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Május utolsó vasárnapja a Gyermeknap, ilyenkor nemcsak a családok, hanem a társadalmi szervezetek, 
intézmények fi gyelme is fokozottan a gyerekekre irányul. A térség első bölcsődéje ebben a hónapban 
ünnepséggel emlékezett meg fennállásának 10. évfordulójáról, melynek során a családok életének fon-
tos szereplőjévé vált, és hatalmas részt vállal a kicsik korai nevelésében (Képünkön Lethenyei László 
fotója az eseményről).
A Gyermeknap és a szintén májusi Anyák napja apropóján mi ezúttal olyan gyermekekről, anyákról és 
nevelőkről írunk, akik még nagyobb kihívással néznek szembe: nem átlagos, hanem autista gyermeket 
nevelnek. Milyen az ő életük? Ki segít rajtuk? Hogyan boldogulnak az életben? Megtudhatják összeállí-
tásunkból a 4-5. oldalon.
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Tanulj egy szakmát, 
és kezdd a karriered 
a GE-nél!

2018. szeptemberétől ismét elindul 2 éves, nappali 
tagozatos, államilag finanszírozott duális képzésünk 
villanyszerelő szakmában a Budapesti Műszaki 
Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű 
Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával 
együttműködésben.

Várjuk a 25 év alatti, 
érettségizett fiatalok jelentkezését! 

Jelentkezés az iskola honlapján történő regisztrációval: 

www.umszki.hu
Bővebb információ a jelentkezésről:  

06 70 436 9813

Akár már a későbbi évfolyamokra 
is jelentkezhetsz, ha megtetszett 
a képzésünk!
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Már több éve, hogy mindig más-más település ad 
otthont az időskorúak „Sportnap és Főzőverseny” 
elnevezésű rendezvényének, amelyet a Veresegy-
ház Kistérség Idősügyi Tanácsa, és az otthont adó 
település önkormányzata rendez.

Ebben az évben, május 19-én, Galgamácsa pol-
gármestere, Ecker Tamás úr és az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub vezetője, Turcsán Jánosné és a 
klub tagsága nyújtott nagy segítséget a rendez-
vény sikeres lebonyolításához.

A galgamácsai sportpályán az önkormányzat biz-
tosította a hatalmas sátrat, az asztalokat, székeket, 
padokat és a főzéshez a tűzifát. 

A rendezvényre érkezőket üdvözlőitallal és pogá-
csával várták a helyi nyugdíjas klub tagjai.

A polgármester úr megnyitója után kezdődtek a 
sport és szellemi vetélkedők, melyek tesztlap ki-
töltésből, ügyességi és erőnléti versenyszámokból 
álltak. 12 három fős csapat indult a versenyeken, 
eredményeik alapján  a legtöbb pontszámot elért 
csapatok nyerték el az arany, ezüst és bronz serle-
get, valamint oklevélben részesültek.

Első helyezést ért el a szadai Hóvirág Nyugdíjas 
Klub 2-es számú, második az erdőkertesi „Tö-
rekvők”, harmadik szintén a Hóvirág Nyugdíjas 
Klub 1-es számú csapata lett.

Amíg a sportvetélkedők folytak, az üstökben, 
bográcsokban főttek a jobbnál jobb fi nomságok. 
Elkészültük után háromtagú zsűri – Kosik József 
úr önkormányzati képviselő, Veresegyház Város 
alpolgármestere, Bobák Imréné képviselő asz-
szony, és Bobák Imre úr – értékelte a tálalást, az 
ételek ízét, állagát.

Ennek alapján első helyezett lett, és serlegben, 
oklevélben részesült a Családsegítő Szolgálat 
keretén belül működő „Rád Érünk 60+” Nyugdí-
jas Klub csapata, második a Vácrátóti Nyugdíjas 
Klub csapata, tehát ők lettek az „ezüstérmesek”, 
harmadik helyezést ért el a szadai Hóvirág Nyug-
díjas Klub csapata. A helyezettek szintén serleget 
és oklevelet kaptak.

A zsűrizés után a fi nomságokat a résztvevő kb. 
150 fő jóízűen elfogyasztotta.
A sportvetélkedőn részt vevők valamennyien 
„Emléklapot” kaptak.

Köszönetet mondok Papp Miklós úrnak, a vácrá-

tóti Nyugdíjas Klub vezetőjének a sportvetélkedő 
lebonyolításáért, a versenyszámok összeállításá-
ért, értékeléséért.

Ismét egy vidám, élményekben gazdag találkozón 
voltunk, ahol alkalom nyílt a más-más települé-
seken élőknek egymás megismerésére, beszélge-
tésekre.

Ehhez a jó idő is hozzájárult, bár a rendezvény 
vége felé egy kis frissítő zápor is volt, de a sátor 
alatt senki sem ázott meg.

Az Idősügyi Tanács nevében köszönöm vala-
mennyi segítőmnek, Galgamácsa polgármeste-
rének, a főzteket értékelő zsűrinek a munkáját, a 
sportolók és szakácsok fáradozását.

Köszönöm a Kistérségi Többcélú Társulás anyagi 
támogatását

Nagy Miklós
a Kistérségi Idősügyi Tanács Elnöke

Megújuló közutak a térségben

A Magyar Közút NZRt. közlése szerint Pest 
megyében számos út felújítására kerül sor még 
az idén – nagy örömünkre néhány olyan utat is 
érintenek a tervek, amelyeket a térségünkben 
élők is használnak.

Állami fi nanszírozás révén épül újjá a Galga-
mácsa és Váchartyán közötti összekötő út kriti-
kus, 500 méteres szakasza, és uniós forrásokat 
is bevonva újítják fel az M2 gyorsforgalmi utat 
Budapest és Vác között. Ez utóbbi fejlesztés 
Csörög, Dunakeszi, Fót, Göd, Sződ, Sződliget, 
Vác településeket érinti.

Burkolatjavítást végeznek tovább a Galgamá-
csa-Váchartyán összekötő út fennmaradó sza-
kaszán,  valamint Dunakeszin, a fóti bekötő 
úton.

Folyamatban van az M3 autópálya mentén ki-
emelt állami beruházás keretében zajló, Mo-
gyoród és Fót megközelítését szolgáló új cso-
mópont, valamint a csomópont és a 2101 j. út 
közötti szakasz megvalósítása.

A hónap híre

 
június 10. és 17. 

 
Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár 

Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között! 
 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!  
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  

veresibolhapiac@gmail.com 

Sportnap és Főzőverseny
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A hónap témája

Rita egyedül neveli 12 éves, autizmus spektrum-
zavarral élő fiát. A mindennapjaikról, a  különle-
ges  gyerekekkel való együttműködésről kérdeztük. 

Hogyan kezdődött a megváltozott életed anyu-
kaként? 
- A kisfiamnál 3 éves korában kezdett kirajzolód-
ni, hogy másként működik, mint a kortárs gyere-
kek. Ekkor elkezdtünk vizsgálatokra járni, és azt 
hamar visszaigazolták, hogy beszédértési zavarai 
vannak. Eleinte nem lehetett egyértelműen eldön-
teni, mi is a helyzet. Ugyanakkor nálam is egy fo-
lyamat volt megismerni az ő másságát, elfogadni, 
amilyen: de nem tudok mást mondani, áldott va-
gyok, hogy az ő anyukája lehetek…

Hogyan éled meg ezt a helyzetet? 
 - Van sok nehézség, de olyan emberek kerülnek 
az utamba, akik segítenek… Érdekes, mert  a fi-
amon kivülről nem látszik, hogy autista, hiszen 
nem minden fogyatékosság látható, de rövid idő 
alatt le lehet venni róla, hogy nem olyan, mint 
a többi gyerek. Szerintem nekünk mázlink van, 
mert mindig jó emberekkel kerülünk össze.

Milyen esetek vannak, ahol érzed, hogy mások 
vagytok? 

- Hát, például rendszeresen úszni járunk. Ilyenkor, 
közösségben, a fiamnak nehezítettebb a pálya. 
Volt, hogy megtudtam, hogy csúfolják a gyereket. 
Aki szülő, az tudja, hogy annál rosszabb nincs, 
mint amikor a gyerekét csúfolják, főleg olyas-
miért, amiről nem tehet. Azt már megfigyeltem, 
hogy nehezen változik a társadalom. De elmesé-
lek egy konkrét esetet: egy fiú, az egyik edzőtársa  
csúfolta a fiamat. Pont meghallottam, és leültem 
a kisfiúval beszélgetni. Elmondtam neki, hogy a 
fiam pont azért jár úszni, hogy erősödjön, és ha 
bántja, akkor elveszi a kedvét, hogy járjon. Pedig 
az uszoda a kevés helyek egyike, ahol sokan van-
nak ugyan, de a fiam szívesen elmegy, pedig nem 
szereti a társaságot, mert ezt a sportot szívesen 
csinálja. Nagyjából ezt mondtam el a csúfolódó 
gyereknek. 
Azt tapasztaltam, hogy a  kisfiú átváltozott a be-
szélgetés után, olyannyira, hogy amikor meghal-
lotta, hogy mások is csúfolják a fiamat, azonnal 
szólt az anyukájának, ő pedig nekem, tehát közbe 
tudtunk lépni. 

Mit gondolsz, mi lehet  a „kisebbségi”, vagy a 
fogyatékkal, spektrumzavarral élőkkel szem-
beni  ellenérzések oka, és hogyan lehetne eze-
ket az előítéleteket megszüntetni? 
- A félelem táplálja az ellenérzést, ha valamit nem 
ismerünk, attól félünk, ha ez a dolog egy személy, 
akkor is így van ez. Az én megoldásom ez volt: el-
határoztuk, hogy a fiam elmegy egy agyagozó tá-
borba, ezért  külön keresnem kellett olyan helyet, 
ami alkalmas lehet az ő befogadására. Amikor 
találtam ilyet, elmentem, és külön beszélgetést 
kértem  a vezetővel, hármasban,  ahol elmondtam  
a külön bánásmód-kérésemet. 
Az autizmus egy spektrumzavar, vagyis széles a 
köre az előforduló zavaroknak, „furcsaságoknak”. 
Van, aki a spektrumon úgy helyezkedik el, hogy 
nem tud alkalmazkodni, őt beilleszteni nehezebb. 
Az bizonyos, hogy a spektrumzavaros emberekre 
külön oda kell figyelni, minden esetben.
A néma gyereknek anyja sem érti a szavát- té-
telmondat itt is érvényes. Ezért én mindig kom-
munikálok a fiam másságáról, pld. ha nyaralni 
megyünk, külön teremben ehetünk, nem kell má-
sokkal együtt, hiszena sokaság zavarja. A társa-
dalom részéről elég, ha csak nyitottak, de nekünk 
kell kommunikálni ahhoz, hogy az igényeinkre 
reagáljanak.

A gyereket is arra tanítom, hogy mondja el az igé-
nyeit, amik sokszor csupán apróságok: például a 
tanárával megbeszéltük, hogy felveheti a fülhall-
gatóját,  mint egy füllvédőt, ha túl sok a hang, ami 
őt az átlagosnál jobban zavarja. 

Hogy látod a társadalmi helyzetet: jobb lett va-
lamivel az átlagostól eltérők élete? 
- Úgy látom, igen, a mozgássérültek és az au-
tisták elfogadása terén is javul a helyzet, mert a 
kerekesszékesek már kimehetnek egyedül is az 
utcára, akadálymentesítik számukra az állomáso-
kat, intézményeket, áruházakat. Ehhez az kellett, 
hogy mi is megmozduljunk…

Az úgynevezett “egyenlő esélyű hozzáférés” 
alapvető kéne, hogy legyen, de a MÁV-nál pél-
dául megköszönik, ha akadálymentesen felszáll-
hat egy kerekesszékes, a dolgozók segítségével. 
Pedig ez nem egy spontán „jó tett”, ezt egy héttel 
előtte jelezni kell, nem csak úgy kimegyünk, és 
vonatozunk, … remélem, értik a szarkazmust.
Hogy mire van szükség? Nos, aprólékos mun-
ka kell, az érdekvedelmi szervezeteknek össze 
kell fogni és le kell bontani az ellenérzéseket, 
mert azokat a félelem taplalja. Az érzékenyítést 
a családban is gyerekkorban kell elkezdeni. Az 
iskolákban is kellenek az érzékenyítő órák, ami-
ket én is tartok, hiszen ha élőben talalkoznak a 
mássággal, másként állnak hozzá. Sokat jelent a 
személyes találkozás. Sokszor kiderül, hogy van 
a gyerekek családjában is valaki, aki eltér a töb-
biektől. Sokáig az volt a tendencia, hogy „dugjuk 
el ezeket a gyerekeket”, de mára már észlelhető, 
hogy ha elkezdenek látszódni, akkor arra reagálni 
kell. De még mindig fényévekre vagyunk az elfo-
gadástól a társadalom egészét tekintve...

(F.H.)

Áldott vagyok, hogy az ő anyukája lehetek!

Anyának lenni mindig óriási lehetőség, szeretetteli és kihívásokkal, felelősséggel ko-
mollyá tett, örök erejű kapcsolat. Az Anyák napja és a Gyermeknap hónapjában, 
májusi lapszámunkban rendhagyó módon járjuk ezt a témát körbe.

Mi az autizmus?

Olyan állapot vagy másképpen fogyatékosság, 
mely eltérő fejlődéshez vezet. A napjainkban 
használt hivatalos kifejezés: autizmus spekt-
rumzavar. A kifejezésben a spektrum szó arra 
utal, hogy az autizmusnak számtalan megjele-
nési formája van.
Az autizmussal élő személyek agya máskép-
pen dolgozza fel a külvilágból érkező hatáso-
kat, mint a miénk. Ez az eltérő fejlődés az oka 
annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan 
kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem 
elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet 
ingereit. Ez az eltérő működés ráadásul meg-
nehezíti a társas kapcsolataikat is. Egy autista 
embernek problémát jelent megérteni a közös-
ség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak 
gesztusokból, mimikából és gyakran nem értik a 
hasonlatokat, szófordulatokat.

Miben nyilvánul ez meg?

Gyakran előfordul, hogy egy autizmussal élő 
ember olyannyira érzékeny a hangokra, hogy 
számára a nagyvárosi közlekedés elviselhetet-
len. Előfordulhat az is, hogy bőre fokozottan 
reagál az érintésre, ezért neki egy ölelés, vagy 
akár egy szimpla kézfogás is kellemetlen le-
het. Ugyanakkor vannak olyan autizmussal élő 
személyek is, akik olyan ízeket is megéreznek, 
amiket mi nem, vagy olyan részletekre is felfi-
gyelnek, melyek fölött az átlagos szem elsiklik. 
Ha beszélgetnek valakivel, megeshet, hogy túl 
közel hajol a másikhoz, vagy éppen nem néz a 
másik ember szemébe. Egy autista emberre az 
is jellemző lehet, hogy leplezetlenül kimutatja 
érzelmeit, vagy, hogy őszintén megmondja a vé-
leményét másokról. (Forrás:aosz.hu)

A gödöllői kastély megvilágítása kék színnel (nemzetközi autizmus napi hagyomá-
nyoknak megfelelően)  2015 áprilisában volt, kb 200 ember jött el

A Bringázz Kékben esemény 2016 áprili-
sában ami szintén az autizmus napjához 
kapcsolódott. Egy közösségi rendezvény-
hez csatlakoztunk. a Margita Turisztikai 
Egyesület egyik teljesítménytúrájához kb. 
300 embert elérve ezzel.



Drogok helyett futás

Május 20-án Budapesten ért véget a 17. Drog-
mentes Magyarországért Maraton. A csapat 
körbefutotta az egész országot, így áthaladtak 
az összes megyén. Az útjuk során több, mint 
2000 kilométert tettek meg futva és biciklivel. 
Állomásaikon az iskolákkal, és helyi vállalko-
zókkal összefogva több ezer gyereknek adták 
át az igazságot a drogokról. 

A csapat a korábbi évekhez hasonlóan országos 
körútjával hívta fel a figyelmet a drogok veszé-
lyeire. A sport program mellett a Drogmentes 
Maraton csapattagjai önkéntesen drogmegelő-

ző előadásokat tartottak az iskoláknak, illetve 
drogmegelőző tanórai segédletet is biztosítot-
tak, hogy a pedagógusok még könnyebben tud-
ják átadni diákjaiknak a kendőzetlen igazságot a 
drogokról. A diákok, és érdeklődők a futásba is 
bekapcsolódhattak. 

A drogmentes csapat idén április 7-én, az Egész-
ség Világnapján indult útnak a Parlamenttől. A 
Drogmentes Magyarországért Maraton indu-
lásakor megannyi elismert művész és sportoló 
volt jelen. Az első kilométereket megelőzően 
még színpadi program is színesítette a napot. A 
résztvevő tömeg végigkísérte a csapatot az első 
kilométereken. 

A Drogmentes Magyarországért Maraton ered-
ményességét számos elbeszélés, személyes el-
mondás bizonyítja, amely szerint rengeteg iskola 
van hazánkban, ahol már kevesebb a drogozás, 
vagy egyenesen el is hagyták a gyermekek a dro-
gok használatát. (Ezt a büszke és hálás pedagó-
gusok, iskolaigazgatók beszámolói bizonyítják.) 
Az egyik legmeghatóbb esemény az volt, amikor 

a maratont felvezető rendőrség egy fiatal tagja 
könnybe lábadt szemekkel ment oda Németh 
Gergő csapatkapitányhoz és hálásan köszön-
te neki a Drogmentes Maraton munkáját, mert 
általános iskolás korában éveken keresztül járt 
hozzájuk az iskolába a maratoni csapat, és mind-
annyiszor megfogadta, hogy ő bizony nem fog 
drogozni. 
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A hónap témája

A hónap eseménye

A hónap híre

10 éves lett a bölcsőde

Ki hinné, hogy már 10 éves a Meseliget Böl-
csőde?! Bizony, ahogy a bölcsi kis lakói is 
hihetetlenül gyorsan felcseperednek, az intéz-
mény felett is gyorsan fut az idő.

2008. április végén nagy örömmel avattuk fel 
a térség első, régen várt bölcsődéjét, ahol ak-
kor még 60 kisgyermeket tudtak fogadni, el-
sősorban Veresegyházról. Ahogy telt múlt az 
idő, egyre több férőhelyre lett igény, és ennek 
megfelelően sikerült tovább bővíteni a bölcsit, 
amely számos szolgáltatást is tud nyújtani: ma 
már 130 kisgyermek számára jelent második 
otthont, található az intézményben sószoba, 
saját vízhez szoktatási programjuk és meden-
céjük van, játszócsoportot hoztak létre a köny-
nyebb beszoktatás érdekében. 

Az első bölcsisek ugyan már kamaszkorba 
léptek, de a bölcsőde mostani kis lakóival és 
családjaikkal kedves szülinapi ünnepséget tar-
tott a kerek évforduló alkalmából, május 5-én, 
ahol felidézték az első évtized legfontosabb 
állomásait, és emlékezetes pillanatait is egy al-
kalmi fotókiállításon. Az ünnepi megemléke-
zés után pedig természetesen indult a játék….

Előadás a drogokról az egyik iskolában

Így indult a csapat

 I. Veresegyházi amatőr sárkányhajó bajnokság

Helyszín: Tó Strand, Veresegyház
Időpont: 2018. június 30. szombat
Délelőtt lehetőséget biztosítunk minden érdek-
lődő számára, hogy kipróbálja a sárkányhajó-
zást, 0-tól 100 éves korig! Úszás tudás nem 
szükséges, lapátokat és mentőmellényeket 
mindenki számára biztosítunk.
Délután a meghirdetett kategóriákban rendez-
zük meg az amatőr sárkányhajó bajnokságot. 
A csapatok számára biztosítjuk a lehetőséget a 
gyakorlásra a verseny előtt. 

Megfelelő számú nevezés esetén a következő 
kategóriákat indítjuk:

100 méteres rapid verseny: 
- Családi Csapatok versenye: 15-17 fős csa-
ládi csapatok jelentkezését várjuk! A csapatok-
ban legyen legalább öt fő 16 év alatti gyermek, 
4 szülő, és 4 nagyszülő, plusz egy dobos. A csa-
pattagok lehetnek testvérek, unokatestvérek, 
távolabbi rokonok, barátok, lakóközösségek. A 
rokoni kapcsolatokat nem fogjuk szigorúan el-
lenőrizni, a lényeg, hogy jó hangulatú, minden 
korosztályt felvonultató csapatok mérkőzzenek 
meg egymással!
- Céges csapatok versenye: Várjuk a 15-17 
fős céges csapatok jelentkezését. A csapatok-
ban lehetőleg fele-fele legyen a férfi és a női 
résztvevők aránya. 

Kötélhúzás a vízen – medencés jellegű sár-
kányhajó verseny:

A hat fős csapatok egymással szemben ülve 
próbálják meg eltolni a hajót. Egy menet lehet 
pár másodperc, de akár percekig is egymásnak 
feszülhetnek az ellenfelek. Roppant izgalmas, 
látványos és pörgős verseny!
A következő kategóriákban várjuk a nevezése-
ket:
•  Férfi csapatok: 6 férfi, életkori megkötés  

  nélkül
• Házisárkányok: 6 nő életkori megkötés 

  nélkül
•  Céges csapatok: 3 férfi és 3 nő életkori  

  megkötés nélkül

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 
 2018. június 27. szerda

Nevezni a szervezőknél lehet: elérhetőség

Családok is nevezhetnek a sárkányhajó 
versenyre
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A háztartások mindegyikében felhalmozódik ősztől tavaszig rengeteg sze-
mét, azon kívül, amit a kukákba helyeznek, és ezek a tavaszi nagytakarítá-
sok, lakásfelújítások alkalmával rendre elő is kerülnek. Április környékén 
lehet rá számítani, hogy megtörténik a lakossági lomtalanítás, amit a szol-
gáltató hagyományosan elvégez, így általában csak várni kell a megfelelő 
alkalmat, és meg lehet szabadulni a rossz bútortól, kibelezett számítógéptől 
és társaiktól. Idén azonban váratlan közléssel állt elő a közszolgáltató: beje-
lentették, hogy a lomtalanítást nem végzik el. Ezzel kapcsolatos kérdéseink-
re a Zöld Híd illetékesei adtak választ a Kistérség Magazinnak.

Mi az a bizonyos technikai ok, amire a közleményben hivatkoztak? 
- Nem más, mint a járműveink sajnálatosan leromlott állapota. Bővebben 
megfogalmazva: 2017. január 1-től 53 település 40 ezer háztartását csatoltuk 
a Zöld Híd Program hulladékgazdálkodási rendszeréhez. Az erőforrásainkat 
viszont csak részben tudtuk növelni, hozzáigazítani a kibővült rendszerhez. 
Hulladékbegyűjtő szolgáltatásunkat összesen 99 településen bonyolítjuk, 
43 db gyűjtőautó segítségével, amelyből 13 db bérautó. Jelenleg a hulla-
dékszállításra használt gyűjtőautók átlag életkora 11 év. Az autók április 1.-
től november 31.-ig 14-16 üzemórát dolgoznak napi 2 műszakban. Ekkora 
mértékű terhelés nagymértékben gyorsítja az elhasználódás folyamatát, a 
gyűjtőautók állapota jelentősen amortizálódott, cseréjüket nem tudtuk eddig 
megvalósítani.
A lomtalanítás során a gyűjtőtérbe kerülő tárgyak mérete, súlya, és tömör-
sége miatt többszörös igénybevételnek van kitéve a tömörítő szerkezet, a 
préslap és a hidraulikus rendszer. A már eleve korlátozással használható jár-
művek végleges meghibásodása esetén a vegyes hulladékgyűjtés kerülhet 
veszélybe, hiszen nem állna rendelkezésünkre elegendő számú gépjármű a 
kommunális hulladék begyűjtéséhez sem.
A hulladékszállító járművek felépítményeinek javítása speciális feladat, az 
erre szakosodott és felkészült műhelyek száma irreálisan kevés az országban. 
A 2017-es évben a szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére is 8 db gépjármű 

felújítását tudtuk elvégezni. Jelenleg 8 db autó teljes, és 4 db autó részleges 
felújításra vár. Ezek a gépjárművek ebben az időszakban csökkentett kapa-
citással tudnak gyűjteni, általában a gyűjtő és tömörítő tér lemezfelületeinek 
hibája miatt.

Évente milyen mennyiségű lomot szállítanak el ilyenkor a telepü-
lésekről? 
2017 során 3.300 tonna lomhulladékot szállítottunk be. Ez messze nagyobb 
mennyiség, mint amennyit az állami koordináló szervezet, az NHKV Zrt. a 
közszolgáltatók részére előirányoz ahhoz, hogy a lomtalanítással járó plusz 
feladatokat és a közszolgáltatás megszokott színvonalát maradéktalanul biz-

Ha nincs lomtalanítás, akkor is van megoldás!
Lóháton járva a Kistérség erdeit, megdöbbentő tapasztalat, hogy a településektől több kilométeres távolságban is találunk jó 
esetben zsákokba csomagolt hulladékot, vagy akár kidobott bútorokat, építési törmelékhalmokat is. Mindig felvetődik ilyenkor a 
kérdés: ha a szemét gazdájának volt ereje, kapacitása, eszköze, hogy oda szállítsa a limlomokat, miért nem jut eszébe, hogy 
elvigye inkább egy lakossági szemetet is átvevő gyűjtőhelyre, amiből több is van a környéken? Az alábbi interjúban ezekre a 
lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmet, tudván, hogy a Zöld Híd közlése szerint az idei, tavaszi lomtalanítás elmarad.

7-én (csütörtök) 18.00
 A túlélés és természeti életmód –előadássorozat – 5. rész 
 Előadó: Boldizsár József

8-án 18.00 
 A MEZŐK FEHÉR LOVAGJA című színházi előadás lesz a Nemes  
 Nagy Ágnes  Művészeti Szakgimnázium 11. b. MFL csoport   
 bemutatásában, közös szervezésben a református gyülekezettel.
 Belépődíj nincs, az előadás megtekintése kapcsán pénzadományt gyűjt  
 a helyi református gyülekezet  a nevelési-oktatási céljaira.

9-én 
 CSALÁDI NAP az Ifjúsági Táborban + 20 ÉVES A TÁBOR ( SZEDER)

10-én (vasárnap) 
 „Családi nap a természetben”
 Túra a Budai-hegyekben – bővebb tájékoztató a honlapon és plakátokon.

14-én (csütörtök) 18.00 
 GOMBAISMERETI  TANFOLYAM  
 (8. előadás) vezeti Kis Szidónia

15-én (péntek) 17.00
 HÉTSZÍNVIRÁG CSALÁDI KLUB 

17-én (csütörtök) 18.00 
 GOMBAISMERETI TANFOLYAM - (6. előadás) vezeti Kis Szidónia 

21-én  (csütörtök) 18.00 
 A túlélés és természeti életmód – előadássorozat – 6. rész 
 Előadó: Boldizsár József

24-én (vasárnap) 17.00 
 NOSZTALGIA  KLUB

Kultúra
Júniusi programok az Erdőkertesi Faluház és 
Könyvtárban

Tájba nem illő leletek a veresegyházi várostakarításon - ügyel-
jünk, hogy a háztartásból ne a természetbe kerüljenek a lomok!
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tosítani tudják. Az NHKV által előirányzott lomhulladék mennyisége 10 kg/
fő/év, ehhez képest a Zöld Híd szolgáltatási területén ennek másfélszeresét 
gyűjtöttük be (15 kg/fő/év), de volt olyan település, ahol 80 kg/fő/év mennyi-
séget gyűjtöttünk be.
Jelenleg már 113 települést látunk el, modellszámításaink szerint idén 4.600 
tonna a várható lomhulladék mennyisége, ami 40 százalékkal több, mint a 
tavalyi.

Előreláthatóan mikor kerülhet sor az idei lomtalanításra? 
- Az év hátralévő részében folyamatosan végezzük majd a lomtalanítást. 
Olyan stratégiai megoldást dolgoztunk ki, amely lehetőséget biztosíthat a la-
kosok részére lomhulladékuk szabályos elhelyezésére. A stratégia két részből 
épül fel. Egyrészt megszervezzük telephelyeink (Kerepes és Nógrádmarcal) 
szombati nyitvatartási rendjét, másrészt a Zöld Híd szolgáltatási területén át-
meneti jelleggel nyolc darab lomhulladék gyűjtőpontot fogunk megnyitni az 
év végéig. Minden lomtalanításra váró település részére biztosítunk legalább 
egy szombati napon történő lomhulladék elhelyezési lehetőséget. A gyűjtő-
pontokat úgy alakítottuk ki, hogy a lakosoknak 25-30 km-nél többet ne kell-
jen utazniuk. 
A lakossági lomhulladék-átvételt azonban a jogszabályban előírt feltételhez 
kötjük. Ezek szerint csak magánszemély adhat le évi egy alkalommal, ház-
tartásonként, 1 m3 lomhulladékot, lakcímkártya és egy évnél nem régebbi 
hulladékgazdálkodási díj befizetését igazoló dokumentum felmutatásával. 
Az érintett település lakosai kizárólag az általunk meghirdetett időpontban 
szállíthatják majd a lakossági tájékoztatónkon feltüntetett hulladékaikat az át-
menetileg kijelölt gyűjtőpontra. Telephelyeinkre (Kerepes, Ökörtelek-völgy; 
Nógrádmarcal), a szolgáltatási területünkön élő lakosok, a megadott feltéte-
lek betartásával a meghirdetett időpontok bármelyikén szállíthatnak lomhul-
ladékot. 
A Zöld Híd BIGG Nkft. minden érintett település részére célzott tájékoztatót 
készít az esemény előtt legalább egy hónappal. 

Milyen egyéb lehetőségei vannak addig a lakosságnak a lomok eltünte-
tésére? 
Mint elmondtam, a telephelyeinkre (Kerepes, Ökörtelek-völgy; Nógrádmar-
cal), a szolgáltatási területünkön élő lakosok, a megadott feltételek betartásá-
val a meghirdetett időpontok bármelyikén szállíthatnak lomhulladékot. Vala-
mint megnyitottuk a balassagyarmati és rétsági hulladékudvarokat, amelyek 
nyitvatartási idejében a lakosság beszállíthatja lomhulladékait.

Ahol a lomtalanítás ennek ellenére elmarad, számíthatnak-e valamiféle 
kompenzációra az ügyfelek?
Ezt még nem tudjuk, illetve a Zöld Híd ebben a kérdésben nem tud fele-
lősen nyilatkozni. A hulladékszállítás és kezelés díjtételeinek megállapítását 
és a számlázást 2016 áprilisától központosították. A hulladékszállítási díjjal 
kapcsolatos minden döntés és felelősség (így egy esetleges kompenzáció kér-
dése is) a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(NHKV Zrt.) kezében van.

Kerülhet-e sor pld. az elektronikai vagy veszélyes anyagok összegyűjtésé-
re akkor is, ha nem lesz lomtalanítás? 
A Zöld Híd központjaiban és a megnyitott lakossági hulladékudvarokban 
az elektronikai hulladékot átvesszük. A veszélyes hulladékok gyűjtése nem 
közszolgáltatási feladat, így jelenleg nem vesszük át. Számos településen az 
önkormányzat szervez külön veszélyes hulladék gyűjtést.

Köszönjük az őszinte tájékoztatást a Zöld Hídnak, különösen a jó hírt, 
hogy a lomoknak nem kell, és nem is szabad az erdők mélyén landolniuk: 
a szabályos leadásukra van mód, kevés költséggel vagy teljesen ingyen. 
Mielőtt céltalanul elindulna bárki valahová a szeméttel, feltétlenül nézze 
át a tájékoztatót, hol, mit és hogyan lehet elhelyezni!

29-én 18.00 (péntek) 
 A Buddhizmusról szóló előadássorozat folytatása, 4. rész
 – Előadó: Ella Zsófia hitoktató.   -  A részvétel díjtalan!

30-ig látható a „AZ ÉN ERDŐKERTESEM”  
 pályázatra beadott munkák kiállítása

Június 30. (szombat) 9.00 
 Semmelweis Nap (ESZAK),   meghívásos rendezvény

30-án (szombat) 14.00    ULTI-KLUB

Júliusban a Faluház és a Könyvtár zárva van. Nyitás: augusztus 13-án

„ITT ÉLÜNK”

Elmúlt három év, és idén esedékes a településen és környékén élő 
képzőművészek közös kiállítása, amit 2015-ben triennáléként hir-
dettünk meg.

A meghívó a szlogenünket is tartalmazta: „A sokszínűség jellemez ben-
nünket...” ezt  továbbra is vállaljuk. Aki eljött megnézni a 29 alkotót 
befogadó tárlatot, meggyőződhetett erről. Bízom abban, hogy idén 
szeptember 22-én ugyanilyen színes tárlatot nyithatunk, a Kulturális 
Örökség Napjai keretében. Ez most még csak egy „emlékeztető” felhí-
vás, hogy minden alkotónak legyen ideje a munkáit ebből a szempont-
ból is elgondolni, elkészíteni.

A feltételek azonosak lesznek a három év előttivel: a képeket keretez-
ve, vagy 50 x 70-es kartonra paszpartuzva, a kisplasztikákat talapzattal 
ellátva kérjük.
A részvételről augusztus 16-áig kérünk visszajelzést, hogy a meghívó-
ban feltüntethessük a kiállítókat.

A kiválasztott munkákat kérjük, szeptember 6-án (csütörtök) 9.00-
20.00 óráig, vagy 7-én (péntek) 12.00-20.00 óráig kérjük behozni, kiál-
lításra alkalmas állapotban.

FELHÍVÁS!

Kedves Anyukák, Apukák!

A tervezett SZÜLŐKLUB elindult az Erdőkertesi Faluházban, a 
neve HÉTSZÍNVIRÁG CSALÁDI KLUB. Minden páros hét pénteken 
17.00 órától vannak a találkozások, melyre a gyermekeket is hozni lehet. 

Emlékeztetőül:
 - Ha gyermeke fejlődése eltér az  
  átlagostól, ha sajátos nevelési  
  igényű, ha tanulási  nehézséggel 
  küzd,
 - ha szeretne más szülőkkel tapasz- 
  talatot cserélni, beszélgetni, 
 -  ha szeretne segítséget kapni a fel- 
  merülői  problémák megoldásá 
  hoz, akkor itt a helye!

A terveink közt szerepel: szakem-
berek meghívása, ötletek az otthoni 
fejlesztéshez, fejlesztések megszer-
vezése helyben, családi játékos prog-
ramok szervezése, stb.
A végleges programot együtt tudjuk 
kialakítani, az Önök igényei alapján, 
jöjjenek, hogy tudjunk együtt gon-
dolkodni a témában! 
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FELHÍVÁS   •   VII. VERESI GASZTROFESZTIVÁL

2018. június 30-án (szombati napon) 9.00  órai kezdettel a Váci Mihály Művelődési Ház 
három kategóriában hirdeti meg az ételfőző versenyét.  2018-ban miután „kinőttük” a VÁ-
ROSHÁZA előtti teret, a Búcsú téren zajlanak a színpadi produkciók, a strand környékén a 
vizes programok, a régi kemping helyén a főzés és a kézművesség programjai. 

A „versenyzők” készíthetnek
• húsból 
• halból készült ételeket, illetve 
• lecsóféléket 
•  minimum 10 adagot, de az ajánlott mennyiség 
 inkább 20 adag (hadd kóstolják mások is) 
• az ételek készítéséhez szükséges alapanya- 
 gokról, főzőedényekről, kellékekről minden  
 csapat maga gondoskodik.
• azok, akik nagyobb mennyiség elkészítését  
 vállalják, a szervezők 600,- Ft-os jegyeket  
 bocsátanak ki, s a közönség ennek leadásával  
 ehet az elkészült étel különlegességből. A  
 leadott ételjegyek után a a csapat visszakapja  
 az étel árát. 
•  tűzifát, 1 db asztalt a szervezők biztosítanak 

A szervezők várják: 
•  a veresegyházi településrészeken élők  be- 
 nevezését egymással való nemes vetélke- 
 dés céljából 
•  a kistérség településeinek, önkormányzatai- 
 nak képviseletét és csapatait 
•  civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok,  
 gazdasági egységek, munkahelyek jelentke- 
 zését 
• közel és távol élő szabadtüzű főzést, bog- 
 rácsolást  szerető csapatokat, családokat 

A főzőverseny menete: 
• 8.30 órától regisztráció, előkészületek 
•  9.00–12.00 óráig főzés 
•  12.00 – 12.40 órakor ételminta leadása zsűri- 
 zésre 
•  13.30 – 14.30  ünnepélyes eredményhirdetés,  
 díjkiosztás  
Nevezési díj: NINCS!

Részvételi szándékát, kérjük a következő címen 
jelezze 2018. június 22-ig:
Kelemenné Boross Zsuzsa vmmuvhaz@
veresegyhaz.hu.

Személyesen  a Szabadidős és Gazdasági Inno-
vációs Centrum „A” recepcióján lehet jelent-
kezni.   Telefonszám:   06 28 588 690; 

Várunk minden érdeklődőt Veresegyház Búcsú 
téren, illetve a volt Kemping területén, s a Strand 
tavon megrendezésre kerülő  rendezvényre.

A gasztronómiai élményeken túl kulturális prog-
ramok, gyermek és felnőtteknek szóló előadások 
szórakoztatják a  benevező csapatokat, a város 
programjára érkezőket. 

 
FŐZŐVERSENY 

Veresegyház, 2018. június 30  
VÁROSÜNNEP – VII. VERESI  

GASZTRONÓMIAI  FESZTIVÁL   
JELENTKEZÉSI LAP 

Egyéni jelentkező: 
Csapat jelentkezése esetén csapat neve: 
Mely településről, vagy településrészről érkeznek:
Intézmény, vagy szervezet neve: 
Készíteni kívánt étel, neve: 
• halból: 
• húsból: 
• lecsóféle: 
A megfőzni kívánt mennyiség, adag: 
(Amennyiben lesz külső kóstoló, leadott 
„ételjegy” annak árát 600,- Ft-ot / ételjegy, a 
szervezők kifizetik)  
A csapat képviselője:
Név: 
Cím: 
Telefon/fax: 
E-mail: 
Jelentkezési határidő: 2018. június 22.  

Június 29 (péntek)  
 19.30 -20.30   Helo Zep    
 21.30 Rúzsa Magdi koncert      
Június 30 (szombat) 
 9.00 -12.00 Ételfőző verseny három   
  kategóriában: 
  - halból készült ételek 
  - húsból készült ételek
     - lecsófélék 
 10.00 -17.00  Kézműves foglakozások,   
  játszóházak, játékok sokfélesége 
  • marionett sárkány, monotípia készítés   
   az Udvarház Galériával   
  • nádsíp és egyéb hangkeltők készítése  
  • Játékok készítése természetes és újra 
   hasznosított alapanyagból a legkiseb- 
   beknek a Veresegyházi Nyugdíjas Óvó- 
   nők Klubja segítségével  
  • kosárfonás 
  • Párkák – Szövőkör (csak nem az élet fo- 
   nalát, hanem) karkötőt, más egyéb ki- 
   egészítőt  
  • papírhajtogatás 
  • lampion készítés nyári esti programok- 
   hoz, amit haza vihetsz 
  • Royal Ranger’s népi játékok és cserkész  
   program 
  • Csupa – Csoda Vándorjátszótér – külön- 
   leges családi játékok 
  • kosárhinta        
 10.00 -19.00  Egyéb játékok: 
  • csúszdák és körhinták    
  • arcfestés 
  • vívás mindenkinek 

 Sárkányhajó a strandon, helyszín az  
 Öreg-tó 
 10.00 – 14-00 Sárkányhajó mindenkinek, aki 
   szívesen kipróbálná 
  (jelentkezés a helyszínen) 
 14.00 -18.00 Sárkányhajó verseny családok,  
  munkahelyi csapatok, egyéb közösségek 
      részvételével
  Benevezés a Szabadidős és Gazdasági   
  Innovációs Centrum „A” recepcióján,   
  illetve vmmuvhaz@veresegyhaz.hu-n
 13.30 -14.30 Ételfőző verseny eredmény-  
  hirdetése, díjkiosztás / serlegek és oklevelek  
 15.30 -16.00 Tánc sokféleképpen
 
 Koncertek:
 16.30  Veresegyház Hangja győztesei - min- 
  den évből az első három helyezett  
 18.00   LIVINGSTONE  pop rock 
 18.40  NECK STRANGLE blues rock 
 19.20  Passageway zenekar   

 20.00  Sárkányhajó verseny díjkiosztása 
 21.00  Lampionos csónakfelvonulás a tavon 
 21.30 – 22.20    Blahalouisiána koncert     
Július 1. Vasárnap: 
 Sportpálya: 
 9.00 V.  Városavató Kispályás Labdarúgó   
  Kupa  
  Helyszíne: Veresegyház Városi Sportkör  
  műfüves pályái, 

 Városi Múzeum, Szentlélek tér: 
 11.00 Kincsek a föld alatt (pénzleletek a  
  múltból) kiállítás megnyitója 
  Megnyitja: Dr. Gedai István a Magyar   
  Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója 

Június 29-30. július 1. 
  Vasútmodell kiállítás a Mézesvölgyi Általá- 
  nos Iskolában

Június 29. 17.00 
  Baross Gábor Emlékműnél koszorúzás a  
  vasútállomáson

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

VÁROSÜNNEP VERESEGYHÁZ, 2018.  
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Visszatekintő

Magyar Északi Vasút: Az 1852-ben alakult Pest-Losonci Vasút és Kőszénbá-
nya Társaság. A társaság 1867. április 2-án megnyitotta a forgalom számára 
Bp.Józsefváros-Gödöllő-Hatvan közötti 68 km és a Kőbánya-alsó és Kőbá-
nya-felső közötti 1,3 km hosszú un. királyi vágányt. A Hatvan-Salgótarján 
közötti 56,7 km vonalat 1867.május 9-én nyitották meg a forgalom számára. 
Magyar Északi Vasúttársaságnál már az építés és vasútvonal üzemeltetés so-
rán nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe került. Nehéz pénzügyi helyzete miatt 
1868. kénytelen volt vonalait az államnak eladni 7,5 millió forintért. 

A társaság 1868. augusztus 6-án feloszlatta magát. Az állam által megváltott 
két vasútvonalból alakult meg a MÁV ez lett vasútvonalának első vonala. 
A vasútfelügyelet a kiegyezés /1867/ utáni Független Felelős Magyar Kor-
mány közmunka és közlekedési minisztere Gróf Mikó Imre látta el. Gróf 
Mikó Imre minisztersége alatt további 600 km vasútvonal épült. A MÁV 
szervezeti felépítésének kialakítása Tolnay Lajos nevéhez fűződik, aki 1872-
től a Magyar Királyi Államvasutak első elnökigazgatója. 

A MÁV 1884. évi szervezeti átalakításával mind az államvasút igazgatásá-
ban, mind a hazai vasútpolitikába irányító szervezetében lényeges változás 
következett be. Tolnay Lajos MÁV elnök bel és külföldön egyaránt elismert 
szaktekintély volt. Az 1884.évi átszervezés  sikere azon múlott, hogy a két 
nagy egyéniség Tolnay Lajos MÁV elnök és Baross Gábor államtitkár tud-e 
tartósan együttműködni. Nem tudtak ezért újabb átszervezés lett a következ-
ménye. Az átszervezéssel a legjelentősebb változás az volt, hogy az Igazga-
tóság elnöke nem a miniszter, hanem az államtitkár Baross Gábor közvetlen 
felügyelete alá került. Ezek után Tolnay Lajos Tisza Kálmán miniszterelnök-
től kért segítséget az átszervezés ellen, de a miniszterelnök Baross Gábornak 
adott igazat. Tolnay Lajos nem várta meg az átszervezést, hanem, 1855. nov-
emberben lemondott. Ezek után 1886. május 26-án Lukács Béla lett a MÁV 
elnök igazgatója. Baross Gábor 1886. december 29-től 1889. június 15-ig 
közmunka és közlekedési miniszter, 1889. június 15-től 1892. május 9-ig ke-
reskedelemügyi miniszterként irányítja a Közlekedés ügyeit. 1887. február 

11-én Lukács Bélát miniszter tanácsost, a MÁV elnök-igazgatóját kinevezik 
közmunka és Közlekedési Minisztérium államtitkárává. Az okmányt Ferenc 
József uralkodó és Baross Gábor miniszter írják alá.

A közmunka és Közlekedési minisztérium jelentést tesz közzé a hazai vasút-
ügybe. Eszerint 1886. év végén a hazai vasútvonalak hossza 9028 km ebből 
4215 km a MÁV vonala. Mozdonyok száma 725 db, személykocsik 1230 
db, teherkocsi 16268 db, 1886. december 29-én Baross Gábort kinevezik 
közmunka és közlekedési miniszternek A magyar állam két nagy hullámban 
államosította a magánvasutakat először 1880-1885 másodszor 1889-1891 ez 
már nem pénzügyi kényszer miatt sokkal inkább gazdaságpolitikai lehető-
ség. A legnagyobb feladat az Osztrák-Magyar Államvasút társaság állami 
tulajdonba vétele volt.

1891-ben a magyar állam átvette az Osztrák-Magyar Államvasút társaság 
magyarországi vonalait és forgalmi eszközeit. A megváltási év az engedély 
hátralévő 75 éves időtartamára évi 9.6 millió forint volt.

Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub Gombos István

A dualizmus korának kiemelkedő gazdaság- és 
közlekedéspolitikusa volt.
A vasútügy terén elért fejlesztései miatt „vasmi-
niszternek” nevezték.

Rendkívüli munkabírással rendelkezett, önmagát 
és környezetét sem kímélte. 
Hivatali beosztottjaitól pontos munkát követelt, csak a 
legjobb szakemberek tudtak mellette kitartani.
A miniszteri felelősség kérdésében az volt az 
álláspontja, hogy a hibákért nem az apparátus a 
felelős, hanem a miniszter egy személyben. Intéz-
kedéseit az ellenzéki pártok nem támadták. Lé-
péseit a hazája iránti szeretet irányította, a közjó 
szolgálata.
Életművét már kortársai is Széchenyi alkotásai-
hoz hasonlították.

„Nem kicsinyes pártpolitikai, vagy önző célokért 
való küzdésben látta ő a képviselői kötelességek 
teljesítését, hanem abban a törekvésben, mely 
mindenben a nemzetnek akar hasznára válni.”
Baross Gábor 1848. június 6-án született a felvi-
déki Pruzsinán, elszegényedett nemesi családban. 
Tanulmányai alatt magát tartotta el, diáktársait 
tanította. Középiskoláit Léván, Győrben és Esz-
tergomban a bencéseknél végezte, 
Jogi ismereteit Pesten szerezte. Visszatérve szülő-
földjére főjegyzőként dolgozott, és újságot indí-
tott Vágvölgyi Lapok címmel. 
1875-ben választották meg országgyűlési képviselő-
nek, már 27 évesen pártjának vezérszónoka lett. 
Majd nagyobb nyugat-európai körútra ment, hogy 
tanulmányozza a fejlett nyugati közlekedést. 
1883-ban közlekedésügyi államtitkárrá nevezték ki. 
1886 és 1889 között a Közmunka- és Közlekedés-
ügyi Minisztérium miniszteri posztját töltötte be, 

de közben a Vallás- és Közoktatási illetve a Bel-
ügyminisztérium felügyeletét is ellátta.
1889-en a Kereskedelemügyi Minisztérium élére 
került. 
1892 tavaszán munka közben a Vaskapu szabá-
lyozás fölülvizsgálata során megbetegedett, és pá-
lyája csúcsán, negyvennégy évesen 1892. május 
8-án váratlanul hunyt el.

Mit tett ez az ember? Mivel szerezte meg nemze-
tének általános megbecsülését?
Megreformálta Magyarország közlekedési rend-
szerét.
A magyar ipar és kereskedelem felvirágzásához 
olcsó, gyors utazásra, pontos szállításra volt szükség. 
Legjelentősebb reformja az ún. zónatarifa-rend-
szer bevezetése volt. 
Ez a sok vasúttársaság díjszabását egyesítette, és 
a távoli utazásokat olcsóbbá tette.
 A vasúti áruszállítás tarifarendszerének átalakí-
tásával a mezőgazdaság versenyképességét is se-
gítette.

A MÁV megteremtője volt, a vasútvonalak nagy 
részét államosította, elérte, hogy az addig ráfize-
téses vasút az állam fő jövedelemforrásává lett. 
A vagon- és mozdonyparkot növelte, a vasúti há-
lózatot továbbfejlesztette. (Az addigi 1348 km há-
lózat még további 4000 km-rel növekedett.)
A Vaskapu csatorna kiépítésének elindítása is az ő 
érdeme, ez volt az évszázad egyik legjelentősebb 
belvízi hajózást segítő európai beruházása.
Gazdaságpolitikusként az ipari szakoktatás fej-
lesztése fűződik nevéhez. 

Az ő intézkedései közé tartozott a Posta és Táv-
írda egyesítése, a Budapest-Bécs közötti telefon-

kapcsolat kiépítése, a Postatakarékpénztár meg-
alapítása.
Kötelezővé tette az állami vasutaknál a magyar 
nyelven való levelezést a német helyett, a vasúti 
tisztviselőknél előírta a magyar nyelvtudást.

A Pesti Hírlap halála után így emlékezett meg 
róla:
„Ez az a miniszter, kit a nép is áldva sirat. Azért a 
nép, mert minden ember széles Magyarországon 
érezte reformjainak jótéteményét. A munkások, 
betegek, bénák is, kiket baleset ellen törvényesen 
biztosított. És mert a korrupciót üldözte, a köte-
lességteljesítést szigorúan követelte, ezzel is új 
szellemben jótevője volt nemzetének. Méltó tehát 
mindnyájunk kegyeletes emlékére.”

Ácsné Csáki Ildikó

150 éve született a „Vasminiszter”

150 ÉVE, 1868. JÚNIUS 30-ÁN ALAKULT MEG A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK/A MÁV/

Korabeli vasúti hálózat

Baross Gábor hajdani szobra
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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.):41,98%,(forg.):57,89%, KK:152.271

Pelikánsuli Kft.

2018. JÚNIUS 11-ÉN 

Kohéziós Alap

TÁJÉKOZTATÓ
AZ „ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉS ÉS NAPELEMES RENDSZER 

 

Örömmel tájékoztatjuk az Olvasót arról, hogy a Széchenyi2020 program keretében, a magyar állam és az 
Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló, KEHOP-5.2.9-16-2017-00163 azonosító 
számú projektünk elindult és megvalósítási szakaszába lépett.

munkálatok azonban csak 2018 tavaszán indulhattak el. A projekt zárása 2018 második felében várható. A 

Az Akácfa utca 30., Kisfaludy utca 40. és Arany János utca 53. alatt található épületekben polgármesteri 

biztosít a település és környezete számára: 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenése (25,97 tonna/év)

primer energia felhasználásának csökkenése (390,92 GJ/év)

megújuló forrásból származó energia (96,95 GJ/év)

A projekt teljes költsége 50,56 millió forint, a támogatás  

Honlapunk: energetika.csorog.hu

Csörög Község 
Önkormányzata

Minden szombaton szállítunk!

ML  PB NET KFT
Lakossági Pb gáz házhoz 

rendelésre VERESEGYHÁZON

Rendelésfelvétel: 
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 20 284 4051
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT 
magánrendelés

Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00

István Király Gyógyszertár 
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.

DR. GÉCZI MÁRIA
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Bejelentkezés: 06 20 5421183, 
hétköznap 16:00-19:00

JÓ MASSZÁZS
Nyak-Váll-Hát- Derék

fájdalmak kezelése, Stresszoldás

Horváth Balázs
Okleveles Masszőr Gödöllő

06-20-54-54-544
Látogasson el honlapomra!
www.godollomasszazs.hu

ÁLLÁS

CNC gépkezelők jelentkezését várjuk hosszú távon 
kiszámítható nagyvállalathoz, jól fi zető budapesti mun-
kahelyre. Feltétel a szakképesítés mellett min. 2-3 éves 
gyakorlat! Érd.: 30 468 6686, 30 464 1610.

A Szadai Kályhacsempegyár kemencerakó és mázazó 
munkatársakat keres. Ezek könnyű, illetve közepesen 
nehéz fi zikai munkakörök nők és férfi ak számára. Szak-
mai végzettség és gyakorlat előny, de nem feltétel. Alkal-
mas jelentkezőket betanítunk.
Olyan munkatársak jelentkezését várjuk, akiknek a mun-
ka nem szükséges rossz, hanem kihívás és sikerélmény. 
Munkaidő hétfőtől péntekig 0,7-15,30. Utazási költségté-
rítést, betanulás után jó keresetet, szakmai fejlődés le-
hetőségét és hosszú távú, biztos munkahelyet kínálunk. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az allas@
koltocsempe.hu e-mail címen. Az önéletrajzok leadhatók 
a 2111 Szada, Corvin u. 24. szám alatti üzemben is. Sze-
mélyesen csak előzetesen egyeztetett időpontban várjuk 
a jelentkezőket. 
Bővebb információ: Költő András 06 20 9523 928 
www.koltocsempe.hu

A Kistérség Magazin megbízható, lelkiismeretes 
terjesztőt keres, kifejezetten a Hegyek térségébe, 
kiemelt díjazással. Érd.: 30 468 6686, 30 464 1610.

APRÓHIRDETÉS
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Magnum jégkrém 
Mandula, Classic
120 ml, 3325 Ft/l,
Belgacsokis praliné 
90 ml, 4433 Ft/l

Farmer 
UHT tej
1,5%, 1 l

Csirkecomb 
farrésszel
előhűtött

4%, 0,5 l, 378 Ft/l
189 Ft

Löwenbräu 
világos sör

A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi 
díja az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól 
fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, 
e-számlával. 

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) 
Tel.: (06 27) 303 344

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, 
RÉSZLETRE!

A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi 
díja az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól 
fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, 
e-számlával. 

Invitel Pont: Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) 
Tel.: (06 27) 303 344

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, 
RÉSZLETRE!

CSALÁDI  TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes. 
A hat havi díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó 
Tripla csomagba foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart 
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig. 
A díjmentesség a tévékészülékre nem vonatkozik.

6 HÓNAPIG
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IV. Haszonjármű találkozó Veresegyház

Május 12-én veterán járművek felvonulásá-
val vette kezdetét a már hagyománynak szá-
mító rendezvény Veresegyházon, ezúttal is a 
Szloviker Kft. jóvoltából. Az impozáns meg-
jelenésű öreg masinák – traktorok, buszok, 
munkagépek végül a Medveotthon melletti 
területen álltak meg, ahol a látogatókat kü-
lönféle bemutatók és színpadi műsorok is 
szórakoztatták. A találkozó idején lehetett 

kisvonatozni, nosztalgiabuszozni, és sétare-
pülőzni is, és persze meg lehetett csodálni a 
szépséges és még ma is működőképes gép-
csodákat.  

Itt készült

Az ősrégi buszt eredeti pompájában 
csodálhattuk meg a veresegyházi Med-
veotthonnál rendezett veterán haszon-
járművek találkozóján, május 12-én.

Veterán traktorok felvonulása a város utcáin



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

DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM
          VERESEGYHÁZI IRODA

gyakorlott  ingatlanreferenseknek 
azonnali kezdést biztosít,
kezd ket térítésmentesen 

betanít. 

Jelentkezés önéletrajzzal, 
előzetes telefoni egyeztetés alapján

+36 20 9446205,  
+36 1 748 807            

o”

Veresegyház CSONKÁS városrészén 
3 szintes, nívós családi házat kíná-

lunk (5 szoba+nappali+3 fürdőszoba+ 
télikert+erkély, teraszok, garázs).

340 m2 alapterülettel, 1200 m2 
összközműves telken 58 mFt összegért. 

Érdeklődni: +36-20-9446205

ELADÓ INGATLAN

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

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

g

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

Sminktetoválás 
Esküvői, alkalmi smink készítés 

Gyógymasszázs (talp, arc, dekoltázs, test) 
Férfi/ női gyantázás 
Kozmetikai kezelések 

Tini arckezelés 
Cellulit masszázs, testtekercselés 

Szempillaépítés 
Egyedülálló luxus kezelés Octoline kozmetikai géppel

Gödöllő, Petőfi tér 11. A/7 (Kristóf udvar) 

06/70 220-1007 
Bejelentkezés nélkül is várjuk szeretettel kedves vendégeinket! 

hétfőtől péntekig 9.00-19.00-ig, szombaton 9.00-15.00-ig 

Sminktetoválás 
Esküvői, alkalmi smink készítés 

Gyógymasszázs (talp, arc, dekoltázs, test) 
Férfi/ női gyantázás 
Kozmetikai kezelések 

Tini arckezelés 
Cellulit masszázs, testtekercselés 

Szempillaépítés 
Egyedülálló luxus kezelés Octoline kozmetikai géppel

Gödöllő, Petőfi tér 11. A/7 (Kristóf udvar) 

06/70 220-1007 
Bejelentkezés nélkül is várjuk szeretettel kedves vendégeinket! 

hétfőtől péntekig 9.00-19.00-ig, szombaton 9.00-15.00-ig 

FOLYAMATOS AKCIÓK!


