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Október 13-án rendben lezajlott az önkormányzati választás a 
Veresegyházi Kistérség településein is.  A térség lakóinak kétharmada 

szavazott továbbra is bizalmat a korábbi polgármestereknek, igaz, ezek között volt 
olyan helység, ahol csak egy jelölt indult. 

Most már egészen biztos, hogy a veresegyházi polgármester rekordját 
senki sem közelítheti meg: a település élén eltöltött 54 évvel a háta  mögött ismét 

őt választották  a város vezetőjének. 
Új önkormányzati vezetők is hivatalba léptek, őket, illetve terveiket 

igyekszünk majd bemutatni a következő lapszámban. 
Összefoglalónk a választási eredményekről a 3. oldalon található.



Visszatekintő

A Veresegyházi Kistérség nem kifeje-
zetten borvidék ugyan, ősszel mégis 
szinte mindegyik településen megren-
dezik az elmaradhatatlan szüreti felvo-
nulásokat és bálokat.
 A szüreti rendezvények látványosak, 
és mindig sok érdeklődőt vonzanak, 
olyannyira, hogy Veresegyházon idén 
két napon át zajlottak a programok. 

(Fotó: Lethenyei)

Szüreti mulatságok

Sulibörze

Elkészült a Veresegyházi Katolikus Gimnázium, és bár sokan felvételiznek majd biz-
tosan ide jövőre is, nem árt megismerni a továbbtanulás egyéb lehetőségeit is. 

A Mézesvölgyi Általános Iskolában október 5-én rendezett Sulibörzén rengeteg volt 
az érdeklődő, és sokan keresték fel a szakképző intézmények standjait is. 
(Fotó: Lethenyei)

Díjazták a legszebb kerteket

Október 19-én a Faluházban adták át a 
díjakat a legszebb kertek tulajdonosai-
nak Erdőkertesen.  
Ekkor volt a Szép kertek verseny ha-
gyományos fotókiállításának a meg-
nyitója is, hogy a nyáron viruló kertek 
tovább virágozhassanak az emlékek-
ben.

Díszes fogatok a veresegyházi főutcán

A Szép kertek díjátadója az Erdőkertesi Faluházban Szép kertek, szép kompozíciók

Suliborze A szakképzések iránt is nagy volt az érdeklődés

1956

Nemzeti ünnepünkön minden kistérsé-
gi településen emlékműsorok, ünnepi 
megemlékezések, és az 1956-os em-
lékművek megkoszorúzásai zajlottak. 
Veresegyházon az ’56-os emlékműnél, 
a Kálvin téren Illésfalvy Péter törté-
nész mondott ünnepi beszédet, majd 
a Kerecsen Néptáncegyüttes, a városi 
zeneiskola és fúvószenekar, illetve  
Katonai Hagyományőrző Egyesület 
közreműködésével és Szlovák Zsolt 
korabeli járműveinek jóvoltából hihe-
tetlen élethűséggel megrendezett és 
látványos emlékműsorára került sor.

Erdőkertesen mécseseket gyújtottak a hősök emlékére

Emlékműsor az 1956-os emlékműnél

Menet az emlékhelyre Erdőkertes főutcáján

Élőkép 1956-ból
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Veresegyházon a Városháza mellett! 
Kereskedők nem vehetnek részt a börzén! 

 
Magánkézből magánkézbe!!!  

Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  
veresibolhapiac@gmail.com 

 

 
Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 

 

 
 
 
 
 
 

Önkormányzati választások 
után

Az október 13-án megtartott önkormányzati vá-
lasztások eredményeinek véglegesítésével min-
den kistérségi településen megalakultak az új ön-
kormányzatok, amelyek a következő öt év során 
irányítják majd a helyi ügyeket. 

Érdekességek
 
A legtöbb kistérségi település ismét a régi polgár-
mesterét választotta meg, de történt változás is, 
Csörögön, illetve Váckisújfalun. Ez utóbbi tele-
pülésen a ciklus közben lemondott polgármestert 
kellett pótolni. Egyértelmű világrekorderré vált 
Pásztor Béla, Veresegyház Polgármestere, aki 54 
évi vezetői múlttal a háta mögött újabb önkor-
mányzati ciklusát kezdte meg a város és a Kistér-
ség élén. A kistérségi települések vezetői csaknem 
valamennyien függetlenként indultak, kivéve 
Vácrátót első emberét, Spiegelhalter Lászlót, aki 
egyedüli jelöltként a FDESZ-KDNP színeiben 
nyerte ismét a választást.

Pest megye Közgyűlésében a következő mandátu-
mokat osztották ki: MOMENTUM (9); FIDESZ-
KDNP (24); JOBBIK (4); DK (7).

A környező települések közül vezetőváltás történt 
Szadán (Oroszi Sándort Pintér Lajos, a Változás 
Útján Egyesület jelöltje váltotta) és Őrbottyán-
ban (Kmetty Károlyt Szabó István Ferenc füg-
getlen jelölt váltotta). A Veresegyházi Kistérséget 
2006-ban létrehozó települések polgármesterei 
közül folytatólagosan Klement János (Csomád),  
dr. Pásztor László (Erdőkertes) és Pásztor Béla 
(Veresegyház) vannak hivatalban.

A Kistérség új testületei

Nézzük, kikből állnak a települések képviselő-
testületei a következő önkormányzati ciklusban, 
beleértve az egyéni körzetekben megválasztotta-
kat és a kompenzációs listáról bekerülteket.

Csomád:
Polgármester: Klement János (Független)
Képviselők: Boros Györgyné, Matejka Márton, 
Mészáros István, Miklecz Mihály, Stipka István, 
Tóth László.

Csörög:
Polgármester: Szorcsik József (Független)
Képviselők: Grancsa Péter, Krendovszki József, 

dr Nyomárkayné Szabó Anita, Pataki Ferencné, 
Verdes-Virág Ibolya.

Erdőkertes: 
Polgármester: dr. Pásztor László (Független)
Képviselők: Boldizsár Dániel, Boldizsár József 
Imre, Fellegi Máté, Galló György, Hack István, 
Hollósi Jánosné, Kopeczky Alajos, Nagyné Gó-
dor Csilla.

Galgamácsa
Polgármester: Ecker Tamás (Független)
Képviselők: Holló Péter, Kovács Béla, Kovács 
Krisztián, dr. Kovács Sándor, Mészárosné Kardos 
Szilvia, Móricz Máté.

Vácegres:
Polgármester: Dudás Jánosné (Független)
Képviselők: Berczeli Árpád, Csányi János, Gróf 
Gáborné, dr. Somody Imre.

Váchartyán
Polgármester: Koblász Sándor (Független)
Képviselők: Baka Gábor, Bercse Dezső, Horgász 
Marianna, Lassú János, Nagy Kornél, Simonné 
Vizler Ágnes.

Váckisújfalu
Polgármester: Mráz István (Független)
Képviselők: Balogh Tibor, Ertinger Zsuzsanna, 
Piri Gábor, Tóth László.

Vácrátót
Polgármester: Spiegelhalter László (FIDESZ-
KDNP)
Képviselők: dr. Kovács Péter Miklós, Luk-
ács Balázs, Makovinyi József, Monori Szilárd, 
Nábelekné Dobrovócki Adrienn, Szlovák Ferenc.

Veresegyház
Polgármester: Pásztor Béla (Független)
Képviselők: Szénás Zsoltné, Kosik József, Harcos 
Györgyné, Cserháti Ferenc, Lázár Ildikó, dr. Ma-
rik György, Tóth Sándor, Bobál Imréné, Leviczki 
Tamás, Schwartz András Józsefné, Simon Tamás.



Több éves hagyomány, hogy a Veresegyházi  
Kistérségben évente, így, október táján más-más 
település ad otthont, illetve rendezi meg az Idősek 
Világnapja alkalmából megszervezett találkozót a 
térség idősei számára.

Ebben az évben október 6-án Galgamácsa Önkor-
mányzata, a galgamácsai Őszirózsa Nyugdíjas-
klub, a helyi művelődési ház vezetése és a Kis-
térségi Idősügyi Tanács rendezésében került sor a 
találkozóra, a művelődési házban. 
A hely adottsága miatt 160 fő vett részt az esemé-
nyen a Kistérség településeiről.
A találkozóra érkezőket pogácsával, üdvöz-
lő itallal kínálták a helyi nyugdíjasklub tagjai. 
A rendezvényt egy nagyon is fiatal ember, az 
erdőkertesi iskolás, Pásztor Mátyás, „Szeressétek 
az öregeket” szavalata nyitotta meg, megteremt-
ve ezzel az esemény hangulatát és leszögezve fő 
mondanivalóját.
A szavalatot követően Ecker Tamás, Galgamá-
csa Polgármestere köszöntötte a megjelenteket és 
mondott ünnepi beszédet.
Az Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője, Turcsán 
Jánosné, mint a találkozó egyik szervezője kö-
szöntötte az ünneplőket. A Kistérségi Idősügyi 
Tanács nevében elmondott gondolataim után dr. 
Pásztor László, a Kistérségi Társulás Alelnöke, 
Erdőkertes Polgármestere mondott köszöntőt a 
Társulás nevében, kiemelve a találkozások jelen-
tőségét, az ismerkedést, beszélgetéseket.

A településeket képviselő csoportok vezetői vi-
rágcsokorral köszönték meg a nyugdíjasklub ve-
zetésének a kiváló szervezést. Majd a No Com-
ment tánccsoport kicsikből és nagyobbacskákból 
álló táncosainak bemutatóját láthattuk, mely nagy 
sikert aratott. A tánccsoportot Mészárosné Kardos 
Szilvia irányítja és tanítja be az előadásokra, nagy 
lelkesedéssel és hozzáértéssel, ami meg is hozza 
munkája gyümölcsét.
Az ünnepség fő műsorában a Fővárosi Operett-
színház művészei, Oszvald Marika és Pohly 
Boglárka előadását láttuk, akik operettslágereket 
adtak elő, nagy-nagy sikert aratva. Csodálatos 
hangulatot teremtettek, a közönség együtt énekelt 
az előadókkal, akik a színpadról lejőve a közön-
ség sorai között énekelték a dalaikat.
Az előadást követően ünnepi ebéddel folytatódott 
a nap. A bőséges ebéd cigánypecsenye, sült csir-

kecomb, burgonya és savanyúság volt. Ebéd után 
nem hiányzott az asztalokról a bor, az üdítőital és 
a finomabbnál finomabb sütemények sokasága.
Egy pár lépés erejéig még táncra is perdülhet-
tünk…

Összességében ismét egy vidám, kellemes napot 
tölthettünk együtt, mi, a Kistérség idősei. Megkö-
szönöm Galgamácsa Önkormányzatának, a helyi 
nyugdíjasklub vezetésének és tagjainak a szíves 
vendéglátást, a kitűnő műsort, és munkájukhoz 
további sok sikert kívánok!

Nagy Miklós
az Idősügyi Tanács elnöke
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Kistérségi oldal
A hónap híre

Segítség  
az otthon melegéhez

Vácegres Község Önkormányzata 2020. febru-
ár 15. napjáig történő kiszállítással vissza nem 
térítendő természetbeni támogatásként tűzifát 
biztosíthat a településen élő rászorulóknak.
-Tűzifa támogatásért az a személy jelent-
kezhet, aki szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló törvény szerinti aktív 
korúak ellátására, időskorúak járadékára, 
vagy települési támogatás keretében nyújtott 
lakhatásitámogatásra jogosult, gyermeke hal-
mozottan hátrányos helyzetű, illetve a család-
ban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250%-át (71.250.- Ft), egyedül élő 
esetén pedig a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300%-át (85.500.- Ft).
A tűzifa támogatás iránti kérelmeket a Váceg-
resi Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, 
legkésőbb november 16-ig. (A szükséges for-
manyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban 
kérhető). A kérelemhez mellékelni kell a fel-
nőtt korú családtagok jövedelemigazolását, 
vagy nyilatkozatát.

Találkozó az Idősek Világnapján, Galgamácsán

Akik nem hisznek a női szerepekben -WITSEC Szakmai Nap 

A budapesti székhelyű WITSEC (Women in IT Security) szakmai csoportot kilenc 
hölgy alapította néhány éve, azzal a szándékkal, hogy az IT biztonság területén dol-
gozó nőknek szakmai támogatást, a pálya iránt érdeklődő nőknek pedig bátorítást 
nyújtson. A szervezet legfőbb célja, hogy bebizonyítsa, az informatika nem csupán 
a férfiak szakterülete, ám nemre való tekintet nélkül nyújtanak mentori segítséget a 
pályakezdő fiataloknak is.

Ez az esemény a jókedvről szólt, mert nemcsak a 
húszéveseké a világ... 

Az Idősek Világnapján

Gazdaság

Évről évre szakmai napot rendeznek, amelyen 
megvitatják az aktuálisan jelentkező tendenci-
ákat, problémákat az informatika területén, fog-
lalkoznak a nők helyzetével, és lehetőséget biz-
tosítanak fiatal szakembereknek, hogy kutatási 
eredményeiket, projektjeiket bemutassák a szak-
mai közönségnek. Október 10-én már a negyedik 
ilyen rendezvényre került sor a Telekom Székház-
ban, melynek kiemelt témája nők lehetőségeinek 
bemutatása volt az informatikai szakmákban.
A nők vállalati vezetői pozíciókba jutásának ön-

magában is érdekes jellemzői mellett az ezredfor-
duló idején született fiatalok munkaerőpiaci sajá-
tosságairól is beszélt előadásában Diana de Vivo, 
a NATO személyzeti munkatársa, aki elsőként 
lépett a közel 300 fős közönség elé. A világszer-
vezet a tehetségeket felkutató tevékenysége során 
érdekes jellemzőkre figyelt fel ezt a generációt 
illetően, akik már a jelentősen felgyorsult infor-
mációáramlás korában, digitális eszközök között 
nőttek fel, és ezekben az években válnak majd 
pályakezdőkké. Mint elhangzott a „milleneumi” 
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Gazdaság

Nők az informatikában

generációt a gyors munkahelyváltások jellem-
zik és a céges ranglétrán való gyors emelkedési 
vágy motiválja, melynek érdekében ők már nem 
riadnak vissza a külföldre költözéstől sem. A ten-
denciára érdemes figyelniük a munkaadóknak, 
ugyanis az előrejelzések szerint 2025-re a munka-
vállalók 75%-át ez a generáció adja majd.

Az érdekes előadás fő témája volt a női munka-
vállalókkal szemben még ma is tapasztalható 
megkülönböztetés, amely még az ismert nemzet-
közi high-tech nagyvállalatok berkeiben is tetten 
érhető: toborzásaik során az ugyanolyan képzett-
séggel és tapasztalatokkal rendelkező jelentkezők 
közül a férfiak esélye mindig magasabb a nőké-
nél. Diana a megkülönböztetés más, a hétköznapi 

ember számára nem is feltűnő, mégis egyértelmű 
megnyilvánulásaira is felhívta a figyelmet, mint 
például a milliók által használt Whatsapp alkal-
mazás CEO (cégvezető) ikonja, amit a közelmúl-
tig egy fehér férfi képe személyesített meg. Fon-
tos ezekre a látszólag jelentéktelen üzenetekre is 
odafigyelnünk, mert meghatározhatják az embe-
rek gondolkodásmódját. előítéleteket alakítanak 
ki, anélkül, hogy tudatában lennénk.

A NASA-tól a Marsig repítette a hallgatóságot az 
indiai születésű, sok éves külföldi karrier után ma 
már Magyarországon élő Nandhini Duraisamy 
előadása, aki saját, személyes életútjából kiindul-
va az úgynevezett STEM területen (tudomány, 
technológia, mérnöki tudományok és matemati-
ka) dolgozó nők helyzetéről, karrierlehetőségei-
ről beszélt. Nem akármilyen példaképeket állított 
a műszaki pályák iránt érdeklődő fiatal lányok 
elé, mint például Katherine Coleman Goble John-
son (1918.) amerikai matematikust, aki a NASA 
alkalmazásában az első űrutazások orbitális pá-
lyáját számolta ki, és ezzel óriási mértékben segí-
tette az elkövetkező űrprogramok megvalósítását. 
Ugyanakkor a STEM szakmákban alkalmazot-
taknak ma is csupán 25%-a nő, és ami még meg-
döbbentőbb: a kutatások szerint egy alacsonyab-
ban képzett férfinak nagyobb esélye van elnyerni 
ugyanazt a pozíciót ezekben a szakmákban, mint 
egy nála képzettebb nőnek! 

Kitért a hagyományos sztereotípiákra, amelyek a 
férfiakra és a nőkre vonatkoznak, és az ezekből 
eredő előítéletekre, amelyek már akkor megnyil-
vánulnak, amikor a kislánynak babát, a kisfiúnak 
kisautót vagy robotot veszünk ajándékba. Az úgy-
nevezett fiús játékok „menőbbek”, technikailag 
fejlettebbek, és a műszaki dolgok irányában kel-
tik fel az érdeklődésüket, míg a lányoknak szánt 
játékokban a zenélő konyha képviseli a technikát.

Nandhini hiteles képviselője a sztereotípiákkal 
szembeszálló, férfiasnak tartott műszaki területen 
érvényesülő nőknek, hiszen a nőket elnyomó in-
diai kultúrában azt sem volt egyszerű fiatal lány-
ként egyáltalán elérnie, hogy továbbtanulhasson. 
Felelevenítette karrierje és személyes élete fordu-

lópontjait, nagyobb horderejű döntéseit, amelyek 
nagyon tudatosan és logikusan felépítve hozzáse-
gítették, hogy kihívást jelentő pozíciót töltsön be 
informatikusként, és helyt álljon kiegyensúlyo-
zott családanyaként. 

A konferencia következő, nagy érdeklődés-
sel kísért előadása témáját tekintve számolt le a 
sztereotípiákkal, amelyek arról szólnak, hogy a 
titkosítás, a kódolás a modern technológia termé-
ke. Vámos Hanna ugyanis levéltári kutatásaiból 
merített, és bemutatta a hallgatóságnak, hogy kó-
dolás -titkosírás- már a középkorban is létezett, 
olyannyira, hogy a régi iratok megfejtése sokszor 
komoly fejtörést okoz a mai kódfejtőknek is. 

Néhány informatikai szakmai és gyakorlatias elő-
adást követően – antivírus programok vs tűzfal, 
automatizálás, hackelés – újabb nagyszabású és 
a társadalom egészét érintő téma következett: az 
internetbiztonság, illetve elsősorban az ezzel kap-
csolatos megelőző tevékenység a gyerekek körében.
A téma szakértőjeként kollégánk, Fülöp Hajnalka, 
internetbiztonsági szakértő, szakújságíró tartott 
előadást, a Safer Internet képviseletében. 

A program már tíz éve foglalkozik prevenciós és 
problémamegoldó tevékenységgel elsősorban is-
kolai felvilágosító munka keretében és önkéntes 

szakemberek segítségével annak érdekében, hogy 
a digitális világgal ma már korán találkozó, az 
eszközöket mesterien használó, de a technológi-
ához és a világháló pszichológiájához még nem 
értő általános iskolás korú gyerekek inkább annak 
előnyeivel, mintsem hátrányaival találkozzanak. 

Az iskolai foglalkozások mellett a Safer Internet 
Program csapata a családokkal is keresi a kapcso-
latot, szem előtt tartva, hogy sok esetben a gyerek 
tanítja internethasználatra a szüleit, nagyszüleit, 
így a megfelelő szokásokat és a neten fellelhető 
információ tudatos megítélésnek képességét sem 
árt együtt elsajátítaniuk. Mint elmondta a gyere-
kek számos dolgot kifejezetten jól, vagy a szü-
leiknél és tanáraiknál jobban csinálnak a neten: 
tartalmakat állítanak elő, tanulnak belőle, sokszor 
jó érzékkel kiszűrik a megtévesztő híreket, infor-
mációt. 

Ugyanakkor a szinte folyamatos online jelen-
létüknél és kevés élettapasztalatuknál fogva ki 
vannak téve a „cyberbullyingnak”, a zaklatásnak, 
és akár bűnöző szándékú felnőtteknek is. A fel-
világosító iskolai munka során nemcsak a kriti-
kus gondolkodást gyakoroltatják a gyerekekkel 
az életkoruknak megfelelő játékos módszerekkel, 
hanem azt is tudatosítják bennük, hogy hogyan és 
kitől kérhetnek segítséget, ha mégis zaklatás érné 
őket.

Mialatt a konferencia zajlott, az egyik szomszé-
dos teremben internetes szabadulószoba tette 
próbára a játékra jelentkezők informatikai tudá-
sát, egy másikban pedig olyan érdekes témákban 
lehetett kerekasztal-beszélgetéseket folytatni az 
adott terület legjelesebb szakértőivel, mint pél-
dául az innovatív tanítási gyakorlatok, innovatív 
fiatalok, nők az informatikai szakmákban. 

A WITSEC kiválóan megszervezett IV. Szakmai 
Napja igazolta, hogy bőven van még mit tenni az 
előítéletek ellen…

(-k-)

Fülőp Hajnalka előadása

Ezek a témák foglalkoztatják manapság a családokat és a 
szakmát

Népszerű téma volt az oktatás megújítása a beszélgetősarokban

A konferencia végén trükkös ajándékokat kaptak az előadók.
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Neked felesleges, nekik ajándék
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy ahogyan nyílik a „szociá-
lis olló”, úgy lesz egyre több a céges és egyéni felajánlás, 
gyűjtés, támogatás is. A szegénység elleni küzdelem világ-
méretű probléma, annyira, hogy minden október 17-én vi-
lágnapot is szentelnek neki. A Kistérség Magazinban most 
egy olyan kezdeményezést mutatunk be, amely vállalja a 
harcot…

Mindenki életében van egy sorsdöntő fordulat, esemény, ami gyökeresen 
megváltoztatja a gondolkodását, az élethez való hozzáállását. Így történt ez 
azzal fiatal lánnyal is, akinek édesapja, a család fenntartója, váratlanul súlyos 
beteg lett, és állandó felügyeletre szorul. Az elkeseredett lány az édesanyját 
vigasztalva döbbent rá, hogy vannak emberek, akiknek ennél is rosszabb: 
fűtetlen lakásban élnek, és sokszor nincs mit enniük.
Berki Brigitta a tettek mezejére lépett: az interneten felkutatta Magyarország 
legszegényebb régióit, majd személyesen is ellátogatott néhány településre. 
Ekkor határozta el, hogy minden erejével segíteni fog, mert szeretne leg-
alább néhány boldog napot, pillanatot szerezni az ott élő, elesett emberek-
nek. Négy éve minden szabadidejét – két munkahelyen is dolgozik – azzal 
tölti, hogy megtalálja azt a leghatékonyabb segítséget, amivel ezeknek az 
embereknek megkönnyítheti a mindennapjait.
Létrehozott egy Facebook csoportot, amelyhez bárki csatlakozhat, aki csak 
egy picit is tenni akar a mélyszegénységben élők megsegítéséért. A csoport elne-
vezése mindent elmond filozófiájáról: „Neked felesleges, nekik ajándék”. 

Élet mélyszegénységben

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 
adatai szerint a 10 legszegényebb településén 2-2,5-szer kisebb az egy la-
kosra jutó összes átlagos nettó jövedelem, mint a leggazdagabb járásokban. 
A nyomor mellett komoly gond a társadalmi kirekesztettség, a kitörési lehe-
tőség hiánya. Ezeken a szegény településeken lényegesen nehezebb mun-
kát találni, sok helyen a munkanélküliség meghaladja a 25-30 %-ot. Tovább 
nehezíti a helyzetet, hogy a településen kívüli munkavállalás pénz hiányá-
ban megoldhatatlan. Nincs pénz útiköltségre, rendes ruhára, szállásra meg. 
Nincs pénz, nincs tehát munkavállalási lehetőség sem. Tovább nehezíti a te-

lepülésen élők helyzetét az elvándorlás, amelynek következtében a lakosság 
elöregszik, nincs óvoda, iskola, sőt még az alapvető élelmiszereket árusító 
boltok is bezárnak. Több száz településről elköltözött már a lakosság leg-
alább 10 %-a, hogy a nagyvárosokban próbáljon szerencsét.
Az egy lakosra jutó éves nettó jövedelem ezeken a helyeken alig haladja 
meg a 600 ezer forintot, ami havi 50-55 ezer forintot jelent. A jövedelem 
közmunkából, illetve alkalmi munkákból származik, állandó munkahely 
nincs a környéken. Ebből kellene megoldani az étkezést, gyógyszervásár-
lást, ruházkodást, fizetni a rezsit, kultúrára, utazásra egyáltalán nem is gon-
dolhatnak. Nem véletlen, hogy sok házban nincs villany, és nem ritka, hogy 
az utcáról vödörben hordják haza az ivóvizet. Úgy nőnek fel a gyermekek, 
hogy nem voltak a település határán túl, semmit sem látnak a „nagyvilág-
ból”. Ahol nincs áram, nincs telefon, internet, teljes az elszigeteltség. Infor-
mációs világunkban ez akkora hátrányt jelent, hogy a „kitörésre” nagyon kis 
esélyük marad.

Civil összefogás az élet apró örömeiért

Brigitta ellátogatott néhány hasonló településre, és megszületett az elhatáro-
zás, hogy segíteni kell, de úgy, hogy az a leghatékonyabb legyen. A beszél-
getések során kiderült, az ott lakóknak nincsenek nagy vágyaik: dolgozni 
szeretnének, és biztosnak lenni abban, hogy lesz ebéd.
Eleinte néhány barátjával, később a Facebookon szerveződött civil társa-
sággal kezdte el a családok látogatását. Nem csak a szegénységben élőkkel, 
hanem a halmozottan hátrányos helyzetben lévő családokkal is tartják a kap-
csolatot. 

Segítség a mindennapokban

Társaival munka mellett szervezik az adományok gyűjtését, ami nem csak 
élelmiszer, tanszer ruha csomag átadásából áll, hanem élményekkel is sze-
retnék segíteni azokat a gyermekeket, akik számára a zárt világ így kinyílik. 
Brigitta például a saját otthonában nyaraltatott néhány gyermeket, akik kö-
zül többen még fürdőszobát sem láttak. Ellátogattak a Veresegyházi Medve-
otthonba, voltak moziban, és ehettek fagylaltot. Ezek az élmények elsősor-
ban azért fontosak, hogy felkeltse bennük a változás iránti igényt, hogy ők is 
akarjanak szép ruhát hordani, jókat enni és művelődni. A szegénységből való 
kitörés igényét szeretnék felébreszteni bennük.
Brigitta kemény szervező és meggyőző munkájának eredményeként jelenleg 
kb. 1200 felajánló, támogató vesz részt a munkában. Vannak köztük magán-
személyek, akik úgy gondolják, a rendelkezésükre álló kevésből is adni sze-
retnének, és vannak nagyobb cégek, akik rendszeresen juttatnak forrásokat az 
adományokhoz. Az Agnesbag, amely egyedi táskákat készít, minden egyes 
eladott termékből fordít jótékony célra. A veresegyházi Holdfény Étterem és 
a fóti Cocco Mio Étterem a csütörtöki bevételének egy részét ajánlja fel a 
szervezetnek. Jelentős támogató a Sulyán Cukrászda, a Liget Grill étterem, 
a veresegyházi Diego , a gödöllői Frei Kávéház, a VeresTaxi. Az Angyali 
Kertészet 30% engedményt ad a növények vételárából azok számára, akik 
a „Neked felesleges, nekik ajándék” Facebook csoporthoz tartoznak. Egy 
elkülönített részen tárolják azokat a növényeket, gyümölcsfákat, amelyeket 
a vásárlók a rászoruló családoknak szánnak. Az Éden Szépségszalon többek 

A segítők csapata

Ilyen egy utcakép a mélyszegénység vidékén

Célba ért ajándékok Itt a mindennapi étel is gond
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közt tanszerek vásárlásával segíti a rászorulókat. Vácegres Önkormányzata, 
ahol Brigitta is lakik, térítésmentesen biztosította például a jótékonysági bál 
helyszínét, ami jelentős megtakarítást jelent a rendezvényekhez.
Brigitta előtt is egyértelmű, hogy sajnos olyan sok nehéz helyzetben élő csa-
lád van a környezetükben, hogy sajnos mindenkinek nem tudnak segíteni. 
A segítséget egyszerű feltételekhez kötik: a gyerek járjon iskolába, és az 
adományokat valóban a család megélhetésére fordítsák, ne drogra vagy al-
koholra.
Az egyik település polgármestere elmondta, hogy több állami pályázat is 
kiírásra kerül az elmaradott települések fejlesztésére, de ezekhez sok esetben 
önerő szükséges, ami a szűkös költségvetésükből nem teremthető elő, mert 
napi gond a helyi lakosok életben maradásához szükséges támogatási igé-
nyei kielégítése, valamint az önkormányzatra hárul többek között a „közös 
vízhasználat” díjának megfizetése.

A jövő útja: nem kell mindig kaviár!

Brigitta és segítői a több éves tapasztalatot kamatoztatva szeretnék bővíteni 
támogatási lehetőségeiket. Ennek módját egy alapítvány létrehozásában lát-
ják: bejegyzés alatt van a „Nekikajándék Alapítvány”, amelynek alapítója 
Brigitta testvére Berki Károly, vezetője Berki Brigitta, kuratóriumának tag-
jai  Fási Ágnes, Zsolnay István.
Az alapítvány létrehozását követően lehetőségük nyílik pályázatok benyúj-
tására, és állami források bevonásával további programok megvalósítására. 
Fő céljuk, hogy munkahelyek teremtésével javítsák a településeken élők 
helyzetét. Rendszeres jövedelem biztosítása mellett a szolgáltatási szektor 
is megjelenhet ezeken a vidékeken, hiszen jelenleg az infrastruktúra kiépí-
tésének egyik gátja a fizetőképes kereslet hiánya. Terveik szerint az alapít-
vány alkalmazásában álló munkanélküliek az alapítvány által vásárolt épí-
tőanyagból felújítanák, élhetőbbé tennék azokat a házakat, amelyek a régi 
szocpol segítségével szinte közművek nélkül, minimális műszaki követel-
mények mellett épültek. 
A másik fő cél a családok, szülők oktatása. A rendszeres kapcsolattartás 
során egyértelművé vált Brigitta számára, hogy a mélyszegénységből való 
kitörés útja a tanulás. Tanítani kell a szülőket, hogy megfelelő kapcsolatuk 
legyen gyermekeikkel, az alapvető higiénia ismeretek mellett neveljék őket, 
tudjanak, és akarjanak naponta fogat mosni, tisztálkodni.

Az alapítvány filozófiája, hogy „Saját korlátaik figyelembevételével kell 
támogatni” az elmaradott járások lakosságát. Hiába vinnének modernebb 
informatikai eszközöket oda, ahol nincs áram. Felesleges kiscsirkét, kis-
malacot vinni oda, ahol nincs mit enni. A legfontosabb, hogy a kitörés 
igényét felébresszék…

 

 
 

Segítene, de nem tudja  
hogyan?

Brigitta és társai szeretnének 
idén is örömet szerezzenek 
mentoráltjaiknak, valamint 
mentoraiknak. A veresegyházi 
iskolákban felhívták a gyer-
mekek figyelmét, hogy még 
használható, megunt játékaikat 
ajánlják fel azoknak a társaik-
nak, akik nem kaphatnak más 
ajándékot. 

Terveik szerint kb. 2000 mi-
kuláscsomagot juttatnának el 
nem csak a mélyszegénység-
ben élőknek, hanem azoknak is, 
akik például idősek otthonában, 
vagy egyedül élnek, anyaott-
honban nevelik a gyermekü-
ket, tartósan fogyatékkal élnek, 
vagy az ünnepeket valamelyik 
kórházban kell tölteniük.

A civil szervezethez bármikor, bárki csatlakozni tud, akár egyszeri, akár fo-
lyamatos támogatással a  Facebookon a „Neked felesleges, nekik ajándék 
”csoportban.

A riportot Katona Ágnes készítette

Ahol nincs munka, nincs élet sem

Életszínvonalbeli különbségek

A háztartások életszínvonalának 2017-es jelentésében, melyet a Közpon-
ti Statisztikai hivatal állított össze, a következő adatok szerepelnek:

„2017-ben az egy főre jutó bruttó munkajövedelem 12,4%-kal növeke-
dett 2016-hoz képest és 1 millió 184 ezer forint volt. A munkajövedelem 
reálértéken 9,8%-kal emelkedett. A munkajövedelem legnagyobb hánya-
dát (89,4%) kitevő munkaviszonyból származó jövedelem 12,2%-kal 
gyarapodott, és egy főre vetítve 1 millió 58 ezer forintot tett ki. … A leg-
alsó és a legfelső jövedelmi tizedek közti különbség a bruttó jövedelmek 
tekintetében tízszeres volt 2017-ben, amely nem változott az előző évhez 
képest. Az első tizedben az egy főre jutó éves átlagos bruttó bevétel az 
országos átlag egynegyede, a nettó jövedelemnél pedig 29,2%-a volt. A 
legfelső tizedben az egy főre jutó éves bruttó jövedelem két és félszerese 
volt az átlagnak.”

„A háztartások jövedelemszerkezete Észak-Magyarországon volt a leg-
rosszabb, ahol a háztartások jövedelmük közel egyharmadát (32,1%) 
társadalmi juttatások révén szerezték, a munkajövedelem részaránya 
mindössze 66,0%-os volt. Ezzel szemben a legkedvezőbb jövedelem-
szerkezetű Pest régióban a társadalmi jövedelmek részaránya 23,5% volt, 
a munkajövedelemé pedig 75,6%.”

„A leggazdagabb és a legszegényebb 20% jövedelme között 2017-ben 
4,4-szeres volt a különbség, míg az uniós átlag az elmúlt 10 évben 5 
fölött volt.”

„A fogyasztás szerkezetében is jelentősek a különbségek az eltérő jöve-
delmi kategóriákban. Míg a lakosság leggazdagabb 20 százaléka kiadá-
sainak 52,6%-át tette ki az élelmiszerre, a lakásfenntartásra és a közleke-
désre fordított alapvető szükségletek kielégítése, addig a legszegényebb 
jövedelmi ötödbe tartozókénak a 62,7%-át.”

„2017-ben 119 ezer magyar élt mélyszegénységben, ami a népesség 1,2 
százalékát jelentette.” Mélyszegénynek azokat tekinti a statisztikai hi-
vatal, akik egyaránt érintettek a munkaszegénység, a relatív jövedelmi 
szegénység és a súlyos anyagi hiányosságok által. 

(Forrás: ksh.hu)

Ami másnak értéktelen, nekik igazi öröm lehet

Adományozók nélkül talán sosem görkorizna, hiába 
szeretné
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Őrbottyánban bölcsőde épül

A néhány éve már városi rangot kapott  
Őrbottyánban is emelkedik a lélekszám, ám 
néhány fontos szolgáltatásnak még híján van-
nak az itt élők. Nem volt még például bölcső-
de a településen, ám egy hazai pályázatnak 
köszönhetően hamarosan megépülhet az első 
ilyen gyermekintézmény is. A pályázat kereté-
ben 368 millió forintot támogatást ítélt meg a 
városnak a Pénzügyminisztérium a bölcsőde-
építés céljára

A bölcsőde 48 férőhelyes lesz, 417 négyzetmé-
ter területen, 4 gyermekszobával és a kisegítő 
helyiségekkel, amelyek azokat a kisgyermeke-
ket várják majd, akiknek édesanyja vissza sze-
retne térni a munka világába.

A kompenzációs program meghirdetett pályá-
zaton egyébként összesen 53 Pest megyei te-
lepülés jutott támogatáshoz bölcsődeépítésre, 
összesen 9,2 milliárd forint értékben.

AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ NOVEMBERI PROGRAMJAI

November 12-ig látható az Erdőkertesi Szép Ker-
tek – fotókiállítás

2-án Gombaismereti túra (Ivacs vagy Háromház, 
a program előtt 2-3 nappal dől el)

7-én (csütörtök) 15.00 
 SZENIOR AKADÉMIA  (3.)
 Pataky Enikő: Mr. Google, Mr. Facebook:  
 meg is gyógyítanak?

8 – 13-ig TÜDŐSZŰRÉS (naponta 8.00-18.00- 
 ig, szombat-vasárnap kivételével)

9-én (szombat) 13.00-18.00 GARÁZSVÁSÁR  
 (Babaruha- és játékbörze)
 Előzetes bejelentkezés november 4-éig!

10-én (vasárnap) „Családi Nap a természetben” 
 túra a Budai hegyekbe (részletesen a honlapon  
 és plakátokon)

14-én (csütörtök) 18.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB

16-án (szombat) 18.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 Rácz Krisztina és Lovas Dániel restaurátormű- 
 vészek
 Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester
 Közreműködik a Panslavia folk-együttes
 
21-én  (csütörtök) 14.00-18.00  Véradás

22-én Neumann Nap – az általános iskola  
 szervezésében

24-én (vasárnap)  17.00 Nosztalgia Klub

26-án (kedd) 16.00 
 Adventi kézműves foglalkozás, ajándékkészí- 
 tés (gyermek)
 Előzetes bejelentkezés november 22-ig
 Részvételi díj: 300.-Ft (anyagköltség)

 18.00 Adventi kézműves foglalkozás –  
 ajándékkészítés (felnőtt)
 Előzetes bejelentkezés november 22-ig
 Részvételi díj: 500.-Ft (anyagköltség)

30-án (szombat) 13.00 Ulti Klub

30-án (szombat) 16.00-18.00 
 TÁRSASJÁTÉK KLUB

30-án 18.30 SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
 Joseph Stein – Jerry Bock:  Hegedűs a házte- 
 tőn a  vásárosnaményi Kontársulat előadásá- 
 ban (ismertető és szereposztás alább!)
 Belépődíj: 1.700.-Ft és 1.300.-Ft (elővételben 
 már kapható!)

***

  
2019. DECEMBERI  ELŐZETES:

1-jén Adventi készülődés – helyszín:
 Szent István park  

8-án  Adventi Bormustra – helyszín: 
 Szent István park  

9-én 14.00 GYERMEKKARÁCSONY, az   
 ESZAK meghívásos rendezvénye

10-én 13.00 Az önkormányzati nyugdíjasok   
 karácsonyi ünnepsége

11-én 16.00 FALUKARÁCSONY

15-én Adventi jótékonysági vásár – helyszín:  
 Szent István park

17-én 10.00 és 11.00 órakor a Neumann J. Ált.  
 Iskola karácsonyi műsora
 18.00  a Neumann J. Ált. Iskola karácsonyi  
 műsora szülőknek, barátoknak

***

SZÍNHÁZ – Hegedűs a háztetőn

A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődé-
si Központ keretein belül működik 2004 óta a 
Kontársulat nevű felnőtt színjátszó csoport. Első 

bemutatkozásuk a Csupa-csupa kabaré című elő-
adás volt, amelynek olyan kedvező volt a fogad-
tatása, hogy a környék több településén is bemu-
tatták. 
Ezután sorra következtek a nagy sikerű előadások: 
Olt Tamás (jelenleg a kaposvári Csiky Gergely 
Színház művészeti vezetője): Sok műhó, semmi 
vér; Molnár Ferenc: Liliom; Fodor László: Érett-
ségi; Füle Lajos verseiből a Futás c. vers-színház; 
Lázár Ervin: Hétfejű Tündér meséje, Heltai Jenő: 
Naftalin, Neil Simon: Pletykák. 

Amatőr színjátszó fesztiválon többször kaptak 
arany minősítést, illetve a legjobb női, férfi alakí-
tás, és legjobb rendezői díját, valamint a XI. Ama-
tőr Színjátszó Találkozón Mátészalkán a fesztivál 
fődíját. 

A rendező általában a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház színésze/rendezője volt: Olt Ta-
más, Horváth Sebestyén Sándor, Illyés Ákos, 
Puskás Tivadar, Rajkó Balázs, illetve Rácz János, 
aki az egri Gárdonyi Géza Színház művésze.

A hónap híre

INGATLAN

Salgótarján melletti kistelepülésen, 
fenyveserdő mellett, csodálatos természeti 
környezetben 50 nm-es, komfortos, felújí-
tandó ház eladó 400 négyszögöles telekkel. 
Részletre is. Irányár: 2.2 millió Ft. 
Érd.: +36 30 4686686

ÁLLÁS
Gyakorlott és képzett CNC-gépkezelők jelent-
kezését várjuk magas kereseti lehetőséget 
biztosító, nívós nemzetközi vállalat budapesti 
telephelyére. Érdeklődni, jelentkezni a szer-
kesztőség elérhetőségein lehet, önéletrajz 
mellékelésével: akisterseg@freemail.hu.

APRÓHIRDETÉS
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Múltidéző

Amikor még a Muki pöfögött….

Az 1883-90 között készült katonai felmérés tér-
képén a Cinkotai Nagyitcze csárda és Mátyásföld 
néhány újonnan épült háza is szerepel, ám – rejté-
lyes módon – a helyiérdekű vasút, a BHÉV nyom-
vonalát hiába keressük.  Pedig 1888. júliusában a 
pöfögve zajongó, Mukinak becézett gőzmozdony 
már utasokkal teli vagonokat vontatott a Keleti 
pályaudvartól Cinkotáig. Bő két évtized múlva 
pedig egészen Gödöllőig utazhatott a fővárosból 
munkából, gimnáziumból, piacról hazatartók se-
rege. És éppen száz éve, hogy villamosították a 
vonalat. A füstös Muki ekkor nyugdíjba vonult…
De milyen volt zsenge ifjúsága? A XIX. század 
végén a pesti határ utáni első megállót a Czinkotai 
Nagyitcze csárda mellé építik, és a vasút eme 
komfortfokozatát aztán betartják az összes állo-
másnál, mindenütt néhány percnyi sétával elér-
hető egy vendéglő árnyas kerthelyisége, ahol a 
mozdony füstjét és az út porát leöblítheti az akko-

riban még ráérős utazóközönség. Természetesen, 
ha csak kirándulni jött a tájra, nem várja vidéki 
rokon, egyúttal meg is ebédelhet. A kocsma, mint 
kizárólag ivásra alkalmas hely, városi lelemény, 
vidéken ezidőtájt még súlya van a vendéglátás 
szónak.
A Muki tehát vígan pöfög a pipacsos mezők és 
szántóföldek közt, ám alig telik el húsz év, a vasút 
melletti területek beépülnek. A BHÉV éjjel fél-
óránként járatokat indít Budapestről, Muki tehát 
keményen dolgozik, telefüstölve a jó levegőjéről 
híres környéket, nem csoda, hogy  századforduló 
után nem sokkal már tervezik a vonal villamosítá-
sát. 1911-ben, éppen 100 éve adják át a villamo-
sított vonalat Kerepesig, ebben az évben készül 
el a rákosszentmihályi hurokvágány is, és már az 
előző évtől egészen Gödöllőig utazhatnak a fővá-
rosiak.
1911. április 23-án így ünnepelik a nagy ese-
ményt: „Április 20-án megindult a budapesti 

helyiérdekű vasút budapest-kerepesi vonalán a 
villamos közlekedés és ezzel cskanem évtizedes 
álmunk, vágyunk, reménységünk valóra vált. Az 
emlékek borúsan humoros tárházába vonul be a 
sokat becsmérelt, sokat szidalmazott, de mégis 
utolsó  porczikájának erejéig sok hasznos szolgá-
latot tett öreg viczinális. 

Ő már a múlté, a történelemé, mint az a korszak 
is, amelyben dübörgő gőzkocsija hordozta be erre 
a fűvel fával, lombos gallyal ékes földdarabra a 
reménység tarka kincseit, míg most, megrokkant 
tagokkal félreűáll az útból, hogy helyét átadja az 
újabb idők friss erejű, modern szülöttének, az új 
remények hordozójának.”

Baranyai János Vasútbarát és Modellező klub  
Gombos István 

Takarékosság régen

Október 31-én, vagyis az őszi hónap utolsó mun-
kanapján van a Takarékossági Világnap, melyet 
1924 óta ünneplünk. Abban az évben rendezték 
ugyanis Milánóban azt a nemzetközi pénzügyi 
konferenciát, melyen Európa, Ázsia, Ausztrália 
28 országa takarékpénztárainak küldöttei azzal a 
felvetéssel fordultak a világ takarékpénztáraihoz, 
hogy a jövőben a jeles napok között tartsák szá-
mon a takarékosság világnapját.

A takarékoskodás természetesen nem ekkor kez-
dődött el a különböző társadalmakban: hazánkban 
Fáy András író, politikus kezdeményezte 1839-
ben a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
létrehozását a Pest vármegyei megyegyűlésen. 
Magyarországon ezt megelőzően bank még nem 
működött, az arisztokrácia Bécsben juthatott pél-
dául hitelekhez. Az új intézmény alapító gondo-
lata szerint elsősorban a szegényebb rétegeknek 
szólt. 

Az Egyesület 1840 januárjában kezdte meg mű-
ködését, több mint 300 részvényessel, akik főként 
megyei és állami tisztviselők, földbirtokosok, ke-
reskedők, értelmiségiek voltak. 

Első üzletágát a betétek gyümölcsöztetése, vál-
tókölcsönök és ingatlanokra kihelyezett jelzá-
logkölcsönök folyósítása képezte. Elsősorban 
szegény nemeseknek, zselléreknek és gazdasági 
cselédeknek kívánta lehetővé tenni a tőkegyűj-
tést, 20 pengő krajcártól maximum 100 konvenci-
ós vagy császárforintig terjedő kisbetéteket enge-
délyezve nekik. Az intézmény a betétkamatokon 
kívül váltókölcsönöket és ingatlanokra kihelye-
zett jelzálogkölcsönöket is folyósított, pénzügyi 

források biztosítására pedig részvényt és kötvényt 
bocsátott ki.

A Takarékpénztár hamarosan népszerűvé vált, és 
növekedni kezdett: részvényeseinek száma 1844-
re meghaladta a 650 főt, ezért terjeszkedni kezdett 
az irodaépületek tekintetében is. Ekkor már nye-
reségesen működött, és sorra nyíltak vidéken a 
fiókintézetei. A takarékpénztár gyorsan gyarapo-

dott, és a nyereségéből gyakran fordított jótékony 
tevékenységekre. 1845. november 7-én átalakult 
részvénytársasággá. A fejlődést azonban vissza-
vetették a politikai események, a szabadságharcot 
követő években nagy nehézségekkel küzdött, ám 
az 1867-es kiegyezés után újra rohamos fejlődés-
nek indult. 

Első meghatározott összegre szóló részvénytőké-
jét 1869-ben 1 millió forintban állapították meg, 
amely a század végére 5 millió forintra emelke-
dett. Alaptőkéje 1904-ben 15 millió forint, 1910-
ben 20 millió korona, az első világháború után az 
infláció alatt 375 millió korona, majd 1926-ban 
12,5 millió, végül 1929-ben 20 millió pengő lett.  
A Takarékpénztár nagy szerepet játszott a buda-
pesti házépítések finanszírozásában, majd foko-
zatosan felvette a banküzletek valamennyi ágát. 
Különösen jelentős tevékenységet fejtett ki a zá-
loglevelek és községi kötvények kibocsátásában 
és a pénzpiacon való lehelyezésében. Továbbra is 
takarékpénztári jelleggel működött: bevételeinek 
túlnyomó többsége kamatokból és szelvénybe-
vételekből származott. A Takarékpénztárat 1948-
ban államosították, majd felszámolták, üzletágait 
az OTP vette át.

A Takarékpénztár 1861-ben, Ybl Miklós tervei 
alapján épített székháza az eredeti állapotának 
megfelelően helyreállítva ma is látható a Buda-
pesten, az V. kerületi Keleti Károly utcában. Az 
épület emeleti szintjein lévő irodák találhatók, a 
ház alatt 56 férőhelyes mélygarázst építettek. A 
földszinten exkluzív étterem, kávéház, konferen-
cia- és rendezvénytermek kaptak helyet az Ybl 
Miklós eredeti terveink megfelelő felújítás során.
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FELHÍVÁS
Az Őrbottyáni GAMESZ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

ÉLELMEZÉSVEZETŐ 
munkakör betöltésére.

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

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

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrboty-
tyán, Rákóczi Ferenc utca 113.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: Óvodai és 
iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális 
étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelme-
zésvezetői feladatok teljeskörű ellátása. HACCP 
rendszer működtetése. Étlap-, étrend és nyers-
anyag- kiszabati ív összeállítása, nyersanyag 
megrendelés és kiadás, raktárkészlet vezetése, 
konyhai dolgozók irányítása, térítési díjak be-
szedése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- középfokú képesítés, élelmezésvezető szakké-
 pesítés,
- gyermekélelmezésben szerzett - legalább 1 év 
 szakmai tapasztalat,
- ECDL vizsga
- egészésgügyi alkalmasság igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőfokú képesítés
- önálló munkavégzés
- kiváló feladat és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
 bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló 
 bizonylat másolata

- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok 
 másolata
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
 anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
 zati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2019. december 2. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Szlucska Edit humánpolitikai ügyinté-
ző nyújt, a 06-28/360-044/6 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni 
GAMESZ címére történő megküldésével (2162 
Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 4636/2019 , valamint a munkakör meg-
nevezését: élelmezésvezető.

Személyesen: Previák András GAMESZ igazga-
tó, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályá-
zati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok 
alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ 
igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az 
érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat 
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
 2019. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

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

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

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

•
Katona Ágnes (munkatárs) 

akisterseg.veresegyhaz@gmail.com, 
+36 30 992 4142

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

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

LEGYEN AZ 
ISMERŐSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 



Innen-onnan

A hónap híre

Hogy miért éppen Budapesten volt a Water 
Summit, az iparág kiválóságainak világta-
lálkozója október 15-17. között? Nos, ez 
valóban világraszóló esemény, amelynek a 
Pápa is személyes hangú üzenetet küldött, 
és melynek mottója a „Megelőzni a vízválsá-
got” volt, éppen abban az országban tudta 
az ivóvíz fontosságát a legjobban hangsú-
lyozni, ahol – legalábbis jelenleg – minden-
ki számára elérhető a tiszta és egészséges 
ivóvíz. Vízválság alatt azonban nem csupán 
a víz hiánya értendő – ugyancsak probléma 
a szennyezett víz, illetve a túl sok víz, ezért 
a találkozó témái között szerepet kapott a 
víztisztítás és a szennyvízkezelés csakúgy, 
mint az árvízvédelem.  A világtalálkozó fon-
tosságát jelzi, hogy 118 országból több mint 
2300 szakember regisztrált, és több mint 30 
miniszteri szintű küldöttség mellett nemzet-
közi szervezetek, valamint vízügyi szakértők 
is jelen voltak.

A Budapest Water Summit előélete

„Az első, 2013-ban megrendezett világta-
lálkozó kidolgozta azt a javaslatot, hogy a 
vízgazdálkodás terén mit kellene elérni a vi-
lágnak 2030-ra. A BWS javaslata szolgáltatta 
az ENSZ által 2015-ben elfogadott, vízzel kap-
csolatos Fenntartható Fejlődési Cél alapját. A 
második, 2016-ban megrendezett budapesti 
tanácskozás pedig abban jelentett mérföld-
követ, hogy a vízgazdálkodás terén hogyan 
lehet megvalósítani a 2030-ig elérni kívánt 
fenntarthatósági fordulatot. Ennek része volt 
a vízgazdálkodásba irányuló befektetések új-
ragondolása is. 

A budapesti javaslat beépült a Világbank elnö-
ke és az ENSZ főtitkára által összehívott Víz-

ügyi Elnöki Testület javaslat-csomagjába is.” 
(www.budapestwatersummit.hu)

A 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozó a Mil-
lenáris Parkban zajlott, nem kisebb szemé-
lyiség, mint Áder János Köztársasági Elnök 
védnöksége alatt.

Egyik fő eseménye a kiemelt előadók rész-
vételével zajlott tematikus plenáris ülés 
volt, melynek szekciói a vízzel kapcsolatos 
kihívásokat – kiemelten a sok víz-kevés víz-
szennyezett víz miatt keletkező problémá-
kat és azok szociális, gazdasági, környezeti 
és politikai következményeihez kapcsolódó 
kérdéseket vitatták meg, illetve a vízipari 
szakkiállítás, mely lehetőséget kínált a vízzel 
kapcsolatos innovációk bemutatkozására. A 
szakkiállítás célja a fenntartható, innovatív, 
környezetbarát megoldásokra összpontosí-
tani a vízkezelés, a vízellátás és a vízkészlet-
gazdálkodás területén.

A Budapest Water Summit a nemzetközi vi-
szonylatban is elismert magyar vízügyi szak-

ma számára is nagy elismerést jelent. Talán 
nem köztudott, de a hazai szakemberek se-
gítségükkel jelen vannak a világ bármely 
pontján, ahol vízügyi katasztrófa történik, 
vagy elhúzódó problémára kell megoldást 
találni. A szakkiállításon természetesen je-
len lévő Fővárosi Vízművek leányvállalata, a 
Duna-kút Kft. például nemzetközi pályázatot 
nyert a belgrádi vízszolgáltató kútrekonst-
rukciójára, melyet olyan sikerrel végzett el, 
hogy további szerződésekhez is jutott.

Autista fejlesztő központ Veresegyházon

Coop 
tehéntúró 
450 g, 
1064 Ft/kg Pulykaszárny

Csirkemell
Csontos, előhűtött

Rama 
sütőmargarin 
500 g, 798 Ft/kg

Univer majonéz
420 g, 1307 Ft/kg

Október 4-én, pénteken vették birtokba szü-
lők, gyerekek és fejlesztő pedagógusok a  
Veresegyházi EGYMI Autista Fejlesztő Házát.   
 
Az épületet speciálisan az autista gyerekek 
szükségleteinek megfelelően alakították ki, 
annak érdekében, hogy otthonosan és biz-
tonságban érezzék magukat a tanulás folya-
mán. 

Az EGYMI-hez kapcsolódó intézményben 
képzett szakemberek foglalkoznak a spe-
ciális fejlesztést igénylő gyerekekkel. Ha-
sonló intézmény eddig nem volt elérhető a 
térségben, így a szülőknek könnyebbséget 
jelent majd, hogy nem kell naponta utazniuk 
a gyermekekkel. 

Az intézmény a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont és  Veresegyház Város Önkormányza-
tának támogatásával készült el.

Csáthy Tamás, az EGYMI igazgatója az új létesítmény 
avatóján.     Fotó Lethenyei

A Fővárosi Vízművek standja a Budapesti Víz Világtalálkozón (Császár Erzsébet fotója)

Budapesti Víz  
Világtalálkozó – 2019.



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

 Szerviznapok 08-12 óráig 
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December 04. szerda 

Január 08. szerda
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