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Az év elején megérkezett a szépséges hó is, és bár a havas táj
látványának mindenki örült, a
csúszós, jeges utakon bizony előfordultak balesetek.
Az ilyen helyzetekben nem árt,
ha tudjuk: ma már elég egyetlen
segélyhívó számot megjegyeznünk, amit tárcsázhatunk, ha
valamilyen baj ér.
Hogy mi történik a hívást követően, kik vannak a vonal másik
végén, és mit tesznek értünk, arról a 4. oldalon olvashatnak.
(Fotó: Lethenyei László)

A hónap témája

A szám, amit soha
ne felejtsünk el: 112

Kistérségi oldal

Tavasszal ismét Ki-mit-tud

Innen-onnan

Változások, amik
mindenkit érintenek

A hónap híre

Lemondott a polgármester
Itt készült

Kultúra

Bálok, téli fesztiválok

„ CSENDES CSODÁK”
Csernok Anna fotográfus
kiállítása Veresegyházon, az
Udvarház galériában,
2019. január 18-tól.

A Kistérség Magazin márciustól megvásárolható Erdőkertesen, a Faluház és Könyvtárban. Ára: 180

Ft

Pr

Hurrá tanulok!
Elindult a Jövő Iskolája
Veresegyház Általános Iskola
VÁRUNK TÉGED IS!
2018 őszén a Jövő Iskolája Veresegyház általános
iskola megkezdte működését egy elsős osztállyal.
Az iskola 2016-ban kezdett szerveződni, amikor
néhány szülő, pedagógus és fejlesztő szakember
egy olyan iskolát szeretett volna alapítani, amelyik ötvözi a hagyományos oktatás előnyeit az
alternatív módszerekkel.
“Amikor Niki délután elköszön a tanítónéniktől,
mindig várja és vágyja, hogy megölelhesse őket
és ezt nagyon jó érzés látni, nekem ez azt jelzi, hogy nagyon közel engedte őket magához és
feltétel nélkül megbízik bennük, nekem ez a jó
tanár-diák viszont egyik legfontosabb eleme.”

És hogy mitől más ez az iskola, mint a többi általános iskola? Az iskola igazgatójával Földvári Józseffel beszélgettünk, aki maga is egyetért SzentGyörgyi Albert gondolataival, hogy “olyan lesz a
jövő, mint amilyen a ma iskolája”. József, azaz
Józsi bácsi több mint tíz éve pedagógus, maga is
apuka, így szülőként és tanárként is tisztában van
azzal, hogy az iskola milyen meghatározó erővel
bír életünkben.
“Nagyon klassz, hogy az első hetekben ketté
volt osztva az osztály, mert ugye a kicsik nem
tudnak 40 percet koncentrálni. 20 perc tanulás,
20 perc játék kint, utána csere. Ilyet én sehol
még csak nem is hallottam!”
“A 21. század számos kihívást jelent a pedagógusoknak is. Olyan rohamban változik a körülöttünk
lévő világ, hogy már abban sem lehetünk biztosak, kik a generációs kortársaink, és hogy még
közös nyelvet beszélünk-e velük. Vajon megérthetjük -e akkor a gyermekeket, diákokat, akik
szinte párhuzamos digitális térben élik mindennapjaikat? Úgy gondolom, a veresegyházi Jövő
Iskolája módszertani hátterével, szellemiségével
egyértelműen igen. Nálunk nem szégyen egymástól tanulni, sőt, egyik legfontosabb értékünk
a közös élményeken alapuló tanulás. Nagyon
örülök, hogy az iskola intézményvezetőjeként én
is részese lehetek ennek az alkotó párbeszédnek.
Hiszen itt nem csak azon dolgozunk közösen,
hogy kibontakoztassuk azokat a képességeket és
készségeket, amelyekkel sikeres felnőttek lehetnek diákjaink a 21. században, de azon is, hogy
kiegyensúlyozott emberekké is váljanak. Az iskola olyan modern módszereket is használ, mint például a Polgár Judit által kidolgozott Sakk-palota,
amellyel a matematikát sajátíthatják el a gyerekek, illetve a Bee-bot robot amivel a programo-

zás és robotika alapjaival ismerkedhetnek meg.
Nem „digitális” gyerekeket nevelünk, hanem a
digitális korban nevelünk olyan gyerekeket, akik
ezeket az eszközöket okosan tudják használni és
ha kell letenni és visszatérni a szabadjátékhoz.
„..az e heti fogadóórán Cili néni említette, hogy
volt egy másfél órás játékos feladatuk, ahol mint Cili néni fogalmazott - anélkül, hogy észrevették volna, volt technika óra, matek óra,
magyar óra. Most már értem miért mondja a
lányunk néha, mikor megkérdezzük, hogy mit
tanultál, hogy semmit :)”
A kiegyensúlyozott és bátor attitűd kialakításához, megőrzéséhez alapvető, hogy a gyerekek
merjenek kezdeményezni, ötleteket felvetni. Nálunk ér hibázni. Mi több, természetes! Meggyőződésem, hogy a tanulás folyamat, aminek során
szükségszerűen tévedünk, így a gyermekeknek
is elsősorban azokat a készségeiket kell erősítenünk, amelyek a hibák felismerését, javítását, elkerülését segítik elő.
“Kiemelném a pozitív, motiváló értékelést. Az
az öröm az én gyermekemnél, amikor kap egy
nyomdát ( a legjobb az értékelési sorban) és ez
motiválja tovább.”
Intézményvezetőként célom, hogy a Jövő Iskolája egy olyan biztonságos térként működjön, ahol
a teljesítménykényszer és megfelelni vágyás helyett a tudás iránti lelkesedés motiválja a gyerekeket, mégpedig úgy, hogy az iskola a magabiztos
tárgyi tudás biztosítása mellett lényeglátásra, kritikus gondolkodásra és az összefüggések felismerésére neveljen.”
“sokszor eljártak sétálni napközben, ami amellett, hogy segített nekik kicsit pihenni, szintén remek alkalmat teremtett a tanulásra (pl.:
kresztáblák, közlekedési szabályok) vagy épp
építőanyag gyűjtésre délutáni a várépítő versenyhez.”
2019 szeptemberében a Jövő Iskolája ismét egy
első osztályt indít. Az iskola várja a februári,
márciusi időszakban az érdeklődő szülőket az általa szervezett nyílt napokon és beszélgetéseken.
Előjelentkezni március 15-ig a honlapon keresztül tudnak az érdeklődők. A beiratkozás áprilisban lesz, ezt családokkal történő egyéni és gyerekeknek szóló játékos foglalkozás előzi meg.

“Nincs házi! Szorgalmit lehet csinálni, amit ha
úgy érünk haza, este 7- kor is leül csinálni, lebeszélhetetlenül, mert: Anya, én szeretem ezeket
a feladatokat!”

„Sokat fejlődött, szebben beszél, láthatóan
többet gondolkodik és kérdez, nyitott a világra
és felnéz a tanárokra. Nem csak szereti, tiszteli
őket, de megbízik bennük. Egy kisgyereknek ez
rettentően fontos, ilyen légkörben tudnak egészségesen fejlődni.”
“Éreztem, hogy jó helyen van a gyerekem, amikor ezt hallottam a tanító nénitől: “Attól, hogy
elkezdték az iskolát, ezek a gyerekek még nem
lettek egyik napról a másikra iskolások. Még
óvodások és a mi feladatunk, hogy megtanítsuk
őket iskolásnak lenni. Ehhez idő kell.”
“Intézményünket elsősorban azoknak a családoknak ajánljuk, akik az innovatív pedagógiai
módszerek mellett egyszerre tartják fontosnak
gyermekük érzelmi, szociális készségeinek fejlesztését és azt, hogy gyermekük versenyképes
tudással, korszerű ismeretekkel és kompetenciákkal egyaránt rendelkezzen, mindezt korának megfelelő napirend keretében, támogató környezetben érje el. A szakmai alapok mellett önmagáért
beszél, hogy a gyerekek szeretnek ide járni, mert
ez a mi iskolánk, közösen ápoljuk, gondozzuk. Ha
kell, együtt lapátoljuk el a havat, szépítjük az udvart. Vigyázunk egymásra, mára igazi közösséggé
értünk.”- mondta el Földvári József igazgató.
Milyen a Jövő Iskolája Veresegyház?
• Megőrzi a gyermekek természetes kíváncsiságát, érdeklődését, nyitottságát és
• tanulási vágyát
• Projekt- és élményalapú oktatást alkalmaz
• Kritikus gondolkodásra és az összefüggések
felismerésére nevel
• Érzelmi intelligenciát fejleszt
• Tehetséggondozásra fókuszál
• Tudatos digitális eszközhasználat a korosztálynak megfelelően
• Valós idegennyelvi kommunikáció
• Magabiztos tárgyi tudást nyújt
• Sportoktatás tornaórán
• Csapatmunkára készít fel
• Önálló tanulás elsajátítása
• Egyesület által működtetett, non profit
bejegyzett általános iskola
• Átjárható más iskolákkal, mert NAT alapon
működik
Tudj meg többet a Jövő Iskolájáról:
www.futureschool.hu
facebook.com/Future School Veresegyház
Email: hello@futureschool.hu
Tel: +36-70 608-8803
OM szám: 203327
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(Az idézetek az itt tanuló gyerekek szüleitől származnak)
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VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA

87 vállalkozásnak sikerült!
Veresegyházi cég is sikerrel pályázott tavaly telepfejlesztésre a kormány Pest megyei vállalkozásokat támogató programjában.
A vállalkozások telephelyeinek fejlesztésére irányuló pályázat 2018 májusában jelent meg, célja a
mikro-, kis-, és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúrájának
fejlesztése, így a vállalkozások üzleti környezetének javítása volt. Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg 100 millió forint volt.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően 87 Pest megyei vállalkozás, köztük a veresegyházi Stahl
Volánspec Kft., összesen mintegy 4,5 milliárd forintértékben fejlesztheti telephelyét, annak érdekében, hogy versenyképességét, termelékenységét javíthassa. A beruházások következtében várhatóan
összesen több,mint 46 ezer négyzetméternyi új telephely épülhet, és közel 31 ezer négyzetméternyi
telephely felújítását, bővítését végezhetik el. A beruházások várhatóan több mint 200 új munkahely
létrejöttét, valamint közel 1500 meglévő munkahely megtartását is elősegítik.
Legközelebb, 2019. február 20-án újabb pályázati lehetőség nyílik meg a Pest megyében található
mikro-, kis- és középvállalkozások számára: 4,5 milliárd keretösszeggel eszközbeszerzésre írnak ki
pályázatot számukra. Ebben az évben számítani lehet még a turisztikai attrakciók és szálláshelyek
fejlesztését támogató pályázati kiírásokra, valamint Pest megye hátrányos helyzetű térségeinek támogatását célzó konstrukciók megjelenésére is.

Kistérségi Ki-Mit-Tud
verseny
gyerekeknek!

LEMONDOTT A
POLGÁRMESTER

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ család és gyermekjóléti
szolgálata, a SZEDER Egyesület és a Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány idén ismét
megrendezi Ki-Mit-Tud versenyét,

A versenyre a következő kategóriákban lehet
jelentkezni:
• Vers és próza
• Tánc
• Ének
• Zene
• Egyéb
Jelentkezni egyéni és csoportos formában is
lehet.
Jelentkezhetnek a 6 és 16 év közötti gyermekek a következő településekről:
• Erdőkertes
• Veresegyház
• Váchartyán
• Rád
• Vácegres
• Galgamácsa
Jelentkezési lapjaikat az adott település családsegítőjében kell leadni.

Jelentkezési határidő:
2019. március 19.
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

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.: (30) 494 -7430 v. (30) 494 -7640
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-15.30-ig
péntek: 8-14-ig

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Székhely: 2112 Veresegyház,
Új iskola u. 15. Tel.: (28) 594-170

Kedves Gyerekek és Szülők!

2019. március 23.-án 10:00 órai kezdettel az Erdőkertesi Faluházban

2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

OKMÁNYIRODA

Nem részletezett okokra hivatkozva január
15-i hatállyal lemondott tisztségéről Dr Sajó
Gyula, Váckisújfalu polgármestere.
17 évig tartó irányítása alatt a község érezhetően fejlődésnek indult: megépült a közösségi
park, lezajlott a szennyvízcsatorna kiépítése,
több helyen javult az utak állapota, hogy csak
néhány fontosabb változást említsünk. A településen több hagyományteremtő kulturális
programsorozat is elindult, mint például nyaranta a Lekvár és méz fesztivál, vagy a festőnapok.
Tekintettel az idén esedékes önkormányzati
választásokra, Váckisújfalun nem tartanak már
időközi választást, az önkormányzat ügyeit az
egyik alpolgármester veszi át. Távozása kapcsán
Dr Sajó Gyula a következőket mondta:
„Szerencsésnek érzem magam azért, hogy a
sors tért nyitott nekem, hogy építhessek, és,
hogy képességeim szerint 17 évig szolgálhattam a közösséget. Köszönöm mindenkinek a
közös munkát, az együttműködést, minden
perce megtisztelő és tanulságos volt számomra. Őszintén remélem, hogy személyemre, mint kooperatív, a települése érdekeiért a
végsőkig kiálló, de mindig fair eszközöket
használó partnerre fognak emlékezni. Ha ezen
idő alatt szándékomon kívül bárkit is megbántottam volna, ezért itt és most kérek elnézést.
Kérek mindenkit, hogy a jövőben is segítően
álljon Váckisújfalu község önkormányzata és
az itt élő polgárok ügyeihez!”

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-16 óráig
		
Szerda: 8-18 óráig
		
Csütörtök: 8-16 óráig
		
Péntek: 8-12 óráig
		

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 13-17.30
Szerda: 8-12 és 13-16.30
Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja n Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,
Csörög, Váchartyán
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
n Munkatárs: Horváth G. István
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
n E-mail: akisterseg@freemail.hu
n Honlap: www.vkisterseg.hu n
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
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A hónap témája
ESR 112
Ami az amerikai filmekben a jól ismert 911, az nálunk a 112. Az az Európai Unióban már régóta működő segélyhívó szám,
melynek tárcsázásával egyaránt eljuthatunk a mentőkhöz, a tűzoltókhoz, vagy a rendőrséghez, a probléma jellegétől függően.
Magyarországon 2010 óta létezik, és a hívások fogadására két, a szükséges modern telekommunikációs technikával felszerelt
hívásfogadó központ is létrejött: Szombathelyen, illetve Miskolcon.
Ha hívjuk a 112-őt, ezek egyikében szól a telefonba egy operátor, aki a probléma gyors feltárását követően kiszűri azokat a megkereséseket, amelyek
valamelyik közszolgálati szerv beavatkozását igénylik. Tehát egy baleset
bejelentésekor például nem a hívó félnek kell külön-külön a mentőkhöz és a
tűzoltókhoz fordulnia, ezekről a segélyhívó munkatársa intézkedik. Az ő feladatuk az is, hogy felismerjék a téves, vagy viccesnek szánt bejelentéseket,
és ne engedjék azokat tovább a rendszerben. A munkájuk felelősségteljes,
sok minden múlik rajtuk, mégis nagyon keveset tudunk róluk.
A szombathelyi hívásfogadó központ munkatársának segítségével ezúttal
szeretnénk kicsit átpillantani a segélyvonal túloldalára, és betekintést nyerni
a hívást fogadók munkájába, akik hivatásuknál fogva olykor valóban élethalál kérdésében kell, hogy döntsenek.
.
Ki dolgozhat ebben a munkakörben?
A legalacsonyabb szint az érettségi, amivel ide lehet jelentkezni, de sok
diplomás,felsőfokú végzettségű kolléga is dolgozik a hívásfogadók között.
A felvételt több pszichikai és fizikai orvosi vizsgálat előzi meg. A munkáltatónak biztosan tudnia kell, hogy milyen mentális és fizikai képességekkel bír
a leendő hívásfogadó, hiszen egy műszak ideje alatt folyamatosan, percrőlpersze készenlétben kell állnia, és reagálnia kell az éppen beérkező hívásra,
ami bármiről szólhat. A perc törtrésze alatt át kell látnia a helyzetet, értékelnie és továbbítania kell a hívást. Ez a reakcióidő nagyon-nagyon fontos,
hiszen egy ember élete múlhat rajta!
Milyen speciális képzést igényel ez a foglalkozás, például milyen tréningek vannak?
A mentális és pszichikai szűrés után következik egy három hónapos kiképzés. Ott megtanuljuk a számítástechnikai rendszer használatát, a kétmonitoros figyelem alkalmazását, teszthívásokat folytatunk, majd „élőben” kikerülünk olyan mentorok mellé, ahol először csak hallgatjuk a bejövő hívásokat,
és közben figyeljük, hogyan reagálja le és kezeli a helyzeteket a már gyakorlott hívásfogadó kolléga.
Én a kezdetek kezdetekor kerültem az ESR 112 központba: egyszerre készültünk fel a rendszerrel a munkára. Sikeresen megfeleltem minden követelményeknek, és azóta is itt vagyok.
Honnan érkeznek a szombathelyi központba a segélyhívások, és hányan
fogadják?
Segély hívások az ország egész területéről érkeznek. Néha becsúszik egyegy határon túli is, de azoknak mi nem tudunk segíteni, mivel a készenléti
szerveinknek ott nincs hatáskörük. Sajnos, itt, Szombathelyen a határ közelsége miatt kevesebben vagyunk, mint a miskolci központban, mivel elég felelősségteljes a munkánk, és ugyanennyit vagy nagyobb fizetést könnyebben
is megkereshetnek az emberek az osztrák részen.
Közismert, hogy ha valaki a segélyhívóhoz fordul, be kell mutatkoznia,
és részleteznie kell, miért szorul segítségre. Megy ez a gyakorlatban is a
betelefonálóknak? Egyáltalán, miért van erre szükség?
A betelefonálók közül nagyon sokan nem értik meg, hogy miért kérnek
el tőlük alapinformációkat, azt, hogy mi történt és főleg, hogy hol. De ha
nem tudjuk, hol történt az esemény, akkor egyáltalán nem tudunk segíteni,
hiszen nem tudjuk, hová kell menni. Sokan kifogásolják, hogy minek kell
megadniuk a részletes adatokat, de szerintem ez csak azért van, mert nem
tudják, kivel beszélnek. Már több éve működik a segélyhívó rendszer, mégis
nagyon kevesen tudják, hogy mire is való és hogyan működik. Azt hiszik,
hogy mint régen, azonnal a mentősökkel, a rendőrökkel vagy a tűzoltókkal
kerülnek kapcsolatba. Nálunk viszont egy nagy szűrőre csatlakoznak, ahol,
mondjuk körülbelül 100 hívás közül csak 15-20 az intézkedést igénylő. A
többi szórakozó, szitkozódó vagy zsebhívás, amik sajnos nagyon gyakoriak.
Gondoljunk csak bele, milyen időveszteséggel érkeznének ki a mentők vagy
a tűzoltók egy balesethez, ha a poénből bejelentett, nem valós helyszínekre
is ki kellene menniük!
Hány hívás érkezik kb. egy átlagos műszak alatt, és általában miről
szólnak?
Egy átlagos műszak alatt egy hívásfogadó 100-150 hívást fogad. Ez természetesen függ az időjárástól is, hiszen egy nagyobb vihar vagy esőzés után
megnő a bejelentések száma. Az intézkedést igénylő bejelentések száma
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sokkal kevesebb azokhoz képest, amiket mi rosszindulatú, vagy intézkedést
nem igénylőnek jelölünk meg. Ezek a hívások mind feltartják a segélyhívó vonalát. Sajnos vannak, akik azzal szórakoznak, hogy a mobiljukon a
112-t hívogatják. Ezek között, nagy számban vannak, akik csak szórakoznak és vannak mentálisan sérültek is. Sok visszatérő van köztük, őket már
a hangjukról vagy a térképen látható bejelentkezési pontról is látjuk. Nagy
gondnak tartom azonban, hogy felelőtlen szülők például a SIM- kártya nélküli mobiljukat csörgő helyett adják oda a gügyögő kisgyerekeiknek. Velük
nem tudunk kommunikálni, így ezeket a hívásokat csak letenni tudjuk. Sok
gyerek is szórakozik a hívogatásunkkal. Köztük előfordulnak kedves csevegők, de igen nagy számban csúnyán, káromkodva beszélő gyerekek is. Már a
hangjukból meg tudjuk ítélni hány évesek lehetnek... Az intézkedést igénylő
hívások között természetesen olyan bejelentések vannak, amik a készenléti
szerveket, a mentőket, a rendőröket és a katasztrófavédőket érintik. A mi feladatunk tulajdonképpen az, hogy a rengeteg fals hívást megszűrve a lehető
legrövidebb időn belül átkapcsoljunk a megfelelő készenléti szervnek, hogy
azonnal elkezdhessék az intézkedést. Szinte felsorolhatatlan, hogy az élet
milyen problémákat produkál, de többnyire balesetekről, rosszullétekről,
betörésekről, lopásokról, verekedésekről, viharkárokról, árvizekről kapunk
bejelentéseket.
Hogyan kapcsolódnak a többi szervezethez, tűzoltókhoz, rendőrséghez,
mentőkhöz? Van-e hozzájuk forró drót, vannak-e emberi, kollegiális
kapcsolatok közöttetek?
A rendszer úgy van kiépítve, hogy a számítógépes rendszeren belül az információs adatlap kitöltése után egy gombnyomással át tudjuk adni a megfelelő
készenléti szerveknek a hívásokat. Központilag össze vagyunk kapcsolva
velük. A segélyhívó rendszer az ORFK fennhatósága alá tartozik, így mi,
operátorok rendőrségi alkalmazottak vagyunk. Munka közben mi nem találkozunk a készenlétis kollégákkal.
Találkoztál-e valaha személyesen olyannal, akin segítettél?
Személyesen sajnos nem találkoztam senkivel, hiszen a munkánk során csak
telefonon keresztül érintkezünk a segítséget kérőkkel. Azonban az évek során volt két olyan esetem is, amikor a véletlen folytán pozitív visszajelzést
kaptam. Mint már említettem nagyon sok gyerek játszik azzal, hogy betelefonálgat a 112-re, és azokat nem lehet komolyan venni. Vannak azonban
olyanok is, amik fontosak. Két ilyen hívásom volt, az egyik, amikor egy 9
éves kislány telefonált, és kérte, segítsen neki valaki, mert egy rokonuk veri
az édesanyját, már minden véres, és szegénykém még azt is bizonygatta,
hogy a kilincs is véres. Nem én voltam az első, akihez beérkezett a hívása,
de éreztem a hangján, hogy ő nem játszik vagy szórakozik. Szóval komolyan
vettem őt, és a visszahívhatóság hiánya miatt azonnal átadtam az illetékes

rendőri szerveknek. Egy óra múlva a mögöttem ülő kolléganőm odaszólt nekem, hogy a kislány visszatelefonált, és szépen megköszönte a néninek a segítséget, akivel beszélt, és üzente, hogy már varrják össze az anyukája fejét.
Hát, akkor elbőgtem magam, most is könnyezek…
A másik pozitív visszajelzés közvetve érkezett hozzám, de nagyon boldog
voltam, amikor meghallottam. Tavaly volt egy csúnya motoros baleset Kőszeg és Kőszegpaty között. Hozzám ért be elsőként a hívás és rögtön kapcsoltam a mentőket és a rendőröket, a gyorsaság ilyenkor sokat számít. Később
azt olvastam a hírekben, hogy ugyan a motoros férfi életét sajnos nem tudták
megmenteni, de a mögötte utazó hölgyet a gyors beavatkozás miatt újra tudták éleszteni. Már az is nagy öröm volt, de pár hónapra rá egy véradás során
–rendszeres véradó vagyok – miközben feküdtem a vérellátóban, az ágyon
beszélgettem az ottani hölgyekkel, és amikor a munkámról kérdeztek, hogy
van e visszajelzés elmeséltem a motoros esetet. Erre ők nagy ujjongva mondták, hogy a balesetett szenvedett hölgy azóta már rehabilitáción van. Ilyenkor
egészen biztos vagyok benne, hogy nem hiábavaló a munkám!
Köszönet a cikkhez nyújtott segítségért régi
kedves kollégámnak és barátomnak, Hartyányi
Gabinak, és dr Balázs Zsoltnak a szombathelyi segélyhívó központ vezetőjének!
KAm

Segélyhívások adatai az elmúlt évről
2018. 1 hó -2018. 11. hó között
Valós segélyhívások száma: 1.520.834
Információt kérő hívások száma: 513.437
Rosszindulatú hívások száma: 6.630
Intézkedést nem igénylő hívások száma: 2.515.449
A valós segélyhívások száma 2017-ben 1.073.644 volt.
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Gazdaság

Felújít a MÁV

A Budapest–Hatvan vasútvonal pályarekonstrukciójának következő
fázisában, február 4-től május 12-ig szünetel a vonatforgalom Pécel
és Aszód között, de egészen decemberig hasonló, jelentős korlátozásra kell számítani. Az InterCity-k helyett a Keleti pályaudvar és
Hatvan között pótlóbuszok járnak majd, a többi vonat helyett – eltérő
szakaszokon – lesznek pótlóbuszok. Sokaknak érdemes lesz a gödöllői HÉV-járatokat választani, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket
és bérleteket. Utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az utasok a
MÁV-csoport menetrendi keresőjében vagy a Vonatinfó mobilalkalmazás segítségével.
2018 tavaszán a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában kezdődött meg a Budapest–Hatvan vonalszakasz felújítása,
amelynek köszönhetően fejlődik az elővárosi közlekedés, nő a pályasebesség, csökken az utazási idő, javul az utaskomfort az állomásokon
és megállóhelyeken. A 2020-ig tartó, uniós és hazai forrásból finanszírozott beruházás idején, a munkálatokhoz igazodva több fázisban
módosítani kell a vonatok közlekedését. Jelenleg egy vágányon, de
menetrend–módosítással fenntartható a vonatközlekedés, azonban az
újabb fázisban, február 4-től várhatóan a decemberi menetrendváltásig
jelentős korlátozásra kell számítani az utasoknak, mert Pécel és Aszód
között teljesen szünetel a forgalom. A tízhónapos vágányzár ideje alatt
mindkét sínpárt elbontják és újjáépítik, illetve Péceltől Turáig elkezdődik az állomások és megállóhelyek teljes átépítése is. 2019-ben a
tízhónapos vágányzár alatt tervezetten négy állomás teljes átépítése,
valamint közel 22 km nyíltvonali vonalszakasz teljes átépítése történik
meg, ami rendkívül feszített munkavégzést követel meg, melyre csak a
teljes forgalomkizárás mellett van lehetőség, még korszerű, nagygépes
technika hatékony alkalmazása mellett is. A teljes forgalomkizárást indokolják még a vonal dombos terepviszonyai, mivel az építés kiszolgálása a vasút melletti területekről nem lehetséges. Rákos és Pécel, illetve
Aszód és Hatvan között is folytatják a felújítási munkákat, ezért egyegy vágányt itt is lezárnak a forgalom elől.
A MÁV-csoport, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a
VOLÁNBUSZ, a Magyar Közút, a Budapest Közút, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., a kivitelezők számos egyeztetést folytattak, hogy
a forgalomkorlátozás a lehető legkisebb mértékben zavarja meg a vasúton és a közúton közlekedők mindennapi utazási szokásait. Összehangolták a vonatok, a HÉV-járatok, a pótlóbuszok menetrendjét és a
várható utazási igényekhez igazították a mennyiségüket. Az átszállási
és csatlakozási lehetőségeket úgy biztosítják, hogy az utasok a megfelelő időben és járatokkal elérjék úti céljaikat – számolva a lehetséges
hosszabb menetidővel.

(A MÁV közleményéből)
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Innen-onnan
Adóvisszatérítés tartós betegségben szenvedőknek
Betegnek lenni rossz. Tartósan betegnek lenni
pedig – a lelki megterhelés és aggodalom mellett - komoly anyagi gondokat, jelentős kiadásokat okoz. Ebben a nehéz helyzetben minden apró
segítség fontos, így nem szabad figyelmen kívül
hagyni semmilyen lehetőséget.
A tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő
magánszemélyek részére a személyi jövedelemadó törvény adóvisszatérítés formájában
kedvezményt nyújt, erről a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 40. §-a
rendelkezik. Súlyosan fogyatékos személynek
azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő
betegségekről szóló kormányrendeletben említett
betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági
járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A fogyatékosság fennállása a nevesített járadékok juttatását (abban való részesülését) vagy
a kormányrendelet szerinti tételes felsorolásban
szereplő valamely betegséget jelenti. A betegség
fennállásáról szakorvos, vagy a háziorvos által kiállított igazolás beszerzése szükséges.
A kedvezményre jogosultak körét, az érintett
betegségek körét, és annak kódját kormányhatározatban rögzítik. Az összevont adóalap adóját
csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről, állapotokról a 335/2009. (XII. 29.) Korm.
rendelet melléklete tartalmaz tételes felsorolást.
A közel 800 felsorolt betegség valamelyikének
fennállása esetén a személyi jövedelemadóból
a mindenkori minimálbér 5%-ának megfelelő
összeg igényelhető vissza. Ez 2019 évben havi
7 450 Ft, éves szinten 89 400 Ft adómegtakarítást jelent a jogosult részére.
A támogatott betegségek között vannak valóban
súlyos fizikai és szellemi fogyatékosságok, és
néhány olyan is, amely mellett még lehetséges
normális életvitelt folytatni, munkát vállalni. Az
alábbi csoportokba tartozó egyes konkrét betegségek – a fent leírtak szerint igazolt – fennállása
esetén lehet az adócsökkentéssel, illetve visszaigényléssel élni:
1. Hallási fogyatékosság (ide tartozik többek
		 között a süketnémaság mellett az időskori
		 nagyothallás, és egyéb hallásvesztés)
2. Mentális és viselkedészavarok
3. Látási fogyatékosság
4. Mozgásszervi fogyatékosság (ide tartozik
		 a veleszületett és szerzett végtaghiány, fiatal		 kori reumás izületi gyulladás, trombózist kö		 vető érelzáródás, embólia, rögösödés, visszér		 tágulatok fekélyei, különböző bénulások)
5. Pervazív fejlődési zavarok (pl. autizmus)
6. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid
		 zavarok
7. Daganatos betegségek (ide tartoznak a vér		 képző rendszer betegségei, leukémia, nyirok		 rendszer daganatos megbetegedései, cson		 tok és az agy rosszindulatú daganatos
		 betegségei)
8. Mesterséges testnyílással gyógyított dagana		 tos betegségek
9. Súlyos szervi károsodással járó immunbeteg		 ségek (pl. Crohn-betegség, vékonybélben
		 előforduló felszívódási rendellenességek)
10.Emésztőrendszer betegségei (ide tartozik a
		 cukorbetegség, gluténérzékenység)
11.Ritka betegségek
12.Endokrin és anyagcsere betegségek
13.Veleszületett enzimopátiák (ide tartoznak az
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		 anyagcserével kapcsolatos rendellenességek,
		 a laktózérzékenység, fruktóz és szénhidrát
		 anyagcsere rendellenességek)
14. Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskeze		 lésre szoruló végállapotú veseelégtelenség
15. Krónikus légzési elégtelenség
16. Veleszületett és szerzett szívbetegség
17. Egyéb fejlődési rendellenességek
		 (pl. Down-szindróma)
2019 január elsejétől – nem visszamenőleges hatállyal - a betegségek köre jelentősen bővült, így
lehetőség van számos nőgyógyászati daganatos
betegség és a férfiakat érintő urológiai daganatos
betegségek esetén is a személyi jövedelemadó
kedvezmény igénybevételére. Ezen betegségcsoportok:
-az emlő rosszindulatú daganata,
-a méhnyak rosszindulatú daganata,
-a petefészek rosszindulatú daganata,
-a prosztata rosszindulatú daganata,
-a here rosszindulatú daganata,
-a női nemi szervek nem gyulladásos betegségei
közül például a sokakat érintő Endometriosis.
A személyi kedvezményt lehetőség van a rendszeres juttatások adóelőlegének meghatározásakor figyelembe venni, vagy az éves adóbevallás
során azt egy összegben visszaigényelni. Az orvosi igazolás átadása, a bevalláshoz csatolása nem
szükséges, elegendő a nyilatkozat, mivel annak
valódiságáért a nyilatkozattevő felel. Ha fogyatékossági támogatásban részesül, akkor nem szükséges orvosi igazolás beszerezni, a támogatást
megállapító határozat lesz az igazolás.
Ha a betegséget már évekkel ezelőtt diagnosztizálták, de csak most értesült az adókedvezmény
lehetőségéről, akkor a korábbi évek adóbevallásait – az elévülést figyelembe véve legfeljebb 5 évre
visszamenőleg - lehet önellenőrzéssel módosítani és visszaigényelni az adót.
A betegségekre járó adókedvezmény összege évről-évre változik, havi összege mindig az aktuális
minimálbér 5%-a. Mivel a minimálbért emelik
évről-évre, ezért az adókedvezmény is növekszik.
Fontos, hogy a bruttó minimálbérre kell vetíteni
az 5%-ot és nem a garantált bérminimumra.
A betegségekre járó adókedvezményt nem csak
azokra a hónapokra lehet igénybe venni, amikor kereső tevékenységet folytat, hanem minden
olyan hónapra amikor a betegség fennáll.
Fontos, hogy ez a juttatás nem támogatás, nem
segély, hanem adókedvezmény. Tehát csak a
megfizetendő személyi jövedelemadóból lehet
igénybe venni. Ha nyugdíj/GYES/GYET mellett
nincs adóköteles jövedelme, akkor sajnos nem tud
ezzel az adókedvezménnyel élni.
A KATA-s egyéni vállalkozók KATA adót fizetnek, nem pedig személyi jövedelemadót. Mivel
a személyi kedvezmény csak a személyi jövedelemadóból vehető igénybe, emiatt sajnos a
KATA-s vállalkozó nem tudja a betegsége utáni
adókedvezményt igényelni. Jó hír viszont, hogy
az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem az
összevont adóalap része, így ez után is érvényesíthető a súlyosan fogyatékos személyek adókedvezménye.
Az összevont jövedelem alapján számított, fizetendő személyi jövedelemadóból először az első
házasok adókedvezményét kell levonni, aztán a
családi adókedvezményt, majd a maradék adóból

lehet ezt a fogyatékosság után járó személyi adókedvezményt érvényesíteni.
A személyi kedvezmény alanyi jogon jár, amennyiben a betegség, a rokkantság megfelel a
jogszabályokban előírtaknak - azonban az igénybevételének további feltétele, hogy a súlyosan
fogyatékosnak minősülő magánszemély szerezzen az összevont adóalapba tartozó jövedelmet,
amely után adófizetési kötelezettsége keletkezett
- függetlenül attól, hogy milyen jogviszony vagy
egyéb jogcím alapján, és milyen rendszerességgel
szerezte azt. Természetesen adóköteles jövedelem
hiányában a személyi kedvezmény nem érvényesíthető, és arra sincs lehetőség, hogy a jogosult
adóköteles jövedelem hiányában másnak átadja
a kedvezmény érvényesítésének jogát (pl. szülőnek, házastársnak).
Összeállította: Katona Ágnes

A hónap híre
Kisebb és nagyobb
eszközök is
pályázhatóak
Január elején 4.5 milliárd forint keretösszeggel
elindult a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató
pályázati felhívás második üteme.
A vállalkozások eszközbeszerzéseit támogató
pályázat célja a megye területén székhellyel
rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása, a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban
betöltött szerepének, piaci helyzetének erősítése, a munkahelyek megtartását eredményező
beruházások támogatása és a helyi gazdaság
megerősítése. A pályázaton két kategóriában
lehet támogatásért folyamodni: 2,5 milliárd forint értékben nagyobb mérvű , 60-300 millió
forint támogatási igényű fejlesztésekre, valamint 2 milliárd forint értékben kisebb, 10-60
millió forint támogatási igényű fejlesztésekre
is lehetőség van.
A vállalkozások a támogatásokat új eszközök
beszerzésére igényelhetik, így például gyártósor, gépsor, informatikai eszköz vásárlására,
termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra
szolgáló tárgyi eszközökre. A pályázaton gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
valamint információs technológia-fejlesztések
is elszámolhatók.

Sokakat érintő változások 2019-ben

Innen-onnan

Januártól számos vonatkozásban változnak az adótörvények,
nő például a minimálbér, a nyugdíj, változik a céges juttatások
rendszere, illetve egyes élelemiszerek árai. A fontosabb újdonságokról listát állítottunk össze, hogy segítsünk a tájékozódásban és a jövő tervezésében, így, az év elején. A felsorolás nem
teljes körű, de tartalmazza azokat az elemeket, amik a legtöbb
embert érinthetik:
• Csökken az UHT és az ESL tej ára, mivel ezentúl mindkét termék forgalmi
adója 5 %.
• Az úgynevezett egészségügyi kockázatot jelentő ételek, italok (pl. cukros
üdítők, chipsek, csokoládék, szeszes italok) esetében átlagosan 20 százalékkal nő a népegészségügyi termékadó mértéke, ami áremelkedéssel jár.
• 2019. január 1-jétől a cigaretta jövedéki adómértéke 18 200 forint /1000
db és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 31 200 forint
ezer darabonként. A három lépcsőben megvalósítandó emelés (tavaly szeptemberben már emelkedett az ár) egyenként 30-40 forintos drágulást okoz
dobozonként. Ezzel párhuzamosan a fogyasztási dohány jövedéki adómértéke 2019. január 1-jétől 18 560 forint/kilogrammra emelkedik (a szeptemberi
17 820 forintról.) Nyáron már az 1500 forintot is elérhetik a legdrágább cigaretták.
• Nagyot drágul a pálinka: a népegészségügyi termékadó növekedése miatt
700 forinttal ugrik meg egy félliteres, 50 százalékos pálinka nagykereskedelmi ára.
• Csökken a motorkerékpárok regisztrációs adója.
• A végéhez ér a 4 év alatt megvalósuló, 2 gyermekesek esetén igénybe
vehető családi adókedvezmény-emelés, 20 ezer forint jut havonta gyermekenként. Ez 380 ezer családot érinthet és 20 milliárd forint könnyítés.

visszatérők mellett a korábban inaktív munkavállalók számára is elérhető
lesz. Az adatszolgáltatás iránya is megfordul: a meglévő adatok alapján a
NAV fogja értesíteni a vállalkozót, hogy melyik dolgozója után vehet igénybe adókedvezményt. További kedvező változás, hogy a kedvezmények már
nemcsak 100 ezer forintig, hanem a mindenkori minimálbér összegéig érvényesíthetőek.
• Ettől az évtől az adóhivatal a kifizetők adatszolgáltatását alapul véve az
egyéni vállalkozóknak is szja-bevallási tervezetet készít.
• Több új gyorsforgalmi és főúti szakasszal bővül a díjköteles utak köre.
Szigorodik a gépjárművek környezetvédelmi kategória besorolása. A legkedvezőbb díjszinttel rendelkező A kategóriába csak az Euro 5 vagy az ennél
magasabb osztályú motorral felszerelt járművek kerülhetnek.

• Növekednek a nyugdíjak 2,7 százalékkal az év elejétől.
• A minimálbér 149 ezer forintra nő, a garantált bérminimum pedig 195 ezer
forintra.
• Az 5 000 főnél kisebb településeken nő a CSOK összege a Magyar Falvak
program keretében.
• Az online fizetések ösztönzése érdekében 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól.
• Átalakul a cafeteria szabályrendszere. A munkáltató 2019. január 1-jétől
béren kívüli juttatásra vonatkozó kedvező közteherfizetés - ahol az összes
közteher 34,5 százalék - mellett kizárólag a Széchenyi pihenő (Szép) kártya
alszámláira nyújthat támogatást. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkáltató
béren kívüli juttatásként nem adhat a munkavállalóinak legfeljebb évi 100
ezer forint összegű pénzjuttatást.
• Emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár: 2019-ben 64 év lesz a korhatár
(az emelkedés a 65 év eléréséig tart, ez 2020-ban lesz).
• Csökken a nyugdíjasok után fizetendő járulék, ezentúl mindössze 15 százalék személyi-jövedelemadót kell utánuk fizetni, viszont megszűnik a 25 év
alattiak után járó automatikus kedvezmény.
• Nyolcmillió forintról tizenkétmillió forint január 1-jétől a legkisebb vállalkozások áfamentességének határa. A kisvállalkozások ezzel összességében
mintegy 10 milliárd forintot spórolnak, és megszabadulnak az áfabevallás
kitöltésének kötelezettsége alól is.
• További 2 százalékponttal 17,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó
a korábbi bérmegállapodásnak megfelelően. Ez 130 milliárd forintnyi kön�nyítés a vállalkozásoknak.
• Szintén a vállalkozásokat érinti, hogy megszűnik a 75 százalékos különadó, a hitelintézeti különadó, vagy kulturális adó, továbbá a baleseti adó
és az egészségügyi hozzájárulás is, előbbi a biztosítási adóba, az utóbbi a
szociális hozzájárulási adóba olvad.
• Új kedvezményként jelenik meg a munkaerőpiacra lépők kedvezménye,
amely a pályakezdők, a tartós munkanélküliek és az anyasági ellátások után
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Kultúra
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár februári programjai
EGÉSZ HÓNAPBAN LÁTHATÓ A PEST
MEGYEI ÉRTÉKTÁR vándorkiállítása

is. A következő előadásokat az alábbi napokon
vetítjük majd a könyvtárban:

1-én (péntek) 18.00 Közönségtalálkozó AZ ÉV
FÉRFI JUDOSÁVAL – Tóth Krisztiánnal

November 15. 17.3o Sol Gabetta és a Bázeli Kamarazenekar

2-án (szombat) 15.00 „Isten hozott!” a Polgármester köszönti a 2018-ban Erdőkertesre költözött családokat

2019. január 17. Szakcsi Lakatos Béla; Budapest Bár (két film)

8-án (péntek) 17.00 a Szőlőfürt Református
Óvoda NÉPI TÁNCHÁZ rendezvénye
9-én (szombat) a Ki Akarok Nyílni Óvoda
SZMK jótékonysági bálja – zene: Dj. Galamb
15-16-17-én Kultúrházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozat erdőkertesi eseményei,
benne: III. ERDŐKERTESI MIKROKONTROLLER NAPOK (részletesen alább)
20-án (szerda) 18.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB
21-én 14.00-18.00 VÉRADÁS
22-én 15.30 FARSANGI BÁL a Neumann János
Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak
23-án (szombat) 9.00-21.00 a Katolikus Egyházas Közösség családi napja
23-án (szombat) KERTESI KOCSONYAMUSTRA gasztronómiai verseny (részletesen
külön oldalon!)
23-án 13.00 (szombat) ULTI KLUB
24-én 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub
2019. MÁRCIUSI ELŐZETES
8-án 18.00 KÖSZÖNTJÜK A NŐKET! Szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon
9-én 17.00 Kiállításmegnyitó – Foltos Kata életútja munkáiban elmesélve – Radványi Katalin
patchwork kiállítása.
15.00 órától vendégünk:
a Somogyiak Baráti Köre
9-én Jótékonysági SPORTBÁL az ESE szervezésében
14-én (csütörtök) 18.00 filmvetítés a könyvtárban: 30Y (ismertető alább!)
15-én (péntek) 10.00 Községi ünnepség a ‚48-as
Forradalom és Szabadságharc 171. évfordulóján
23-án (szombat) 10.00 Ki Mit Tud? Az ESZAK
szervezésében
***
…MÉG EGY KIS ZENE: bekapcsolódtunk a
MÜPA vetítős rendezvénysorozatába, az előadásaikon felvett filmekből lehetett válogatni. A
MÜPA HD programsorozat keretein belül még
szélesebb közönség számára válik elérhetővé a
sokak által már jól ismert MÜPA-élmény. Ingyenes vetítésekkel kaphatnak látogatóink ízelítőt az
elmúlt évek felejthetetlen zenei programjaiból.
Országszerte több helyszínen párhuzamosan tekinthetőek majd meg a MÜPÁ-ban készült különleges felvételek. Ehhez csatlakoztunk most mi
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2019. március 14. 30Y
2019. június 23. Szájról szájra; Swing All Stars
(két film)
***
Az
Erdőkertesi
Faluházban
(www.
erdokertesfaluhaz.hu) 2019. február 16-án 10:00
órától 2019.február 17-én 14:00 óráig harmadik
alakalommal kerül megrendezésre az
Erdőkertesi Mikrokontroller Napok.
Az esemény a Kulturházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozat szerves része lesz.
A nonstop 28 órás időtartam legkiemelkedőbb
eseménye a szombaton 10:00-kor induló Magyarok a Holdon verseny lesz, amihez a járgányokat
a megelőző éjszaka alatt kell megépíteniük a versenyzőknek.
Az elnevezés és maga a verseny ötlete a Miskolci
Egyetemen 2018-ban megrendezett Magyarok a
Marson (http://www.magyarokamarson.hu/weblap2018/index.php ) verseny hatására született.
Részletek és regisztráció az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub honlapján( www.2113.hu) és
facebook oldalán ( https://www.facebook.com/
emk2017/ ) találhatók december 17-e után.
Legfeljebb 24 versenyző részére tudjuk biztosítani a feltételeket.
***
BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét (megfelelő számú jelentkező esetén) a Faluházban,
vezeti Havas Péter. A foglalkozások heti egy alkalommal, pénteken 17.00-19.00 óráig lesznek, a
minimum létszám 4 fő, és a maximum 6 fő.
Tervezett foglalkozások száma: 4
A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket
készíthetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és
tűzzománccal kombinálva.
A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszközhasználatot, a felhasznált bőr és a festék árát is
tartalmazza. Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok
ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.), melyet
az elkészített ékszerhez felhasználnak, külön fizetendő.
***
JÁTSZANI JÓ! - elindult a klub!
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását tervezzük felnőttek számára. A havi egy alkalom időpontját a
jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk ki.
A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg sok ember érdeklődését felkelti, és szívesen választja a
kikapcsolódásnak eme formáját. Emellett – vagy
ennek keretében – a bridzsben járatos emberek jelentkezését is várjuk, szeretnénk bridzs klubot is
létrehozni.

A hónap híre
Pályázatot nyert a kertesi
Faluház
A
Széchenyi
2020
keretében
a
VEKOP-7.3.4-17, Kulturális intézmények
a köznevelés eredményességéért kiírásra
a pályázatot négy ütemben lehetett beadni: a
Faluház az első, 2017. június 1-től július 31-ig
terjedő időszakban adta be, s a múlt hónapban
kapta az értesítést, hogy sikerrel jártak. „Az
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében”
című projektkbe a „Ki Akarok Nyílni” Óvoda,
a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, a Galgamácsai Fekete
István Általános Iskola, a Fóti Népművészeti
Szakgimnázium és Gimnázium, a Gyermekliget Általános Iskola, és a Neumann János Általános Iskola tanulói vesznek majd részt.
A projekt rövid távú hatásaként a megvalósuló tevékenységekben részt vevő gyerekek új
kulturális élményekkel gazdagodnak, rengeteg
új kulturális inger éri őket, tudásuk és készségeik fejlődnek; ezen túlmenően az intézmény
és a bevonandó 6 partner (5 iskola és 1 óvoda)
között még szorosabb kapcsolat alakul ki.
Hosszú távon a bevont gyerekek jobban
igénylik a különféle kulturális jellegű tevékenységeket, illetve tudásuk és készségeik
további fejlesztésére törekednek a mostaniakhoz hasonló, nekik tetsző formákban. Remélhetőleg a programban részt vevő gyerekek a
későbbiekben is aktívak lesznek az intézmény
által szervezett programokon, illetve felnőtt
családtagjaikat is elhozzák azokra. További
remélt hosszú távú cél az intézmény közművelődési és általában kultúraterjesztői szerepének erősödése, illetve további közös projektek
létrehozása az erdőkertesi és környéki partner
oktatási-nevelési intézményekkel. A 25 millió
forint költségvetésű projekt 2019. február 1-én
indul és 2020. július 31-én ér véget.

Kultúra
Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
2113 Erdőkertes, Fő út 51.

Köszönet a felajánlásokért!
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ munkatársai nevében köszönöm
minden támogatónak, aki hozzájárult, hogy a Kistérségben élő hátrányos helyzetű családok
gyermekei 2018. évi Karácsonyát szebbé tudjuk tenni.
Felajánlásaiknak köszönhetően több mint
250 gyermeknek tudtunk meglepetéssel teli
csomagot készíteni és decemberben átadni.
Kívánunk Önöknek Egészségben és Eredményekben
gazdag Új Esztendőt!
Köszönjük!
Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

III. Erdőkertesi
Mikrokontroller Napok
Harmadik alkalommal rendezzük meg az Erdőkertesi Mikrokontroller Napokat 2019. február
16-án 10:00 órai kezdettel. A Faluház ettől az
időponttól kezdve lehetőséget biztosít az építéshez szükséges felszerelés bepakolására és a
munka megkezdésére.
A több, mint 24 órás nonstop robotolásnak 17én 14:00 órakor lesz vége.
Közben robot építés, verseny és előadások, bemutatók lesznek.
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
A versenyen csapatok mérik össze tudásukat. Regisztráció mindenképpen szükséges.
Az időben jelentkezők korlátozott számban a
robotépítéshez egységcsomagot kaphatnak.
Számítógépek limitált számban elérhetőek, így
ajánlatos hogy mindenki hozzon magával lehetőleg laptopot, esetleg asztali gépet. További
részletek a honlapon. A regisztráció elfogadása
után emailben vesszük fel a csapatokkal a kapcsolatot.
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB

H0 TEREPASZTALA

LEGO® VONATOK
400 MÉTER VASÚTI
MODELLPÁLYA TÖBB
MÉRETARÁNYBAN

215 ÉVES A GŐZMOZDONY
K I Á L L Í TÁS
VIESSMANN SZAKMAI
KÉPVISELET

NYITVA TARTÁS:

Március 15-16.: 10-18 óráig
Március 17.: 9-17 óráig
FŐTÁMOGATÓ

SZERVEZŐ

TÁMOGATÓK

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ | 5000 Szolnok, Hild J. tér 1. | +36 56/514-569 |

agoraszolnok | www.agoraszolnok.hu | A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Pr
Pelikánsuli Kft.

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

GÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

www.pelikansuli.hu

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

2019. JANUÁR 28-ÁN és FEBRUÁR 18-ÁN
Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

Tel.:

70/433-50-33

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009. B:ÁKO:104,87%,VSM(elm.):41,98%,(forg.):57,89%, KK:152.271

•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

Dr. MAKKOS INGATLAN
CENTRUM
VERESEGYHÁZI IRODA

2112. Veresegyház Páskom u. 15.
Tel: 06-20-9446205, 06-28-748-807
www.ingatlandoktor.com

Munkájukra igényes, szabadidôvel
rendelkezô gyakorlott referenseknek, ill.
kezdôknek térítésmentes beiskolázással
együtt munkalehetôséget kínálunk.

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT
magánrendelés

Dr. Makkos Ingatlan
Centrum Veresegyházi iroda

Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00
István Király Gyógyszertár
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.
DR. GÉCZI MÁRIA
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Bejelentkezés: 06 20 5421183,
hétköznap 16:00-19:00

ML PB NET KFT
Lakossági Pb gáz házhoz
rendelésre VERESEGYHÁZON

ÉV VÉGI AKCIÓNK!
Decemberben, januárban és
februárban 3 hónapig
30% KEDVEZMÉNY jár
új Megrendelőinknek!
Érdeklődjön az akcióról:
+ 30 4686686
akisterseg@freemail.hu
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

2112. Veresegyház Páskom u. 15.
Tel: 06-20-9446205, 06-28-748-807.
www.ingatlandoktor.com

INGATLANOK ADÁSAVÉTELE ÉS BÉRBEADÁSA

teljes körű szolgáltatással: ügyvédi feladatok,
energetikai tanúsítvány, földmérés épület feltüntetésével, telek-megosztás, övezeti besorolás átminősítése, hitel szakszerű ügyintézésével,
társasház alapítás stb
KEDVEZMÉNY: általános szerződéskötés
esetén 1,5 % engedményt biztosítsunk!

ELADÓ és KIADÓ

ingatlanokat
keresünk Ügyfeleinknek:
családi házak, sorházak, lakások,
hétvégi házak, ipari és egyéb ingatlanok,
építési és hétvégi telkek, szántók stb...

Eddig eredménytelenül hirdette
ingatlanját?
Ingatlant keres? Forduljon bizalommal
országos Irodánkhoz!

Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

Minden szombaton szállítunk!

Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu
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www. vkisterseg.hu,
E-mail: akisterseg@freemail.hu

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

LEGYEN AZ
ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

APRÓHIRDETÉS
OKTATÁS
Dob tanítást vállalok. Cseke László 06 30 508 2979

Visszatekintő
A városért, a művészekért, miértünk
Mindenkinek, aki ismeri, vagy csak találkozott vele, hihetetlenül hangzik, hogy az elmúlt év végén nyugdíjba vonult, és ezután
nem szervezi már Veresegyház közösségi
rendezvényeit, klubjait, hivatalos programjait, és az általa meghonosított színvonalas képzőművészeti kiállításokat, amelyek
nagyban elősegítették, hogy a városban és
térségében élő művészeket megismerje az
itteni közönség is.
Kelemenné Boross Zsuzsa személye szorosan összefonódott a várossal az utóbbi 20
évben, mióta szadai népművelőként Pásztor
Béla polgármester úr hívására a veresegyházi Váci Mihály Művelődési Házban kezdett
dolgozni. A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ elkészülte után Kecskés

Józseftől vette át az intézmény igazgatói
székét, és intézte az ügyeket, szervezte a
meghívásokat, gyakorlatilag munkaidőt nem
ismerve, naponta késő estig bent maradva
az irodájában.
Zsuzsát barátai és munkatársai december
13-én megtartott nyugdíjasbúcsúztatóján
ünnepelték, ahol számos köszöntőben elhangzott, hogy nyugdíjasként is visszavárják, és számítanak támogató segítségére és
szakértelmére ezután is. December 31-én,
a városi évzáró ünnepségen pedig munkás
éveinek szép lezárásaként Pro Urbe Díjat
kapott Veresegyháztól, amelynek élete két
fontos évtizedét áldozta. Szeretettel gratulálunk!

Kelemenné Boross Zsuzsa
Pro Urbe díjat vett át

Kocsonya, forralt bor és más finomságok
Ha tél, akkor kocsonya, felmelegítésnek pedig egy kis forralt bor, desszertként egy kis
fánkkal, hiszen farsang idején járunk, ugyebár! A felsorolással pedig meg is alkottuk a
január 19-én ötödik alkalommal megrendezett vácrátóti Kocsonya piknik közkedvelt
menüsorát, ami az elmúlt évek alatt sem
változott sokat.
Gyarapodott viszont a résztvevők és a közönség, vagyis az ételkóstolók száma, hiszen a házias készítésű finomságok kedvelői már távolabbi településekről is eljönnek a
csemegékért, no és a szintén megismételhetetlen hangulatért.
Ahol az ország egyik vezető lemezlovasa a

polgármester, oda a hazai sztárvilág jeles
képviselői is mindig ellátogatnak. Nem maradt sztárcsapat nélkül az idei rendezvény
sem, ahol nemcsak fel-felbukkantak a jól
ismert arcok, hanem a főzőversenyből is kivették a részüket.
Dér Heni mellett a szomszéd Őrbottyánból
Nagy Feró sem hagyta ki a pikniket, és szer- A főtér a kocsonyapiknik idején
zett örömet a rajongóknak megjelenésével.
A vácrátóti konyhákban készült házias finomságokból ételjegy ellenében lehetett
fogyasztani: ennek bevételét a korábbi
évekhez hasonlóan az általános iskolai alapítvány fordíthatja majd az itt tanuló gyerekek céljaira.

Kosárfonás, gyöngyfűzés
Az Erdőkertesi Faluházban számos kézműves klub, szakkör működik, lelkes és aktív
tagokkal. Ezek egyike a képen szereplő kosárfonás, amit szintén meg lehet tanulni, el
lehet sajátítani szakértő útmutatással. A Faluházban minden nap zajlik az élet!

A Magyar Kultúra Napján

Kosárfonás az Erdőkertesi Faluházban

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, azon a napon, amikor a történet
szerint Kölcsey Ferenc befejezte a Himnusz
megírását. A magyarázat hitelességét olykor
vitatják, ám a jeles napról, amikor hazai kulturális életünk kerül az előtérbe, szinte mindenütt megemlékeznek.
Veresegyházon január 25-én a városban felnőtt fiatal képzőművész palánta, Módy Luca
kiállításának megnyitójával, majd a Kávészünet Zenekar fellépésével ünnepelték a
magyar kultúrát.

Módy Luca alkotása

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

Pannon Air Cargo Kft veresegyházi munkahelyre keres

VÁMÜGYINTÉZŐT,

8 órás munkaidőre.

Elvárások: vámügyintézôi végzettség,
Elôny: jogosítvány, idegen nyelv ismerete
Érdeklôdni a +36-30-2518130 telefonszámon vagy
a Ferenc1.Vajkovics@ge.com e-mail
címen Vajkovics Ferencnél.

Soó-DER PROFIT KFT

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

Soós Szilvia

Német tulajdonban lévő,
felülvilágítókat forgalmazó cég

IRODAI ASSZISZTENST

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

keres gödöllői telephelyére.

g

Feladatok:
- ügyvezető munkájának támogatása
- pénzügyi nyilvántartások vezetése
- irodai ügyintézés
Feltételek:
- középfokú végzettség
- pénzügyi gyakorlat
- társalgási szintű német nyelvtudás
- számítógépes ismeretek (Excel)
Juttatások:
- versenyképes ﬁzetés (min. 200.000 Ft)
- 13. havi bér
- stabil, hosszú távú munka
- kulturált munkakörnyezet
A munka 6 vagy 8 órában is végezhető!
Jelentkezés rövid szakmai önéletrajzzal
a következő címen:
tamas.balogh@lamilux.hu.

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

