert.
Környezettudatos kert kategóriában az ingat-
lan előtti közterület, az utcáról látható előkert 
és belső kert rendezettségét, tisztaságát, gyom-
mentességét, fák, cserjék, virágok, gyepfelüle-
tek állapotát, gondozottságát, környezettuda-
tos víz, talajgazdálkodást, a növényválasztás 
harmóniáját és közvetlen környezetébe való 
illeszkedését, a kert és élővilág kapcsolatát 
(madáretető, itató) értékelik. Környezettuda-
tos kert kategóriában elvárás a kerti és kony-
hai hulladékok megfelelő kezelése, az esővíz 
gyűjtése és felhasználása, vegyi anyagok hasz-
nálatának minimalizálása.

Virágos épület kategóriában az épület ablak-
párkányain, erkélyein, lépcsőin az utcáról lát-
ható teraszon, homlokzaton kialakított virágok 
kompozíciók gondozottságát, a növényválasz-
tás és a látvány harmóniáját, az épülethez és 
közvetlen környezetébe való illeszkedését fi-
gyelik.

Szép kert kategóriában az ingatlan előtti köz-
terület, az utcáról látható előkert és belső kert 
rendezettségét, tisztaságát, gyommentességét, 
fák, cserjék, virágok, gyepfelületek állapotát, 
gondozottságát, a növényválasztás harmóniá-
ját és közvetlen környezetébe való illeszkedé-
sét, értékelik.

A pályázatra minden Erdőkertesen ingatlannal 
rendelkező lakos jelentkezhet.

Jelentkezési határidő: 2017. május 15.

Ifjúsági Táborozás
Erdőkertesen!

A SZEDER Közhasznú Egyesület illetve a  
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat közös 
szervezésében idén nyáron is lesz tábor, a követ-
kező időpontokban:

2017. Július 3-7. Játszunk Bábszínházat tábor  
 1-4. osztályosoknak

2017. július 10-14. Egyszer volt hol nem volt  
 tábor 1-4. osztályosoknak

2017. július 17-21. „Kalandorok kalandra fel!” 
 tábor 5-8. osztályosoknak

2017. július 24-28. Varázslatos tábor  
 5-8.osztályosoknak

2017 július 31-augusztus 4.  
 Mindent bele tábor 5-8. osztályosoknak

A tábor díja erdőkertesi, veresegyházi, 
galgamácsai, vácegresi, váchartyáni és rádi gyer-
mekek részére 7.500,-Ft/ 5 nap.

Külsős gyermekek táborának díja:
 12.000,-Ft/ 5 nap.

Tábor jelentkezés 2017. június 2-án 8.00 órától a 
Gyermekjóléti Szolgálat épületében. 
Cím: Erdőkertes, Fő út 51.

A tábori jelentkezéshez kérem, hozzák magukkal 
a gyermek TAJ kártyáját és lakcímkártyáját, me-
lyet le kell fénymásolnunk!

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

Elhárítják a legnagyobb úthibákat Csörögön

Csörögön az önkormányzat március végén megkezdte a legrosszabb állapotban lévő belső útszaka-
szok kijavítását. A rossz utak rendbetételére a VIS MAIOR pályázaton nyert összeg mellett jelentős 
összegű önkormányzati hozzájárulást is fordítanak. A munkálatok a jó idő beköszöntével folyamato-
san zajlanak, elsőként a Puskin utca, Alkotmány utca és az Akácfa utca kritikus szakaszai kerülnek 
sorra.

A hónap híre
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A hónap témája
KIJÓZANÍTÓ KÁBULATBAN – A LEGNAGYOBB FELELŐSSÉG A SZÜLŐKÉ

Tudjuk, halljuk, olykor tapasztaljuk is, hogy hiába a nagyváros zajától távoli, vidéki nyugalom, a kábítószer látens mó-
don mégis jelen van a környezetünkben. Legutóbb egy, az országos sajtóban is nagy port kavart tragikus veresegyházi 
eset irányította rá a figyelmünket, hogy nálunk is előfordulhat ilyesmi, és bár a drogok elterjedésének megakadályozása 
a rendőrség feladata, a felhasználás visszaszorításáért mindannyian sokat tehetünk. A városban évek óta jelen lévő 
KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) egy országos civil hálózat részeként foglalkozik a problémával, ami nem kis 
kihívást jelent egy olyan városban, ahol a fiatalok aránya a lakosság körében ilyen kirívóan magas.

A KEF nem hatóság - szögezi le beszélgetésünk 
kezdetén Varga Péter, a veresegyházi szervezet 
vezetője, aki szakmai és családi vonatkozásban 
is közel áll a témához: rendőrként több mint tíz 
éves tapasztalatot szerzett a kábítószer elleni küz-
delemben, három gyermekes édesapaként pedig 
fontos számára a fiatalok megóvása a súlyosan 
egészségkárosító szerektől. Tizenhét éve költö-
zött a városba, így az is motiválja a munkája mel-
lett végzett társadalmi tevékenységben, hogy a 
település jó híre, az itt élők biztonságérzete meg-
maradjon. 
- A KEF tehát nem hatóság, de még csak nem is 
szervezet – folytatja a bemutatást -, inkább ön-
kéntes alapon szerveződő, információt cserélő há-
lózat, lehetőség a drogok elleni társadalmi össze-
fogásra. Számon kérni, ellenőrizni, büntetni nem 
tudunk. A feladatunk, amiért annak idején létre-
jöttünk, hogy Veresen az ilyen jellegű, ifjúságot 
érintő problémákat feltérképezzük, és próbáljunk 
segíteni, ha szükség van rá. –
Péter megerősíti a kiábrándító hírt: a kábítószer 
Veresegyházon is jelen van, nemcsak azért, mert 
időnként itt is felröppennek rendőrségi hírek egy-
egy bűnszövetkezet vagy terjesztő elfogásáról, 
vagy mint legutóbb, halállal végződik a drogozás, 
hanem, mert lényegében minden hazai település 
fertőzött már. Az utóbbi időben megjelent olcsó, 
úgynevezett dizájner drogok még a szegényebb 
régiókban is elérhetők, sőt, átvették az alkohol 
szerepét…
- Hogy miért terjed ilyen ütemben a kábítószer? 
Nos, leginkább azért, mert gyorsított világban 
élünk: gyorsan kell berúgni, gyorsan kell jóllakni, 
gyorsan kell ágyba bújni, és így tovább… Ebbe a 
felfogásba sajnos nagyon jól beleillik a drog, ezen 
belül a már említett dizájner drogok, amik azon-
nal hatnak, és néhány száz forintból akár egész 
éjszakán át tartó mámort lehet szerezni. -
Csakhogy ez a mámor csalóka, hiszen ezek a sze-
rek teljesen ellenőrizetlenül kerülnek az ország-
ba, elsősorban távol-keleti készítőktől, és még 
maguk a dílerek sem tudják, hogy mit tartalmaz-
nak. A fogyasztók pedig főleg nem, és így még a 
rutinosabb droghasználók sem lehetnek biztosak 
benne, hogy mennyit vehetnek be gond nélkül. A 
szerek minősége változó, és nem lehet tudni, hogy 
az ugyanabból a forrásból beszerzett, ugyanolyan 
fantázianevű drog valóban ugyanazt a hatást vált-
ja-e ki, mint amire számítanak…
- Az ellenőrzés, a terjesztés megakadályozása na-
gyon nehéz feladat. Ahol ilyen sok a fiatal, mint 
ebben a városban, elsősorban a megelőzésre kell 
törekedni, amiben fontos szerep jut a felvilágosító 
munkának. Ennek keretében előadásokat tartunk 
az általános iskolákban, közösségi oldalt működ-
tetünk, ahol információt osztunk meg arról, mire 
figyeljenek a szülők, mire ügyeljen a fiatal, minél 
több témában, hogy ne legyen unalmas, érdekelje 
az embereket. A gondolkodást kell kissé átalakíta-
ni, hiszen nem egészen úgy van már, mint régen: 
ezek a dolgok sokkal alattomosabbak, sokan úgy 
sodródnak bele, hogy szinte észre sem veszik! –

Kulcsszerep jut a családnak

A család fontosságát és a szülői felelősséget nem 

lehet eléggé hangsúlyozni, ha a kábítószer elleni 
küzdelemről van szó. A legátfogóbb felvilágosító 
és megelőzési tevékenység sem pótolja ugyan-
is azt a bizonyos, napi odafigyelős beszélgetést, 
aminek a szülő és a gyerek között meg kellene 
történnie, hiszen csakis így lehet tudomást sze-
rezni arról, kikkel barátkozik, mi foglalkoztatja, 
és így lehet észrevenni azt is, ha megváltozik a 
viselkedése, a hozzáállása a dolgokhoz.
- Azt szoktam mondani, hogy ha a két éves gye-
rekkel együtt gyújtjuk be a tüzet, beszélünk a gyu-
fáról, akkor nyolc évesen valószínűleg nem fogja 
felgyújtani a házat, mert ismeri, kipróbálta már, 
nem akar kísérletezni vele. Ha figyelünk arra, 
amit a gyerek mesél, válaszolunk a kérdéseire, 
akkor a sok apró-cseprő téma között megjelenhet 
valami, ami lényegbevágó, és aminek a megvá-
laszolásával a helyes mederbe tudjuk terelni. De 
ha a lényegtelennek tűnő gyerekes dolgokat nem 
hallgatjuk meg, akkor nem fog később hozzánk 
fordulni, ha komoly problémái lesznek. –
Megdöbbentő, de a drogokkal a gyerek többnyire 
már iskolásként, 10-12 évesen találkozik, mintegy 
a szocializációs folyamat részeként. A már emlí-
tett felgyorsult világban nincsenek átmenetek sem 

a könnyű drogok használatától a kemény narkóig 
– már elmosódtak ezek a határok. Minden drog 
„csúnya”, és kárt tud okozni, jelenti ki a szakértő 
határozottan, és manapság már a drogokhoz való 
hozzájutás sem ütközik nehézségbe.
- Bár beszélni kell a gyerekekkel a kábítószere-
zésről, attól azért mindenkit óva intenék, hogy 
túlmisztifikálja a dolgot! Veresegyházon azért 
nincs nagy baj, egy-egy konkrét ügy ugyan nyil-
vánosságra kerül, de túlzott aggodalomra nincs 
ok. Ebben talán benne van az a 6-7 évnyi  fel-
világosító munka, amit az iskolákkal karöltve 
folytatunk, igyekszünk a szülőkkel is beszélni a 
szülői értekezleten, ahol próbáljuk felkelteni a fi-

gyelmüket és rávenni őket, hogy ne dugják a fejü-
ket a homokba. A felvilágosítás eredménye, hogy 
manapság már sok diák tud többet a problémáról, 
mert már hallott róla. –
Ha már szó esett arról, hogy a drogok túlmiszti-
fikálását el kell kerülni, nem lenne-e célraveze-
tőbb – csak eljátszva a gondolattal – engedélyez-
ni mondjuk a marihuána használatát, amit egyes 
csoportok időnként felvetnek a hazai közéletben 
is? Nos, a szakértő ebben a kérdésben nem ismer 
tréfát: szerinte minden tudatmódosító szer hasz-
nálatát egyformán tiltani kell. A legalizálással 
véleménye szerint átesnénk a ló túlsó oldalára: jó 
példa erre az alkohol, ami minden felnőtt számára 
elérhető, és az adatok szerint mégis 800 ezer alko-
holista él az országban.
- Egy-egy nagy sajtóvisszhangot kiváltó eset, mint 
a legutóbbi túladagolás, vagy a tavaly nyáron tör-
tént vadkender ültetvény felszámolás, pár napig 
érdekes az embereknek, aztán újra közömbösek 
lesznek, gyorsan lecseng. Ilyenkor igyekszünk 
többet beszélni róla a weboldalunkon, a közösségi 
oldalunkon. Nem mindig könnyű ez a munka, de 
szerencsére az önkormányzat is támogat minket, 
nyitott a törekvéseinkre. -

A veresegyházi KEF következetesen és kel-
lő szakértelemmel foglalkozik a megelőzéssel, 
az iskolai rendkívüli osztályfőnöki órákon és a 
facebook oldalukon (vereskef), és nagyon jó kap-
csolatban vannak a Köz-Pont ifjúsági házzal, ahol 
gyakran beszélget az általános iskolából már ki-
került fiatalokkal. Ősszel szeretnének elindítani 
egy előadássorozatot szülők, gyerekek, szociális 
és egészségügyi dolgozók részére, mindenkinek a 
saját területe felől megközelítve a témát, hiszen, 
bár a város hangsúlyozottan nem veszélyeztetett, 
beszélni, tájékozódni a drogokról azért kell, hogy 
a jövőben sem váljon azzá.

(KaM)

Így is el lehet tölteni a szabadidőt -  a veresegyházi fiatalok kiállítása március elején megerősí-
tette, hogy bízhatunk a fiatalok értékítéletében
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A hónap témája
CSABI NADRÁGJA JÓ LESZ RÁ…! - A CSENDÍTŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES HÉTKÖZNAPJAI

Pénzközpontúvá vált világunkban üdítő látni, hogy még mindig szép számmal akadnak olyan művészeti vagy egyéb 
csoportosulások, melyek tagjait jó célok, a közösségért való tenni akarás motiválják. Nem sajnálják a szabadidejüket, 
sőt, akár még anyagi áldozatot is hajlandóak hozni ennek érdekében. Ismerkedjünk meg most egy ilyen, fiatalokból álló 
tánccsoporttal, melynek tagjai a térségből verbuválódtak, és még tart bennük a lelkesedés!

Győzködöm a városi népeket, hogy a falusi kocsma nem ivó, hanem  „mee-
ting point”, szerver, a hírek gyűjtőhelye, csakúgy, mint a Kisbolt, vagy a 
„Fodrászmárti” üzlete.  Tudom például, hogy druszám, aki napi munkájában 
a nyárfák alatt ücsörgő szomjas népet itatja, szabad idejében népi táncol Ve-
resegyházon. Ám kiderült, hogy az együttes feloszlott (feloszlatták?), de ő 
tovább ropja Őrbottyánban. Hamar összetelefonálok egy találkozót Csizik 
Zsófiával és párjával, Hangai Csabával. Két lelkes fiatal fogad a könyvtár-
ban, majd azt mondtam: aranyosak. Felváltva sorolják az elmúlt év esemé-
nyeit:

- Többen is voltunk táncosok és baráti alapon tavaly februárban alakítot-
tuk meg a tánccsoportot. Elkezdtük a próbákat, de nem volt még nevünk. A 
városhoz kötődő nevet kerestünk, és országos hírű harangöntőnk, Gombos 
Miklós műhelye után választottunk nevet. Csendítő a harang palóc neve.
Csabi is, én is Fóton végeztünk táncosként. (Fóti Népművészeti Szakközép- 
Szakiskola és Gimnázium a szerk.) Ezért esett ránk a választás a csoport 
vezetésénél. Noha ez még csak az első évünk volt, sűrű programot tudhatunk 
magunk mögött, minden hónapra esett legalább egy fellépés, de előfordult, 
hogy több is. 

Már ezt is sikernek tartjuk, de még ennél is nagyobb öröm, hogy az idén visz-
szahívnak több olyan helyre is, ahol tavaly már szórakoztattuk a közönséget, 
megmutattuk a tudásunkat. 

Őrbottyánban soha nem volt néptáncegyüttes. Az ismert népdalkör mellé 
sikeresen illeszkedtek be a táncosok. Még hónapokkal ez első fellépésünk 
után is kaptunk buzdító elismerő szavakat. Vannak rajongóink, akik azért 
jönnek el egy rendezvényre, mert mi lépünk ott fel. 

A biztatásra szükség is van, mert támogatást alig kapunk. Már egy éve is 
gondoltuk, hogy nem lesz ez „sima partraszállás”. Addig, amíg a tapasztal-

tabb táncosokkal dolgoztunk, nem is volt semmi gond. A viharfelhők akkor 
kezdtek gyülekezni a fejünk felett, amikor toborzási felhívásunkat óriási ér-
deklődés fogadta. Több mint harminc jelentkező jött el az első próbára. Rö-
gös volt az út eleje. Főleg fiatalok jelentkeztek, akkor kezdték az egyetemet, 
főiskolát. Végigdolgoztuk az elmúlt évet, ám az idén nem számíthattunk a 
részvételükre, mert az iskolai elfoglaltságok háttérbe szorították a táncot. 
Végül is húsz főben állandósult a társulat létszáma. Továbbra is várunk je-
lentkezőket, van még hely a táncegyüttesben.

Csak a táncosoktól beszedett tagdíjakból költhetünk, más támogatást nem 
kapunk. A legnehezebb kérdés a pénz. A ruha, az utazás, mind pénzbe kerül. 
A környékbeli utaztatásban a veresegyházi Szlovák Zsolt - az ismert veterán 
gépkocsi gyűjtő - ígért segítséget, bár még nem vettük igénybe. Legmesz-
szebb eddig Jászkisérbe mentünk, ám ezek a koros buszok nem bírják már az 
ilyen hosszú utat. Megtankoltuk hát az autóinkat, és saját zsebből utaztunk 
fellépni. A szlovákiai fellépésünkre az önkormányzat által szervezett busszal 
utaztunk, a városi küldöttséggel együtt. A támogatás, a pénz hiánya megha-
tározza, hogy csak a környéken tudunk fellépni. Csak álom, hogy eljussunk 
egy fesztiválra, egy távolabbi eseményre, hogy ott mutassuk meg, hogy mit 
tudunk.   

Az a szerencsénk, hogy sokaknak van viselete (népviselet, a szerk.), ott-
honról hozták, örökölték szülőktől, nagyszülőktől. Nem tudnánk megven-
ni ezeket a ruhákat, és a fellépésekhez elengedhetetlenek.  Ebben az évben 
kapunk az önkormányzattól százezer forintot, ez két viselet ára. Eddig az 
általunk öt-tíz év alatt gyűjtött ruhákban léptek fel a táncosaink. Egymás 
között is cserélgetjük, kölcsönadjuk a ruhákat, néha csak ez segít. Keményen 
spórolunk, hogy mindenkinek legyen egyforma alapviselete. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy mindenkinek egyforma fellépő ruhája lesz, csak a színek-
ben lesz különbség. Két-három alsószoknya, egy mintás felső szoknya, egy 
mintás kötény és egy mintás blúz. Ezt nevezik alapviseletnek. Nem vagyunk 
bejegyzett egyesület, önkormányzati csoportként működünk, támogatásként 
ingyen megkapjuk a próbahelyet és a hangosítást. Bizony hajszálon függe-
nek a pénzügyek. Pályázni majd akkor tudunk, ha egyesületté alakulunk, 
fontolgatjuk ezt is. 

Nehezen bírjuk ezt a helyzetet, úgy érezzük, hogy kellene és lehetne is támo-
gatni minket, hisz a szórakoztatás mellett kultúránk jelentős része a néptánc.  
Bárhol lépünk is fel, megértik, nincsenek nyelvi nehézségek. 

Hogy érdemes-e, megéri-e? Mind a ketten dolgozunk mellette, főállásban, 
sokszor csakugyan fárasztó. de a fellépések után, a nézők elismerő szavait 
hallgatni szinte minden pénzt megér!

(H.I.) 

Színpadon a Csendítők

Összhangban
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Pályázatok

0%-os kamatozású hitelprogram a Pest megyei 
vállalkozásoknak

A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Kö-
zépvállalkozások olyan kapacitásbővítő be-
ruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi 
szempontból életképesek, jövedelemtermelők, 
ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy 
nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási 
forráshoz.

A  kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a 
projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üz-
leti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyé-
ni vállalkozók esetében az adóalapba számított 
bevétel) növekménye: a projekt befejezési évét 
közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a 
kölcsön összegét. vagy a projekt befejezési évét 
közvetlenül követő második üzleti év végére el-
éri az 5%-ot, vagy a projekt befejezési évét köz-
vetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot 
(a 3 közül 1 szempont vállalása kötelező!).

Támogatható tevékenységek: 

A kihelyezett kölcsönök az alábbi, gazdaságilag 
potenciálisan életképes Projektek megvalósítá-
sához használhatók fel: új tárgyi eszköz beszer-
zése, használt eszköz beszerzés.

FONTOS: a projekt keretében csak korszerű 
gépi berendezésekbe történő beruházás valósul-
hat meg! (Korszerű: a hitelkérelem benyújtása-
kor a berendezés gyártási időpontja maximum 5 
évvel korábbi időpont) és amelynek működteté-
sével - a beruházás olyan kapacitásbővítést ered-
ményez, amelyre tényleges piaci igény mutatko-
zik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, 
versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.
A kölcsön összege: 1-50 mFt (nettó)
Saját forrás: igazolt 15%
Kamat: 0 %
Futamidő: 5-7 év
Türelmi idő a tőketörlesztésre: 12-36 hónap
Nincs: kezelési költség, előtörlesztési díj, ren-
delkezésre tartási díj

Biztosítékok:

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe 
bevonni. Az ügyletek minimálisan elvárt fe-
dezettség mértéke új eszköz vásárlásakor a 
tőkesítettség 40%-a, használt eszköz vásárlása 
esetén 100%. Több típusú eszköz vásárlása ese-
tén súlyozással számítandó, az egyes biztosítéki 
fedezetek fedezeti szorzóval diszkontált befoga-
dási értékeiből számítva. Az alábbi biztosítéki 
formák fogadhatók el: ingatlan jelzálog, ingó 
jelzálog (gépen, berendezésen, járművön), fize-
tési számlakövetelésen alapított óvadék, gazda-
sági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos 
készfizető kezessége, egyéb természetes vagy 

jogi személy készfizető kezessége, hitelintézet 
által vállalt garancia.

Benyújtás: 2017. márciustól folyamatosan

Vállalkozói épületenergetikai kombinált 
pályázat Budapest és Pest megye területére

A VEKOP pályázat célja az épületek hőtechnikai 
adottságainak javítása, nem termelési célú fűté-
si, hűtési és használati meleg víz rendszereinek 
korszerűsítése megújuló energiaforrás haszno-
sításával, világítási rendszerek korszerűsítése, 
valamint megújuló alapú villamosenergia-ter-
melés.

A VEKOP pályázat kapcsán egyszerűsített eljá-
rással, egyablakos rendszerben igényelhető visz-
sza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. 
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 
egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem 
térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a 
piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló köl-
csönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát 
vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből 
és 10% önrészből tevődik össze, amelyek együt-
tesen határozzák meg a projekt teljes költségét.
FONTOS: kizárólag abban az esetben hozható 
pozitív támogatói döntés, amennyiben a támo-
gatást igénylő mind a vissza nem térítendő tá-
mogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére 
jogosultságot szerez. E miatt szükséges az elő-
minősítés, azaz pályázat és hitelképesség vizs-
gálat.

Mekkora összeghez juthat? 

3 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem 
térítendő támogatásként (kb. 45%), valamint  
3 millió Ft és 50 millió Ft közötti kedvezmé-
nyes, 2%-os kamatozású kölcsönhöz.

Pályázni az alábbi megújuló energiakorszerűsí-
tésre lehet
 · napelem/napkollektor,
 · pellet, faelgázosító kazán stb. 
 · napelemes rendszer hálózatra történő  
   termelés, kizárólag a használt épület vonat- 
  kozásában,
 · külső hőszigetelés,
 · nyílászáró-szerkezet csere,
 · nyári hővédelem (pl. redőny),
 · fűtéskorszerűsítés és használati melegvíz 
  előállítás csere,
 · bel- és kültéri világítási rendszerek cseréje,
 · hőszivattyús rendszerek kialakítása
A pályázat elérhető 2017. február 8-tól!

(További információ: www.arundo.hu)

Gépkocsi a rendőröknek az alapítványtól
A hónap híre

Új gépkocsival gyarapodott a Gödöllői Rend-
őrkapitányság gépjármű-állománya április 20-
án 10.00 órakor: az új szerzemény egy Dacia 
Dokker típusú gépjármű, amelyet a Gödöllői Ön-
kormányzat támogatásával a Gödöllő és Környé-
ke Közbiztonságáért Közalapítvány adományo-
zott a PMRFK-nak. A kocsit dr. Mihály István 
rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetője ünnepélyes keretek közt 
vette át dr. Gémesi György polgármestertől és 
Rétfalvi Antaltól, az Alapítvány kuratóriumi el-
nökétől.

Ezzel az új autóval eredhetnek majd 
a szabálysértők és a bűnelkövetők 

nyomába a rendőrök
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Közélet
KÖZMEGHALLGATÁS

Volt, ahol még az elmúlt év végén, volt, ahol már 
az év elején megtartották a települések a közmeg-
hallgatásokat. Ezek azok az alkalmak, amikor a 
képviselő-testület nyilvános ülésen találkozik a 
helyiekkel, akik közvetlenül fordulhatnak hoz-
zájuk észrevételeikkel, problémáikkal. A Kistér-
ség központjában, Veresegyházon március utolsó 
napján volt alkalom meghallgatni a polgármester 
beszámolóját az önkormányzat munkájáról, és 
felvetni az itt élőket érintő problémákat közvet-
lenül a testületnek.

Pásztor Béla polgármester úr rövid felszólalást 
ígért a szokásosnál talán kevesebb résztvevőnek, 
hogy minél több idő jusson inkább a lakossági 
észrevételek megvitatására, ám annyi mindent 
érintett a beszámolóban, hogy végül igen részletes 
tájékoztatást kaptak az elmúlt év eredményeiről 
és az idei évben tervezett feladatokról. Nem cso-
da, hiszen mára már 18 ezer fős a város, 4300 18 
év alatti fiatal él itt, a munkahelyek száma 6 ezer, 
2200 vállalkozás működik – így a tennivalók nem 
foglalhatók össze pár percben. De lássunk néhány 
fontosabb, vélhetően nagyobb érdeklődésre szá-
mot tartó részletet!

Az elmúlt év eredményeit tekintve 3.6 milliárd 
forintot fordított az önkormányzat beruházásokra, 
melyek közül a legnagyobb mérvű a Szentlélek 
templom megépítése volt, amely a vallásgyakor-
lás mellett színvonalas zenei rendezvények, talál-
kozók megrendezésére is alkalmas. A régi katoli-
kus templom külső felújítása már megtörtént, és 
a jövőben a belső megújítása is sorra kerül. Így 
el tudja látni szakrális feladatát, és szintén hely-

színéül szolgálhat komolyzenei, illetve kulturális 
rendezvényeknek. Szintén nagy összeget, fordí-
tott a város tavaly az utak rendbetételére, csapa-
dékvíz-elvezetésre (400 millió forint értékben).  
A legnagyobb építkezés a Patak utcában zajlott, 
ahol a város további fejlődési irányát is szem előtt 
tartva hosszú távon is megfelelő módon épült ki a 
rendszer. A fejlődés lehetőségének teret adva in-
gatlanokat, és Budapest irányában további földte-
rületeket vásárolt az önkormányzat. A kiadásokat 
pályázati lehetőségek híján a 4,1 milliárdnyi adó-
bevételekből, illetve az intézmények 1.6 millió 
forintos működési bevételeiből tudták fedezni, de 
hitelre is szükség volt: az év végén 2.5 milliárd 
forint volt a hitelállomány.

Az idei esztendő legnagyobb újdonsága, hogy 
megkezdődik az oktatás a katolikus gimnázium-
ban. Egyelőre még nem a Fő út mentén megépí-
tendő épületben, hanem a régi városházán, me-
lyet természetesen át kell alakítani, hogy a célnak 
megfeleljen. A gimnázium épülete két ütemben 
épül, teljes egészében 2019-ben készülhet el. Az 

EGYMI iskola 9 tanteremmel már készül az Újis-
kola utcában, és erre a környékre épül a kézilabda 
munkacsarnok is. 

Megoldandó nagy feladat a várost elkerülő út, és 
az autópályához vezető közvetlen becsatlakozás 
megépítése a közlekedés javítása érdekében, illet-
ve az új gyógy-és termálfürdő megvalósítása is, 
melyet pénzügyi források híján a lakosság anyagi 
segítségével tart kivitelezhetőnek a város veze-
tése. Az 5-6 milliárd forintra becsült fürdőberu-
házás előkészítése már évek óta zajlik, és építési 
engedély is van rá.  A tervek között szerepel még 
új városi könyvtár építése, az Álomhegyi-tó kör-
nyezetének kialakítása, és az anyagi lehetőségek 
függvényében akár jégcsarnok létesítése is.
  
A lakossági észrevételek többsége, mint rende-
sen, még mindig az egyes rossz állapotú utak 
(Patak utca) és a járdák megépítésének igényét 
jelezte. A Patak utcával kapcsolatban kiderült, 
hogy az a pályázat, amelyet a város beadott az 
utca elejétől a GE-ig tartó kerékpárút létesítésére, 
nem járt sikerrel, így a teljes Patak utcát saját erő-
ből kell kiépíteni. A közlekedéssel kapcsolatban 
is többen felszólaltak, felmerült a Pázmány utca 
egyirányúsításának szükségessége is, és akadt, 
aki felhívta a figyelmet az Anonymus utca sar-
kán lévő, elhagyatott játszótér állapotára, amit 
helyre kellene állítani, hogy újra használhassák 
a környék gyerekei. Érkezett kérdés a termálfű-
téssel kapcsolatban, észrevétel a vasúti megállók 
állapotát, kivilágítását, és a gyalogosközlekedés 
biztonságosabbá tételét illetően is. Minden hoz-
zászólás építő jellegű volt, és főként a többséget 
érintő témákban hangzott el, ahogy egy jól műkö-
dő közösségben lennie kell. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
pályázatot hirdet a középfokú köznevelési 
intézmények első, második vagy harmadik 
évfolyamán tanuló roma származású fiata-
lok tanulmányai eredményes befejezésének 

elősegítésére és a rendőri pálya választásának 
ösztönzésére

a 2017/2018. tanévre

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a roma származású fiatalok 
nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési in-
tézmények nappali tagozatán első, második vagy 
harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre 
semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a 
pályázat benyújtásának évében elért, év végi 
tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A 
pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyúj-
tásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) valamely rendészeti szakközépiskolába vagy 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudományi Karára való, a középfokú közneve-
lési intézmény elvégzését követő jelentkezés, 
a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez 
szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek 
teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos 
szolgálati jogviszony létesítésének vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi meg-
szerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő 
– a szakiskolai tanulmányok befejezését követő 
tanévben történő – folytatásának vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó 
vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és 
a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a 
szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátá-
sát nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, 
az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, 
valamint a támogatás időtartama alatti megálla-
pításához szükséges vizsgálatok írásban történő 
vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása 
során a megyei/fővárosi Rendőr-főkapitányság 
rendelkezésére bocsátott személyes – köztük 
különleges – adatoknak a cigány származású fi-
atalok rendőrré válásának elősegítése érdekében 
a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer 
létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel 
kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban 
foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, 
hogy e követelményeknek való megfelelés meg-
állapítása érdekében a pályázó lakó- és családi 
körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire 
vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási 
szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség 
bármikor megvizsgálhatja;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

A támogatás formája, mértéke

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a 
rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költ-
ségvetésük terhére, a középfokú köznevelési 
intézményben folytatott tanulmányok hátralévő 
idejére az alábbiak szerint:

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákott-
honi vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai 
ellátás költségeinek teljes körű térítésével;

b) tanévenként – számla alapján, személyenként 
legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási 
segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek 
számla alapján történő, teljes mértékű téríté-
sével, az egyéb taneszközök esetében pedig 
- ugyancsak számla alapján - tanévenként és 
személyenként legfeljebb 4500 forint értékha-
tárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény 
függvényében a tanév alatt, havi rendszeresség-
gel folyósított pénzbeli juttatással:
da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 
2000 forint/hónap,db) 3,51-4,00 tanulmányi 
átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 
4000 forint/hónap,
dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 
5000 forint/hónap összegben;
e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai 
nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, terü-
letileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.

A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetője által kijelölt személyekből álló 
bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata 
alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 
2017. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulók-
kal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támo-
gatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási 
Szolgálat Kiképzési Alosztály kiemelt főelőadó-
jától, Szép Lászlóné c. r. alezredestől 
(tel.: 06/1/443-5800/30-533) kérhető.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt év ered-
ményeiről és az idei tervekről
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Kultúra

Az Erdőkertesi Faluház és 
Könyvtár májusi programjai

Egész hónapban látható A HAGYOMÁNY 
SZOLGÁLATA
A Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete 
tagjainak kiállítása - 
Megtekinthető: június 13-ig

Május 1. (hétfő) MAJÁLIS  AZ IFJÚSÁGI 
TÁBORBAN (részletesen plakátokon és a hon-
lapokon)

Május 7.  (vasárnap) GOMBAISMERETI 
TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Indulás a Faluház elől 8.00 órakor (részletes 
tájékoztató plakátokon és a honlapon) 

Május 9.  (kedd) ESZAK 60+ Anyák napi ün-
nepsége

Május 12. 19.00 SZÍNHÁZI ELŐADÁS  
Molnár Ferenc: Liliom  – a Thália Színistúdió 
előadásában
Belépődíj: 1.200.-Ft és 900.-Ft (elővételben 
már kapható!)

Május 18.  (csütörtök) 14.00-18.00 VÉR-
ADÁS

Május 19. 18.00 TÁRSASKÖR „Az ismeret-
len ismerős” - Verebélyi Kincső folklorista, 
egyetemi tanár előadása Róheim Géza etno-
gráfus életéről

Május 26. (péntek) 16.00 Kertesi Gitársuli 
növendékhangversenye

Május 27. (szombat) „Családi nap a termé-
szetben” -  Túra a Budai-hegyekben 
(Rám-völgyi túra) – bővebb tájékoztató a honla-
pon és plakátokon.

Május 27. (szombat) 14.00 - ULTI-KLUB

Május 28. (vasárnap) 17.00 óra
NOSZTALGIA KLUB

Júniusi előzetes:

Június 9. 10.00; 11.00 és 18.00 órakor a Neu-
mann János Általános Iskola diákjainak év 
végi gálaműsora

Június 10-én CSALÁDI NAP az Ifjúsági Tá-
borban, fellép többek között az Alma Zenekar, 
Horti Zoltán mesemondó, és még mások.

Június 13.  16.00 Könyvbemutató - Dulai Éva 
(a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesület 
elnöke): Fehérhímzések Szadán (2. kiadás) 
könyvének bemutatója - a kiállítás záró ren-
dezvénye

Június 10-én (szombat) 10.00 EGYMI ballagás
Június 30. (péntek) 10.00 Semmelweis Nap 
(ESZAK)

Június 26-30-ig Természetismereti és Termé-
szetjáró Tábor a Dunakanyarban

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub 
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk 
mindazon érdeklődők jelentkezését, akik el-
hivatottságot éreznek a település múltjának 
kutatására, az itt kezdetekben megtelepe-
dett családok életének, sorsának felderíté-
sére.

Gyűjtsünk minél többet szelektíven!
A közszolgáltatások közül a hulladékgazdálkodás az egyetlen, amiben nekünk, az ügyfeleknek 
is tevőlegesen közre kell működnünk. Hiába indulnak el a Zöld Híd központjaiból minden 
reggel a gyűjtőjáratok, nélkülünk üresen térnének vissza. Egyszerű a magyarázat, hogy miért.

Felkattintjuk a kapcsolót – van áram. Eltekerjük a csapot – folyik a víz. Megnyitjuk a gázt – főz-
hetünk, fűthetünk. Bonyolult csőrendszer köt minket össze ezekkel a közszolgáltatásokkal. De mi 
a helyzet a hulladékokkal? Az első különbség, hogy sajnos nincsen semmilyen különleges cső-
rendszer, amin keresztül a hulladékok kikerülnének a háztartásokból és a feldolgozó központokba 
vándorolnának.
A második, hogy a hulladékainkkal foglalkoznunk kell: szétválogatni, összegyűjteni, rendszerezni.
A szemét bizony figyelmet és időt követel magának. Körülbelül napi tíz percet, ami egy évben kábé 
61 óra. Durván két és fél nap. Sok időnek tűnhet, de nézzen szét most otthon vagy a munkahelyén: 
mennyi minden van Ön körül! Na, ez mind hulladék lesz egyszer! Vagy holnap, vagy egy év múlva. 
És mit csinál vele? Ugye kirakja a kukába vagy megvárja a lomtalanítást? Önnek eddig van vele 
dolga. Onnantól pedig a Zöld Híd gondja.
Komoly rendszerek lépnek működésbe, hogy eltakarítsák mindazt, amire már nincs szükségünk. És 
ez bizony mind pénzbe kerül, amihez mindannyiunknak hozzá kell járulnunk. Egyrészt azzal, hogy 
összegyűjtjük, szelektáljuk és kirakjuk a hulladékokat. Másrészt azzal, hogy rendesen befizetjük a 
szállítási-kezelési díjat. Mert nem csak a szállításért fizetünk, hanem a feldolgozásért is. Magyar-
országon átlagban egy család bruttó 32 ezer forintot. Az annyi, mint 90 forint naponta. Egy ábécés 
kávé ára tejjel cukorral. Sok? Kevés? Az attól függ.
Egy személy hatvan deka háztartási hulladékot termel. Naponta. A szomszédai, családtagjai, barátai 
szintén ennyit. Egy átlagos család közel két kilót naponta, azaz majdnem 600 kilót egy év alatt. A 
Zöld Híd Program szolgáltatási területén élők 60 millió kilogrammot évente. Az 333 darab Boeing 
747-es Jumbo tömege. Irtózatos mennyiség. Valamennyit a Program munkatársai kezelik és dol-
gozzák fel. Egy kilónyi hulladék biztonságos eltüntetése kábé 50 forintba kerül. 
Ebből az összegből nemcsak elszállítják és feldolgozzák, hanem biztonságba is helyezik és 30 éven át 
utókezelik a hulladékainkat. Nem egy hónapig, 30 évig! Ha hazaszállíttatok egy hűtőt, egy fuvar 4-5 ezer 
forintomba kerül, egy bútoré legalább 10 ezerbe. És amint kicsomagolom, ott a szemét. A házhoz szállí-
tásért hajlandóak vagyunk fizetni, de a keletkező hulladék elszállításért már nem? Az ingyenes lomta-
lanításkor az emberek többsége már a sarokig sem hajlandó elvinni a kopott fotelét vagy a rossz tévéjét. 
De azért hajlandó fizetni, hogy újonnan kiszállítsák neki…
A szelektív gyűjtés az egyetlen pont ahol visszakaphatunk abból, amit a hulladékért fizetünk.
2016 során a Zöld Híd Programban közel 5300 tonna újrahasznosítható hulladékot gyűjtöttünk szét-
válogatva. Ebből 410 tonna PET-palackot, 60 tonna mosószeres flakont, 137 tonna fóliát, 1169 ton-
na papírt, 15 tonna alumínium dobozt, 700 tonna vasat és 780 tonna üveget készítettek elő további 
hasznosításra. Minél többen és minél több szelektív hulladékot gyűjtünk, annál több a kiváloga-
tott nyersanyag, amit vissza lehet forgatni az ipari körforgásba. Az újrahasznosított nyersanyagból 
előállított termékek pedig jóval kevesebb energiát igényelnek és alacsonyabb környezeti terhelést 
jelentenek.

FORRÁS: Zöld Híd Program

Környezetvédelem

HELYI TERMÉK – HELYI PIAC

Néhány éve már ismert fogalmak, s néhány éve már törjük a fejünket azon, miképp is valósíthat-
nánk meg ezt Erdőkertesen. Több kötetnyi szakirodalmat olvastunk, elmentünk tapasztalatcserékre, 
konferenciákra, meglátogattunk valóságosan működő piacokat, spontán beszélgetéseket kezdemé-
nyeztünk a témában. Arra jutottunk, hogy maga a piac a fizikai valóságában komoly infrastrukturális 
beruházást igényelne. Ez a község költségvetését érintené, és ez egyrészt túl van a mi kompeten-
ciánkon, másrészt hosszabb időt igénylő tervezést folyamat kell, hogy megelőzze, aminek vannak 
lebonyolítási szabályai (előzetes igényfelmérés, kockázatelemzés, stb.).
Mi viszont azt látjuk, hogy a „termék” itt van, és a reménybeli fogyasztójára vár. Nem halogatnánk
tovább, elindítanánk egy virtuális piacot. Informálisan ez pár éve működik is, hiszen így jutunk 
többen tavasszal eperhez, nyáron sárgabarackhoz és körtéhez, ősszel szőlőhöz, s most „felütötte 
fejét” a csiperkegomba. No, még nem a réten, csak egy kedves ismerősünk pincéjében, aki megkért, 
hogy a gombász-társaság figyelmét hívjam fel a vételi lehetőségre, amíg ki nem építik a folyamatos 
termésnek induló gomba vásárlói körét.
Az első lépés ebben is az igényfelmérés, egyik oldalról a kínálatot, másikról pedig a keresletet kell
összegyűjteni, egy adatbázist létrehozni. Ez után jön az adatok feldolgozása, majd a termelő és a 
fogyasztó közvetlen kapcsolatba kerülése. Ezt mi online folyamatban képzeljük el, de arra is gon-
doltunk, hogy nem mindenki használja a modern technikát. Az ő számukra a bejárati ajtó mellett 
elhelyezett „KERES – KÍNÁL” tábla jelenti majd az információforrást. Készítünk ehhez nyomtat-
ványt, amit kitöltve a szükséges adatokkal feltehetnek a táblára.
Van persze még jó néhány kidolgozásra váró feladat (a törvények, szabályozások betartását minden-
képpen szem előtt tartjuk), várjuk hát a javaslatokat és a segítséget.
Az a törekvésünk, hogy a helyben megtermelt, és a háztartásban feleslegesnek bizonyuló javak 
mások számára hozzáférhetők legyenek. Ha ez megvalósul, nem csak a környékünkön élő emberek
életminősége fog javulni, de a tudat, hogy ezzel a környezetünk védelméhez is hozzájárulnak, bizo-
nyosan pozitív változást hoz az emberek kedélyállapotában is.

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
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Helytörténet

Ivacs falu neve a régi magyar iva azaz tiszafa nö-
vény nevéből vagy a régi magyar Iva személy-
névből esetleg az Ivanból származik. Ivacs falu 
keletkezésének idejét a régészeti leletek alapján 
X. századra tehetjük.

Veresegyház határában délkeletre terül el nagy-
jából a Folyás patak és a Sződ-Rákos patak /
nagypatak/ által határolt területen, egy lapos 
mintegy 500-600 méteres dombháton.

A 10-11. századi Ivacsnak még nem volt templo-
ma. I.István király II. törvénykönyvének  /1030-
1038/ 1.pontja rendelte el, hogy minden tíz falu 
építsen egy templomot. 
A 11-12. században épülhetett fel az első kis-
méretű templom Ivacson, amelyet jelenleg még 
nem ismerünk.

Létére azonban abból a tényből következtetünk, 
hogy a tatárjárás után 1260-1270. között felépült 
templom körül nincs meg a cinterem, a temető. 

Ivacs falu templomát 1976-77-ben tárták fel.
Iva erdőket, fákat legkorábban  1257-ben em-
legetik oklevelek. 12-13. században egy utcás,  
14. században keresztutcás település volt. Ivacs 
falu lakossága 30-40 fő lehetett. Ez a népesség 
újabb beköltözésekkel gyarapodott az 1241-es 
tatárjárásig. 1241 tavaszán elpusztított faluból 
a népesség elmenekült, majd egy részük vissza-
tért. Az 1260-1270 között épült templom 50 m2 
–es 150 fő  befogadó képességű volt. A 14. szá-
zadra a népesség tovább növekedhetett, elérhette 
a 200-250 főt. Első okleveles említése
 1430-ból származik.
Ivacs falu a 10-14. század folyamán állott fenn. 
Lakói úgynevezett földházakat építettek ez alatt 
a kb. 400-450 év alatt. Árpád kori falu volt.

1911-ben megépült Magyarország első villamos 
vontatású vasútja, Rákospalota-Veresegyház-

Gödöllő-Vác között, de Ivacson nem volt meg-
állója.

81 évet kellett várni, hogy épüljön megállója. 
1991-92-ben a község lakossága már másodjá-
ra fogott össze /Először Rákospalota-Újpesten 
építettek peront a piacra járó asszonyoknak/ és 
megépítették Ivacs megállót. 1992. május 1-én 
adták át kis ünnepség keretében és fogadták a je-
lenlévők az első személyvonatot. 
Veresegyház – Ivacs kertvárosi területén 2012. 
június 23-án került sor a Nádasliget Pihenőpark 
átadó ünnepségére. A jelenlévők megtapasztal-
hatták, hogy egy közösség összefogása csodákra 
képes.
Irodalom: Horváth Lajos Veresegyház története 
1945-ig
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub 
Veresegyház Gombos István

25 ÉVE ÁLL MEG A VONAT IVACSON

Nagy öröm volt az állomás megnyitása, ahogy ma már az is, hogy  modern, szép szerelvények 
járnak
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A hónap híre

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 Trans-Motors Kft. szadai 
telephellyel 
GÉPJÁRMŰVEZETŐT 
keres billenős tehergépjárműre.

 szadai 

keres billenős tehergépjárműre.keres billenős tehergépjárműre.

 
Elvárás: C kategóriás vezetői engedély. 
Előnyt jelent E kategóriás jogosítvány. 
Jelentkezés módja: fényképes szakmai 
önéletrajzzal az info@transmotors.hu 
e-mail címen 
vagy +36 30/ 948-1998 telefonszámon. 

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
SZAKÁCS 

munkakörbe munkatársat keres
Feladatok:
- Nyersanyagok előkészítése, feldolgozása,
 receptúra alapján az étlapon szereplő menük
 elkészítése, kiadagolása. 
Elvárás: 
-     szakács  szakirányú végzettség
- a munkakör cukrász végzettséggel is betölthető
- pályakezdők és főzőkonyhai gyakorlattal rendelkezők  jelentkezését
 is várjuk.
Bérezés: KJT szerint (alapbér+pótlék)
A kinevezés határozatlan időre szól és az állás azonnal betölthető. 
Érdeklődés személyesen: Tóth Gáborné intézményvezetőnél, 
Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06-20-428-55-07 
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

munkakörbe munkatársat keres

- a munkakör cukrász végzettséggel is betölthető
Hosszú távú munka, 
heti fi zetéssel. 

Jelentkezni telefonon:
Fazekas Csaba 
06-70-507-5950

Hosszú távú munka, 
heti fi zetéssel. 

Jelentkezni telefonon:
Fazekas Csaba 
06-70-507-5950

AZONNALI KEZDÉSSEL 

• VILLANYSZERELŐKET, 
• BETANÍTOTT  VILLANYSZERELŐKET, 

• SEGÉDMUNKÁSOKAT 
FELVESZÜNK. 

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:104,87%,VSM(elm.):50,37%,(forg.):60,94%, KK:157968.

Pelikánsuli Kft.

2017. MÁJUS 10-ÉN  ÉS 24-ÉN 

Megnyitott a  kalandpark
Áprilisban már birtokba vehették a veresegyházi Medveotthonba látogató gyerekek a csaknem egy éve várt új 
játszóteret és kalandparkot. 

A Macikaland Park üzemeltetői a Medveotthon melletti területen ügyességi akadálypályát és kötélpályarendszert 
építettek, ahol 3 éves kortól kispályán, 130 centiméteres magasságtól junior pályán próbálkozhatnak a kalandvá-
gyó gyerekek.

A kalandpark egyelőre hétvégeken és ünnepnapokon 10.00-17.00 között tart nyitva, júniustól pedig szerdától 
vasárnapig üzemel.

Apróhirdetés
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

ÁLLÁS

Gyakorlott ingatlanközvetítőket 
várunk, kezdőket ingyenes tanfolyammal.

10-16 óra között 
Dr. Makkos Ingatlan Centrum 

Veresegyházi Iroda 
 06-20-9446205  06-28-589-120

·
Építőipari cégünk tapasztalattal rendelke-

ző kőművest és segédmunkást keres 
Veresegyházról vagy környékéről, 

kizárólag hosszú távra.
Józan, megbízható életvitelű munkatársak 

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

·
Sok szabadidővel és gk-val rendelkező 
aktív, megbízható  nyugdíjas kollégát 

keresünk átlagosan heti 2-4 alkalomra, 
rugalmas időbeosztással Veresegyház és 

környékéről.
Időpont: 10 – 15 óra között: 

tel: 06 20 9446205  és    28 589 120

·
Veresegyház központi részén lévő fod-

rászüzletembe műkörmös/pedikűrös/ma-
nikűrös kollégát keresek. 

Érdeklődni lehet a 06 70 459 6705 
telefonszámon.

A kalandpark bátor vendégei. 
(Fotó Macikaland)

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



Big Milk jégkrém
Vanília, Csokoládé 1l

Zott Jogobella 
joghurt
Eper, Áfonya, Meggy
150 g, 727 Ft/kg

Vobro 
desszert
Cherry Roses
90 g, 7544 Ft/kg

Royal ementáli 
típusú sajt

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

Pr

Zöld növényfal trendek és ötletek a Pálmaház Kertészet ajánlásával
Örökzöld és lomhullató növényekből egyaránt kialakíthatunk sö-
vényt. A magasra növő örökzöldekkel eltakarhatjuk kertünket a 
kíváncsi tekintetek elő, míg az alacsonyabbra növő fajtákat ott cél-
szerű alkalmazni ahol nem a takarás az elsődleges szempont. A gö-
döllői Pálmaház Kertészet széles választéka lehetővé teszi, hogy a 
számunkra legideálisabb növényfalat alakítsuk ki. Lássuk, melyik 
növények a térelválasztás bajnokai!
A leylandi ciprus (Cupressociparis leylandii) évente egy métert is 
képes nőni. 80 cm-ként vagy 1.5 méterenként szokás ültetni attól 
függően, hogy már a telepítés évében szeretnénk-e hogy a kellő mér-
tékű takarás megvalósuljon. Állandó nyírásával egy áthatolhatatlan 
növényfalat tudunk létrehozni.
Amennyiben lomblevelű örökzöldből szeretnénk a sövényünket 
kialakítani, akkor a babérmeggy (Prunus laurocerasus) és a ko-
rallberkenye (Photinia fraseri) a legjobb választás. Az utóbbi ér-

dekessége hogy a friss hajtások végei 
piros színűek, így csempésznek egy 
kis élénkséget kertünkbe. A Novita 
babérmeggy 3-5 méter magasra tud 
megnőni, így kiváló takarást biztosít 
számunkra. A Camilvy korallberkenye 
közel 2 méterre nő, de állandó met-
széssel alacsonyan tartható. Tavasz-
szal a friss hajtásai sötétlilás színűek. 
Örökzöld térelválasztóként a bam-
buszokról (Phyllostachis sp) sem 
feledkezhetünk meg, hiszen ezek a 

növények is tökéletesek a takarásra.
Lehetőségünk van arra is, hogy sövényünket különböző fajta növé-
nyekből alakítsuk ki. Ennek az az előnye, hogy ebben az esetben nem 
egy homogén növényfalunk van. Lombhullató és örökzöld növények 
is kombinálhatók, így téve még változatosabbá a sövényünket. Erre 
kiválóan alkalmas az aranytarka japán kecskerágó (Euonymus 
japonicus elegant aureus), a japán babérsom (Aucuba japonica), 
piroslevelű hólyagvessző (Phsocarpus opulus Diabolo). Ezeknek 
a növényeknek az akár két méterenkénti váltakozása eredményezhet 
egy nem mindennapi lüktető sövényt. 

Zöld növényfal trendek és ötletek a Pálmaház Kertészet ajánlásával 

Látogassanak el a Pálmaházba , a gödöllői 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

Babérmeggy                                    Leylandi ciprus                               Korallberkenye  



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

DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789  
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

renault.hu

Az ajánlat a 2017.04.01-től megkötött vevői szerződésekre érvényes visszavonásig, valamennyi Renault személygépjármű modellre. A Renault Crédit finanszírozási 
ajánlat változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM 0%, minimum önerő 35%, maximális futamidő 48 hó, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében 
érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. 
A garancia 5 év vagy 100 000 km, a korábban lejárt érték erejéig. A feltüntetett ár az Új Megane GrandCoupé Life 1,6 SCe kezdőára használtautó-beszámítás esetén. 
Új MEGANE vegyes fogyasztás: l/100 km: 3,7-6,4; CO2-kibocsátás g/km: 95-144 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a 
mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció.

Renault MEGANE GrandCoupé
Technológia a siker útján
#újRenault

Új 

0% THM-mel
Már 4 299 000 Ft-tól

5 év garanciával
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BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉSEK
Fót, Móricz Zsigmond u. 41., Tel.: 06 27 358 270
Gödöllő, M3 lehajtó, Tel.: 06 28 52 52 52

www.aquaworldresort.hu

Check in, chill out A resort of:

Csúszdázás, szörfözés, búvárkodás, szaunázás és vizes 
szórakoztató programok az egész családnak minden hétvégén 
az Aquaworldben!

   ...válaszd a valódi élményt!

A MOBILODNAK IS SZÜKSÉGE VAN 
KIKAPCSOLÓDÁSRA...

GYERMEK belépő már

1690
Forinttól


