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Sok a kérdés, sok a bizonytalanság, és szinte naponta jön valami hír módosításról –
az új családtámogatási program mégis sokak számára megoldást jelenthet a lakáshoz
jutásra. Azért azt sem árt tudni, hogy olyan civil szervezet is működik az országban,
amely azok lakhatását segíti, akik nem tudják kihasználni a kedvező lehetőségeket, és
semmi esélyük nincs önálló vagy méltó otthonra.
Lapszámunk 4. és 5. oldalán a családokkal és meglévő vagy lehetséges
otthonaikkal foglalkozunk.
(Fotó: Lethenyei László)
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Színpadi programok, és esti utcabál szórakoztatták a résztvevőket

A rendezvényen kiszebábot is
égettek, reszkess, tél!

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

Ft

Színesen
Gyere pajtás katonának!
Az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulójának
programjaira készülnek a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző
Egyesület tagjai, de ezen túl is egyre több már a hagyományőrző,
megemlékező rendezvény Európa-szerte, ahol számítanak a részvételükre. Maga az Egyesület is több mint tíz éves múltra tekinthet vissza,
ami alatt megismerték és elismerték őket, megszerezték a megfelelő felszereléseket és egyenruhákat, programjaik, kezdeményezéseik
széles körben ismertek lettek. Ennek ellenére alig van utánpótlás, hiányoznak a fiatalok, akiknek mindezt átadhatnák ….
- Rendszeresen járok magam is rendhagyó történelemórákat tartani
az iskolákba, ahol mindig nagyon jó a hangulat, a gyerekeket nagyon
érdekli, amit csinálunk, de valahogy mégis elmúlik a lelkesedésük!
– mondja az Egyesület vezetője, Vastag András, aki épp az első idei
lovasedzés után fújja ki magát a csapat Bokréta utcai lovardájában,
Veresegyházon. Fel kell készülni, mert mint mondja, hamarosan számos elfoglaltságuk akad, huszároknak és gyalogosoknak, tüzéreknek egyaránt, annál is inkább, mert rövidesen kezdetét veszi a tavaszi
hadjárat.

Austerlitzi csatajelenet

Veresegyház az egyik fontos helyszíne, hiszen a fejedelem 8 ezer katonával itt, a tó mellett táborozott annak idején. Innen ered a környék
Táborhely elnevezése. A Városnapok utáni hétvégén az esemény
tiszteletére 50-60 lovassal tervezünk felvonulást. Ősszel kirándulásra
is visszük majd veresi iskolás gyerekeket a Rákóczi szabadságharc
emlékhelyeire, Munkácsra, Ungvárra, Krasznahorkára, Kassára.
Augusztusban újra elindulunk a felvidéki lovastúrára, amelyre szintén várjuk a csatlakozni kívánó lovasokat. Már jó ideje részt veszünk
a napóleoni háborúkban, Európa több helyszínén, és nyáron, hétvégenként szolgálatot adunk lóval és gyalogosan is a Budai Várban.
A csapat létszáma jelenleg 25-30 fő, ők mind a szabadidejüket áldozzák erre a szép kedvtelésre, a hagyományok, a magyar történelem
ébren tartására. Feltétlenül szükség lenne még gyalogos katonákra

Fóton, Károlyi huszárokkal

-

Március 15-én, ahogy már régóta, úgy most is részt veszünk az
ünnepi megemlékezéseken, a Kistérség településein. Előtte 14én már megjelenünk a dunakeszi viadalon, mint császári gyalogság, 13-án pedig egy pesterzsébeti programra indul két huszárunk,
kopjafa-avatásra. Március 16-án újra honvéd tábort csinálunk a
Parasztportán, ami tavaly már nagyon sikeres volt: főztünk, nótáztunk, bemutatókat tartottunk, jól éreztük magunkat. Elsősorban a
csapat tagjainak örömére, de a program nyitott, mindenkit szívesen
látunk!
Ezután indul majd a tavaszi hadjárat a hatvani ütközettel – itt is a
császári oldalon állunk majd – majd következik Boldog, Tápióbicske,
Isaszeg, Vác. A mindig nagyon jó hangulatú fóti gyerekcsata után,
ahol mindig vagy száz gyerek vesz részt a csihipuhiban, április 7-én
megérkezik a hadjárat Veresegyházra. Ennek az eseménynek mi a házigazdái leszünk, hiszen az előtte lévő napot végigharcoljuk Fóton,
majd Isaszegen, 8-án pedig újra hadba vonulunk: a váci csatába.
A felvidéki hadjárat, melynek fontos állomása a komáromi csata, április 26-28. között zajlik majd. Május 19-én 170. évfordulója lesz Buda
visszavételének, amiről természetesen idén se maradunk le. Tavaly is
küzdöttünk egészen addig, amíg meg nem kellett halni – ezúttal is a
császári, a „sötét” oldalon.
A tavaszi hadjárat után a Rákóczi Emlékév veszi kezdetét, aminek

Két éve, Austerlitzben

– Dani fiam nemrég tiszti
rangot kapott, ezzel a teljes
magyar kontingens vezetője
lett, így ebben nagy hagyományaink vannak – mindent
tudunk biztosítani a jelentkezőknek, amire szükségük
van.
Várunk rendezvényeinkre
mindenkit, akit érdekel a
magyar történelmi múlt, és
szívesen fogadunk bárkit,
aki kedvet kap hozzá, hogy
közénk álljon!

CSATÁROZÁSOK HELYETT KÖNYVEK ÉS MAGÁNÉLET
A kistérségi településeken szinte hagyomány, hogy a polgármesterek hosszú ideig megmaradnak a
pozíciójukban, mert a szavazók elégedettek a munkájukkal, és ciklusonként újra bizalmat szavaznak
nekik. Ritkaság, ami januárban Váckisújfalun történt: Dr Sajó Gyula, a település élén 17 éve álló
polgármester lemondott polgármesteri címéről, és – másodmagával - elhagyta a testületet. Akkor csak
annyit lehetett tudni, hogy a lemondás „meg nem nevezett” okokból történt, azóta azonban a Kistérség
Magazinnal ápolt hosszú és jó munkakapcsolat okán elmondta nekünk, hogyan élte meg ezt az időszakot, és mik a további tervei, illetve, hogy mi vezetett ahhoz, hogy felálljon a polgármesteri székből. Dr
Sajó Gyulával beszélgettünk:
A hogyan tovább kérdését hagyom legutoljára,
hiszen ügyvédi pályáját a polgármesterség idején
sem szakította meg, így nyilvánvalóan ehhez tér
vissza most már teljes gőzzel. Ami viszont mindenkit érdekel: hogyan jut el valaki 17 év után
odáig, hogy hátat fordítson annak, ami a legfontosabb volt az életében?
- Talán nem lepődik meg senki, ha azt mondom,
hogy nagyon nehéz döntés volt, de a lelkiismeretem azt diktálta, hogy ezt kell tennem. Eljött az
a pillanat, amikortól már nem tudtam volna úgy
végezni a munkám, hogy megfeleljek az eskümnek, és meg tudjuk valósítani a választók által is
elfogadott programot. Egyszerűen nem egyezik
az erkölcsi felfogásommal az az irány, amerre a
testület három tagja fordult, mert az meggyőződésem szerint nem az itt élők érdekeit szolgálja.
A testületen belüli értelmetlen csaták ellehetetleníthették volna a község ügyeinek intézését, így a
közösség károsult volna, ezt elkerülendő döntöttem úgy, hogy felállok a polgármesteri székből.
Mit szóltak a falusiak, barátok, szomszédok?
- Két fő irány volt, részben zavarba ejtő módon
dicsérték tevékenységemet, részben vigasztalni akartak. Az elismerés persze jól esik, és nem
akarok álszerénykedni, mert valóban nagyon sikeres időszak volt ez a falu életében; de amit elértünk, az sok nagyszerű helyi és nem idevalósi
ember közös munkájának eredménye. Vigasztalni
pedig nincs miért, én nem karrierpolgármester
voltam, és nem motivált a hatalom vagy a pénz
sem. A hatalmat kifejezetten rühelltem, mint Jónás a prófétaságot, megélhetésemet pedig ügyvédi hivatásom biztosította. Ami hiányérzet van
bennem, az a közösségért végzett munka elmaradása, mert persze, hogy szerettem volna befejezni
a már megkezdett és most induló fejlesztéseket,
de így alakult. A település vezetését szolgálatnak
tekintettem, a tisztséget a faluban élő emberek
bizalmából viselhettem, akik azzal ismerték el a
munkámat, hogy egymás után négy alkalommal
megválasztottak. Most ez a szolgálat vége tért,
új szakasz következik az életemben. Több időm
lesz a magánéletemre, a hivatásomra, amelyek a
közösség szolgálata mellett háttérbe szorultak.
Pótolhatom a több száz kötetnyi restanciát, újra
járhatok koncertre, színházba, és nem is tudom,
mikor voltam pár napnál többet nyaralni.
Milyen emlékei vannak az elmúlt 17 évről?
Hiszen ez mégiscsak nagy idő egy ember életében….
Kemény, de csodálatos időszak volt, amelyben
Váckisújfalu megmutatta, hogy egy kis falu is
tud élenjáróvá válni. Teljesen közművesített lett a
település, gyarapodtunk vagyonban és lélekszámban, példaértékű szociális hálót szőttünk, Kossuth-díjas művészek adták egymásnak a kilincset,
sorra kaptuk az elismeréseket az élet minden területén. Magam rengeteget tanultam a 17 év alatt,
találkoztam kiváló és silány emberekkel, mindeközben megőriztem önazonosságomat, nem
váltogattam a meggyőződésemet a mindenkori
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szélirány szerint, nem kötöttem elvtelen alkukat,
a lelkiismeretem tiszta. És talán jobb emberré is
váltam. Munkám során nem ártottam senkinek
- bár nyilván nem lehetett mindent úgy intézni,
hogy mindenkinek minden jó legyen. Az ajtóm
nyitva állt bárki előtt, és a lehetőségekhez képest
igyekeztem segíteni. Én nem azt mondtam a hozzám fordulónak, amit hallani akart, hanem azt,
amit hallania kellett. Ez így volt tisztességes, de
persze nem volt örömteli az ügyfélnek, és ilyenkor nem voltam népszerű, de ezt is tudni kellett
kezelni.
Eljutottunk a legfontosabb kérdéshez: hogyan
tovább? Úgy érzi, végleg leszámolt a közszférával, vagy valamikor még szívesen hasznosítaná a
17 év tapasztalatát?
- Én nem jelentkeztem a polgármesterségre, megkerestek, hogy vállalnám-e, és mivel megtisztelő
volt a bizalom, meg persze vonzott a sok feladat,
igent mondtam. Azt, hogy mi lesz a jövőben, senki sem tudja, ezért nem is zárhatunk ki semmit.
Maradjunk abban, hogy Váckisújfalun élek, szellemi és fizikai erőm teljében vagyok, és nyugodtan alszom. Helyi polgárként a jövőben is elmondom a véleményemet a helyi ügyekben. A többit
majd meglátjuk.
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Dr. Anka Péter - sebész, háziorvos
(Veresegyház, Misszió Egészségügyi Központ
Dr. Bedő Csaba - háziorvos, belgyógyász
(Veresegyház, Praxis Ház)
Dr. Garamvölgyi László Kálmán - házi
gyermekorvos (Veresegyház, Praxis Ház;
Veresegyház III/2 Házi Gyermekorvosi
Praxis)
Szavazás és bővebb információ itt: http://
szentgyorgyialbertorvosidij.hu/szavazas-2019/

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: Katona Ágnes
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!

3

A hónap témája

A hónap híre

MERT KELL EGY HELY…
A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy minden embernek joga lenne arra, hogy
méltó körülmények között éljen, hogy saját otthona legyen. Elfogadhatatlan, hogy
a lakásvásárláshoz évtizedekre eladósodjanak az emberek, és hogy már az önrész
összegyűjtése is lehetetlen és reménytelen vállalkozás legyen a legtöbb fiatalnak.
Ennek irányába mutat a Kormány februárban bejelentett családtámogatási programja, ami elsősorban a gyermekvállalást kívánja ösztönözni a lakáshoz jutáshoz
nyújtott segítséggel. A program az utóbbi hetekben élénken foglalkoztatja a közvéleményt, főleg, mert sokan még nem értik, pontosan kik is a kedvezményezettek, és
milyen feltételeknek kell megfelelniük. Összeállításunkkal ebben szeretnénk segíteni
a Kistérségben élőknek: kitérünk a nagycsaládosok reakcióira, a további igénybe
vehető banki konstrukcióra, és részleteket mutatunk be a Habitat for Humanity –
„Lakhatást az emberiségnek” nevű nemzetközi civil szervezet magyarországi lakhatási jelentéséből.
2019. február 10-én jelentette be a Kormány a demográfiai akciótervet, amivel kapcsolatban még
jó pár kérdés tisztázatlan:
„Bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő az első házassága esetén 10 millió forintos kedvezményes banki hitelben- kölcsönben részesülhet. A törlesztést
az első gyermek érkezésekor 3 évre felfüggesztik,
a második gyermek esetében újabb 3 évre felfüggesztik és a tőketartozás a harmadát elengedik,
a harmadik gyermeknél a maradék tőketartozást
elengedik.”
Kérdések sora vetődik fel: mikortól és hogyan lép
érvénybe ez a szabályozás, miként számít a már
megszületett 3-4-5 gyerek, mi történik, ha a pár
elválik, vagy, ha a gyerek a páron kívül álló okok
miatt nem születik meg? Eleinte úgy szólt a hír,
hogy ebben az esetben kamatostól kell visszafizetni a hitelt, később úgy módosult, hogy kamat
nélkül.
„Bővül a CSOK kedvezményes hitele, a két- és
többgyerekes családok használt lakás vásárlására is felhasználhatják.” Már megjelent a lista
a településekkel, ahol „szabad” a CSOK.(Veresegyház és környéke nincs benne. A szerk.)
A korábbi hiteleket illető változás, hogy már a
második gyermek születésekor 1 millió forintot, a
harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot,
minden további gyermeknél 1-1 milliót vállalnak
át a családok jelzáloghiteléből. Az eddig megszületett gyerekekre- nevelődjenek akár egy szülő
által - nem jár ez a kedvezmény, csak a 2018 után
születettekre vonatkozik.
Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek,
életük végéig mentesülnek az szja-fizetés alól.
Utánajárásunk szerint nem sokan jogosultak erre:
a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa szerint
a négy gyerekes családok száma: 29043. Hogy
ezek közül a családanyák közül mennyien dolgoznak, azt nem tartják nyilván. De aki nevelt
már több gyereket, az tudja, milyen nehéz teljes
állásban dolgozni négy gyerek mellett, így vélhetően csak töredékük tud élni a kedvezménnyel.
A négy vagy több gyereket egyedül nevelő apák
száma a statisztika szerint 1047 – ők is megérdemelnék, hogy ne kelljen adózniuk…
A program nem ér véget a lakhatási és a pénzügyi
segítségnél, hiszen egy nagycsaládnak közlekednie is kell.
„Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja, a legalább 3 gyermekes családoknak 2,5
millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak legalább hétszemélyes autó vásárlásához.”
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Ezzel kapcsolatban a legtöbben a kategóriába tartozó járművek gyors drágulásától tartanak, talán
nem is ok nélkül, hiszen a megemelkedő kereslet
felsrófolja majd az árakat, ahogyan az ingatlanok
esetében is várhatóan történik majd. Az érintettek
zöme mégis örömmel üdvözli ezt a lehetőséget,
bár nem titkolják, hogy az önrész előteremtése
szinte reménytelen vállalkozás számukra.
Ha az anyuka dolgozni áll, meg kell oldani a kisgyermekek intézményes elhelyezését is. A bejelentés szerint: megvalósul a teljes bölcsődei ellátás, 3 év alatt 21 ezer új férőhelyre lesz szükség,
amiből az év végéig 10 ezer megépül. Bevezetik
a nagyszülői gyedet, ha a szülők így döntenek a
jövőben a nagyszülő is mehet gyedre.
Új lakástakarék-konstrukciók a láthatáron
A tavaly év végi sokk után ismét éledezni kezd
a lakástakarék-piac; már két szolgáltató, a
Fundamenta és az OTP is előállt új termékkel.
5-15%-os befizetésarányos hozamot kínálnak,
ami egyrészt lényegesen kevesebb, mint az
elvett 30%-os állami támogatás (a teljes tőkére vetítve még az állampapírhozamokkal sem
veszi fel a versenyt), másrészt egyes esetekben
lényegesen szigorúbb feltételeket kell teljesítenünk a hozammaximalizálás érdekében. Ha a
megtakarítás a cél, az OTP termékét érdemes
választani, ha viszont kedvező, fix kamatozású
hitelt szeretnénk felvenni, a Fundamenta mellett érdemes dönteni.

Azok a családok, akik kiesnek valami okból a
családtámogatási programból, továbbra is számíthatnak embertársaik, vagyis civil szervezetek
segítségére. Ilyen például a Habitat, akik többféle
módon is közreműködnek az otthonteremtésben.
Habitat - egy civil szervezet a jobb lakhatásért
A nemzetközi Habitat for Humanity szervezet,
amelynek az égisze alatt a magyarországi szervezet is működik 1976-ban alakult és a világ 70
országában van jelen. Célja hogy minden ember
tisztességes, egészséges és megfizethető otthonban élhessen.
A Habitat for Humanity Magyarország működése több mint húsz éve alatt több mint 150 házat
épített, 720 lakást újított fel, 700 családnak adott
műszaki tanácsadást lakhatása jobbá tételéhez,
háztartás-gazdálkodási és képzési programjainkban mintegy 1100 ember vett részt, összesen 2150

Vége lehet a
környezetszennyezésnek?
Erdőkertes területén pillanatnyilag 15 illegális
hulladéklerakó található, melyek felszámolására a közelmúltban pályázatot adott be a községi önkormányzat.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására az
Innovációs és Technológiai Minisztérium írt ki
az év elején pályázatot, összesen 240 milliós
keretösszeggel.
A támogatás célja a közterületen lévő, illegálisan lerakott hulladék felszámolásának elősegítése, melyet a minisztérium prioritásként kezel,
így a pályázat minden települési önkormányzat
számára elérhető.
A pályázók egyszeri, vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, amelynek teljes ös�szegét előfinanszírozás keretében kapják meg
a települések. Az egy pályázattal elnyerhető támogatás összege legalább 500.000, legfeljebb
3.000.000 forint, és az igénylőknek nem kell
önrésszel rendelkezniük.
Erdőkertes közigazgatási területén 138 köbméternyi szemetet kellene majd összegyűjteni
és elszállítani az illegális lerakókból: ennek
összeszedését, konténerbe helyezését részben
kézi erővel, részben gépi segítséggel tervezi
elvégezni az önkormányzat. A gyűjtésben az
önkormányzat dolgozói mellett a lakosságra
is számítanak, a konténerek elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozók végzik.
Sikeres pályázat esetén a lerakók felszámolása április 2. felében zajlik majd le, és a tervek
szerint a lakossági szemétszedési akcióra április 13-án kerül sor.
családnak segítettek. Terepi programjaink mellett
évek óta foglalkoznak kutatással, szakpolitikaelemzéssel, szakpolitikai javaslatok készítésével
és szakpolitikai érdekképviselettel annak érdekében, hogy a lakhatási szegénységgel küzdők
helyzetét átfogóan javítani képes szakpolitikai
válaszok szülessenek.
A szervezetnek a magyarországi civil szervezetek
között, és a lakhatással foglalkozó szervezetek
között is egyedi sajátossága, hogy terepi programokat és kutatási, érdekképviseleti munkát kombinál célja elérése érdekében, a két program pedig egymást kiegészítve tud csak hatékonyan működni.
A Habitat Veresegyházon és környékén
„A lakhatási szegénység Magyarországon 1,5
millió embert érint, köztük olyan családokat, akik
nem vagy nehezen tudják fizetni a lakhatási költségeiket, otthonuk egészségtelen és/vagy nem
tudják megfelelően befűteni. Ilyen a Joó család
Dunakeszin vagy a Bulik család Veresegyházán.
Mindkét család részese a Habitat for Humanity
Magyarország hőszigetelési programjának, melynek keretében önkéntesek és támogatók segítségével alacsony költségen szigeteltük a házukat. A
családok részt vettek a munkában, majd alacsony
törlesztő részletekben, öt év alatt fizetik az építkezés költségeinek egy részét.
A Habitat for Humanity Magyarország 2014-ben
Vác környékén hirdette meg hőszigetelési program-

ját. Veresegyházon élő családnak is segítettek.
„Olyan családokat kerestünk, akiknek nehéz
anyagi körülményeik miatt különösen nagy gondot okoznak a lakhatás magas költségei. Egy
olyan nagy beruházást pedig, mint a hőszigetelés
nem tudtak vállalni. A családokat a helyi családsegítőkön, egyházakon keresztül kerestük meg és
választottuk ki.
A hőszigetelési programban részt vevő öt családnak a felújítás után akár 30-40%-kal csökkennek
a fűtés költségeik. Az így elért megtakarításból
tudják törleszteni a hőszigetelés kedvezményes
költségeit. Öt év után pedig a teljes megtakarítás a
családok kasszájában marad. Így nemcsak a melegebb és egészségesebb otthonuknak örülhetnek,
hanem az alacsonyabb rezsiköltségeknek is.”

A hónap témája
Tanácsok lakásfelújítóknak
Hogyan fogjunk otthonunk
megszépítéséhez?
Márciussal megérkezik a tavasz, feléled a természet, a madarak is fészket raknak. A tavasz beköszöntével sok család
határozza el otthona felújítását, a téli időszakban keletkezett
meghibásodások kijavítását, rendezi családi fészkét. Mindez
kisebb-nagyobb kiadással jár, nem beszélve a munkálatokkal
járó kellemetlenségekkel. Egyre több horrorisztikus történetet lehet hallani a megrendelő és a kivitelező közötti nézeteltérésekről, esetekről. A munka nem megfelelő minőségben készül, a kivitelező
késik, nem jelenik meg, az előleggel eltűnik.
Megfelelő körültekintéssel ezeket a kellemetlen helyzeteket könnyedén el tudjuk kerülni. Legjobb a
bajokat megelőzni, és ennek egyik eszköze a kivitelezővel megkötendő szerződés.

Még egy kis statisztika
Ma Magyarországon mintegy 1,5 millió ember
él súlyos lakásminőségi problémával terhelt ingatlanban, amelyek jelentős része saját tulajdon.
Minden harmadik háztartás megfizethetőségi
problémákkal küzd, tehát jövedelméhez képest
irreálisan sok pénzt költ rezsire, bérleti díjra
vagy lakáshitelek törlesztőrészleteire.
Jelenleg nagyjából 1,4 millió háztartásnak
(a háztartások harmadának) van valamilyen
hitele, a háztartások legalább 13%-ának pedig 60 napon túli közműhátraléka. Tavaly
minden napra 8 kilakoltatás esett, az elmúlt
három évben pedig csaknem elérte a tízezret a
kilakoltatások száma hazánkban.
A 4,4 millió magyarországi lakóingatlan nagyjából 80%-a nem felel meg a korszerű műszaki
és energetikai szempontoknak, azaz a magyarok
többségének lakhatási költségeit és életminőségét különösen rosszul érintik az épületállomány
fizikai jellemzői. Ma Magyarországon a megfizethetőséget, a lakásminőséget és az eladósodottságot figyelembe véve összességében legalább 2-3 millió ember él lakásszegénységben.
F.H.

Első lépésként pontosan határozzuk meg, milyen munkát szeretnénk elvégeztetni, egyszerű karbantartásról, komoly felújításról vagy életterünk átalakításáról, bővítéséről lenne szó. Ezt természetesen anyagi lehetőségeink is befolyásolják. Mindkettő figyelembevételével tervet kell készítenünk,
amely akár hónapok szorgos gyűjtögetése során alakulhat ki. Gyűjthetünk fotókat, meglátogathatjuk
az áruházakat, ahol akár 3D-s látványterveket is készíttethetünk elképzelésünk véglegesítése előtt.
A tájékozódjunk az árakról is, hiszen ezzel jelentősen csökkenthetjük a költségeket, kihasználhatjuk
az egyes akciók előnyeit.
A kivitelező kiválasztása a legnehezebb feladat. Amennyiben a felújítás során több szakemberre
van szükségünk, tanácsos generál kivitelezőt keresni, aki koordinálni fogja a munkafolyamatokat,
ellenőrzi az elvégzett munkát, beépített anyagokat. Nem árt, ha több vállalkozástól is kérünk árajánlatot. Az ajánlatok ki kell térjenek a részletes költségvetésre, a fizetési feltételekre, előleg fizetésére,
határidőkre, garanciális feltételekre. Ezek összehasonlítása, esetleges referencia beszerzése, ismerősök véleménye segítheti döntésünket.
A vállalkozó kiválasztását követően kerülhet sor az egyezség írásba foglalására. Sajnos erre nem
sok vállalkozó hajlandó, viszont a szerződés nélkül nem tudjuk érvényesíteni érdekeinket.
Mit tartalmazzon a szerződés?
o Megrendelő (ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője) neve, címe;
o Kivitelező neve, székhelye, adószáma, képviseletre jogosult adatai; (célszerű ellenőrizni, hogy
valóban létezik-e a vállalkozás, és a szerződés aláírója jogosult-e a kötelezettség vállalására a
cég nevében, ellenkező esetben szerződésünk érvénytelen)
o A kivitelezés helyszínének pontos megjelölése;
o Az elvégzendő munka részletes leírása, utalás arra, hogy a szerződés melléklete az elfogadott, és
aláírt költségvetés;
o A munka megkezdésének és befejezésének időpontja;
o Fizetési ütemezés, amelyben az esetleges előleg kifizetése (ha lehet ezt kerüljük el, milyen vállalkozó az, aki nem tudja a munka 15-20 %-át előteremteni), a részszámlák benyújthatóságának
feltételei kerülnek megjelölésre, (azaz mely részmunka elkészülte után nyújthat be a kivitelező
részszámlát);
o Garanciális javításokra célszerű a teljes vállalásai ár 5-10 %-át visszatartani, amit akkor fizetünk
ki, ha teljesen meg vagyunk elégedve;
o Késedelmi kötbérre vonatkozó kikötés, például, ha a munka mégsem készülne el a vállalt határidőre;
o Az építkezés során jelentős mennyiségű törmelék, sitt keletkezhet, ezért fontos, hogy a szerződés
tartalmazza, kinek a feladata annak elszállítása;
o A munkálatok során előfordulhat, hogy balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. A balesetvédelemmel kapcsolatos hatósági előírások betartása a kivitelező vállalkozás feladata, ezért célszerű
ezt is rögzíteni a szerződésben;
o Szerződés dátuma és aláírások (figyeljünk, hogy a vállalkozó részéről az cégszerű legyen, ezt
egy aláírási címpéldánnyal ellenőrizhetjük)
Sok esetben a kivitelező típus szerződést fog ajánlani. Ebben az esetben tüzetesen olvassuk át minden sorát, és a kérdéseinket tisztázzuk. Ha bizonytalanok vagyunk, megéri felkeresni egy ügyvédet,
aki átlátja az „apró betűs” kitételeket.
A munkálatok megkezdése előtt a munkaterületet a megrendelő köteles a vállalkozó részére átadni.
Figyeljünk arra, hogy használati tárgyaink ne akadályozzák a munkálatokat, gondoskodjunk értékeink biztonságos elhelyezéséről.
Kedves Olvasó! Remélem a fenti javaslatok segítséget nyújtanak abban, hogy a felújítási munka
időszakára nem rémálomként emlékeznek majd, hanem örömmel töltik napjaikat megújult otthonukban.
Katona Ágnes
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Egészségünk
2 évtized, hálás betegek, változó feltételek – 20 éves a Misszió
1999 januárjában avatták fel Veresegyházon a Misszió Egészségügyi Központot, ami akkor a maga nemében páratlan kezdeményezésnek számított az itteni lakosság életkörülményeinek jobbá tételében. Az azóta eltelt idő alatt számos változáson ment át
az intézmény, de az bizonyos, hogy aligha él ma olyan valaki a városban, aki ne került volna már valamilyen módon kapcsolatba
vele. A két évtized mérlegéről Jobban Eszter igazgatónőt kérdeztük a kerek évforduló kapcsán.
A kezdetekhez képest mennyivel több ember ellátásáért felel a Misszió?
-Az intézmény alapításakor tizenkét, Veresegyház körüli település
(Csomád, Erdőkertes, Galgagyörk, Galgamácsa, Kisnémedi, Őrbottyán,
Püspökszilágy, Szada, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu és Vácrátót)
önkormányzata fejezte ki csatlakozási szándékát. A megvalósulást az OEP
befogadás során a járóbeteg szakellátás területi ellátási kötelezettséget illetően Veresegyház, Erdőkertes és Csomád településekre határozták meg.
Valójában a kezdetektől, az irányított betegellátási modell/rendszer működési logikája alapján, a Veresegyházi Kistérség településeinek lakosai számára biztosítottunk ellátást. Ma is ez a kör veszi igénybe szolgáltatásainkat, ahol, bár a terület nem változott, a lakosságszám 58 százalékkal nőtt.
A rehabilitációs osztály ellátási területe is megváltozott az évek során, 2012től a mozgásszervi rehabilitáció tekintetében mintegy 250 ezer lakosra, Pest
megye keleti területére, a súlyos koponya- és agysérültek tekintetében pedig mintegy 3 millió lakosra terjed ki az ellátási területünk. Az alapellátási
ügyelet területe nem változott csak a lakosság száma, mint már említettem.
Tehát, a kérdésre válaszolva sokkal több ember ellátását kell biztosítanunk
most, mint az induláskor.
Mik voltak a nagyobb mérföldkövek az intézmény életében?
- Mindenképpen az alapítás, majd 1999 júliusától az OEP-el való együttműködés. Ekkor indult az Irányított Betegellátási Modell is, kísérleti programként – a modell 2009 januárjában fejezte be működését. 2000-től átvettük a
térségben az alapellátási ügyeletet, a rehabilitációs osztályunkat pedig befogadta az OEP. 2001-ben elindult a nappali kórházunk. 2006-tól az intézmény
100%-ban Veresegyház Önkormányzata tulajdonába került, 2007 szeptemberében pedig megkezdte működését az egynapos sebészet. 2009 januárjában jogszabályváltozás miatt átalakulunk Nonprofit Kft-vé. 2012-ben pedig
intézményünk a második körben került állami tulajdonba az önkormányzati
tulajdonú egészségügyi intézmények átvételekor. Ennek folyományaként
2013-ban átalakultunk költségvetési intézménnyé. 2017-től részesei lehetünk az Egészséges Budapest Programnak: A 1673/2017. (IX. 21.) kormányhatározattal számunkra megítélt támogatás összege: 430 391 110 Ft.
Mondhatjuk, hogy a lakosság ezekből a változásokból alig vett észre valamit, hiszen a betegellátás mindig magas szinten és zökkenőmentesen zajlott. Többnyire csak az egyes rendelésekre való hosszú várakozási idő miatt
érte a legtöbb kritika a Missziót. Lehetne-e ezen változtatni?
- A várakozási idő kialakulásának több összetevője van. Az egyik fő ok a
megemelkedett lakosságszám, amit sajnos nem tud követni a kapacitás és a
TVK (Teljesítmény Volumen Korlát), a másik összetevő a megemelkedett
igény, értem ez alatt például a mozgásszervi megbetegedések, elváltozások
számának emelkedését egyre fiatalabb korban.
Valamelyest segítséget tud jelenteni a várakozási idő hosszának csökkentésében, ha azok a páciensek, akik rendelkeznek időponttal, de tudják, hogy
nem fogják igénybe venni - mert máshol, más formában már ellátásban részesültek – lemondják az időpontjukat.

Elismerő oklevél Jobban Eszter igazgatónak

Hogyan látja két évtized után az intézmény jövőjét? Lesznek-e például fejlesztések?
- Az Egészséges Budapest Program keretében több fejlesztés is megvalósul:
a diagnosztikában a telemedicinára alkalmas röntgen készülék és archiváló
rendszert alakítunk ki, így akadály nélkül tudjuk majd mi is továbbítani az
elkészült felvételeket és leleteket a 2017. november 1-jével indult Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Térbe, valamint lehetővé válik a szakmai
konzultáció.
A rehabilitációs osztály szakmai tevékenységének támogatására elektromos
betegmozgató és terápiás eszközöket szerzünk be, például váll- csípőkimozgatót, betegállítót, elektrostimulátort, elektromos betegágyat, betegmozgató sínrendszert. A járóbeteg- szakellátás orvos-szakmai eszközparkjának
korszerűsítésére is sor kerül, úgymint: fizioterápiás készülék, EKG, Holter,
ABPM személyi egységek, endoszkóp, rektoszkóp, szemészeti eszközök beszerzése.
Nem maradhat el az épület állagának megóvása, sor kerül majd burkolatcserére, a fizioterápia részleg átalakítására, gépészeti korszerűsítésre, légkondicionálás kiépítésére. Az egynapos sebészeti ellátás számára új épületrészt
alakítunk ki, ahol helyet kap majd a központi steril, valamint a rehabilitációs
osztály új tornaterme és két terápiás helyisége is.
Intézményünk távolabbi jövőjét elképzelve azt gondolom, hogy nagy lehetőség számunkra az épületen belül lévő, de terápiára jelenleg nem használt
termálvíz. Véleményem szerint további fejlesztéseket a termálvíz terápiás
hatásának kiaknázása irányába kell tennünk.

Az induláskor az intézmény a legmodernebbek, legjobban felszereltek közé
tartozott. Így van-e ez most is?
- Szerintem olyan gyors a technikai fejlődés az ágazatban, hogy szinte soha
nem lehet azt mondani, hogy a legjobban és a legmodernebbül felszerelt egy
intézmény. A mindenkori tulajdonos/fenntartó segítségével minden évben
lehetőség van arra, hogy eszközcseréket hajtsunk végre. Ezt a célt fogja szolgálni a már említett fejlesztés is az Egészséges Budapest Program keretében.
Az állami tulajdonba kerülés óta változott-e a viszony a várossal?
- A várossal, a város vezetésével, az intézményekkel a Misszió viszonya nem
változott meg, mindannyian ugyanazért lakosságért dolgozunk, segítjük és
támogatjuk egymást. A város vezetése intézményünket is fontos feladatot
ellátó szolgáltatónak tartja, és az alapellátásban dolgozókkal is jó kapcsolatot ápolunk. Szükség esetén kapunk akár anyagi, akár fizikai segítséget a
problémák megoldására.
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Az évfordulós ünnepség nem nélkülözte a vidámságot

Innen-onnan
CSOMÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR

Hogyan lehet felvenni a harcot a
közösségi média mérgező hatásai ellen

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 39.
/Fax : 28/366-785
E-mail: muvhaz@csomad.hu, www.csomad.hu

A közösségi média telefonon keresztül történő folyamatos elérhetősége az embereket arra készteti, hogy ennek
segítségével űzzék el az unalmat - állítja Regina Rini, filozófus

Nőnapi Rendezvény
(nem csak nőknek!)

2019. március 10-én, vasárnap 17.00 órakor
a csomádi Művelődési Házban

A New York-i Egyetemen erkölcsi és társadalmi megfigyelésekkel
foglalkozó kutatást végző kanadai professzor nemrégiben Londonban
tartott előadást a „Közösségi média és a demokrácia nem összeegyeztethetőek – most mi legyen?” címmel, melyet a Filozófiai Intézet szervezett.

POÓR PÉTER és RÓZSÁS VIKTÓRIA
ZENÉS TÁNCDAL DÉLUTÁNJA

Állítása szerint az őszinteség és szavahihetőség hagyományainak ledöntésével, és a politikai vitákat a szórakoztatás szintjére formálásával
a közösségi média jelentős fenyegetést jelent a demokrácia számára.
És egyelőre sem a kormányzati beavatkozás, sem az önszabályozás
nem kínál megoldást a problémára.
De ha a közösségi média ilyen mérgező, van-e szerepük az egyetemeknek abban, hogy megfelelő vitamódszerekre ösztönözzenek és minél
több diákot bevonjanak? – kérdezte a Times Higher Education munkatársa Rini professzortól.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk
kedves vendégeinket!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Válasza szerint az egyik lehetőség, amit javasolni szokott a diákjainak,
hogy „ne töltsenek le közösségi médiaalkalmazásokat a mobiljaikra”,
mivel a hordozhatóság és az unaloműzésként való könnyű használat
olyan könnyen vezet konfliktushoz. „Az emberek csak azért konfrontálódnak, hogy ne unatkozzanak.” Azt reméli, nála a diákok úgy alkalmazzák a tantermi, szemtől szembeni jó vitamódszereket, hogy az
átültethető legyen a közösségi médiába.

Köszöntőt mond Klement János polgármester

Amikor például szemtanúja volt, hogy vihar tör ki a tanteremben,
mert az egyik diák valami népszerűtlen dolgot mondott, és a többiek
elkezdik kiosztani, Rini professzor fontosnak látta szembesíteni őket
azzal, mi is zajlik éppen, és azt javasolta:„Tekintet nélkül arra, kinek
van igaza, figyeljék meg a teremben kibontakozó társadalmi dinamikát, amikor nagyon könnyű az egyik féle dolgot állítani, és nagyon
nehéz a másikat, pusztán azért, mert több ember száll be azon az oldalon. Ebből a megközelítésből már lehetett órát tartani a közösségi
médiában tapasztalható mobbing veszélyeiről.”
Rini professzor szerint számos filozófia óra túl nagy hangsúlyt fektet a
„vitatkozás formai jellemzőire” és nem eleget „a vitatkozás társadalmi
összefüggéseire”.
Értelmetlen lenne pusztán a logikai hibák és a téves következtetések
felismerésével felvértezni az embereket, majd hagyni őket elveszni a
közösségi média világában, anélkül, hogy fel lennének készülve az
összes létező társadalmi problémából.
Ott ugyanis a nyakukba kapnak egy csomó embert, akik bosszantóan
és a logikát mellőzve idéznek a Wikipédia cikkeiből. Ettől pedig csak
idegesek lesznek…
„ A feladathoz tartozik, hogy rájöjjenek: a valódi társadalmi és politikai élet része a retorika, csakúgy, mint a kritikus gondolkodás, illetve a
vitatkozás formai elemeinek figyelembe vétele. A közösségi médiában
azt tartom megfelelő kapcsolódásnak, amikor az emberek olyan módon képesek kifejezni, mi motiválja a másikat, ami nem sértő.”
A saját részvételét illetően a közösségi oldalakon Rini professzor azt
mondja, próbál olyan udvarias lenni, amennyire csak lehetséges, hogy
elkerülje a támadásokat, és többször is megkéri az embereket, hogy
világosan fogalmazzák meg az álláspontjukat… Arra törekszem, hogy
unalmasnak találják a velem való vitatkozást. Így csak azok az emberek mennek bele, akiket valóban érdekel a téma. „Ha érdekesnek
találod, nem fogod elunni. Viszont ha csak a kötekedésért vagy itt, azt
szeretném, ha ráunnál és lelépnél.”

A Főnix Ifjúsági Sport Egyesület szervezésében

2019 nyarán 12. alkalommal rendezzük meg a Foci-napközit 6-14 éves fiúk és lányok részére,
melynek célja a gyerekek nyári sportolásának szervezett keretek közötti biztosítása,
szakedzők vezetésével.
A napközi 07.30-16.30 között foglalkoztatja a gyermekeket, hétfőtől-péntekig.

IDEJE:

Június
Június

17- 21-ig
24- 28-ig

Helyszín: az erdőkertesi sportpálya (2113 Erdőkertes, Béke u. 1. GPS: 47.666059,19.307399)
Jelentkezési határidő: Május 17.
A foci-napköziben a gyermekek részére biztosítunk napi háromszori étkezést, heti két
fagylaltozást, valamint egy NÉVVEL, SZÁMMAL ELLÁTOTT MEZT + NADRÁGOT !!!!
A napközi létszáma korlátozott, így a helyeket a jelentkezések sorendjében tudjuk biztosítani.
NAPKÖZI PROGRAMJA
07.30
08.30
09.00
09.30
11.30
13.30
14.30
15.45
16.00

-

08.30
09.00
09.30
11.30
13.30
14.30
15.45
16.00
16.30

Gyülekezés, választható foglalkozás
Tízórai
Elméleti foglalkozás
Edzés (váltó ruha)
Tisztálkodás, ebéd (tisztálkodási felszerelést mindenki hozzon magával! )
Játék
Edzés (játékos foglalkozás)
Uzsonna
Játék

Jelentkezni, érdeklődni a napközi vezetőinél, Berta Tamásnál a 06209475310, Ifj.Berta
Tamásnál a 06308924555 telefonszámon vagy a bertatomi@gmail.com e-mail címen lehet.

( Matthew Reisz riportja alapján - www.timeshighereducation.com)
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Kultúra
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár márciusi programjai
5–ig látható a PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR
vándorkiállítása
8-án 18.00 KÖSZÖNTJÜK A NŐKET!
Szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon
Fellép a Kandúr Banda, és „Nőnapi csokor
szeretettel” Gróf Gréti és Kádár Szabolcs
János műsora
9-én 17.00 Foltos Kata életútja munkáiban
elmesélve – Radványi Katalin patchwork
kiállításának megnyitója – Megnyitja:
Németh Julianna, az SBK elnöke
A vendégeket köszönti: dr. Pásztor László
polgármestere
Közreműködnek a SBK tagjai és Pásztor
Mátyás - 15.00 órától vendégünk: a Somogyiak Baráti Köre
9-én 19.00 az ERDŐKERTESI SPORT
EGYESÜLET jótékonysági bálja – zene:
Szénási együttes, + meglepetésműsor
14-én (csütörtök) 18.00 Filmvetítés a könyvtárban: 30Y (ismertető alább!)
14-én (csütörtök) 10.00 és 11.00 A Neumann J.
Ált. Iskola Március 15-ei megemlékezése
15-én (péntek) 10.00 Községi ünnepség a‚
48-as Forradalom és Szabadságharc 171.
évfordulóján
A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium (NNÁ) 10. osztályos tanulóinak pódiumműsora - A műsor után koszorúzás a Batthyány-emlékműnél
20-án (szerda) 18.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB
23-án (szombat) 10.00 Ki Mit Tud? Az ESZAK
szervezésében
30-án 13.00 (szombat) ULTI KLUB

31-én 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub
2019. ÁPRILISI ELŐZETES
13-án 18.00 Kiállítás megnyitó – Horváth
Veronika iparművész kiállítása.
16-án Húsvéti kézműves foglalkozások 15.00 és
16.00 órakor
27-én „Családi nap a természetben” túra a budai
hegyekben
27-én 13.00 (szombat) ULTI KLUB
28-án 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub
…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 is.
A következő előadásokat az alábbi napokon vetítjük majd a könyvtárban:
2019. március 14. 30Y
2019. június 23. Szájról szájra; Swing All Stars
(két film)
***
Befogadtuk Szentendrei Teátrum színház tavaszi
bemutatójának a próbáit. Március 18-tól április
26-ig a Faluházban lesznek a Móricz Zsigmond
novelláiból összeállított darab, a Magyar mesék
próbái, melynek a premierje április 27-én lesz Pomázon. Erdőkertesen is bemutatják májusban, az
időpont egyeztetés még folyik a társulat tagjaival.

A hónap híre
Kultúrházak a fókuszban
Kiemelt helyszíne volt idén Erdőkertes a Kultúrházak ÉjjelNappal országos rendezvénysorozatnak. A település kulturális programjait szervező Faluházban különleges programok
várták az érdeklődőket a február 15-17-i hétvégén: a Magyarok a Holdon tematikájú robotépítő verseny mellett színpadi
és gyermekprogramok, családi játékok zajlottak szinte folyamatosan.
A korábban is nagy sikerű Mikrokontroller napokat már
harmadik alkalommal rendezte meg az intézmény. Ezúttal
jóformán megszakítás nélkül dolgoztak a résztvevők, hogy
a megadott témának megfelelő robotokat a program záróakkordjaiként működés közben is bemutathassák a közönségnek.
Idén először Bécs és Bukarest is csatlakozott az itthoni programsorozathoz, melynek elsődleges célja, hogy felhívja a
figyelmet a közművelődési intézmények nyitottságára, valamint a helyi közösségekben betöltött közösségépítő és fejlesztő szerepükre.

Éjt nappallá téve tartott a munka, ami a robotok bemutatójával zárult
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A rendezvény logója,
természetesen 3D-ben

Itt éppen egy robot készül...

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.
***
Pályázatot nyertünk:
A Széchenyi 2020 keretében a VEKOP-7.3.4-17,
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért kiírásra pályáztunk és nyertünk. „Az
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a
köznevelés eredményessége érdekében” című
projektünkbe 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 közül vonunk be diákokat.

Sport

JÓL PATTOGTAK A LABDÁK
A DIÁKOLIMPIÁN
Diákolimpia aranyérem, két 5. hely és egy 6. helyezés - remek szereplés a
veresegyházi Fabriczius Általános Iskola és Kálvin Téri Általános Iskola
tanulóinak részéről az asztalitenisz Diákolimpiai országos döntőn!
2019.02.14-17. között 4 napon át pattogott a pingponglabda - most már harmadik éve folyamatosan - a karcagi sportcsarnokban az iskolások asztaltenisz diákolimpia országos döntőjén.
Példátlan módon a megyei döntők után az idei évben 6 egyéni számban és
2 csapatban volt érdekelt veresegyházi általános iskolás vagy veresegyházi
középiskolás az országos döntőn.
Eredmények:
Letanóczki Dalma (Fabriczius József Általános Iskola 7.a) 2016. után ismét
egyéni diákolimpiai országos bajnok lett a lányok között, most már az „A”
kategóriában, azaz az igazoltak között. Elődöntőben 0:2-ről, döntőben 1:2ről fordította meg mérkőzését, melyek igen kiélezett, szoros csatát hoztak.
Ezzel történelmet csinált, mivel országosan a lány mezőnyben ez még senkinek sem sikerült. Nyerni tudott korábban az „amatőr B” kategóriában és
most már az igazoltak között is.

A sikeres fiúcsapat

régi álmát, az országos döntőt. A mezőny igen erős és kiegyenlített voltát
mutatta, hogy a végső győztest a budapesti döntőn megverte.
Varga Vince (Kálvint Téri Református Általános Iskola 7.b) is sokat dolgozott azért, hogy megélje az országos döntő hangulatát. Több év után sikerült és
helytállt, mint ahogyan Fekete Erika is a középiskolás leányok mezőnyében.
Fabriczius József Általános Iskola kicsi leány csapata (Dudás Réka, Dudás
Emese, Voith Emese) sajnos nem tudott kiállni Karcagon Dudás Emese
betegsége miatt.

Labdacsaták a Diákolimpián

Nagyon nagy szeretettel gratulálunk mindenkinek!

Dalmáé lett az aranyérem

3 év alatt a 4. asztalitenisz veresegyházi általános iskolás aranyérem
született az országos döntőn: Cserey Bálint 2016., Letanóczki Dalma
2016. és 2019., Szaszák Csongor 2018.

Köszönjük szépen a Fabriczius és a Kálvin Téri iskolák vezetésének, igazgatónőknek, osztályfőnökeiknek, tanáraiknak, Veresegyház városnak és
vezetésének, sportvezetésének, minden szimpatizánsuknak, támogatóiknak,
Galaxisos és KSI-s sporttársainknak, edzői segítségeinknek, a szülőknek!
Hisz nélkülük nem sikerült volna, és ez a végeredmény a közös munka eredménye.
Letanóczki István

Március 10. és 24

Dudás Réka (Fabriczius József Általános Iskola 4.e) 5. helyezést ért el. Réka
indulása 1 hete még kétséges volt betegség miatt, sokat ki kellett hagynia és
mégis a döntőn kiválóan helytállt, igazolva
tehetségét. A legnehezebb csoportból jutott tovább - első mérkőzésén egyből
már a tavalyi 2. helyezettet verte meg - csak a bajnok és valamint az idei
második helyezett tudta legyőzni a legminimálisabb arányban 3:2-re. A legnehezebb sorsolás ellenére kiváló küzdeni tudás és akarat jellemezte játékát.
Kálvint Téri Református Általános Iskola (Ozsváth-Sarok Ákos, Herman
Benedek, Varga Csanád). 5. helyezés. Óriási pozitív meglepetés, hisz a megyei döntőről való továbbjutás is már bravúr volt, most a fiúk még rá tudtak
tenni egy lapáttal és a bajnokcsapat állította meg őket, két
komoly játékerejű igazolt játékossal, köztük a későbbi egyéni győztessel.
Ezzel a fiúk vették át az eddig legjobb veresegyházi csapathelyezést a tavalyi
csapattól, hisz ilyen magasra még nem jutott csapat szűkebb környezetünkből.

Március 10. és 24.

Március 10. és 24.
Veresegyházon a Városháza mellett!
Kereskedők
nem vehetnek részt a börzén!
Veresegyházon a Városháza mellett!
Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!

Veresegyházon a magánkézbe!!!
Városháza mellett!
Magánkézből
Aktuális
információk
a facebook
oldalon:
Veresi Bolhapiac
nem vehetnek
részt a börzén!
Magánkézből
magánkézbe!!!
Alkalmi
árusoknak
aKereskedők
részvétel
minden
esetben
regisztrációhoz
kötött:
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:
Magánkézből magánkézbe!!!
veresibolhapiac@gmail.com
veresibolhapiac@gmail.com

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

Aktuális
információk
a facebook oldalon:
Veresi
Bolhapiac
AktuálisAktuális
információk
a facebook
oldalon:
Veresi
Bolhapia
Kereskedők
nem vehetnek oldalon:
részt a börzén!
információk
a facebook
Veresi Bolhapiac

Ozsváth –Sarok Ákos (Kálvint Téri Református Általános Iskola 4.b) 6. helyen végzett. Ákos nagyszerűen játszva a két nap alatt - mivel csapatban is
érdekelt volt - 6 győzelem mellett csak 1 vereséget könyvelhetett el, ös�szesítve egyéni mérkőzéseit. Nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban,
látványosan javult játéka és az elvégezett munka meg is hozta az eredményét
és ez a döntő reménykeltő a jövő évekre is.
Bakó Oszkár a középiskolások mezőnyében a csoportjából továbbmenve bejutott legjobb 12-be. (9-12. ). Nagy akarással a háta mögött valósította meg

Veresegyházon a Városháza mellett!

Március 10. és 24.
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Trans-Motors Kft. szadai
telephellyel keres teljes munkaidőben
BESZERZŐ,
RAKTÁROS
és
SZERVÍZKOORDINÁTOR
kollégát.
FELADATOK:

ꔷ Kapcsolattar�ás az alkat�ész forgalmazó par��erekkel.
ꔷ Eg��tt�űködés az itt dolgozó szerelőkkel
és sofőrökkel.
ꔷ Raktár rendbe tétele és napra készen tar�ása.
ELVÁRÁS:

ꔷ Jó kommunikációs készség.
ꔷ B kategóriásjogosít�ány.
ꔷ Felhasználói szint� számítógépes ismeret.
ꔷ Előny� jelent, de nem feltétel legalább 1-2 év raktárosi
tapasztalat.
AMIT KÍNÁLUNK:

ꔷ Hosszú távú munkalehetőség,
ꔷ Hétfőtől péntekig tar�ó munkavégzés, szabad
hét�égék.
ꔷ Fiatalos csapat.
ꔷ Bérezés megeg�ezés szerint.
Jelentkezni +36-20/255-4474 telefonszámon
vagy fényképes önéletrajzzal az
info@transmotors.hu
e-mail címen lehetséges.

Veresegyházi telephelyre keresünk
TEHERGÉPKOCSI VEZETŐT
1fő „B” és 1fő „C+E”
típusú
jogosítvánnyal
belföldi áruszállításra.
ELVÁRÁS:
ADR igazolvány,
megbízhatóság,
önállóság,
munkatapasztalat.

ÖNÉLETRAJZ:
mariann.s@kisfuvar.hu
Érd: hétköznap 8-17 óra
között 30/274-6524

FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez
már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

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

•

Katona Ágnes (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 992 4142

Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

www. vkisterseg.hu,
E-mail: akisterseg@freemail.hu

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

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Fodrászat
Andreához
Stílus, minőség,
megbízhatóság!

Női, férﬁ, gyermek
fodrász Veresegyházon
Gyakorlott fodrász vállalja
Veresegyházon a Jázmin
szépségszalonban
női, férﬁ, gyermek frizurák
elkészítését.

+36-30 667-45-65

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

Pelikánsuli Kft.

GÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

www.pelikansuli.hu

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

2019. MÁRCIUS 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

Pr
KÜLÖNLEGES FORMANÖVÉNYEK A PÁLMAHÁZ KERTÉSZETBENTEGYE SZEBBÉ KERTJÉT A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KERTÉSZET SEGÍTSÉGÉVEL!
ros pom-pom, spirálra, illetve gömb formára nyírt növények széles méret és fajtaválasztékban lesznek elérhetők. Ezúttal
impozáns megjelenésű nagyobb bonsaiok
is fogják bővíteni a választékot.

Nagy izgalommal várja negyedik tavaszi
szezonját a gödöllői Pálmaház Kertészet.
Idén is igyekeznek tartani a tőlük megszokott magas színvonalat. Ezúttal a formára nyírt örökzöld növények kihelyezésére
fordítanak nagyobb hangsúlyt. A több ka-

Idén tavasszal fenyő különlegességek is
helyet kapnak a szortimentben hogy mindenki megtalálja a számára legideálisabb
formanövényt. Ezek a növények dézsában
tartva a megfelelő helyre kihelyezve kertünk ékkövei lehetnek, de kiváló választás
lehet egy keleti kertbe történő ültetésük is.
Március közepétől mindenkép megéri ellátogatni a gödöllői Pálmaház Kertészetbe,
hogy saját szemünkkel csodálhassuk meg
ezeket a növénykülönlegességeket.

(x)

Látogassanak el a Pálmaházba ,
a gödöllői királyi kertészetbe!

cím: 2100 Gödöllő,
Martinovics Ignác u. 2/a.
Nyitva tartás:

H-SZ: 8-18,
V: 9-16

mobil: 06 20 415 00 63
e-mail: info@palmahazkerteszet.hu
Facebook: www.facebook.com/
palmahazkerteszet

IGÉNYELJEN TÖRZSVÁSÁRLÓI
KÁRTYÁT ONLINE:
http://www.palmahazkerteszet.hu/tvp.html

CSOMÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 39.

/Fax : 28/366-785

E-mail: muvhaz@csomad.hu
www.csomad.hu

MESE KIÁLLÍTÁS A
CSOMÁDI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2019. április 3-5-ig.

TopJoy
250 ml,
676 Ft/l

Iskoláknak, óvodai csoportoknak előre
egyeztetett időpontban!
Belépő: 300.- Ft/fő
Bejelentkezés: muvhaz@csomad.hu;
T: 06-204428610
Szerda: 1000-1300
Csütörtök: 1300-1800
Péntek: 900-1300
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

529 Ft

Coop füstölt sajt

Nescafé 3in1

Classic 10 x 17,5 g,
3023 Ft/kg

Csirkecomb
Farrésszel

Kaiser baromﬁhúsos
lecsókolbász*

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

Várunk A Jövő Iskolája
Általános Iskolában!

1.

Előjelentkezés

Űrlap kitöltése a honlapon márc.15-ig.
Emailben jelentkezési csomagot kapsz.

Jelentkezési lap
viszaküldése

2.

emailben márc.15-ig.

3.
Családokkal történő egyéni
beszélgetés
február-március folyamán

4.
Gyerekekkel történő
kiscsoportos
beszélgetés
játékos formában
március folyamán

Visszajelzés
és beiratkozás

5.

A JÖVŐ ISKOLÁJA

április 5.

WWW.FUTURESCHOOL.HU ● HELLO@FUTURESCHOOL.HU
TEL: 06 70 256 0400, 06 70 608 8803
FACEBOOK.COM/FUTURE SCHOOL VERESEGYHÁZ

SemiCont’06 Kft. új és használt hulladékgyűjtő edények értékesítésével foglalkozik.
Cégünk, meglévő csapatát szeretné bővíteni 1 fő ﬁzikai munkavállalóval.
Feladatok: hulladékgyűjtő konténerek szrelése: hulladékgyűjtők mosása (zárt csarnokban)
Elvárások: megbízhatóság, józan életvitel, önálló munkavégzés
Amit kínálunk: kiváló munkakörülmények, munkaruha, a valós bérezésre történő bejelentés,
kezdő nettő fizetés 160.000,-Ft/hó
Munkavégzés helye, ideje: 2600 - Vác, Szent László út (volt Hajógyár területe)
H-P.: 7:45-16:30-ig (fél óra ebédidő)
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre várjuk:
titkarsag@semicont.com; Tel.: +36 30/179-5359 vagy +36 30/514-5774

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.

g

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

