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Jó néha a csend.
Az év első hónapja úgyis leginkább a tervezésről, a vál-
tozó körülményekhez való alkalmazkodásról, a csendes 
önmagunkba mélyedésről és töprengésről szól. Arról, 
hogy jó lenne ezt az esztendőt majd megnyugodva zárni, 
abban a tudatban, hogy mindent megtettünk a siker ér-
dekében, és az nem volt hiábavaló. Rengeteg a tennivaló, 
amire fel kell készülnünk, a változás, amihez igazodnunk 
kell. Menni fog minden, csak az egészségünk meglegyen! 
Hiszen januárban az egész országot megrázó tragédia fi -
gyelmeztetett rá, mennyire törékenyek, esendőek is va-
gyunk.

Írásaink témái ebben a lapszámban a közoktatás, 
közélet területén bekövetkezett változások, a posta 
mindannyiunkat érintő törekvései, és a nemzeti gyász-
nap megélése.



Visszatekintő

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Vasárnap: 7.00- 16.00

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

A Magyar Kultúra Napján

Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Az alka-
lomról a térségi települések kulturális intézményei is színes, 
a hazai kulturális élet legjavát bemutató rendezvényekkel em-
lékeztek meg az ünnepnaphoz közeli hétvégén.

Erdőkertesen, a Faluházban január 21-én a veresegyházi 

Lisznyay Szabó Gábor 
Zeneiskola Népzene tan-
szakának növendékei 
kezdték a műsort, majd 
kiállítás megnyitó követ-
kezett.  A tárlat, amely a 
Mesél a múlt címet kapta, 
az 1920-as évekből szár-
mazó képes relikviákat 
mutatta be, Tóth Zoltán 
gyűjtéséből.

Galgamácsán, a művelő-
dési házban január 23-án 
várta az érdeklődőket a 
Mácsai Fonó, ahol a híres 
mácsai fehér hímzést, a 
szövést és szalmafonást 
tanulhatták meg, egy csésze forró tea mellett felidézve az ősi 
magyar kézműves hagyományokat.

Csomádon január 21-én ünnepelték meg a Magyar Kultúra 
Napját a művelődési házban, székely írók műveiből összeál-
lított programmal, melyet az Erzsébet Királyné Színház mű-
vészei adtak elő. Az alkalomból amatőr festő, Laukó Istvánné 
kiállítására is sor került.

A pillanatok krónikái

A két fotós a város fejlődésének minden emlékezetes momentumát megörö-
kítette. Munkájukat Pásztor Béla méltatta megnyitó beszédében.

 Ferenczi János mestersége jelképével, a kamerával.

Lethenyei László és fotói a kiállításon

Zeneiskolások fellépése a Faluházban

100 évvel ezelőtti hangulatban a
Magyar Kultúra Napján, Erdőkertesen

Amit látunk, érzékelünk, csak egyetlen pillanat. Fel sem fog-
juk, máris megváltozik, tovaszáll, eltűnik, és ahogy az idő 
telik, egyre nehezebb lesz felidézni.
Tudjuk még, milyen édes volt a kisgyermekünk az első anyák 
napi virággal a kezében, de a kép, ahogyan zavartan szoron-
gatta a kis csokrot az óvodai ünnepségen, elhalványul, mire 
gimnazista lesz. Emlékszünk, milyen volt régen a veresi fő-
tér, de magunkban felidézni már aligha tudjuk.
Szerencsére itt vannak ők, akik már-már hivatásként vállal-
ták, hogy a múltunk krónikásai lesznek: Ferenczi János, és 
Lethenyei László, a két legnagyobb Veresegyház-fan, akik 
mindig, minden fontos eseményen ott vannak, minden illé-
kony pillanatot megörökítenek, és fotóik segítségével min-
dennél hitelesebben összerakható az az út is, amelyet a vá-
ros az utóbbi két évtizedben bejárt.
Január 13-án, az Udvarház Galériában nyílt meg közös kiál-
lításuk, Épül-szépül Veresegyház címmel, amely a település 

arcának változásait megörökítő felvételekből állt össze. Ér-
demes mindenkinek ellátogatni a kiállításra: fontos elmúlt 
éveinkkel találkozhatunk a falakon, olyan pillanatokkal, ami-
ket csak itt élhetünk újra… 
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Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064
VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 

 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
            péntek: 8-14-ig
 

SZÓ-FOGADÓ BESZÉDJAVÍTÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 14.
 

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 12.
 
OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig
            Kedd: 8-16 óráig
  Szerda: 8-18 óráig
  Csütörtök: 8-16 óráig
  Péntek: 8-12 óráig
  
JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi  
Társulás havi lapja   Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácegres, 
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház, 

 Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

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

    ISSN 1788-1404  
  Információs telefon: + 06 30 477 3786,

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605   
 E-mail: akisterseg@freemail.hu  
 Honlap: www.vkisterseg.hu   

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!  
 Kistérség megjelenését támogatja:  

CBA Baldauf Kft. és a  Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Veresegyház Kistérség Esély Szociális 
Alapellátási Központ 

Készenléti szolgálatba keres havonta 1, 
maximum 2 hétvégére ügyeletes 

(péntek 14 órától hétfő reggel 8 óráig) 
kollégákat, akár nyugdíjast és GYES-en lévőt 

is, tiszteletdíjas szerződéssel.

Feltételek:
• Szociális gondozó, fogyatékossággal élők 
gondozója, szociális gondozó és ápoló, szoci-
ális segítő, szociális asszisztens, mentálhigié-
nés asszisztens, rehabilitációs 
nevelő, segítő, szociális szakgondozó, ge-
rontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, 
szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó-
szervező, általános ápoló, foglalkozás-egész-
ségügyi szakápoló, geriátriai szakápoló, hos-
pice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, 
pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló
• Saját gépjármű
• Veresegyház kistérségi lakhely (Veresegy-
ház, Erdőkertes, Vácegres, Galgamácsa, Csö-
rög, Csomád, Vácrátót, Váchartyán, Váckisúj-
falu, Szada)

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen: Nagyné Gódor Csilla  2113 
Erdőkertes, Fő út 51.
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

2016-ban karácsonykor, a Kistérségben működő 
cégek, szervezetek, és magánemberek újból be-
bizonyították, hogy a közöttünk élő hátrányokkal 
küzdő családok számíthatnak rájuk. 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Erdő-
kertesen és Veresegyházon rendezte meg gyer-
mek és felnőtt karácsonyi ünnepségét. Ezen a két 
rendezvényen nem csak helyben élő családok, ha-
nem Galgamácsáról, Vácegresről, Váchartyánból 
érkezetek. Munkatársaim az ünnep fényét, azok-
kal a csomagokkal emelték, mely az előző hónap 
szervezésének, adományok felkutatásának, a la-
kosság megkeresésének és egy hétvégi önkéntes 
munkának eredménye. 
Sorra kerestek meg bennünket azok a szerveze-
tek, cégek, akik munkatársaik, vagy a velük kap-
csolatban lévő családok felajánlásaival járultak 
hozzá az ünnephez. 
Karácsonyra a lakosoktól színes ceruzát, vagy 
fi lctollat kértünk és kaptunk is. 
Veresegyház és Erdőkertes önkormányzata jelen-
tős anyagi támogatást nyújtott a csomagokba ke-
rülő játékok vásárlásához és az ünnepségen meg-
tekinthető színházi előadáshoz. 
A Thália Szini Tanoda társulata az Óz a nagyva-
rázsló című darabot adta elő, melyet a gyerekek 
csillogó szempárral fi gyeltek. 
A családsegítő szolgálat dolgozói november vé-
gén a Magyar Élelmiszerbank szervezésében élel-
miszergyűjtésben vettek részt. A gyűjtést három 
napon keresztül végeztük, a Gödöllői TESCO-
ban. A hétvége alatt 2. 442. 000,-Kg tartós élelmet 
gyűjtöttünk, amit kizárólag a családsegítő szolgá-
latban ellátási szerződéssel rendelkező családok 
között osztottunk szét. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy intézményünk 
2016-ban a Magyar Élelmiszerbank támogatásá-
val több, mint 25. 000. 000,-Ft értékben osztot-
tunk élelmiszert. 1986 hátrányos helyzetű lakos-
sal van kapcsolatunk, akik rendszeresen kapnak 
tőlünk támogatást. 2016-ban 64 alkalommal osz-
tottunk élelmiszert. 
Az Élelmiszerbank a karácsonyi csomagokba 
csokoládét is felajánlott, mely a gyerekeknek kü-
lön örömet szerzett. 
Támogatóink: 
• Árnyas Óvodába járó gyerekek szülei
• Éjszakai sportesemény: Baranyó Csaba, 
 Diósi Csaba és önkéntesei
• Gymstik Veresegyház: sportszerető tagjai
• Merész Sándor tehenészete
• Veresegyház Kisrét utcai GE munkatársai
• A RÁ”d”ÉRÜNK 60 + tagjai
• Erdőkertes és Veresegyház Önkormányzata
• A Kistérség lakosai
• A családsegítő szolgálat munkatársai

Köszönet a támogatásért!

Köszönet a Karácsonyi támo-
gatásért! Itt a farkasordító hideg!

Intézményünk ebben a nagyon hideg időszak-
ban meghosszabbított nyitva tartással várja a 
melegedni, egy pohár teára, zsíros kenyérre 
vágyó lakosokat a nappali melegedőbe. 
A hideg beköszönte előtt munkatársaim fel-
kutatták azokat az általunk ismert lakosokat, 
akiknél gondot okozott vagy okozhatott volna 
a rettentő hideg. Folyamatosan kapcsolatban 
voltunk az önkormányzatok munkatársaival és 
jeleztük, ha valahol azonnali segítségre szoru-
lót találtunk. Házi gondozóim minden veszé-
lyeztetett ellátottat felkeresett, hogy meggyő-
ződjünk, arról hogy, a fagyos hétvégére fel 
vannak-e készülve. Egy esetben kellett a befa-
gyott vízcsap miatt vizet, kenyeret és fát vinni. 
A nappali melegedő hétfőtől péntekig ebben a 
hideg időben, amikor huzamosabb ideig -10, 
vagy az alá esik a hőmérséklet 8,00-18,00 óráig 
várja mindazokat, akik melegedni szeretnének. 
A melegedőben lehetőségük van fürdeni, vagy 
mosni, abban az esetben, ha átmenetileg problé-
májuk adódik a vízellátással (elfagyott cső, víz-
óra).
Egy dolgot kell, csak magukkal hozzanak, a 

TAJ kártyájukat.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy ha közvetlen 
környezetükben olyan családot vagy egyedül 
élőt ismernek, akinek szüksége lehet segítség-
re, ajánlják a családsegítő szolgálatot, vagy 
hívják a 06-70-931-0966-os telefonszámot. 

„Nem mindenkinek kötelező hátrányos hely-
zetűek segítését hivatásul vállalnia. De min-
denkinek kötelező tudomást vennie hátrányos 
helyzetű embertársainkról. Ez az első lépés a szo-
lidaritás felé.”                              /Hajós András/

Figyeljünk oda embertársainkra!

  Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

A segítő önkéntesek és az ajándékok egy része
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Pályázatok
A hónap híre

Megjelentek az első, Pest megye 
fejlesztését célzó hazai pályázati 

felhívások.

Pest megye az uniós csatlakozásunk kezdete 
óta csak korlátozottan jutott hozzá a tényleges 
fejlettségi szintjének megfelelő forrásokhoz. 
Ennek érdekében Pest Megye Önkormány-
zatának Közgyűlése 2015. október 30-i köz-
gyűlésén hozott határozatával azt javasolta 
a Kormánynak, hogy - a 2016. évi regionális 
lehatárolás felülvizsgálat során - Pest megye 
önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen 
döntés.
A Kormány támogatta Pest megye és Bu-
dapest közigazgatási határai mentén történő 
kettéválasztását önálló NUTS2-es régiók-
ká. Az NGM a Közép-magyarországi régió 
NUTS-besorolásának módosítására irányuló 
kérelmet, az Európai Bizottság Főtitkársága, 
valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala 
(EUROSTAT) részére benyújtotta.
Pest megye önálló régióvá válása az Európai 
Bizottság döntésétől számított második évben 
léphet hatályba, első ízben csak a következő, 
2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban 
jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett 
régiónak járó - többletforrást. Ennek kompen-
zálása érdekében a Kormány 1517/2016. (IX. 
23.) Korm. határozatában arról döntött, hogy 
2016-2018. között 80 milliárd forintot fordít 
Pest megye kompenzációjára Pest megye Te-
rületfejlesztési Koncepciója és Pest megye 
Területfejlesztési Programja megvalósítása ér-
dekében.
A pénzügyi keret pályázatok útján kerül fel-
használásra. 2016. évben, illetve 2017. év ele-
jén az alábbi pályázati lehetőségek kerültek 
megnyitásra.
A most meghirdetett felhívásokra 2017. január 
23-tól nyújthatók be pályázatok. 
Pályázati felhívás mikro-, kis- és középvál-
lalkozások telephelyfeltételeinek javítása 
Pest megye területén
A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvál-
lalkozások működési helyszínéül szolgáló te-
lephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállal-
kozások üzleti környezetének a javítása.
Pályázhatnak:
Pest megyei székhellyel rendelkező
• mikro-, kis-, és középvállalkozások, 
 (GFO 11) valamint
•  egyéni vállalkozók (GFO 231) amelyek fej-
 lesztését Pest megye területén valósítják meg. 
Rendelkezésre álló forrás: 1,45 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 20-100 millió forint (tá-
mogatás-típustól függően)
Támogatási intenzitás: 10-55% (támogatás-tí-
pustól és vállalkozásmérettől függően) 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támogatására 
Pest megye területén.
A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye te-
rületén.
Pályázók köre: Pest megyei települési önkor-
mányzatok
Rendelkezésre álló forrás: 3,5 milliárd Ft
Támogatás mértéke: 20-150 millió forint 
Támogatási intenzitás: 85-95% (a település 
adóerő-képességétől függően)

Rendelkezésre álló keret: 37,75 mrd Ft
A várhatóan támogatható projektek száma: 3 000 
db, de ha a keretösszeg kimerül, a pályázat felfüg-
gesztésre vagy lezárásra kerülhet.
 
A pályázat célja:
- a fi atal mezőgazdasági termelők gazdaságalapí-
tásának támogatása,
- ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának elő-
mozdítása,
- a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának 
javítása,
- a vidék népességmegtartó képességének növe-
lése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú 
megtartása,
- a magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív 
agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a ker-
tészetben – tevékenykedni kívánó fi atalok támo-
gatása
 
Kötelezően vállalandó újonnan létrehozott me-
zőgazdasági vállalkozás támogatása:az üzleti 
tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ah-
hoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.
 
A támogatás mértéke: 100%-os átalány támoga-
tás, 40 000 € -nak megfelelő Ft összeg, ami kb. 
12,3 mFt (árfolyamfüggő).
 
Kik pályázhatnak?
A pályázati kiírás szerint csak a már mezőgaz-
dasági pályán tevékenykedő lehet jogosult a 
támogatás elnyerésére, a most létrehozandó új 
mezőgazdasági vállakozást indító és semmilyen 
mezőgazdasági előélettel nem rendelkező NEM 
pályázhat.
 
Támogatási kérelmet nyújthat be:
1)Természetes személy, aki abban az esetben
 pályázhat, ha együttesen megfelel az alábbiaknak:
 a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevé-
 kenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a me-
 zőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozó-
 ként a támogatási kérelem benyújtásától szá-
 mított 12 hónapnál nem régebben folytatja
 b) A támogatási kérelem benyújtásakor leg-
 alább 18 és legfeljebb 40 éves
 c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű 
 szakismerettel rendelkezik
  d) A támogatási kérelem benyújtásakor leg-
 alább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű  
 termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.
 
 2)  Jogi személy, amennyiben együttesen megfe-
 lel az alábbi feltételeknek:
 a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevé-
 kenységet a támogatási kérelem   benyújtásától
 számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
 b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és
  ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat  me-
 zőgazdasági tevékenységet, mint főtevékeny-
 séget egyéni vállalkozóként vagy mezőgazda-
 sági tevékenységet főtevékenységként végző
 jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként
 c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és
 ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és
 pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és 
 hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló 
 személy) legalább 18, legfeljebb 40 éves
 d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és
 ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági 
 jellegű szakismerettel rendelkezik
 e) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 
 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű terme-

lési potenciállal kizárólagosan rendelkezik
 
Feltételek a teljesítéshez a támogatást igénylő 
köteles
- részletes üzleti tervet, valamint pénzügyi tervet 
benyújtania, melyet teljesíteni is kell! A projekt 
működtetési időszaka a támogatói okirat kézbe-
sítését követő év január 1-jétől számított ötödik 
naptári év végéig terjedő időszak
- a támogatói okirat kézbesítését követő naptól 
számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni 
az üzleti terv végrehajtását

-  legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját 
vagy jogi személy bejegyzését illetve a mezőgaz-
dasági tevékenységének, mint főtevékenységnek 
megkezdését követő évben benyújtani a mező-
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó első adó-
bevallását

- a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől 
számított legkésőbb 18 hónapon belül megfelelni 
az aktív mezőgazdasági termelői előírásoknak

- a működtetési időszak 3. évének január 1. nap-
jától a természetes személy kedvezményezett fő-
állású egyéni vállalkozóvá válni, a jogi személy 
kedvezményezett esetében a jogi személy kizáró-
lagos tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének 
főállású társas vállalkozóvá válni

- az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó 
köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a 
mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem 
tekintetében köteles elérni legalább az előző évi 
kötelező garantált bérminimum mértékét.

- legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 
31. napjáig teljesítenie kell az üzleti és pénzügyi 
tervben vállalt kötelezettségeket

- legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 
25%-ára vonatkozó kifi zetési kérelem benyújtá-
sáig kötelező képzésen részt venni (a kedvezmé-
nyezett számára térítésmentes)

- a támogatói okirat kézhezvételét követő 
12 hónapon belül kifi zetési kérelmet benyújtani a 
támogatási összeg 75%-ára

-  a támogatási kérelem benyújtásától kezdődően 
a minimális jogosultsági feltételként előírt, leg-
alább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a mű-
ködtetési időszak végéig.
 
FIGYELEM: a projekt megvalósítását a pályá-
zat benyújtását követő napon a támogatást igény-
lő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt 
megkezdése nincs befolyással a támogatási kére-
lem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbí-
rálása során, továbbá nem garantálja az igényelt 
támogatás elnyerését.
 
A pályázat benyújtása országosan, az első sza-
kaszban 2017. március 1 napjától – március 
31.-ig lehetséges és az eddig beérkezett pályá-
zatok kerülnek elbírálásra. Több szakaszban 
lehet pályázni, de ha a keretösszeg kimerül, a pá-
lyázat felfüggesztésre vagy lezárásra kerülhet.

 
 (A pályázati hírek az Arundo Kft. közreműkö-
désével jutnak el olvasóinkhoz. Bővebb infor-
máció: www.arundo.hu)

Megjelent a Fiatalgazda pályázat, mely 2017. március 1-től 
nyújtható be!
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Gazdaság

Kívülről is jól láthatóan megújult a CBA Szada 
Center népszerű grillbárja, ahol az átalakítás so-
rán az ételpult is az eddiginél jóval nagyobb lett, 
így többféle étellel bővült a választék. A boltban 
működő igényes étkezdére a hangsúlyos külső de-
koráció hívja fel az erre járók fi gyelmét, betérve 
pedig kulturált, igényes, frissen felújított éttermi 
részleget találnak, amely továbbra is olcsón kínál 
házias ízesítésű, friss alapanyagokból készült és a 
szezonnak, illetve a hagyományoknak megfelelő-
en elkészített, változatos fogásokat. 

Az üzletben továbbra is tartanak a nagy sike-
rű hétindító akciók, melyekben hétfőn, kedden 
és szerdán még kedvezőbb áron kínálnak egyes 
termékeket. Míg sokszor arról hallunk, hogy az 
áfacsökkentést egyes élelmiszerboltok nem érvé-
nyesítik áraikban, itt az 5%-os áfának köszönhe-
tően jelentősen kedvezőbb lett a hazai friss tej, a 
tojás és a baromfi hús ára.

A Szada Centerben február első hetében például 
akciós áron vásárolhatjuk mg a következő termé-
keket: 2.8%-os magyar tej 169 Ft/liter, Remissio 
szekszárdi cabernet franc és merlot 499 Ft/palack, 
3 rétegű, 8 tekercses Zewa deluxe toalettpapír 
749 Ft/csomag, friss sertéslapocka 799 Ft/kg.
Az említetteken kívül még számos egyéb élelmi-

szer várja a vevőket valóban szuper árakon, így a 
fehér kenyér, melyből az 1 kg-os tartósan mind-
össze 99 Ft-ba kerül. A húsimádók, és a hagyo-
mányos disznótorok hívei számára a Szada és a 
Veres Centerekben rendelhető fél sertés is, a bő-
rös 650 Ft/kg, a lehúzott 890 Ft/kg.

És el ne felejtsük: a farsangi időszak derekán já-
runk, ha már úgyis vásárolunk, ne felejtsünk el 
fi nom, házias fánkkal hazatérni, a centerek péksé-
geinek jóvoltából!

Nehezebb lesz előrelépni, de muszáj!

2016. utolsó napjának délelőttjén zsúfolásig megtelt a veresegyházi 
Mézesvölgyi Általános Iskola aulája. A hagyományoknak megfelelően 
ekkor tartotta évzáró ünnepségét a város az intézményvezetők és meg-
hívott vendégek részvételével. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr 
Beer Miklós váci püspök, aki mostanában gyakrabban látogat ide: a 
katolikus gimnázium életre hívása a város és az egyház közös ügye.

Az ünnepi műsor, melyben a Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola tanárai és 
ígéretes diákjai léptek fel, meglepetést is tartogatott. Zongorához ült, és a 
közönséget is megénekeltette a neves dzsesszzenész, Szakcsi Lakatos Béla, 
aki igazi veresegyháziként kívánt a produkció után boldog új esztendőt min-
denkinek, és fi gyelmeztetett a legfontosabbra is: Szeressétek egymást!
Ebben a varázslatos hangulatban állt elő a város polgármestere, Pásztor 
Béla, hogy ismertesse a  mögöttünk álló év eredményeit, és megossza a meg-
jelentekkel a városvezetés új évre vonatkozó terveit. „Csodálatos év volt 
2016!” – kezdte az évértékelést, hiszen Veresegyház olyan fejlesztést hajtott 
végre, amire ritkán van példa manapság. Katolikus templomot épített, saját 
erejéből, és ezzel elérhető közelségbe került az itt élők régi álma, a helyi 
gimnázium megalapítása is. Az iskola beruházásban partner lesz a katolikus 
egyházmegye, amely az erre az évre tervezett első ütem megépítésének költ-
ségeit is vállalja.
A tényszerűen felsorolt eredmények mellett – 248 képviselő-testületi határo-
zat, 19 700 főre emelkedett lélekszám, 6000 munkahely, 62 sportklub, 1400 
igazolt versenyző, 200 új lakás, 3.6 milliárd forint értékű éves beruházás, 
melyből 1.3 milliárdot tett ki a katolikus templom építése – kiemelte, hogy a 
város érezhetően igazi, összetartozó közösséggé forrt. 
Veresegyháznak nemcsak a vonzóereje, hanem a megtartó ereje is erős azok 
számára, akik már otthonuknak választották, ami főként annak köszönhető, 
hogy lakóinak magas színvonalú szolgáltatásokat képes biztosítani. A min-
den igényt kielégítő intézmények a bölcsődei ellátástól a nyolcadik osztályig 
– hamarosan már az érettségiig – szolgálják a veresegyházi gyermekeket, és 
a város az elmúlt évben is bizonyította, hogy a jó minőségű intézmények és 
lakókörnyezet fenntartása mellett is képes arra, hogy saját erejéből fejlődjön 
tovább.  2016-ban 40 utat épített meg, kibővítette a Lévai utcai és a Szé-
chenyi téri óvodát, hozzákezdett az EGYMI iskola építéséhez, új katolikus 
templomot emelt és felújította az evangélikus templomot – ezekkel együtt év 
végére 2.4 milliárd forintos hitelállományt vállalt. A törlesztés biztosítéka a 
jelentős iparűzési adó, melynek nagy részét a városban gazdálkodó, virág-
zó nagyvállalatok fi zetik. Elsősorban a 2000 főt foglalkoztató, és további 
bővítést tervező GE Power, illetve a Sanofi , amelynek veresegyházi telepét 

a nemzetközi nagyvállalat legjobban teljesítő egységeként tartják számon.
Mint ismeretes, 2017-ben a város az állami elvonás miatt 1.1 milliárd forint 
iparűzési adótól esik el önkormányzati szolidaritási hozzájárulás címen, ami 
miatt a fejlesztéseket óvatosabban kell tervezni. ( A Kistérség Újság decem-
beri számában írtunk erről bővebben. A szerk.) A város bevételeinek növelé-
se érdekében emelni kellett 2017-ben a kommunális adót. 
A fejlődés ilyen körülmények között sem állhat le, és ehhez minden lehetsé-
ges eszközt igénybe vesz a város. Pályázott a katolikus templom környéké-
nek rendezésére, és további 10-20 pályázata vár elbírálásra, amit különböző, 
kisebb-nagyobb fejlesztésekre nyújtott be. 
Az idei év legnagyobb beruházása kétségkívül a katolikus gimnázium első 
ütemének megépítése lesz, melyhez a területet a város biztosítja, a kivite-
lezést a katolikus egyházmegye fi nanszírozza. Az új oktatási intézmény a 
tervek szerint szeptemberben már fogadná is az első diákokat. 
A másik komoly építési feladat, ami Veresegyház előtt áll, az új termálfürdő 
megvalósítása, melynek kivitelezési költségei 6-7 milliárd forintot tesznek 
ki. Mivel a turizmus a jövőben fontos fejlődési irány lehet Veresegyház szá-
mára, a lehetőségek függvényében hozzá kell kezdeni a fürdő megépítésé-
hez, melyben a lakosság segítségére is számít a polgármester.
Az évzáró ünnepség végén a városi kitüntetések átadására került sor, illetve 
a Szentlélek templom építésében, átadásában részt vevők vehettek át elis-
merő okleveleket. 
2016-ban Pro Urbe Díjat kapott Nagy László építész a Szentlélek templom 
tervezője, valamint nyugállományba vonulása alkalmából Szilvási Sándor, 
a Fabriczius József Általános Iskola igazgatóhelyettese, illetve dr Zongor 
Gábor, a TÖOSZ főtitkára.

Helyiek építették, helyiek használják

Harrach Péter országgyűlési képviselő és a térségi települések vezetői-
nek részvételével január 23-án ünnepélyesen felavatták a vácrátóti Mókus 
óvoda kibővítését szolgáló új épületrészt.
Az intézmény egyelőre egységes óvoda és bölcsődeként működik, az új 
épületrész azonban szeptembertől már önálló bölcsődeként szolgálja a te-
lepülésen élő kisgyermekes családokat. A beruházás költségét a Nemzet-
gazdasági Minisztérium pályázatán elnyert 27.5 millió forint biztosította. 
A beruházással főleg a helyi vállalkozásokat „hozták helyzetbe” a kivi-
telezés során, ők emléklapot vehettek át a polgármestertől a nevezetes 
alkalomból. 

A hónap híre

Közélet

Megújult környezet, nagyobb választék

Nagyobb lett az ételpult, többféle ételből lehet 
ezentúl választani

A grillbár már kívülről és hívogató

A Szada Center megújult grillbárja kulturált és 
igényes környezet az ebéd elköltéséhez
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A hónap témája
MIKOR A POSTÁS MÁR EGYSZER SEM CSENGET…
Káosz kerítette hatalmába a Magyar Postát, épp a nagy karácsonyi roham idején. A csomagküldési rendszer és a sima 
levélkézbesítés is az összeomlás szélére került, a nyugdíjasoknak szánt Erzsébet-utalványok, sőt a sima decemberi 
levelek és közműszámlák is jókora késéssel jutottak el a címzettekhez - adta hírül az index.hu. A Posta szerint erről szó 
sincs, pusztán a megszokott decemberi forgalomnövekedést tapasztalták. De hogyan birkóztak meg a többletfeladattal 
a postások a mi környékünkön? Ennek a témának járunk utána januárban.

HOGYAN ORVOSOLJUK ÉSZREVÉTELÉT, 
VAGY TÉRÍTJÜK KÁRÁT?
A legnagyobb gondosság mellett is előfordul-
hat, hogy ügyfelünkként Ön valamilyen okból 
nem elégedett szolgáltatásunkkal, esetleg úgy 
tapasztalja, hogy azok a jogszabályi előírások-
nak, vagy az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak nem felelnek meg. Ilyen esetben 
panasztételre van módja, melyet minden esetben 
díjmentesen, egyszerűen, átláthatóan, megkülön-
böztetéstől mentes módon kezelünk.

HOGYAN FORDULHAT PANASSZAL HOZ-
ZÁNK?
Ügyfelünkként Ön minden állandó postai szol-
gáltató-, illetve ügyfélszolgálati helyen szemé-
lyesen, központi ügyfélszolgálatunknál tele-
fonon, levélben, vagy egyéb módon (pl. www.
posta.hu internetes eléréssel) megteheti panaszát.

MILYEN HATÁRIDEJEI VANNAK a PANASZ 
MEGTÉTELÉNEK?
A panasz megtehető küldeményhez kapcsolódó-
an, a feladás napjától számított hathónapos jog-
vesztő határidőn belül, illetve a sérelmezett te-
vékenység vagy magatartás esetén az erről való 
tudomásszerzéstől számított harminc napon be-
lül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás 
megvalósítását követő hat hónapon belül.

HOGYAN INTÉZKEDÜNK PANASZ ESE-
TÉN?
Szóbeli panasza esetén a sérelem elintézésére a 
lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézke-
dünk, illetve megadjuk a szükséges felvilágosítást.

MI AZ ELJÁRÓ SZERV és HOGYAN JÁR EL?
A panasz elintézésére jogosult postaszerv vagy 
szervezeti egység megnevezéséről az ügyfélszol-

gálati feladatokat is ellátó munkahely ad tájékoz-
tatást. Az eljáró szervezeti egység a panasszal 
kapcsolatban vizsgálatot folytat. A vizsgálat le-
folytatására belföldi szolgáltatások és az Euró-
pai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások 
esetén a panasz beérkezésétől számított 30 nap 
áll rendelkezésre. A belföldi és az Európai Unió 
tagállamaiba irányuló szolgáltatással kapcsola-
tos vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, 
a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc 
nappal meghosszabbítható.

MILYEN HATÁRIDŐK VANNAK a PANASZ 
KIVIZSGÁLÁSAKOR?
Panasza kivizsgálásának eredményéről belföldi 
szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi 
szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beér-
kezett tájékoztatás időpontjától számított tizenöt 
napon belül írásban tájékoztatjuk Önt. A külföldi 
szolgáltató késedelmesen megküldött tájékozta-
tása esetében nem terhel bennünket felelősség. A 
panaszok nyilvántartásba vételének időpontja, a 
szóban tett panasz esetében a panasz közlésének 
napja, az írásbeli panasz esetében az első posta-
szervhez történő érkezés napja.

MILYEN TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI VAN-
NAK?
Amennyiben panaszára határidőn belül nem 
válaszolunk, illetve a tájékoztatásunkat nem fo-
gadja el, a válaszadásra meghatározott határidő 
lejártától, illetve a válasz kézhezvételétől számí-
tott 30 napon belül a panasz vagy a panaszkeze-
lés kivizsgálása érdekében

Postai szolgáltatások vonatkozásában a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatósághoz.
Kereskedelmi, áruforgalmazás, értékcikk árusí-
tás, hírlap-előfizetés és árusítás vonatkozásában, 

a fogyasztóvédelmi ügyekben első fokon eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz, élel-
miszer termékek esetében a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatalhoz, illetve ezek területi-
leg illetékes szervezeti egységeihez fordulhat.
A Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédel-
mi szervezeti egységeinek elérhetőségei: http://
www.nfh.hu/teruleti
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhető-
sége: http://www.nfh.hu/
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
területi igazgatóságainak elérhetőségei: https://
www.nebih.gov.hu/elerhetosegek
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhe-
lye vagy tartózkodási helye (székhelye) szerint 
illetékes békéltető testületekhez is fordulhat.
Ezek elérhetőségei: http://www.bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek

MILYEN ELJÁRÁST ALKALMAZ a POSTA a 
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAP-
CSOLATBAN?
A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos pana-
szok kezelésének részletes szabályait a Pénzügyi 
Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza.

MILYEN SZABÁLYAI VANNAK a KÁRTÉRÍ-
TÉSNEK?
A kártérítés és a felelősség hazai és nemzetkö-
zi vonatkozású szabályait részletesen Általános 
Szerződési Feltételeinkből ismerheti meg.

HOVÁ FORDULHAT TOVÁBBI INFORMÁ-
CIÓÉRT?
További információért kérjük, keresse Ügyfél-
szolgálatunkat a 06-1-767-8282 telefonszámon 
vagy e-mailben

Forrás: posta.hu

„Na, most gurult el a gyógyszerem! Ma kaptam 
meg az Invitel számlát, aminek 21-ike a befizetési 
határideje! Kifizeti a késedelmi kamatomat a Pos-
ta?  Az összes december 12-i feladás ma jött meg. 
Ez már vérlázító! (Egy a számos hasonló veres-
egyházi Facebook bejegyzéseből, 2016. decem-
ber 30. 14:38)”

A múlt év végén számos hasonló megnyilvánu-
lást olvastunk a Veresegyháziak Veresegyházról 
Facebook oldalon. Ebben az időszakban Veres-
egyház egyes területein egyszerűen megszűnt a 
Postai kézbesítés. Hivatalos levelek, csekkek, 
csomagok nem jutottak el a címzettekhez, forint-
ban is kifejezhető károk keletkeztek, a bosszú-
ságról nem is beszélve. Aláírásgyűjtés indult (kö-
szönet érte Bárdos Anikónak) az áldatlan állapotok 
megszüntetéséért. A közösségi oldalon folyó vita ki-
verte a biztosítékot a Városházán, levélben keresték 
meg a Magyar Posta vezetőit. Mi is ezt tettük. 

A Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs 
osztálya így válaszolt:  
A Magyar Posta vizsgálatot indított. A mun-
kavégzés hatékonyságának javítása érdekében 
postavezető váltásra is sor került. Az átmeneti 
létszámhiányos helyzetet munkaerő-átszervezés-
sel, továbbá kirendelt kézbesítők alkalmazásával 
oldottuk meg.
A változtatások eredményeként a korábban ta-

pasztalt kézbesítési problémák mérséklődtek.
2017 januárjában és februárjában is új munkavál-
lalók kezdik meg a munkát a veresegyházi postán, 
emellett a toborzás folyamatosan zajlik.

Ahogyan azóta már tapasztaltuk, a régi-új hiva-
talvezető törekszik az elmaradás feldolgozására, 
a helyzet javítására, de központi segítség (kézbe-
sítő) nélkül kevés eredményt képes elérni.
A Posta korábban is tett már lépéseket azért, hogy 
a helyzet javuljon. Sorszám osztó gépet helyezett 
üzembe, de a szegény embert még az ág is húzza: 
a sorok nem lettek rövidebbek, de a gép komoly 
közösségmegtartó erővel bír. Alkalmat ad arra, 
hogy a szép számban összegyúlt veresi polgárok 
eszmét cseréljenek. Például arról, ami kézenfek-
vőnek látszik, hogy a belső teremben bőven lenne 
hely csekkbefizető automaták, csomag automaták 
elhelyezésére. Sorbanállás nélkül intézhetnénk 
postai ügyeink jó részét.  

Mint múlt havi számunkban megírtuk, tavaly az 
Erkel utcai CBA-ban csekkbefizető automatát 
szereltek fel, ám a gép egy napot működik, hár-
mat nem. A Magyar Posta Zrt. Társasági Kommu-
nikációs osztálya a hiba okát az alacsony sávszé-
lességű internetkapcsolatban látja. Fel is hívták 
erre a CBA figyelmét. 
Vajon miért nem vizsgálták meg az internet kap-
csolatot a gép telepítése előtt?

Többször is felvetettük, hogy még egy posta kéne, 
enyhítve ezzel – elsősorban - a Ligetek lakóinak 
gondjait. Sajnos mégsem reménykedhetünk ab-
ban, hogy újabb szolgáltató hely nyílik Veresegy-
házon. Az Posta indoklása: 
„Veresegyházra vonatkozóan elmondható, hogy 
az átlagos várakozási idő a 2016. év végi időszak-
ban a jogszabályi előírásoknak és belső elvárá-
soknak megfelelően alakult. 
Veresegyház településen a tervek szerint új pos-
tai üzemeltetésű szolgáltató hely kialakítását nem 
tervezzük.” 
Mi lenne, ha a várakozási idő az ügyfelek elvá-
rásainak is megfelelne, az lenne csak a Kánaán!

A kézbesítők felelősségteljes munkát végeznek, 
túlterheltek és alulfizetettek – nem vonzó ez a 
terület. Postásnak lenni már jó ideje nem „nyug-
díjas állás”. Megoldás lenne a postás életpálya 
modell kialakítása. 
Jelenleg is zajlanak bértárgyalások az érdekvédel-
mi szervezetek képviselőinek bevonásával. Ám a 
Magyar Posta Zrt. nem foglalkozik a postás élet-
pálya modell kialakításával. Megelégszenek a mi-
nimálbér és a garantált bérminimum emelésével. 
Félő, hogy ezzel újra előáll a létszámhiányos álla-
pot és a szolgáltatással kapcsolatos károk és bosz-
szúságok megismétlődnek.  

Horváth G. István
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Aktuális

Január 23-ra a Kormány Nemzeti Gyásznapot hir-
detett meg. Néhány, neve elhallgatását kérő ve-
resegyházi szülőt és pedagógust elértünk ezen a 
napon, és arról kérdeztük őket, hogyan élték meg 
a gyerekekkel ezt a hétfői napot? 
A válaszadók között volt, aki arról számolt be, 
hogy a gyerekek feketében jöttek, vagy ha csak 
egy ruhadarabjuk is, de fekete volt, hogy kifejez-
zék megindultságukat. 
Volt, aki zenével, verssel, irodalmi idézettel, 
rap-számmal emlékezett az ismeretlen elhunyt 
fi atalokra. Sokuk gondolatában a felháborodás 
és meghökkenés is megfogalmazódott: fi atalon, 
életük elején is meghalhatnak?!- ezt érezhették : 
„akár én vagy ismerősöm is lehettünk volna.” 
 Kisebb gyerekeknél azt lehetett megfi gyelni, 
hogy szabad alkotásként lángoló buszt rajzolgat-
tak, vagy kérdezték, mi történt, miért vannak fe-
kete ruhában a Gyermekhíradó munkatársai. 

 A Kistérség újság szerkesztői úgy vélik, hogy ez 
a téma, pont a megrázó volta miatt, fontos, hogy 
a beszélgetések középpontjában legyen. Nem 
beszélve arról, hogy a térségből sokan járnak a 
tragédiával sújtott gimnáziumba, így rengeteg a 
személyes kötődés is. Az alábbi összeállítással 
a szülőket, pedagógusokat, nagyszülőket szeret-
nénk segíteni abban, hogyan dolgozzák fel a gye-
rekekkel a veszteség érzését most, és egyébként, 
ha haláleset történik a családban.

Segítenek a pszichológusok 

Az azonnali krízisintervenciós munkát a Kataszt-
rófavédelem több szakmai szervezettel karöltve 
azonnal elkezdte az olasz helyszínen, illetve az 
érintett gimnáziumban. A hivatalos protokollja 
mellett egy 3000 főt magába foglaló pszichológus 
csoport tagjai szervezik azt a széleskörű háttér-
munkát, mely segítségével az érintettek közép- és 
hosszútávon megfelelő pszichés támogatást és 
terápiás segítséget kapnak majd. Emellett fontos, 
hogy az iskolákban is megbeszéljék, feldolgozzák 
a történteket a gyerekek. 
A szakemberek összeállítottak erre a célra egy 
módszertani anyagot, melyet a Kistérség Újság 
közösségi oldalán megosztunk követőinkkel. Eb-
ből mutatunk be néhány mintát:

Kérdés - Mit gondoltok erről, voltál-e már olyan 
helyzetben ahol másnak segítettél? Volt-e, hogy 
bármilyen szorult helyzetben segítségedre siettek 
mások? 
Baleset, váratlan halál estén mi magunk is megije-
dünk „Velünk vagy szeretteinkkel is történhetett 
volna.”  Szorongás, félelem alakul ki bennünk. 
ez egy idő után csillapodik. A balesetek többsége 
megakadályozható odafi gyeléssel, óvatossággal, 
de a nagy tragédiák sajnos nem ilyenek! Szeren-
csére ilyenek ritkábban történnek, ezért a min-
dennapi óvatossággal, körültekintéssel érdemes 
élnünk az életünket, de a rettegés nem segít. 

Kérdés - Kisebb balesetek biztosan veletek is 
történtek – mit tapasztaltatok? Hogyan állt hozzá 
a környezet? Utána mi volt nehéz? Mi segített? 
A túlélők és mi is örülünk az életünknek, ilyen 

esetek után látjuk igazán milyen kincs az élet és 
annak apróbb örömei. 

Kérdés - Mi lehet nehéz a baleset túlélőinek most? 
Hogyan becsülöd meg az életedet?(egészség, él-
mények, kapcsolatok, barátság)
A balesetben volt, aki életét vesztette. 
Mindannyiunkat megrendíti a hír! Mielőtt foly-
tatnánk a beszélgetést, 1 perces néma felállással 
tisztelegjünk a meghalt diákok előtt! 

Fontos a gyász – veszteség fogalmának tisztá-
zása. Évszázadokon közösségben történt meg és 
zajlott le a gyász is. Az emberek természetesnek 
vették, hogy el kell búcsúzniuk az élettől, nem 
tiltakoztak, nem harcoltak ellene, elfogadták ezt 
a tényt. Mivel a halál, a gyász, a gyásszal való 
megküzdés, az újbóli talpra állás szükséges részei 
életünknek, nyíltan lehet és kell is beszélni róla! 
Veszteségtípusok: Sokféle veszteséget elszenve-
dünk. Hiszen emlékezhetünk még az első tanító 
néninkre, akitől írni olvasni tanultuk, vagy más 
fontos tanárunkra, aki először adott olyan bizta-
tást nekünk. Vagy gondolhatunk olyan iskolára, 
munkahelyre, szomszédra, barátra, aki egykor 
fontos volt - de a változás, a fejlődés, az életünk 
előrehaladása miatt elhagytuk őket, és sajnáltuk, 
talán gyászoltuk is egy darabig. Elveszthettünk 
már eszméket, szerelmeket, barátságokat - olyan 
kapcsolatokat, amelyekben egy közös van: nél-
külük nem lennénk olyanok, mint amilyenek 
vagyunk. Minden, ami fontos, amit, és akit sze-
retünk, nyomot hagy rajtunk. Amíg együtt halad 
velük az életünk, azonosulunk velük valameny-
nyire, kiteljesülünk általuk, fejlődünk, alakulunk, 
sokszor anélkül, hogy ezt észrevennénk, vagy tu-
datosítanánk.

Kérdés - Valamilyen veszteséggel biztos te is ta-
lálkoztál már! Milyen érzések gondolatok voltak 
benned, mit tapasztaltál? 
Segíteni a gyermekek gyászában minden életkor-
ban szükséges – akkor is, ha elzárkózást tapaszta-
lunk. Nyitottaknak kell maradnunk a gyermekek 
felől érkező kérdésekre, akár indulatokkal együtt 
feltoluló, vagy éppen nehezen megszülető érzé-
sekre és felismerésekre. Semmilyen titkolózás, 
félreértelmezett kímélet nem teszi elviselhetőbbé 
a számunkra is nehezen elfogadható tényt. 

Mi a „normális” a gyászban? Ki mondhatná meg, 
mi a normális a gyászban? Van-e olyan egyálta-
lán? Hisz maga a helyzet, a lélektani - és min-
denre kiterjedő - krízis állapota éppen attól más, 
hogy hatalmas csapást kell túlélni, ami hirtelen 
jön, nincs rá semmilyen befolyásunk, hogy meg-
akadályozzuk, hanem csak elszenvedjük. Fon-
tos tehát, hogy a gyerekek, fi atalok értsék: amit 
éreznek, az teljesen természetes része egy tragé-
dia utáni folyamatnak. Hasznos lehet a naplóírás: 
helyet kaphatnak ebben a gyásszal kapcsolatos 
érzések, leírható benne bátran a szégyen és a bűn-
tudat is.  Az elhunytnak szóló levél írása módot 
ad arra, hogy a gyászoló „elmondhassa”, amit 
már nem tud elmondani. Ezt fel lehet olvasni a 
sírnál, vagy lehet az iskolában egy dobozba gyűj-
teni az elhunytakhoz szóló leveleket, akár rajzo-

kat. Ki kell adni a haragot, dühöt, le kell vezetni 
a fájdalmat! - A fenti rítusokbol több szempont is 
adaptálható: a közösségi beszélgetés mellett báto-
ríthatók a gyerekek, hogy levelet írjanak, rajzol-
janak egy közös megemlékezős poszterre, vagy 
emlékdobozba. Fontos, hogy a gyerekek/ fi atalok 
érezhessék, hogy ezek kifejezése a közösség vagy 
a felnőtt beszélgetőpartner előtt teljesen normá-
lis. Ilyen esetben reális veszély lehet a kaotikus 
érzésekkel való egyedül maradás, vagy több gye-
rek szigetszerű elkülönülése. Ha úgy tűnik, egyes 
gyerekek számára tartósan nehéz a felszínre kerü-
lő érzelmekkel mit kezdeni, ha a következő hetek-
ben megváltozik a viselkedése, zárkózottabbnak 
vagy érzelmileg instabilnak tűnik, illetve ha egy-
egy kisebb közösséget nagyon behúz a halállal 
való foglalkozás, akkor mindenképpen érdemes 
az iskolapszichológus helyi segítségét, vagy rajta 
keresztül hatékony szaksegítséget szerezni a szá-
mukra. 

Írta: 
Révész Renáta Liliána pszichológus
 gyásztanácsadó 
Kiss Kinga klinikai gyermek-szakpszichológus

A hónap híre

Több pénzért kevesebb 
szolgáltatás a postán

Magasabb díjakért kevesebb szolgáltatást nyújt 
a Magyar Posta. Ezzel igyekeznek elkerülni az 
év végi katasztrofális helyzet megismétlődését. 
Idén a nemzetközi szabványnak megfelelő a 
levélszekrény bedobó nyílás méretét meghala-
dó küldeményt már csak csomagként kézbesít 
a Magyar Posta, emiatt pedig ugye többet is 
kell fi zetni.

De további díjak is emelkednek:

• az elsőbbségi szabványlevél 7 százalékkal
 drágult,
• az aznapi utalvánnyal történő fi zetés ára kö-
 zel 5 százalékkal nőtt,
• a postacsomagok alapdíja majdnem 14 szá-
 zalékkal lett magasabb,
• a háznál felvétel díja a csomagok-
 nál megduplázódott, igaz az eddigi
 kettő helyett már három darabot is kivisz a  
 cég,
• a terjedelmes vagy törékeny csomagok
 esetében eddig a küldemény alapdíjának 
 50 százalékát kellett pluszban kifi zetni, de 
 januártól már  az alapdíj dupláját kéri el a 
 posta.
• A környező országokba feladott, egy kilo-
 grammot meg nem haladó csomagok díja 
 több mint 5.7, az Európán kívülre címzett 
 pakkoké 5.3 százalékkal emelkedett,
• Európán belül az elsőbbséggel feladott 
 szab-ványlevelek négy százalékkal kerül-
 nek többe idén.

Talán az idei minimálbér-emelés lehet magya-
rázat a postai szolgáltatások drágulására. Úgy 
látszik, a posta automatikusan áthárította a fo-
gyasztókra a minimálbér emelésének költségeit.

forrás: 444.hu, mno.hu

TRAGÉDIA UTÁN – HOGYAN BESZÉLJÜNK A VESZTESÉGRŐL? 

Január 21-én, hajnalban a Szinyei Merse Pál Gimnázium sítáborából hazafelé 
tartó buszt tragikus baleset érte Veronánál. A balesetben 16-an életüket vesz-
tették, köztük több kamasz. A tragédia híre sokkolta az országot, a hírközlési 
eszközök ontották az információt, nagyon sokan a közösségi médiából értesül-
tek róla, és ott osztották meg feltoluló érzelmeiket is. 
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Kultúra

Lehetőség a tehetségeknek 
     
Vácrátót Község Önkormányzata Talentumok 
kerestetnek! címmel olyan innovatív progra-
mot indított útjára, amely a településen élő, 
még felfedezetlen tehetségekre irányítja a fi -
gyelmet.

„A tehetség nem mindig talál utat magának, 
ezért fontos, hogy a talentumokat segítse a tár-
sadalom. Ezen megfontolásból Vácrátót Köz-
ség Önkormányzata szeretné felkutatni a köz-
ségben élő, 6-99 év közötti, bármely területen 
(művészet, sport, irodalom stb.) kiemelkedő 
teljesítményt, eredményt nyújtó, vagy ilyen 
képességgel rendelkező személyeket (kicsiket 
és nagyokat egyaránt!). Nincsenek kategóriák 
és nincs műfaji megkötés.

A kezdeményezés nem rangsort kíván állítani, 
hanem a településünkön élő reménységeket 
szeretné bemutatni a közösségnek egy össze-
jövetel és kiállítás keretében a Nemzeti Bota-
nikus Kert Karbonházában, 2017. március ele-
jén. – szól a települési önkormányzat felhívása.

A kiírás szerint jelentkezni fényképpel ellá-
tott, rövid bemutatkozással lehet, megjelölve, 
illetve fotóval dokumentálva az eddig elért 
eredményeket, legfeljebb egy A-4 –es oldal 
terjedelemben. A kiállításhoz relikviákat, ér-
meket, publikált és nem publikált anyagokat, 
művészeti alkotásokat várnak majd a jelentke-
zőktől, akik szeretnék megmutatni tehetségüket 
a közösségnek. 

A jelöléseket 2017.02.20. (hétfő) 12.00-ig vár-
ják emailen a vacratotph@vacratot.hu címre, 
vagy személyesen az önkormányzatnál (2163 
Vácrátót, Petőfi  tér 3.).

A hónap híre
Február 28-ig megtekinthető a Mesél a múlt -  
 Időutazás az 1920-as évekbe c. kiállítás.
 A fi lmvetítés előre egyeztetett időpontokban  
 lehetséges

Február 3. 17.00-19.00 a Szőlőfürt Református  
 Óvoda zártkörű rendezvénye
 Kolompos táncház

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL február 
10-11-12. 
 Benne: I. Országos Mikrokontroller Napok
 10-11-én

Február 10-én 18.00 ÉRDEKES TÖRTÉNELEM
 Esterházy hercegek a 20. században. 
 (Egy arisztokrata család alkonya)
 Dr. Varga Kálmán történész vetítettképes elő-
 adása

Február 14. 14.00-18.00 VÉRADÁS

Február 17. (péntek) 14.00-18.00 
 EGYMI farsang

Február 17. (péntek) 17.00-19.30 Szappanfőző  
 tanfolyam 1. programja (részletek alább!)

Február 23. (csütörtök) 18.00  BioPont klub
 Téma és előadó szervezés alatt 
 Programgazda: Varga-Farkas Edit Sára 

Február 25. (szombat) 14.00 
 ULTI-KLUB

Február 26. (vasárnap) 17.00 óra
 NOSZTALGIA KLUB
 Belépés: klub-tagságival

Márciusi előzetes:

Március 3. (péntek) 17.00-19.30 Szappanfőző  
 tanfolyam 2. programja 

Március 4. 18.00  kiállítás megnyitó japán napok-
 kal egybekötve (kultúrák találkozása)

Március 8. 18.00 Köszöntjük a Nőket! Szórakoz-
 tató műsor a Nemzetközi Nőnapon

Március 11. 19.00   JÓTÉKONYSÁGI SPORT-
 BÁL AZ ESE SZERVEZÉSÉBEN 

Március 15. 10.00 Községi ünnepség a ‚48-as  
 Forradalom és Szabadságharc évfordulóján

Március 22-25.  INTERNET FIESTA

FELHÍVÁS!

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub 
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mind-
azon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatott-
ságot éreznek a település múltjának kutatásá-
ra, az itt kezdetekben megtelepedett családok 
életének, sorsának felderítésére.

***

10-én 18. ÉRDEKES TÖRTÉNELEM
Esterházy hercegek a 20. században. (Egy 
arisztokrata család alkonya)
Dr. Varga Kálmán történész vetítettképes előadása
Talán nincs olyan ember, aki a hazai arisztokrácia 

„primus inter pares” családjáról ne hallott volna. 
Csodás kastélyok, mesés kincsek kötődnek ne-
vükhöz… no de mi lett velük a világháborúkkal 
és politikai zűrzavarokkal terhes 20. században? 
Az előadásban a család sorsát kísérjük végig, egé-
szen napjainkig.

***

Szappankészítő tanfolyam hideg eljárással – a 
Szerkeverde műhellyel
Szappanöntés 2x2.5 órában péntek esténként az 
Erdőkertesi Faluházban
Elméleti alapok és gyakorlati kivitelezés

A tanfolyamon elsajátíthatod, megismerheted:
-  a hidegeljárásos szappanöntés technikáját,
-  a biztonsági előírásokat,
-  a szappankészítés alapvető kémiai folyamata-
 it, hozzávalókat, beszerzési forrásokat, tippe-
 ket, trükköket, 
-  különféle szappanfajtákat,
-  szappan recept kalkulátor használatát.  
-  az alapanyagok tulajdonságait, többek között 
 az olajok, zsírok felhasználhatóságát, keverési 
 ajánlását, a lúg tulajdonságait, illatanyagok és
 színezőanyagok tulajdonságait,
-  a mintázás, illatosítás, színezés alaptechnikáit,
-  a tanfolyamon saját receptet készítünk, melyet 
 el is készítünk,
-  a résztvevők a tanfolyamon jegyzetet kapnak.

A tanfolyam gyakorlati napján öntött szappant 
minden résztvevő hazaviheti.
A tanfolyamra minden résztvevő hozzon magával 
kötényt vagy védőpólót (melyet nem sajnál, ha 
esetleg a lúgos massza ráfröccsenne)
Részvételi díj: 8000 Ft
Előzetes jelentkezés szükséges az alapanyag 
beszerzése miatt
február 13-ig a szerkeverde@gmail.com és a 
faluhaz@erdokertes.hu emailcímen.
A program csak megfelelő számú jelentkező 
esetén indul!

 

 Februári programok az Erdőkertesi Faluházban



9

Környezetvédelem

A hónap híre

A Zöld Híd Program területén található 108 te-
lepülés szinte mindegyikét érintő fejlemények 
történtek az utóbbi hónapokban. Két kisebb köz-
szolgáltató 2017 elejétől befejezi hulladékgaz-
dálkodási tevékenységét, alvállalkozói státuszuk 
is megszűnik. Az ipolytölgyesi székhelyű Észak-
Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálko-
dási Nonprofi t Kft. és a bernecebaráti székhelyű 
Tiszta Vidékért Nonprofi t Kft. eszköz és dolgozói 
állományát átvette a Zöld Híd. Az érintett társa-
ságok közül az ÉNYMK Nonprofi t Kft. 29 tele-
pülést, a Tiszta Vidékért Nonprofi t Kft. 14 tele-
pülést látott el. 2017. január elején a Maros Kft. 
hat települése és még további kilenc település 
(köztük Csömör) nyilvánította ki szándékát, hogy 
a Zöld Híd Program szolgáltatási övezetéhez csat-
lakozzon – ez utóbbiak tekintetében még folynak 
az egyeztetések. Az átvett településekkel a Zöld 
Híd Magyarország egyik legnagyobb komplex, 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója lesz. A la-
kosság szempontjából lényeges információ, hogy 

miközben a szolgáltatás színvonala növekszik, 
aközben az átvételre kerülő településeken a hul-
ladékszállítás díja nem változik, tehát a Zöld Híd 
változatlan díj ellenében fejleszti és viszi tovább 
a szolgáltatást.

A jelentős változás háttere egyrészt, hogy az álla-
mi koordináló szervezet, az NHKV Zrt. és a tulaj-
donos ÉKPN Önkormányzati Társulás között lét-
rejött megállapodás következtében nyugvópontra 
jutott a Zöld Híd fi nanszírozási kérdése is. Más-
részt nincs az egész régióban olyan közszolgálta-
tó, amely megközelítőleg olyan magas színvona-
lon és ellátási biztonsággal működne, mint a Zöld 
Híd. A stabilitás és a magas szakmai színvonal 
alapján tehát az NHKV Zrt. a Zöld Hidat javasolta 
és kérte meg a szolgáltató nélkül maradó települé-
sek átvételére. Egy decemberi, rendkívüli ülésen 
ezt a tényt az érintett települések polgármesterei-
vel is közölte Weingartner Balázs, az NHKV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója.

A zavartalan átállás érdekében már december 
elején megkezdődött az érintett települések pol-
gármestereinek, képviselőtestületeinek és lakos-
ságának közvetlen tájékoztatása, a gyűjtő járatok 
átszervezése. A Zöld Híd munkatársai a lehető 
legnagyobb körültekintéssel igyekeznek a zökke-
nőmentes átállást biztosítani, úgy hogy az eddigi 
ellátott településeknek ebből semmilyen kelle-
metlensége és hátránya ne származzon. A szol-
gáltatási terület bővítése azonban komoly logisz-
tikai, szervezési feladat, amelyet megnehezíthet 
számos körülmény, például a rendkívüli hideg, 
a kistelepülések közötti útviszonyok vagy éppen 
az infl uenza-járvány, amely máris sok zöld hidas 
dolgozót érint. A tulajdonos önkormányzati tár-
sulás ezért mindenki türelmét és megértését kéri. 
A tervek szerint az átalakulási folyamat március 
31-ig lezajlik. 

FORRÁS: Észak-kelet Pest és Nógrád megyei 
Regionális Környezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás

A hónap híre

Minden önkormányzati iskola az államé

Hat önkormányzat nem írta ugyan alá a tankerületi központokkal közösen ké-
szített megállapodásokat az iskolák átvételéről, de tőlük is határozattal elvet-
ték azokat, írta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra hivatkozva az 
MTI. Ezek az önkormányzatok: Tiszaeszlár, Csömör, Gödöllő, Dunaújváros, 
Elek és Szeged.

A tankerületi központok az elmúlt év végéig összesen 483 megállapodást ké-
szítettek elő a az önkormányzatokkal az oktatási intézmények átvételéről.

Tízezer munkavállaló kerül át

Épül a veresegyházi EGYMI is-
kola. Az intézmény, hasonlóan a 
Fabríczius József Általános Iskolá-
hoz és a Lisznyai Szabó Gábor Ze-
neiskolához, szintén a KLIK Duna-
keszi tankerületének fennhatósága 
alá tartozik januártól.

BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Prog-
ram szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvet-
lenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon 
úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növe-
kedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre áll-
nak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati 
Társulás.

A tankerületi központok január 
elsejétől az oktatási intézmények 
működtetői feladatait is átveszik a 
települési önkormányzatoktól. 

A jövő évtől mind a fenntartással, 
mind az üzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatokért az állam felel, állítja 
a KLIK, amely szerint azért van 
szükség arra, hogy az állam szere-
pet vállaljon az iskolák fenntartá-
sában, hogy kiegyenlítsék a terü-
leti különbségeket, biztosítsák az 
egyenlő feltételeket és garantálják 
a pedagógusok bérét.

„Az állami intézményfenntartó el-
kötelezett amellett, hogy biztosítsa 
a minőségi oktatás feltételeit, támo-
gassa az intézményeket, és a helyi 
érdekeknek megfelelő, színvonalas 
iskolahálózatot tartson fenn” - írja a 
KLIK. 

A közlemény szerint az átadás-át-
vételről szóló megállapodásokat a 
működtető települési önkormányza-

toknak és a tankerületi központoknak 
december 15-éig kellett megkötniük. 
Hozzátették, a jogszabály értelmé-
ben, ahol ez a megállapodás nem jött 
létre, határozatot hoztak az intézmé-
nyek átvételéről.



10

Pr

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

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

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

•
Horváth G. István (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM 
VERESEGYHÁZI FRANCHISE IRODA

Korrekt, megbízható, ügyfélközpontú szolgáltatások,  
egyedi igények teljesítése

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG –
EGYÜTTMŰKÖDÉS

2112. Veresegyház, Páskom u. 15. Tel: 28-589-120 
mobil: +36-20-9446205

ELADÓ és KIADÓ ingatlanok közvetítése  
ÜGYVÉDI közreműködés, tulajdoni lap és energia-

tanúsítvány beszerzése

Gyakorlott referensek felvétele,  kezdők 
díjmentes beiskolázása/vizsgáztatása
veresegyhaz@ingatlandoktor.com 
www.ingatlandoktor.com

Korrekt, megbízható, ügyfélközpontú szolgáltatások,  

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG –

2112. Veresegyház, Páskom u. 15. Tel: 28-589-120 2112. Veresegyház, Páskom u. 15. Tel: 28-589-120 

ELADÓ és KIADÓ ingatlanok közvetítése  
ÜGYVÉDI közreműködés, tulajdoni lap és energia-

Korrekt, megbízható, ügyfélközpontú szolgáltatások,  

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG –

2112. Veresegyház, Páskom u. 15. Tel: 28-589-120 2112. Veresegyház, Páskom u. 15. Tel: 28-589-120 

ELADÓ és KIADÓ ingatlanok közvetítése  
ÜGYVÉDI közreműködés, tulajdoni lap és energia-

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat 

mellett  kott a, újság, papír-írószer és anti kvár 
könyvek széles választékával várjuk 

vásárlóinkat.

Veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!  
pl:  Horváth Lajos, Horváth Ferenc, Vank 
Erzsébet, Baranyó Csaba, Arthur C. Moor, 

Ozsvár Zsanett, Tatár Sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!

Elérhet minket telefonon, emailben, a 
Facebookon, a weboldalunkon és természetesen 

személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs 
Központ      

06 28 389 042 
vargabetu2@invitel.hu

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Rendelés ideje : szerda 16 órától

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

E-mail: ferildi@hotmail.com

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

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Fivérek alkotásai

Kállai Henrik és Kállai András festőművé-
szek közös kiállítását tervezi a veresegyházi 
Udvarház galéria február 10- én. A testvérpár 
izgalmas, élő kortárs művészeti törekvésével 
először találkozik a galéria közönsége. A tárlat 
során a hangsúly a festészetre irányul, de olyan 
fogalmak is jelen vannak, mint az identitás, 
vagy a szabadság, megismerés, játék, tapaszta-
lás, valóság és mágia.

Kállai Henrik 1976-ban születetett. A szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz-média 
szakán diplomázott 2002-ben. Diplomamun-
kájának címe „Egzotikus vadállatok”-A ci-
gány képzőművészet. Mesterei: Sinkó János, 
Popovits Lőrinc, Nagy Gábor, Dániel Kornél, 
Mizser Pál, Magyar János, Hambalek János. 
1990-től számos hazai és külföldi kiállításon 
szerepelt, többek között a bécsi Magyar Inté-
zetben, Szentendrén, a budapesti Francia In-
tézetben, a berlini Kai Dikhas Galériában és 
a római Magyar Akadémián. Illusztrált gyer-
mekeknek szóló roma népismereti könyvet 
is. 1996-tól vesz részt fi lmek készítésében. 
Alapítótagja volt a Sostar Csoportnak, melynek 
célja, hogy teljesen új megvilágításba helyezze 
a roma képzőművészetről való közgondolko-
dást. Megannyi munkája mellett önkéntes és 
civil tevékenységeket is végez. Mindezeken 
kívül különböző publikációk is fűződnek Kál-
lai Henrik nevéhez.

Kállai András (1982) tanulmányait 2006-ban 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász 
szakán fejezte be Körösényi Tamás osztályá-
ban. 2006 és 2009 között Londonban él és al-
kot. 2007-ben kiállít az 52. Velencei Bienálé 
első Roma Pavilonjában. A 2013-ban Berlin-
ben alakult SOSTAR/why? művészeti csoport 
egyik alapítója.

(Forrás: kuglerart,hu)

Apróhirdetés

ÁLLÁS

Építőipari cégünk tapasztalattal ren-
delkező kőművest és segédmunkást 
keres Veresegyházról vagy környéké-
ről, kizárólag hosszú távra.
Józan, megbízható életvitelű munka-
társak jelentkezését várjuk. 
Telefon: 06-30/964-3077

A hónap híre SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőgyógyászati ellátás legmagasabb szakmai 
progresszivitási szintjét képviselő országos jelentőségű és hatáskörű komprehenziv centruma.  
Profi ljaival, kapacitásaival és sürgősségi ellátásával szervesen illeszkedik a budapesti és a közép-
magyarországi egészségügyi ellátó rendszerhez. Beutalási területén 1,7 millió lakos él a főváros 
17 kerületében és az agglomerációban. Mellkas sebészetének felvételi területe több további me-
gyére is kiterjedve mintegy négymillió lakost érint. 

Az intézet annak érdekében, hogy szakmai kompetenciáinak megfelelően korszerűsíthesse infrastruk-
túráját és eszközparkját, pályázatot nyújtott be a 2016 évi kórházi konszolidáció keretében, „Az 
egészségügyi szakellátást nyújtó közfi nanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 
388/2016 Korm. rendelet szerinti működési támogatásról” rendelet alapján. Az Országos Korányi 
Pulmonológiai Intézet pályázata kedvező elbírálásban részesült, így hét projektre összesen 265,8 millió 
forint támogatást nyertünk el. 

A pályázat elnyerése révén hat db új, magas szakmai színvonalat képviselő modern non-invaziv 
lélegeztető készüléket vásárolhatunk, amelyek révén megelőzhető a súlyos légzési elégtelenségbe 
kerülő betegek esetében az intenzív osztályos ellátás. Felújíthatunk egy különálló épületet, ahol 
otthonos körülmények között, korszerű lélegeztető gépek segítségével élhetnek majd a súlyosabb 
állapotú, intubált gépi lélegeztetésre szoruló betegek. A feladat koncentrálása a nagyobb szakmai ta-
pasztalat mellett a hatékonyabb működtetést is eredményezi. Egy másik projekt lehetővé teszi a labora-
tóriumi épület felújítását és átalakítását konzorciumban megvalósuló területi integrációs bakteriológiai 
laboratóriumi ellátás érdekében, komfortosabb körülményeket biztosítva a dolgozóknak. Mindennek 
a segítségével is nagyobb kapacitásúvá válhat a Nemzeti Mikrobakteriológiai Referencia Laboratóri-
um működése. A betegek komfortérzésének a javítása, és a költséghatékony működtetésű élelmezés 
érdekében az egyéni tálcás tálalási rendszerhez tartósabb műanyag tálaló edényeket vásárolhatunk.  
Az új fejlesztések révén a szakmai előnyökön túl számszerűsíthetőek a költséghatékonysági, illetve 
egyensúly javító hatások is. A 265 millió forintos támogatásnak köszönhetően öt év alatt 650 mil-
lió forintos megtakarítás képződhet részben az intézetben, részben az intézettel együttműködő más 
kórházakban.



Színesen

Program a fiatalokért

  
A VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarorszá-
gi régióban” elnevezésű kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um irányítása alatt 4.2 milliárd forintos költségvetésből, az Európai Unió 
támogatásával, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásában 
valósul meg. Lényege, hogy azok a 25 év alatti fiatalok, akik sem nem 
tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek munkanél-
küliként, tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapja-
nak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

Szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhet-
nek a tanuláshoz, és egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó 
szakképesítés megszerzésére. A támogatás keretében a tanfolyam teljes díját 
átvállalja a program, sőt, a tanfolyamot végző fiatal keresetpótló juttatásban is 
részesül, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér 80%-a, azaz 65 224 Ft. Ugyancsak 
megtérítik a képzéshez kapcsolódó utazási költség 100 %-át is a tanfolyam ideje 
alatt.

A szakképzett fiataloknál a munkáltatók számára vonzó munkatapasztalat meg-
szerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés elősegítésére kell 
helyezni a hangsúlyt. Ennek érdekében a programban résztvevő fiatalok foglal-
koztatása esetén a munkáltatónak lehetősége van bértámogatást és 3 féle bér-
költség-támogatást igényelni az alábbiak szerint:

• a támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapig lehetséges, de a munkaadónak  
 vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást. A támogatás folyósítási  
 időtartamában a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra ke- 
 rülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a
• Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség-támogatás,  
 legfeljebb 90 napra.
• A programban résztvevő, a programba lépéskor alacsony iskolázottságú fiatalok  
 érdekében nyújtható 10 hónap támogatás, 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötele- 
 zettséggel.
• Magasabb iskolai végzettségű fiatalok esetében a program 6 havi támogatást  
 nyújt, 3 hónap foglalkoztatási kötelezettséggel.

Az utóbbi három konstrukciónál a támogatott időszakra a munkabért és a szoci-
ális hozzájárulási adót 100%-ban megtéríti a program. 

(Forrás: pestmegye.hu)



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

 ÜZLETHELYISÉGEK 

 DEICHMAN, PEPCO ,  ROSSMANN
 

K I A D Ó K
A VERESEGYHÁZ, ERKEL F. TÉR 1. SZÁM

 ALATTI ÜZLETHÁZBAN 

ÜZLETEK SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÉS AZ ÚJ VERES CENTER 
ÉS  A SZADA CENTER TERÜLETÉN. 

Érd. : +36 30 519 2783

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

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

KÜRTŐSKALÁCSOS ÉS FORRALT 
BOROS SZOMBAT 
VERESEGYHÁZON 

2017. FEBRUÁR 18-ÁN. SZOMBAT

09.00 Nyitás
13.00 Megválasztjuk a legszebb, legfi nomabb kürtős
 kalácsot
14.00 Megválasztjuk a legeredetibb, legfi nomabb for-
 ralt bort
15.00 Kürtőskalácsevő verseny
15.30 Forraltborivó verseny
16.00 Tombolahúzás
16.30 Kedu József és zenekara zenél
17.00 Zenebohóc interaktív műsora
18.00 Tranzit zenekar western country műsora
21.00 Záróra
Egész nap a kürtőskalácsoké és a forralt boroké a fő-
szerep! Gyermekhintákkal és pónilovakkal is várjuk 
az idelátogatókat. Egész nap tombola vásárolható!
Mindenkit szeretettel várunk! A szervezők a műsor-
változás jogát fenntartják!

F E L H Í V Á S ! ! !
A RENDEZVÉNY IDEJÉRE ÁRUSOK JELENTKE-

ZÉSÉT VÁRJUK!
Jelentkezni lehet a 0620/458-2324 telefonszámon,
illetve e-mailben a vasarok12345@gmail.com címen.
Pontos helyszín:
Fő úton a körforgalmi kertészetben


