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Itt készült
EMLÉKMŰ A SZABADSÁGNAK
Május 20-án avatták fel Váckisújfalu községi parkjában a település legújabb ékességét, amely méltó helyszínéül szolgál majd
az 1956-os események megemlékezéseinek. Az 1956-os emlékmű Böjte Horváth
István alkotása, megvalósítása az ’56-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából alakult emlékbizottság és a
Közép- és kelet-európai Történelem- és Társadalom Kutatásért Felelős Közalapítvány
támogatásának köszönhető.

Ugye, ismerős a jelenet, amikor
kora reggel útnak indul a család,
és iskolát, óvodát, bölcsődét útba
ejtve a szülők továbbrohannak a
munkahelyükre, hogy késő délután, már fáradtan, de ugyanazt az
utat járják be visszafelé? Hogyan
lehet valaki teljes értékű a munka
frontján, amikor otthoni gondok
nyomasztják, és le lehet-e tenni a
munkahelyi stresszt a lakás ajtaján belépve? Május a Család hónapja, így most arra keressük a
választ, miként lehet megtalálni a
helyes egyensúlyt a munka és magánélet között.
(Írásaink a 4-5. oldalon olvashatók.
A címlapfotó illusztráció, Lethenyei
László archív felvételeiből.)

A hónap témája

Elfogadó munkahely,
szervezőzseni anyukák
Helytörténet
Pillantás a kastély
rejtelmeibe
Közélet
Vissza a politikai ringbe:
önkormányzatiságról és
értékekről dr. Gémesi
Györggyel

A szobor témája – mint dr Sajó Gyula polgármester beszédében kiemelte – egyszerre magyar és egyetemes. Kifejezi a demokrácia alapeszményét, így a világból bárki
számára értelmezhető: a falakból a napfény
felé törekvő madarak a szabadság alapvető
igényét és mindent leküzdő erejét hirdetik.
- Nekünk, az ’56-os hősöknek köszönhetően, a hétköznapokban megnyilvánuló szabadság már természetessé vált – fejtette
ki, számba véve, hogyan szövi át mindennapjainkat. - A szólásszabadság, a vallásgyakorlás szabadsága, a sajtószabadság, a
lelkiismeret, az oktatás, a véleménynyilvánítás szabadsága, az áruk és szolgáltatások
szabadsága, a személyek mozgásának és a
gyülekezés szabadsága, a haza szabadsága jelen vannak hétköznapjainkban. Ezeket
kell megőriznünk, az őseinkhez méltóan. A szoboravatáson beszédet mondott
Vécsey László, a körzet parlamenti képviselője, és megjelent több kistérségi illetve
környező település polgármestere is.

Kultúra
Válasszunk nyári tábort!

Soó-DER PROFIT KFT

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

Soós Szilvia

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

A szobor alkotója és a település polgármestere együtt leplezték le az emlékművet.

www.vkisterseg.hu
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Ideje, hogy jelentkezzen hozzánk!
Legyen tagja Magyarország egyik vezető építőipari cégének,
vegye ki részét a sikerből!
Az alábbi munkakörökbe várjuk Önt
gyárunk csapatába:

lakatos
villanyszerelő
targoncás
Ha: van szakirányú végzettsége, van hasonló
munkakörben szerzett tapasztalata, vállalja a több
műszakos munkarendet, akkor jelentkezzen
újrainduló őrbottyáni téglagyárunk csapatába!
Bruttó alap órabér lakatosként 1700 Ft-tól,
villanyszerelőként 1900 Ft-tól,
targoncásként 1300 Ft-tól,
plusz juttatások: mozgóbér, műszakpótlék,
cafeteria, 13. havi bér, munkába járási támogatás.
Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk:
E-mail: orbottyan@wienerberger.hu
Tel.: +36 30 460 2093
www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

Családi nap

Június 10-én egész napos családi programmal várják az érdeklődőket
Erdőkertesen,
az Ifjúsági tábor területén:

16.00 óra Alma zenekar
koncert
21.00 óra Bikini koncert
Egész nap:
- Négy oldalas mászófal
- Mobil kerti kisvasút
- Légvárak
- Körhinta

- arcfestés, csillámtetoválás és társasjátékok
- egészségügyi szűrés
- Vattacukor,
minifánk,
csapolt sör
Ingyenes buszjárat a vasútállomás és a tábor között.

ÜZLETHELYISÉGEK

KIADÓK
A VERESEGYHÁZ, ERKEL F. TÉR 1. SZÁM
ALATTI ÜZLETHÁZBAN

DEICHMAN, PEPCO , ROSSMANN

ÚJ VERES CENTER
SZADA CENTER TERÜLETÉN.

ÜZLETEK SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÉS AZ
ÉS A

Érd. : +36 30 519 2783

CBA Bevásárlóház

Falunap
Idén is lesz Falunap Csomádon: június
24-én várják a látogatókat a sportpályán megrendezésre kerülő egész napos eseményre.
Programok:
Csomád Kupa – nemzetközi
harcművészeti Fesztivál
Főzőverseny
Kispályás foci
A Történelmi Bajvívó
Egyesület bemutatója
Családi játékpark
Gyermekprogramok
Szórakoztató és kulturális programok
Helyi kitüntetések
ünnepélyes átadása
Tűzijáték

·
·
·
·
·
·
·
·
·

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
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

ANYÁK NAPI MEGEMLÉKEZÉS ERDŐKERTESEN
Május 9-én került sor a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ által létrehozott RÁ”d”ÉRÜNK 60 + klub szervezésében a kistérségben élő, szép korú klubtagok anyák napi rendezvényére az erdőkertesi művelődési házban. Sokan jöttek Veresegyházról, Szadáról, Erdőkertesről,
Csörögből, hogy együtt ünnepeljenek és megemlékezzenek az egykori édesanyákról, akiknek emléke
kitörölhetetlenül ott él minden résztvevő szívében.

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

A klub immár negyedik éve működik Novák Róza vezetésével, és barátságos, valódi közösséggé nőtte
ki magát. Az idős emberek – többségében hölgyek – aktív alakítói, résztvevői a programoknak, rendezvényeknek. A klubban valódi műhelymunka folyik, kreatív kézműves alkotások születnek, barátságok szövődnek, szolidáris közösségi élet zajlik. Sokféle programot szerveznek, s úgy tűnik, ez a kedves
kis közösség a tagok életének részévé vált.

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA

Örömmel és izgalommal készültek erre az ünnepségre is, melyet Novák Róza klubvezető nyitott meg
néhány kedves szóval. Az esemény különlegessége volt, hogy maguk az ünnepeltek léptek fel énekkel, versmondással összeállított műsorral. Elsőként Mohácsi Kálmánné, Erzsike szavalta el Kibédi
Ervin gyönyörű, „Ahogy a napok rövidülnek” című versét. Ő az egyetlen klubtag, aki idén édesanyját
köszönthette. Ezután Horváth Károlyné, Jolika énekelt egy gyönyörű dalt, majd Gergely Lászlóné,
Rózsa adta elő Nagy Ferenc „Anyám” című versét. Görög Jánosné, Erzsike egy ismeretlen szerző
„Asszonyideál” című művét tolmácsolta a meghatott közönségnek, majd az „Édes mostoha” című film
felejthetetlen slágerét, a „Nincs senki olyan szép, nincs senki olyan jó” című dalt hallhatták a Veresi
Csoport előadásában Varga Judit énektanárnő vezetésével. Novák Róza Falus Lajos „Nekem már nincs
anyám” című versével emlékezett meg az édesanyákról, majd Horváth Károlyné Petőfi Sándor „Füstbe
ment terv” című költeményét szavalta el. Néhányan könnyekig meghatódtak, ám egy vidám fordulattal
a kórus népdalcsokra jókedvvel fűszerezte a hangulatot.

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI
KÖZPONT

Rövid szünet után a Ki akarok nyílni Óvoda Süni csoportja, majd a református Szőlőfürt Óvoda Csillag
csoportja lépett a színpadra. Az óvodások üdítően kedves műsorukkal köszöntötték az immár nagymama korba lépett édesanyákat. A sokszínű, értékes délelőtt záróakkordjaként Varga Judit neves művészek nagysikerű slágereiből válogatott dalokkal örvendeztette meg az ünnepelteket. A klub jelenlévő
férfi tagjairól sem feledkeztek meg a szervezők. A RÁ”d”ÉRÜNK 60 + klubban apák napi köszöntőre
is sor került. Ezután a hölgyek virágot, a meglepett nagypapák nyakkendős szívekkel díszített sört kaptak a kistérségi központ ajándékaként. Itt szeretnénk köszönetet mondani a Glózer Ágotának, a veresegyházi Flamingó Virágház vezetőjének, hogy gyönyörű virágaival támogatta az ünnepi rendezvényt.
Jó hangulatban vendéglátással zárult ez a szívet melengető, sikeres rendezvény.

2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064

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

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
Székhely: 2112 Veresegyház,
Új iskola u. 15. Tel.: (28) 594-170

OKMÁNYIRODA

A legkisebbek előadása

Anyukák és nagymamák a nézőtéren

A hónap híre

Jönnek az emeletes vonatok

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

Új, emeletes szerelvények közlekednek majd
2019-től a legforgalmasabb pest megyei vonalakon – tájékoztatott a MÁV.
A Budapest–Vác–Szob, illetve a Budapest–Monor–Cegléd–Szolnok járatokon utazók találkozhatnak majd ezekkel az újdonságnak számító
vasúti kocsikkal, amelyeken a vasúti társaság
szerint az elővárosban élők és közlekedők fele
utazik nap mint nap, ami évente 8 millió utast
jelent.

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

Június 11. 18.
és

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

A vásárlóközönség tájékoztatására már facebook oldalunk is van:
Veresi Bolhapiac

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:
veresibolhapiac@gmail.com

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja  Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,
Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
 Munkatárs: Horváth G. István
 Fotók és címlap: Lethenyei László
 ISSN 1788-1404
 Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
 E-mail: akisterseg@freemail.hu
 Honlap: www.vkisterseg.hu 
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
Kistérség megjelenését támogatja:
CBA Baldauf Kft. és a Zöld Híd Régió Nonproﬁt Kft.
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A hónap témája

„MINDIG AZ ÉN GYEREKEM AZ UTOLSÓ AZ OVIBAN…”
Szülőnek és kiváló munkaerőnek lenni egyszerre nem egyszerű. A családokban főként a dolgozó anyákra hárul a legtöbb feladat, de kevesen tehetik vagy akarják megtenni, hogy feladják karrierjüket a gyermeknevelés kedvéért. Az
egyensúlyt munka és magánélet között nehéz meglelni, de összeállításunkkal ebben szeretnénk segítséget nyújtani a
jó példák bemutatásával.
Munka és család
Kb.7 éve működik a veresegyházi GE Power
System gyárban a Working Parents mozgalom. A
„Dolgozó szülők” jelentésű kezdeményezést Lencsés Gergő, a gyár operatív igazgatója, kétgyerekes édesapa által vezetett csapat hozta létre.
Mint lapunknak elmondta, az vezérelte őket, hogy
látták, hogy a magyar társadalom mennyire sokféle elvárást támaszt a dolgozó nőkkel szemben.
Sokan küzdenek azokkal az érzésekkel, hogy ők
nem elég jó szülők, mert az ő gyerekük az utolsó az oviban, de közben nem elég jó munkaerők,
mert hamarabb eljönnek a munkából, nem vállalnak túlórát, hétvégi munkát, mert otthon is várja
őket a feladat. A házimunka, párkapcsolat, önfejlesztés természetesen ugyanúgy feladata egy
dolgozó szülőnek is, de az időbeosztása túl szoros
ahhoz, hogy mindez beleférjen. Emiatt folyamatos stresszben él, hajtja a megfelelési kényszer,
de mindezt nem tudja, nem meri kifejezni. Lencsés Gergő szerint a Working Parents mozgalommal először is ebben segítenek: kimondják, hogy
„megértelek”. Én is látom, milyen nehéz Neked,
látom, mivel küzdesz. Veled vagyok.”
Gergő szerint, ahogy ez a mondat - kimondva- kimondatlanul - elhangzik, a szülők stressz-szintje
rögtön csökken, megnyugszanak, elfogadottabbnak érzik magukat, az elfogadó légkör oldja a
feszültséget, és bár a feladatok megmaradnak, a
velük való küzdelem jóval könnyebb.
A módszer családon, kisközösségen, akár egy-egy
utcán belül is alkalmazható, a lényeg, hogy a dolgozó szülőket ne ítéljük el, ne várjuk el tőlük a
tökéletességet, csak fogadjuk el, hogy küzdenek
és helyt akarnak állni a munkában és a családi
életben egyaránt.
A gyárból indult jó gyakorlatok, köszönhetően a
budepesti kollégáik lelkesedésének, nemzetközi
mozgalommá nőttek, a multinacionális cég más
egységeiben is egyre többen csatlakoznak: családi
napokat szerveznek, előadásokat, foglalkozásokat
tartanak a szülőknek, a szülői feladataik jobb ellátásához. A veresegyházi gyárban kialakítottak
egy helyiséget, ahova be lehet hozni a gyerekeket, ha egy plusz feladata adódik a dolgozónak, de
a gyereke is igényt tart rá. - Ezzel a workflow, a
munkafolyamat nem áll meg, a többi munkatárs is
jobban tud haladni - magyarázza Gergő a meglehetősen szokatlan döntést. A munkahelyi lojalitás
náluk nagyon magas, aki bekerül a céghez, az általában ott is marad, és a tökéletességre törekszik.
(Ezt tanusítom - a szerző. Az együttműködésünk
során kedves, nagyon figyelmes, minden részletre
odafigyelő munkatársakkal dolgozhattam együtt a
GE Workig Parents programjára elhivott előadóként, már több alkalommal is, ez nem lehet véletlen!)
Anyák a munka frontján
Ági harmadik gyereke hét hónapos, a „nagyok”
közül a hatéves még óvodás, a 8 éves másodikos.
Ági az első gyerek születése után eljött a munka-
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Fontos, hogy jusson idő a családra is - akár egy közös sportprogram erejéig

helyéről, a két kicsi gyorsan követte egymást, ő
pedig évekig szinte csak a gyerekekkel foglalkozott. Korábbi életét - férjével, felnőtt munkatársaival való kapcsolatát- szinte teljesen megváltoztatta ez az életmód. A második gyerek óvodába
kerülésekor átszervezte az életét: segítséget vett
igénybe, tervezett, fontossági sorrendet állított
fel, és újra főállású munkát vállalt. Könyvelőként
dolgozik, ügyfelei napközben keresik fel, de lehetősége van otthonról is dolgozni: a lényeg, hogy
betartsa a határidőket és a munkája lehetőleg hibátlan, pontos legyen.
Kellett azonban még valami:
- Most már tudok a kicsi mellett is dolgozni, elhívok egy segítőt, vagy az alvásidejében, vagy amíg
apa elviszi őt játszótérre, a kertbe – a lényeg, hogy
addig nem anyaszerepben vagyok - lelkifurdalás nélkül. Miért tudom ezt megtenni? Mert már
megvan rá a belső engedélyem. De nem volt
könnyű, sokszor volt lelkifurdalásom, de szembenéztem magammal, önismeretet szereztem,
rájöttem, hogy számomra fontos a család, de a
munka IS. Mindez többéves tanulási folyamat
eredménye. Úgy érzem, hogy inspirál, és jó fajta
energiákkal tölt fel az értelmes munka.
Emese egyedüli gyerekként nőtt fel, minden vágya egy nagy család volt. Most a negyedik gyerekét várja, a nagyok alsó tagozatosok. A kicsivel
úgy tervezi, otthon lesz, nem megy vissza hagyományos értelemben dolgozni, otthon fog babázni,
gyerekezni, sütni-főzni, kertészkedni. De amit
csak lehet, megvalósít közben a „munka világába” való visszatérés érdekében. Például szigorú
napirendet tart, heti célokat tűz ki maga elé, amit

megbeszél a gyerekekkel, a párjával, és meg is
valósítja. Heti étrend, heti bevásárlás, heti programok- mindez összekötve egy tudatos időmenedzseléssel. Persze, ez borulhat az egyik gyerek
betegségekor, vagy az időjárás, iskolai programok
is megváltoztathatják, Emese mégis hisz benne,
hogy a tervezés és a rendszerezettség segíteni
fog neki.
Nóra egyedül neveli gyerekeit, akik 9 és 7 évesek. Apukájuk elköltözött, a mindennapokban
nem segít. A legnehezebb a gyerekek nevelése,
egész nap számítógépeznének, elfelejtik a leckét,
nem takarítanak, hiába dolgos-szorgos az anya,
nekik az apa a példakép. Nóra minden nap kötött
időben dolgozik, a suliba viszi a gyerekeket, és
rohan a vonathoz, késő délután ér vissza. A főnöke nem engedélyezi az otthonról dolgozást, így
ez komoly kihívás a számára. A helyi anyukákkal
szerencsére jó a kapcsolata, ők sokszor segítenek,
ha nem éri el a vonatot. Jó a kisvárosi légkör ilyen
szempontból, fontos, hogy kapcsolati hálója legyen az embernek.
Jó munkaerőnek és jó szülőnek, anyának lenni
egy időben nem egyszerű feladat. Összeállításunkkal abban szerettünk volna segíteni, hogy
megmutassuk, mégsem lehetetlen: a munkaadó, a
környezet, és az egyén is sokat tehet azért, hogy
a világ ne feszült, frusztrált, mindig ideges és lelkiismeret-furdalástól gyötört anyukákkal és önmagukat nevelő gyerekekkel legyen tele, hanem
kiegyensúlyozott, a munka és a család frontján is
magabiztos és elégedett emberekkel.
(F.H.)

A hónap témája
Munka és anyaság – az arany középút nyomában
Nincs titkos recept a munkahelyi és az anyai teendők közti egyensúly megtartására, mégis több
százezer nő képes mindkét szerepben sikeressé válni, az előttük álló kihívásokat kezelni és legyőzni az esetleges akadályokat. Íme, 4+1 tipp Lisa Druxman, az Entepreneuer.com szerzőjétől, hogy
megtaláld az arany középutat:
1. Légy szervezett! Használd ki jól a munkanapot, hiszen nem engedheted meg magadnak, hogy elvesztegesd az időt. Tarts rendet magad körül!
2. Légy felkészült! Válassz egy olyan eszközt, amely segít előre tervezni és egyensúlyban tartani a
munkával és a családoddal töltött időt. Mind a személyes, mind a munkahelyi teendőidet jól átláthatóan, egy helyen összegezd. Nem kell mindent fejben tartanod!
3. Koncentrálj! A munkahelyi kötelességek mellett a háztartás és a gyereknevelés összehangolása
nehéz feladat, és súlyos kompromisszumokkal jár. Strukturáld a feladataidat, és állíts fel fontossági
sorrendet!
4. Kérj segítséget! Ahhoz, hogy anyaként és a munkahelyeden is a maximumot tudd kihozni magadból, támogatásra is szükséged lesz. Nem kell mindent egyedül megoldanod!
+1 Figyelj magadra! Látni fogod, hogy bármennyire is igyekszel, nem mindig lesz annyi időd, amenynyit szeretnél, pedig mindent megtettél ennek érdekében. A képzeletbeli doboz mindig tele lesz feladatokkal, kötelezettségekkel. Tanuld meg elfogadni és kialakítani azokat a szabályrendszereket az életedben, amelyek segítenek a munka-magánélet egyensúly kialakításában. Ez közhelyesen hangzik, de az
az igazság: vigyáznod kell magadra, hogy gondoskodhass a családodról, otthonodról, vállalkozásodról!

A hónap híre
Versenyben az ország
legjobb csecsemőgondozói
A Magyar Vöröskereszt május 27-én már 22. alkalommal szervezte meg felmenő rendszerű Országos Csecsemőgondozási Versenyét, amelynek helyszíne idén Pest megyében, Piliscsabán
volt.
Magyarországon a megyei fordulókból 33 csapat jutott ide, az országos döntőbe, ahol két kategóriában (általános és középiskolás) mérték
össze tudásukat. Az ország 16 megyéjéből és a
fővárosból döntőbe jutott 99 versenyzőnek nehéz versenyben, összesen 17 állomáson kellett
számot adnia elméleti és gyakorlati csecsemőgondozási ismereteiről.

2113 Erdőkertes, Fő út 112.
Tel: 28/595-066; Tel/Fax: 595-065; 595-067
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu www. erdokertesfaluhaz.hu

Tábori ajánló 2017:
KULTÚRA TÁBOR JÚLIUS 10-14.
Programterv:
Hétfő: Váci Ártéri Tanösvény, városnéző séta
Kedd: Füvészkert, Pál utcai fiúk grundja, hajózás a Dunán
Szerda: Vácrátóti arborétum - kerttörténeti séta
Csütörtök: A Veresegyházi-tavak körüli tanösvények - aktuális kiállítás megtekintése az
Innovációs Centrumban
Péntek: Gödöllő történetéből a Királyi váró; az
Erzsébet park - táborzáró
Részvételi díj: 10.000 - Ft/fő (8-14 éves gyermekek számára)
A díj helyközi- és helyi mentdíjat, túra- és foglalkozásvezetést, továbbá belépődíjakat tartalmaz.
A napok programjai felcserélődhetnek, ill. változhatnak (pl. időjárási helyzet következtében)
Étkezés nincs benne! A jelentkezés határideje: június 8.
TERMÉSZETISMERETI ÉS TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR JÚNIUS 26-30-IG
A Dunakanyarban, Csattogóvölgyben a szállással
Részvételi díj: 18.000 - Ft/fő (10-14 éves gyermekek számára) (a létszám betelt)
KÉZMŰVES TÁBOR 2017. AUGUSZTUS
14-18-IG
Programok: fazekasság, tárgykészítés textil- és
papír alapanyagból, 1 napon kirándulás
Részvételi díj: 15.000-Ft/fő (10-14 éves gyermekek számára)
Napi háromszori étkezést tartalmaz
Jelentkezni lehet a Faluházban június 8-ig.
KÉZMŰVES, PATCHWORK (TEXTIL)
TÁBOR (FELNŐTT!)
2017. augusztus 14-16-ig (hétfőtől szerdáig)
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/3 nap
A díj alapanyagköltséget és foglalkozásvezetést
tartalmaz
Tervezett program: textilfestési technikák, nyári táska varrása, terítő készítése, rátétes párna
varrása
Jelentkezni lehet a faluházban június 20-ig
KOSÁRFONÓ TÁBOR (FELNŐTT!)
2017. augusztus 9-11. (szerdától péntekig)
Részvételi díj: 15.000 -Ft/fő/3 nap
A díj alapanyagköltséget és foglalkozásvezetést tartalmaz
A jelentkezés határideje: június 6. - 5.000-Ft
előleg (alapanyagköltség) befizetésével együtt!
A táborok csak megfelelő számu jelentkező
esetén indulnak!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Közélet

SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG, SZABADSÁGVÁGY ÉS NÉMI
KONZERVATIVIZMUS
A rendszerváltás időszakában aktív politikusként, majd több mint húsz éve Gödöllő polgármestereként ismerhetjük
dr. Gémesi Györgyöt, aki nemrégiben újabb nagy lépésre szánta el magát. Március 15-én ünnepi beszédében jelentette
be, hogy új politikai pártot alapít, melynek sokatmondó neve: Új Kezdet.
A pártalapítás nem is annyira meglepő járásközpontunk első emberétől, hiszen mindig is kivette a részét a politikai vitákból, és bátran képviselt a hivatalostól eltérő álláspontot. Így volt ez mindvégig, miközben irányításával
Gödöllő mindenki számára jól érezhető fejlődésen ment át, visszanyerte régi
presztízsét, és újra a művészetek, hagyományok és a történelmi emlékek
egyik fellegvára lett. Érdemes-e vajon ezt feladni, és megint bizonytalan
politikai játszmák részesévé válni? Gödöllő polgármesterével beszélgettünk
múltról és lehetséges jövőről…
-Megvolt az oka annak idején, hogy felhagytam a politikával – jegyzi meg,
de ezt a régi történetet nem vesszük most elő. Hiszen, mint mondja, az MDFben betöltött szerepet felváltotta a városvezetés, ami lekötötte az energiáit és
új célokat hozott az életébe. - Így érkezett el 2010, amikor azt gondoltam,
hogy végre olyan változások történnek a Parlamentben, amik segítenek majd
elvarrni a szálakat, amit mi a rendszerváltást követően nem tettünk meg.
Sajnos azonban az elmúlt években ennek inkább szöges ellentétét láthattuk:
a több pólusú demokrácia, melyben az önkormányzati munkához hasonlóan
érdekek és ellenérdekek ütköztetésével lehet elérni a konszenzust, és az ország működését jobbá tenné, nem jött létre. Sőt, hamarosan azt érzékeltem,
hogy ennek épp az ellenkezője valósul meg: az Alkotmányban, a sarkalatos
törvényeken keresztül hihetetlen mértékű centralizáció indult el, mintha lassan kezdene visszaépülni az 1990-ben lebontásra ítélt szocialista rendszer.
- Mint polgármester eközben azt is tapasztalta, hogy az önkormányzatok
mozgástere elképesztően beszűkül, „nagyon komoly gyámság alá helyeződnek”, és a rendszerek nem működnek olyan jól, mint ahogyan kellene. Az
oktatást és az egészségügyet említi példaként, amik többe kerülnek és ke- Dr Gémesi Györggyel beszélgettünk
vésbé hatékonyak az elvártnál. A végső lökést, mint mondja, az elképesztő
méretűvé növekedett korrupció jelentette ahhoz, hogy újra beszálljon a po- felszámolásának igénye, melyről népszavazást kezdeményezünk. Lényege,
hogy minden kormányzati tisztviselő, képviselő, polgármester és családtagja
litikai ringbe…
vagyonosodási vizsgálat alanya legyen az elmúlt öt év tekintetében, és akit
- Az én értékítéltem szerint ezek az ügyek elítélendők, akkor is, ha jogsza- ez a vizsgálat elmarasztal, ki legyen tiltva a közéletből. A másik, hogy verbályilag nem érhetők tetten. A kérdés az, hogy az ember ebben a státuszban, senyképes csapatot építsünk, és októberben, az első országos gyűlésünkön
mint az enyém, mit tesz: elfordítja a fejét, becsukja a szemét, vagy azt mond- bemutathassuk a jelöltjeinket. –
ja, hogy kötelességem ezt valamilyen módon meggátolni, illetve alternatívát
Lokálisan azt vallják, hogy nem pártpolitikát kell folytatni, hanem településmutatni. –
politikát, és nem összeugrasztani kell az embereket, hanem inkább együttA polgármester az utóbbira vállalkozott, ami egy új, a hitelesség, az érték- működésre ösztönözni. Kipróbált gyakorlat ez, hiszen Gödöllő polgármesrend alapján, elsősorban az önkormányzati szektorból építkező politikai tere ’94 óta a Gödöllői Lokálpatrióta Egyesület jelöltjeként képviseli a
szervezet megalapításához vezetett. Alapítói ott élnek az emberek között, szervezetet az önkormányzati munkában. Hogy lesz-e esetleg negatív hatása
„nem nyúlkáltak a kasszába”, nem „politikai celebek”, hanem a megszerzett, a pártalapításnak a város fejlődésére? Nos, mint a polgármester felidézi, akkiérdemelt bizalommal állnak csatasorba. Bár ő maga már nem vágyik hatal- kor is töretlen volt a város haladása, amikor városvezetőként kormánypárti,
mi pozícióra, az Új Kezdet célja a jelenlegi politikai hatalom leváltása, jobb majd ellenzéki parlamenti képviselő volt, így nem tart megtorpanástól. – Ma
oldali pártként kínálva alternatívát azoknak a polgároknak, akik a jelenlegi már hivatalosan nem végezhető együtt ez a két feladat, de ez nem jelenti
politikai erőkből kiábrándultak. – Bár – teszi hozzá – ma már ez a jobb azt a jövőben, hogy Gémesi György, aki itt született, 61 éve él Gödöllőn,
vagy baloldali történet sem ugyanaz, mint régen. Minden emberben van egy és ez alatt elég sokat dolgozott a városért, feladná mindezt. Miért adná fel?!
kis szociális érzékenység, van szabadságvágy, liberalizmus, és jelen vagy a Állami támogatást eddig sem kaptunk, a magunk erejéből épültünk fel, léthagyományok követése, egy konzervatív értékrend is. Beskatulyázás helyett rehoztunk egy gazdaságot, nem loptuk el a pénzt, és így szépen fenntarthaén inkább úgy gondolom, hogy Magyarországon inkább a hiteles, felkészült, tó növekedést tudtunk biztosítani. Most is tudunk forrásokat mozgósítani,
versenyképes, kormányozni tudó politikai erők azok, amelyek figyelemre ugyanazon elvek alapján, amit Veresegyházon Pásztor Béla polgármester
társam is követ, hogy igenis, a lakosságnak is hozzá kell járulnia a fejleszméltóak. Ezek előtérbe állítása az én motivációm – hangsúlyozza.
tésekhez. Gödöllő így nem eshet áldozatul valamiféle bosszúhadjáratnak, az
Dr. Gémesi György orvosként bármikor elmehetett volna operálni külföldre, más kérdés, hogy engem személyesen fenyegetnek, támadnak, de ez nem
egészen más karriert is építhetett volna, de nem tette: egyrészt, mert nyolc újdonság, eddig is így volt. Nem vagyok zsarolható és nem vagyok korrupt,
gyereket felnevelt szülei számítottak rá idős korukra, másrészt, mert nem ezeket ki tudom védeni. –
tartotta volna tisztességesnek, ha cserbenhagyja azokat, akiknek a pénzén
tanult, és akik számítanak rá, akkor is, ha most nem orvosként dolgozik. Ez A gödöllőiek civil szervezet jelöltjeként választották meg polgármesterré,
így becsületes, hiszen a taníttatási költségeket annak idején az állam az ő most viszont egy önmagát jobboldaliként meghatározó politikai párt élére
pénzükből fedezte. - Kell, hogy legyen ennyi hazafiság az emberben – szö- állt, ami megoszthatja az ottaniakat. Ebben nem lát problémát, hiszen biztos
gezi le -, ahogy a nyelv, a kultúra tisztelete terén is vannak kötelezettségeink, abban, hogy „az embereket elsősorban az érdekli, hogy Gödöllő hogy halad.
– Semmilyen tekintetben nem változtam meg ahhoz képest, ahogy megisakkor is, ha a mai világ nem éppen erről szól. –
mertek: ugyanúgy csinálom a dolgomat, mint eddig. Egy csomó fejlesztés
A március óta eltelt időben a szervezet csendben de következetesen munkál- van folyamatban, saját erőből építünk utakat, új városházát, sportcsarnokot,
kodott, benyújtották, majd a választási bizottság döntése után átfogalmazták a szolgáltatásaink működnek. A gödöllőieket ez érdekli szerintem, és én toa népszavazásra bocsátandó kérdéseket, kialakították oktatási és gazdasági vábbra is mindent megteszek ezek érdekében. Hogy a szabad kapacitásomprogramjukat, de nem vettek részt ellenzéki pártként egyetlen kormányelle- mal mit kezdek, az más kérdés, megjegyzem, annak idején a még sokkal
több önkormányzati feladatot is el tudtam látni parlamenti képviselői megnes tüntetésen sem.
bízatás mellett. A várost soha nem fogom elfelejteni, hiszen Gödöllő mindig
- Nem csinnadrattával szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet, az épít- is a szívügyem volt, és bármi történik jövőre a választáson, továbbra is az
KAm
kezés folyamata zajlik. Két fő irányba indultunk el: az egyik a korrupció marad…
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Kultúra

Múzeumok Majálisa a Nemzeti Múzeum
kertjében
Sokan látogattak el a május 20-i hétvégén a Múzeumkertbe, ahol érdekes látnivalókkal, programokkal gondoskodtak a szervezők és a kiállítók arról, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezzék
magukat.
120 hazai múzeum, intézmény, szervezet bemutatkozását, érdekességeit, kincseit ismerhették meg,
akik kilátogattak a Múzeumkertbe.
Ahogy a korábbi években, idén is sátrat állított a Vízügyi és Környezetvédelmi Múzeum - közismert
nevén az esztergomi Duna Múzeum, ahol folyamatos volt az érdeklődés.
Koncertek, gyermekprogramok, irodalmi műsorok színesítették a tudás-kavalkádot. A zeneszínpadon nagy sikerrel szerepelt többek között a Nemadomfel Zenekar és a Villon trió.

Benépesült a Múzeumkert

Koronázási Hétvége 2017. június 10-11.
Június 10. szombat
A királyi pár ünnepélyes fogadása és vonatra szállás a Nyugati pályaudvar királyi
váróterménél.
9.50 Nosztalgia gőzős indulása Gödöllőre
Gödöllői Királyi Kastély
09.40 Aichach város bajor népi zenekarának
térzenéje a kastély főbejáratánál
10.20 A D’Elia Szalon bemutatja Erzsébet
királyné koronázási ruháját a kastély dísztermében
10.30 A Gödöllő Táncegyüttes műsora a díszudvaron
Gödöllő vasútállomás – Királyi Váró
10.45 I. Ferenc József és Erzsébet királyné
megérkezése nosztalgia gőzössel Gödöllőre,
a Szent Korona és a királyi család, valamint
kísérőinek ünnepélyes felvonulása a kastély
főbejáratához
Gödöllői Királyi Kastély
11.10 Gróf Andrássy Gyula fogadja a királyi
családot
11.30 Bad Ischl Fúvószenekarának koncertje
a díszudvaron
12.00 A Szent Korona bemutatása és közszemléje a díszteremben
12.30 Szűcs Mihály Huszárbandérium lovasbemutatója interaktív vetélkedővel a
kastély parkjában
13.30 „Éld át a múltat!” – életképek a múzeumban tárlatvezetéssel
15.30 Csipkerózsika – zenés, táncos interak-

tív mesejáték Kautzky Armand narrációjával
15.45 „Éld át a múltat!” – életképek a múzeumban tárlatvezetéssel
16.00 Parktúra – szakvezetés a kastély felújított parkjában és előkertjeiben
19.00 Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje a Lovardában
Június 11. vasárnap
10.00 Ünnepélyes kapunyitás, királyi pár
fogadja a kastélyba érkező vendégeket
10.20 „Gödöllő népe tánccal köszönti a királyi párt” - Gödöllő Táncegyüttes műsora a
díszudvaron
10.30-tól „Éld át a múltat!” – életképek a
múzeumban tárlatvezetéssel
Tárlatvezetések időpontja: 10.30, 12.00, 		
14.00, 15.30
11.00 Aichach város bajor népi zenekarának
koncertje a díszudvaron
14.30 Solymász-íjász bemutató az előkertben
15.00 Királynők illatai – Az illatok királynői,
illatúra a Pálmaház Herbáriumban
15.00 Maszkaland, vásári komédia az egybegyűltek szórakoztatására, a Garabonciás 		
Együttes mozgásszínházi előadása a díszudvaron
16.00 Királyné Asszonyunk Erzsébet - a 		
koronázás 150. évfordulója
Pálinkás Patrícia történész ismeretterjesztő
előadása
16.30 Parktúra – szakvezetés a kastély felújított parkjában és előkertjeiben
19.00 Brandis nad Lábem-Stará Boleslav 		
Fúvószenekara és a F. Chopin Zeneiskola

közös koncertje a Lovardában
További programok:
• A Szent Korona közszemléje a kastély
dísztermében szombaton 12.00-17.00 óra 		
között
• Erzsébet királyné koronázási ruhája a díszte
remben tekinthető meg
• Tárlatvezetések az Utazik az udvar! című
időszaki kiállításban
• Királyfi-királylány múzeumpedagógiai program tárlatvezetéssel
• Királyi Parkkönyvtár, játszóház és mesesarok
kicsiknek és nagyoknak a Királydombi Pavilonnál
• Kézműves vásár, Kürcsi-őskalács, Lacikonyha, kenyérlángos és sok egyéb finomság
.
„Éld át a múltat!” – életképek a múzeumban
tárlatvezetéssel
A királyi család gödöllői kastélyban töltött
mindennapjaiba nyernek bepillantást látogatóink, az eredeti, ma már múzeumi környezetben.
I. Ferenc József uralkodót és Erzsébet királynét elkísérte Rudolf trónörökös, Mária Valéria
hercegnő és az udvarhölgyek, társalkodónők,
hadsegédek, nevelők és szolgálók sora.
Találkozzanak velük, csatlakozzanak a túráinkhoz!
További információ:
Gödöllői Királyi Kastély
Tel: 06 28/410-124
kastely@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu
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Helytörténet

Én alakítom az istállómestert, a császárné pedig a műlovarnőt…
Néhány fokot lépek csak fel a gödöllői királyi kastély kőlépcsőjén és utamat állja egy keresztben kifeszített vörös kordon. Mi lehet a piros szalag mögött? Mi mindent rejt a történelemi épület, amiről a látogatók mit sem tudhatnak?
Kalauzom, vezetőm, minden kastély-titkok tudója, Faludi Ildikó muzeológus segít a titkok feltárásában. Baktatunk a zegzugos folyosókon, gyakran
hallok francia szót. Még az otthoni kastélyaikon szocializálódott gallok is
tátott szájjal hallgatják az idegenvezetőt.
Ildikó kétarasznyi kulcsot húz elő, és a feje fölötti ajtózárba illeszti. Szinte hangtalanul mozdul az aranyozott acél nyelv, és szabad az út: belépünk
Ferenc József gardróbjába, ami manapság a gyermekprogramok helyszíne.
Puha párnák, a falakon szürke selyem tapéta. A terem négy oldalából hármat
a mennyezetig nyújtózó ajtó határol, egyet ablak. Beszűrődik egy-egy látogatócsoport zaja innen is, onnan is. Szinte gyereknek érzem magam, hallgatom a történeteket, legendákat…
Hogy miként éltek, arról alig maradt fenn történeti forrás, mert a Grassalkovich
levéltár leégett. Azt tudjuk, hogy hol volt a férfi lakosztály, ennek volt része
az arannyal, márvánnyal díszített Mária Terézia szoba. Akkoriban szokás
volt, hogy a főurak kialakítottak egy reprezentatív helyiséget, arra az esete,
ha a király pár meglátogatná őket. A kastély ura 1751-es látogatásakor a
saját lakrészét engedte át a királynőnek. Az északi szárnyban helyezték el
a hölgyeket, de Ferenc József idején megcserélték a lakosztályokat, amikor
átalakításokat végeztek a kastélyban az uralkodó kívánsága szerint.

tizenötöt- alakítottak ki, mert bár ez Magyarország legnagyobb alapterületű
barokk kastélya, nem volt elegendő hely a személyzet számára. A második
világháború után szovjet lakatanyaként működött a kastély, így tiltott terület
volt a régészeknek. Ám amikor leszakadt a lovarda mennyezete, kiderült,
hogy a színház a szovjet katonák által használt épületrészben volt.
Dávid Ferenc művészettörténész értő irányításával folyt a kutatás, feltárás
és a helyreállítás.
Különös figyelmet fordítottak a kastélybeli vendégek ellátására. A lakosztályok közötti fő közlekedési útvonalat a főurak használták, a cselédfolyosókon a kiszolgáló személyzet közlekedett. A kastély belsejében egy cselédlépcsőház húzódik meg a termek mögött. A toalett fülkék edénykéit a
folyosón át ürítették, és innen fűtötték a termek kályháit is, ezért is nem
látnak ajtókat a kályhákon a kastély látogatói.
Grassalkovichnak saját serfőzdéje volt a déli szárnyak egyik végén, sörpincével, ahol tárolták és fogyasztották is a sört. Egyetlen recept maradt ránk,

Titkok nyílnak meg a kastélyban

A második és harmadik Grassalkovich ritkábban használta a kastély, szívesebben időztek Pozsonyban és Bécsben. Rendesen el is adósodtak, még zárgondnokság alá is került az épület. Csak akkor költöztek Gödöllőre, amikor
egyébként sem hagyhatták el az országot: a felhalmozott adósság miatt nem
léphették át a határt.
A legenda szerint Grassalkovich úgy építette meg a kastélyt, hogy egy alagúton át lovaskocsival lehessen megközelíteni a vasútállomást. Összesen három alagútról tudunk, az egyik a vasút, a másik Máriabesnyő, a harmadik az
Erzsébet-park irányába épült ki. A legenda máig él, az alagutak elejét meg is
találtuk, de egy rövid szakasz után járhatatlanok.
Szinte mindig megszabták, hogy ki tehette be ide a lábát- Volt, hogy a kastély felében szociális otthon működött, miközben másik felét a szovjetek
laktanyaként használták. Csupán huszonegy éve annak, hogy a műemlék
mindenki számára nyitva áll.
Színház és laktanya – számos szerepben a történelem színpadán
Tudtuk, hogy színház is volt az épületben- bár ez abban az időben nem volt
gyakori - de fogalmunk sem volt, hogy merre lehetett. Amikor a teátrum
megépült, második Grassalkovich Antal idejében, egy három szintes épületet födémét bontották el, hogy meglegyen a megfelelő belmagasság. Ám a
színház áldozatul esett a királyi időszaknak, amikor is szobákat - összesen
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a Grassalkovich palacsinta receptje, melyet Szabó Margit Gödöllői királyi
szakácskönyvében közzé is tett. Ez egy húsos palacsinta, megkóstoltam és
nagyon finom.
Az északi szárnyak aljában épült egy márvánnyal burkolt fürdőmedence.
Két nagy fémtartály csatlakozott hozzá, az egyikből a hideg víz folyt, a másik alatt tűz égett, melegítették a födővizet. Itt a családtagok fürödtek, majd a
szomszédos virágházban ejtőzhettek a lubickolás után. Ma már csak a helye
van meg, de elképzelhető, hogy egyszer ezt is helyreállítjuk.
Ez volt a kastély első fénykora.
Sisi kedvenc kastélya
1867 tavaszán kezdődött a felújítás és őszre már el is készült minden. A királyné tavasszal személyesen látogatott ide, és lediktálta, mit és hogyan szeretne. Kérésére kedvenc ibolya virágaink színét tükröző kárpittal borították
termeit. Ez volt a magyar állam koronázási ajándéka, azzal a céllal, hogy a
budai rezidencia mellett vidéki pihenőhelyet kínáljanak az uralkodó párnak,
így hosszabbítva meg magyarországi tartózkodásukat.
Erzsébet királyné nagyon kedvelte Gödöllőt, mivel itt minden kedvtelésének
szabadon hódolhatott. A hatvanas-hetvenes években főleg a vadászszezont
töltötték itt. Tudjuk, hogy ide csak a társaságnak azt a részét hívták meg, akik
jól lovagoltak, nem a származás, hanem a lovas tudás volt a meghatározó.

Helytörténet

Beszélik, hogy egy feltaláló egyenesen Erzsébetnek akarta bemutatni a találmányát. A királyné negyven percen át vágtáztatta szegényt a Haraszti erdőben. A feltaláló később azt mondta, hogy ez volt élete leggyorsabb negyven
perce, annyira megviselte őt a kihallgatásnak ez a formálja.
Ferenc József a puritán környezet híve volt, így a szürke és a kukorica szín
kombinációja jelenik meg a termek falain. Ahol most beszélgetünk szintén
ilyen a tapéta. (Csak később – amikor a kassza már megengedte - alakították át schöbrunni mintára fehér, arany, bordó színűre mindkettőjük lakosztályát.) Hajnalban kelt, íróasztalánál reggelizett: tejet, sonkás kiflit. Ide kérte
az iratokat, itt is dolgozott. Gödöllőn is betartotta szigorú, katonás napirendjét, csak a napi séta és a vadászatok idejére hagyta el az épületet.
Erzsébetnek tetszett, hogy itt nem a szigorú bécsi etikett szerint kell élnie:
vadászott, sétált, verseket írt, kikocsizott és lovagolhatott kedvére. Szinte
már botrány számba ment, hogy Gödöllőn cirkuszi műlovarnők tanították
karikán átugratni, a lovát letérdeltetni, mindezt Ferenc József legfelségesebb jóváhagyásával. A császár csupán annyit fűzött hozzá, hogy a szerepek
ki vannak osztva: én alakítom az istállómestert, a császárné pedig a műlovarnőt. Szeretettel és humorral fogadta imádott Sisije hóbortjait, bizony ezt
Bécsben nem tehette volna meg!
Erzsébetet Európa legszebb asszonyának tartották, tett is azért, hogy ez így
legyen. Szinte versenyszerűen sportolt, diétázott, állandóan mérte a testsúlyát. Volt olyan nap hogy csupán hat narancsot evett. Imádta a tejtermékeket. Saját kis majorja volt Bécsben, tehenészettel, Ferenczy Ida vezetésével.
Nyughatatlan lelkivilága miatt állandóan úton volt az utolsó tíz-tizenöt évben. Ha utazásai során megtetszett egy tehén, hazaküldte a majorjába. Nemrég olvastam egy levélben, hogy arra kéri Ferenczy Idát: kóstolná meg új az
„szerzemény” tejét, de ne rögtön a megérkezés után, hanem pár nap elteltével, amikorra a tehénke kipihente az utazás fáradalmait. Hajóútjaira kecskét
vitt magával, hogy a tejellátás zavartalan legyen. Van olyan fotónk ahol a
hajó fedélzetén áll a császárné kecskéje.
Ferenc József viszolygott a frissen facsart marhahúslétől (!), melyet a császárné nagy kedvvel fogyasztott. Később Erzsébetet isiász gyötörte, híres
orvosok kezelték, kapott masszázst, részt vett részt fürdő- és ivókúrákon. és
különleges diétákat tartott.
A királyné a megkoronázása utáni első időszakban igyekezett megfelelni az
udvar elvárásainak, részt vett a protokoll eseményeken, ám ez borzasztóan megviselte. Később megpróbált kibújni e terhek alól és ez egyre jobban
sikerült is neki. Leggyakrabban betegségére hivatkozott. Bécsben nehezen
fogadták el, hogy nem látják az uralkodó feleségét, mert vagy Gödöllőn van,
vagy Korfun tölti az idejét, vagy Madeirán pihen. Magatartásáról csúnya
kritikákat közöltek a bécsi lapok, hogy különc volt enyhe kifejezés. A család
megértette, elfogadta, udvarhölgyei aggódva leveleztek arról, hogy őfelsége
hogy érzi magát lelkileg, milyen a fizikai állapota.

Mintha ma is ott élnének...

A Kormányzó idején

Horthyék is átrendezték a kastélyt, szinte polgári ízlés szerint. A kormányzó Ferenc József lakosztályát használta, felesége Erzsébet szobáit örökölte.
Egyszerű virágos huzatú bútorok, meszelt falak jellemezték a berendezést.
A kormányzó magával hozta személyzetét, testőreit. Katonai kíséretét a főudvarmesteri épületben helyezték el. Horthy kormányzó biciklizett, teniszezett Gödöllőn is. Szívesen úszott, és a számára épült medencét tengervízzel
töltötték fel, amit a legenda szerint lajtos kocsikkal fuvarozták Gödöllőre. A
medencéhez csinos fürdőház is tartozott. A medence most is megvan a parkban a fürdőháznak csak az alapjait találtuk meg. A nyári pihenés és a munka
jellemezte itteni életüket.
A kastély még napjainkban is tartogat meglepetéseket. A 1995-ös felújítás
első lépéseként teljesen lebontották a falakat, egy gombás fertőzés miatt.
Lángszóróval fertőtlenítették az épületet, a fertőzött faanyagot elégették. A
Ferenc József szárny egyik kályhalyukában egy kupac iratot találtak. Voltak
közöttük Grassalkovich pecsétes borítékok és szovjet katonáknak címzett
levelek egyaránt. A szovjet cenzúra bélyegzője szerepel a borítékokon, de
nincsenek felbontva. Ezeket a levelek sosem kapták meg a katonák.
A beszélgetés végén kilépünk a látogatókkal zsúfolt folyosóra. Megbeszéljük, hogy pénteken, nyitás előtt készítem el a fotókat. Vonz a terem sarkában
megbúvó tapétaajtó. Még sosem láttam nyitva, hova vezethet?
Ildikó mezítláb közeledik, kezében hozza cipőjét, (a viasszal ápolt intarziás
parkettre tilos cipővel lépni) előre megy és kinyitja a díszes terem sarkában
megbúvó tapétaajtót. Fény árasztja el a terem sarkát. Az út a titkos lépcsőházba vezet. A rejtett ajtó talán újabb legendák, titkok nyomára vezet…
HGI

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 rendelkező
kőművest és segédmunkást keres
Veresegyházról vagy környékéről,
kizárólag hosszú távra.
Józan, megbízható életvitelű munkatársak
jelentkezését várjuk.
Telefon: 06-30/964-3077

·

Veresegyház központi részén lévő üzletembe műkörmös/pedikűrös/manikűrös kollégát
keresek. Érdeklődni lehet a 06 70 459 6705
telefonszámon.

·

Éjjeliőrt felvesz a Szadai Kályhacsempegyár. Elsősorban nyugdíjas kolléga jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez rövid önéletrajzot kérünk a 2111 Szada, Corvin u.
24 címre vagy az allas kukac koltocsempe.
hu e-mail címre. További információk munkaidőben a 06 28 503 260 telefonszámon,
munkaidőn kívül a 06 20 9523 928-as telefonon.
ELADÓ

Eladó ingyenes házhozszállítással AKÁC és TÖLGYFA
ömlesztett köbméterre
garantált mennyiségben és minőségben. Hívjon bizalommal:
+36-20-593-6257.

Közlendője van?
Szeretné, ha népszerűbb lenne?
Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen
csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll
rendelkezésére a Kistérség Újság!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

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

•

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

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi
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CBA

169 Ft

499 Ft

SZADA CENTER

979 Ft

979

CBA Toalettpapír kamilla
3 réteg 24 tekercs

MIRELITE
E CBA Toalettpapír kamilla
24 tekercs
Stefﬂ
dobozos sör
Gyümölcsleves alap 3 réteg
40,79 Ft/tek
0,5 l 338 Ft/l
400 g 1247,5 Ft/kg

40,79 Ft/tek

489 Ft

169 Ft

499 Ft

489

239 Ft

kamilla
kercs

MIRELITE
E
Gyümölcsleves alap
400 g 1247,5 Ft/kg

Ft

239
Douwe Egberts Paloma
ôrölt-pörkölt kávé
225 g 2173,33 Ft/kg

Kristálycukor

Stefﬂ dobozos sör1 kg
0,5 l 338 Ft/l

Ft

Kristálycukor
1 kg

399

99

489 Ft
1439

Ft/db

Ft/db

Ft/kg

t
Douwe Egberts Paloma
ôrölt-pörkölt kávé
225 g 2173,33 Ft/kg

álycukor
kg

Vándor kenyérg
500 g 198 Ft/k

Maasdamer tömbsajt

Paradicsom fürtö
s 50
koktél 300 g 13300 g 798 Ft/kg,
Ft/kg

NYITVA TARTÁS: Hétfôtôl péntekig 6:30-21:00, szombaton 6:30-18:00, vasárnap: 8-16 óráig
GRILL: Hétfôtôl péntekig 6:30-18:00, szombaton 6:30-16:00, vasárnap: 8-14 óráig
Pelikánsuli Kft.

A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási Főosztálya

FOGYASZTÁSMÉRŐ LEOLVASÓ MUNKATÁRSAKAT
www.pelikansuli.hu

GÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

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

2017.

JÚNIUS 6-ÁN

ÉS

19-ÉN

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.

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr Ferencz Ildikó

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

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
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FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 70 3177215

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

keres az alábbi településeken, illetve ezek vonzáskörzetében
található fogyasztásmérők leolvasására: Gödöllő, Aszód,
Veresegyház, Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes

Leendő munkatárs fő feladatai:
• közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott
ütemezés szerinti leolvasása, a fogyasztási adatok rögzítése
(mobileszközzel), fotók készítése, ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése
Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség (előny: érettségi)
• terhelhetőség, jó kommunikációs képesség,
precíz munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és problémamegoldó
képesség
• saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi
• Android okostelefon használatának alapszintű ismerete
(munkaeszköz)
Amit kínálunk:
• hosszú távú, bejelentett munkalehetőség (részmunkaidőben is végezhető)
• alapfizetés + teljesítményarányos prémium (8 órás munkaviszony esetén megszerezhető bruttó jövedelem:
250-300 ezer Ft
• gépkocsi, illetve közlekedési költségtérítés
Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát (lakhely megjelöléssel) küldje a sallay-sandor@dbrt.hu e-mail címre.
További információ a 061 481-9773 telefonszámon kérhető.
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INTERNET, TÉVÉ ÉS
TELEFON EGYÜTT,
TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves
szerződéssel, e-számlával, technológiától függően Tripla S
vagy XS csomagra.
Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1.-3.
Tel.: (06 28) 536 596
Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház)
Tel.: (06 27) 303 344

HAVI

4 890
FORINTÉRT

Az ajánlat 2017. május 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 előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az
ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI
POZÍCIÓKBA KERES
MUNKATÁRSAKAT
◘ ADMINISZTRÁTOR
◘ VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ
◘ VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ
A pozíciókról bővebb tájékoztatást a www.dmrvzrt.hu/
hu/karrier oldalon talál.Jelentkezni fényképes szakmai
önéletrajzzal, pozíció megjelölésével 2017. június 9-ig az
oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen lehet.

Csirkecomb
farrésszel**
Elôhûtött

Farmer UHT tej
1,5%, 1L

Carte D’Or Gelateria
jégkrém
abc szuper Fekete erdô,
Brownie, Vanília-pisztácia
900 ml, 1110 Ft/l

Löwenbräu
világos sör
4%, 0,5 l,
358 Ft/l

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

Új

Renault CLIO

Végtelen vonzerő
#újRenault

0% THM-mel
Már 2 699 000 Ft-tól
5 év garanciával

g

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 CLIO Life 1,2 16V 73 verzióra vonatkozik, és használtautó-beszámítás esetén
érvényes. Új CLIO és CLIO Grandtour vegyes fogyasztás l/100 km: 3,3-5,6; CO 2 -kibocsátás g/km: 85-127, NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás,
illetve CO2 -kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autók illusztrációk.
renault.hu

BÉKÉSI
MÁRKAKERESKEDÉSEK
DEALER
NEVE KFT.
Fót,
Móricz
Zsigmond
41., 123
Tel.:456
06 789
27 358 270
VÁROS,
UTCA
12., TEL.:u.0036
WWW.DEALER
WEBCÍM.HU
Gödöllő,
M3 lehajtó,
Tel.: 06 28 52 52 52

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!
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A MOBILODNAK IS SZÜKSÉGE VAN
KIKAPCSOLÓDÁSRA...

GYERMEK
belépő m
ár

1690
Forintt
ól

...válaszd a valódi élményt!
Csúszdázás, szörfözés, búvárkodás, szaunázás és vizes
szórakoztató programok az egész családnak minden hétvégén
az Aquaworldben!
Check in, chill out
www.aquaworldresort.hu

A resort of:

