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Itt készült

Pest Megye Önkormányzatának Köz-
gyűlése Kulturált Települési Környe-
zet Díjat adományozott Veresegyház 
Város Önkormányzata részére Megye-
nap alkalmából a Szent Erzsébet temp-
lom restaurálása, a Szentlélek templom 
megépítése, valamint az épületegyüt-
tes és környezetük fejlesztése elisme-
réseként. „Veresegyház megújult vá-
rosközpontján látszik, hogy a település 
határozott irányítás, és egységes építé-
szeti elvek alapján, tudatos település-
fejlesztés révén alakítja a városképét. 

A sokszínű településközpontban nagy-
szerűen illeszkedik a város nevét adó 
ősi templom helyén álló Szent Erzsébet 
templom újonnan kialakított környeze-
te és az új Szentlélek templom. Az épü-
letegyüttes és az esztétikusan megfor-
mált környezete új színfoltot teremtett 
a város főutcája mellett, a közösségi 
térként is funkcionáló új templomnak.” 
– hangzott az indoklás. A díjat a város 
polgármestere, Pásztor Béla vette át a 
Megyeházán rendezett ünnepségen.

Milyen hihetetlen, hogy megint eltelt egy év! A gyerekeink na-
gyot nőttek, a környezetünk sokat változott, végigdolgoztuk az 
elmúlt hónapokat, és valljuk be, jólesik most kényelmesen hátra-
dőlni, és szemlélni közös művünket, a körülöttünk lévő világot.
A decemberi események mellett ezúttal is olyan civil szervezetet 
mutatunk be, akik év végén nemcsak a jól végzett munka örö-
mével lazíthatnak, hanem azzal a pótolhatatlan érzéssel is, hogy 
örömet szereztek másoknak. (Írásunk a 6-7. oldalon.)

(Fotó: Lethenyei)

Pest Megye Kulturált Települé-
si Környezet Díja
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A Kistérség Újság novemberi címlapján téve-
sen írtuk Vácegres nevét a fotó alá: a felvétel 
valójában Galgamácsa látképét ábrázolja, a 
vácegresitől jól megkülönböztethető temp-
lomtornyával. Mentségünk talán annyi lehet, 
hogy a fotó szokatlan szögből, távolról ké-
szült, ám kétségkívül hibát követtünk el, ami-
ért elnézést kérünk.
A Kistérségben számos szép utcarészlet, 
festői táj és jellegzetes templom található, 
melyek mindegyike megérdemli, hogy meg-
örökítsék. Lássuk most az említett két telepü-
lés, Vácegres és Galgamácsa két templomát, 
most már a helyes címkével! 

(A szerkesztő)  

Helyreigazítás

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

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

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

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

Az ország számos településén helyi szolgáltatóként jelenlévő Invitel számára régóta kiemelkedő 
fontosságú törekvés, hogy folyamatosan fejlessze hálózatát és termékeit, amely egyszerre jelent 
technológia-váltást és a helyben élők mindennapjainak megkönnyítését. A nagysebességű inter-
netnek köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg az élet számos területén úgy a munkában, mint 
a szórakozásban, de akár a tanulásban is.

A mi világunk

Az Invitel szolgáltatásai között a család minden tagja találhat szórakoztató időtöltést és hasznos 
tartalmakat. Az új, HD-ban is fogható Spíler TV például a focirajongók kedvence lehet, hiszen itt 
látható a Premier League 2016-2017-es évada. Emlékeznek még a Vad angyalra? A szintén nem-
rég indult Izaura TV-re kapcsolva a romantikus sorozatok kedvelői találkozhatnak majd jópár régi 
ismerőssel. Az Invitel gazdag tévécsatorna-választékában több mint 170 televízió- és rádióadó ta-
lálható, melyek közül többet HD minőségben is élvezhetünk az arra alkalmas televíziókészülékün-
kön. Ráadásul a hálózatfejlesztés által elérhető interaktív funkcióknak köszönhetően a műsorokat 
bármikor megállíthatjuk, visszajátszhatjuk, sőt még fel is vehetjük, így valóban akkor tévézhetünk, 
amikor időnk engedi.

„Az Invitel folyamatosan keresi a fejlesztési lehetőségeket, legyen szó pályázati, vagy akár saját 
források bevonásáról. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a szolgáltatási területeinken 
található települések fejlődéséhez és digitális felzárkóztatásához. Hálózatfejlesztési törekvéseinket 
a jövőben is folytatni fogjuk és bízunk abban, hogy egyre több címre juttathatjuk el a nagy se-
bességű internetet és az erre épülő minőségi tévészolgáltatásokat” – mondta Horváth Csaba, az 
Invitel régió menedzsere.

Nagyobb sávszélesség és új szolgáltatások kisvállalkozásoknak is 

Az Invitelre természetesen a munkánk során is számíthatunk. Az internet-, telefon- és TV-szol-
gáltatást tartalmazó Profi csomagok a kisvállalatok igényei szerint szabadon kombinálhatók, így 
testreszabott megoldást nyújtanak a felhasználóknak. A fejlesztéseknek köszönhetően a vállalko-
zások is élvezhetik a nagyobb sávszélesség előnyeit, sőt akiknek a napi üzletmenetben a feltöl-
tési sebesség is fontos, azok számára kedvező alternatívát nyújt az Invitel szimmetrikus internet 
szolgáltatása.                                                                                                                             (x)

GYORS INTERNET ÉS ÚJ TÉVÉCSATORNÁK –  
MIFELÉNK MÁR FEJLESZTETT AZ INVITEL

A lakossági és kisvállalati szolgáltatások iránt ér-
deklődők személyesen az Invitel Pontokban tájéko-
zódhatnak, illetve a lakossági ajánlatokról a 1288-as 
telefonszámon, a kisvállalatoknak szóló Profi port-
fólióval kapcsolatban pedig a 06 80 881 881-es zöld 
számon kérhetnek felvilágosítást. 
www.invitel.hu

A nagysebességű internetelérés alapjaiban változtatja meg a netezés és a televízió-
zás élményét mindannyiunk számára. Az Invitel hálózatfejlesztéseinek köszönhetően 
most már Csomádon és környékén is megtapasztalhatják a különbséget, akár ottho-
nukban, akár munkahelyükön veszik igénybe a cég korszerű szolgáltatásait.

A galgamácsai templomA vácegresi templom elölről fotózva



3

Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

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

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

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

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

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

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  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!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

CBA Baldauf Kft. és a  Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

„KI MIT TUD” Nyugdíjasoknak
Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona és a Kistérségi Idősügyi Tanács szervezésében 
november 26-án Erdőkertesen került megrendezésre a már hagyománnyá vált „KI Mit Tud”.
A versenyt a Kistérségi Társulás Elnöke Pásztor Béla Polgármester Úr Veresegyház Város Polgármes-
tere nyitotta meg. Megnyitójában hangsúlyozta a versenyek, az együttlétek jelentőségét az időskorú 
aktivitás fontosságát.

Dr. Pásztor László Erdőkertes község Polgármestere, mint vendéglátó mondott beszédet, elmondta, 
hogy mindig szívesen adnak helyet az ilyen és hasonló rendezvényeknek.

Az Idősügyi Tanács nevében megköszöntem a támogatásokat. Jó szereplést kívántam a fellépőknek.
A Kistérség nyugdíjasai közül egyénileg és csoportosan 26-an versenyeztek, egyéni ének, csoportos 
ének, színdarab, egyéni vers és tánc kategóriákban. A produkciókra mintegy 180 néző volt kíváncsi, 
nagy taps kísérte a produkciókat. Szakértő zsűri értékelte a teljesítményeket. A zsűri elnöke Venyige 
Sándor a Veres 1 Színház Igazgatója volt, tagjai: Hegedűsné Kripák Ildikó Csörög község polgár-
mestere, Törökné Sipos Magdolna az Őszi Napsugár Közhasznú Alapítvány elnöke és Zombor István 
helytörténész, nyugalmazott iskolaigazgató voltak. 

A KI-MIT-TUD-on a következő helyezéseket 
hozta meg a zsűri.

Egyéni ének kategóriában:

1. Varga Judit Őrbottyán
2. Török Istvánné Szada
3. Paszinger Imréné Veresegyház

Csoportos ének kategóriában:

1. Őrbottyáni Nyugdíjas Klub
2. Szivárvány Dalcsoport RádÉrünk+60
3. Öregfiúk Vácrátót

Színdarab kategóriában:

1. Őszirózsa Nyugdíjas Klub Galgamácsa
2. Kvassay Jenő Nyugdíjas Klub Őrbottyán

Egyéni vers kategóriában:

1. Nemes Béla Veresegyház Idősek Otthona
2. Nádasi Jánosné Barátság Nyugdíjas Klub  
 Erdőkertes
3. Kardos Gabriella Aranyeső Nyugdíjas Klub  
 Veresegyház

A zsűri különdíját Bencze Kálmánné Barát-
ság Nyugdíjas Klub Erdőkertes, és a Remény 
„Senior” tánccsoport kapta.

Különdíjban részesült még, mint a verseny leg-
idősebb tagjai: Nemes Béla bácsi és Kamaz Lász-
lóné Marika néni az Idősek Otthona lakói.
Az értékes díjakat a Kistérségi Társulás Önkor-
mányzatai ajánlották fel, melyet ezúton is köszö-
nök. Valamennyi versenyben induló Emléklapban 
részesült.

Nehéz dolga volt a zsűrinek, mert a jobbnál jobb 
teljesítmények közül kellett a legjobbakat kivá-
lasztani, valamennyi résztvevőt dicséret illeti, kö-
szönöm az aktivitást és a szerepléseket. 

A rendezvény szünetében a versenyzőket és a közönséget is vendégül láttuk. Sült csirkecomb, fasíro-
zott, kétféle saláta volt a menü, melyet az Idősek Otthona készített el és szolgált fel. A munkájukat a 
rendezvény szervezésében, a vendéglátás lebonyolításában köszönet illeti. Az ebéd utáni üdítő italokat 
GRAMEX 2000 Kft. ajánlotta fel.
Úgy érzem, hogy ez a rendezvény is elérte a célját, valamennyien egy kellemes élménnyel lettünk 
gazdagabbak.

Ismételten valamennyi segítőnek megköszönöm a támogatást, a végzett munkát.

                Nagy Miklós
                 Idősügyi Tanács Elnöke

A közönség és a zsűri

Énekes színpadi produkció

Vendéglátás
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Gazdaság

Fontos pályázati 
lehetőséggel 
indul az év!

Mint legutóbbi lapszámunkban is utaltunk rá, 
a következő évben is folytatódnak a nagy si-
kerű épületenergetikai pályázatok. Mivel a 
nagy érdeklődés miatt ezek a keretek várható-
an gyorsan kimerülnek, nemcsak a határidőkre 
érdemes fi gyelni, hanem arra is, hogy már jó 
előre felkészüljünk a lehetséges pályázatokra, 
és igyekezzünk megfelelni a feltételeknek.
Frissen jelent meg a ”Vállalkozások megújuló 
energia használatával megvalósuló épületener-
getikai fejlesztéseinek támogatása a közép-
magyarországi régióban (Bp. és Pest megye), 
kombinált hiteltermékkel” pályázati kiírás.
(VEKOP-5.1.1-5.1.2-16)
A pályázat mikro-és kisvállalkozások szá-
mára 2017. február 8.-tól nyújtható be. 
 
A támogatások mértéke: 
-  3 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza 
 nem térítendő támogatás, valamint
-  3 millió Ft és 50 millió Ft közötti   
 kedvezményes kamatozású éven túli 2%-os
 kamatozású kölcsön.
 
Pályázni lehet megújuló energiakorszerűsí-
tésre:
- napelem/napkollektor,
-  pellet, faelgázosító kazán stb. kialakítása,
-  napelemes rendszer hálózatra történő terme-
 lés kizárólag a használt épület vonatkozásá-
 ban,
-  külső hőszigetelés,
-  nyílászáró szerkezet csere,
-  nyári hővédelem (pl. redőny),
-  fűtéskorszerűsítés és használati melegvíz
 előállítás csere,
-   bel és kültéri világítási rendszerek cseréje,
-  hőszivattyús rendszerek kialakítása
 
FIGYELEM: csak komplexen lehet pályázni + 
energetikai vizsgálatok szükségesek!
(A pályázati hírek az Arundo Kft. segítségével 
jutnak el Önökhöz.)

A hónap híre
Ahogy mondani szokás, nyakunkon vannak az 
ünnepek, és a felkészülés, a bevásárlás, a boltok-
ba szaladgálás korántsem a legkellemesebb el-
foglaltság. A legjobb, ha átgondoltan, tervszerűen 
bonyolítjuk a vásárlást is, és tájékozódunk, hol, 
mit érdemes leginkább beszerezni.
A CBA térségi üzleteinek ünnepi kínálata nagyon 
ígéretes, nemcsak azért, mert megtalálható köz-
tük a környék legnagyobb élelmiszer-áruháza, a 
napokban egy éves Veres Center is a maga ren-
getegféle árucikkével, hanem, mert a karácsonyi, 
szilveszteri hozzávalókat hihetetlen kedvezmé-
nyekkel árusítják.

A karácsony előtti élőhal-akciót követően a Ve-
res és a Szada Centerekben az év végéig akciós a 
pulykamellfi lé, 1699 Ft/kg. Az ünnepi időszakban 
különleges ételekhez szánt húsféleségeket is talál-
hatunk a Príma boltokban, mint például a bárány-
hús, a wagyu marha, és természetesen a szilvesz-
teri asztalról elmaradhatatlan malachús.
Virsli kellene Szilveszterre? Nos, itt már 849 Ft/
kg áron találhat, nem is rossz minőséget, hanem 
füstölt bécsit. A juhbeles, roppanós fajtát szintén 
akciósan árusítják, 1290 Ft-ért kilogrammonként, 
de ezeken kívül még számtalan, különféle minő-
ségű, gyártású és árfekvésű virsli közül lehet vá-
logatni.

A fi nom húsételekhez jó kenyér is dukál: a saját 
pékségekben frissen sütött, egy kilós fehér kenyér 
139 forintba kerül mindössze ebben az időszakban. 
Az ünnepek alkalmából sütni is kell valamit! 
Használjunk ehhez kiváló minőségű gyermelyi 
fi nomlisztet, ami most kilónként csak 99 Ft, és 
a klasszikus Ráma sütőmargarinnal – ami 500 
grammos csomagolásban most 349 Ft – remek 
házi fi nomságokat varázsolhatunk. 

A karácsonyi, szilveszteri partik elképzelhetetle-
nek koccintás nélkül, így hát akciósan kapható 
sokféle bor, sör és egyéb szeszesital is. Az újévi 
koccintáshoz elengedhetetlen Törley pezsgő most 
palackonként csak 849 Ft-ért gondoskodik a meg-
felelő jó hangulatról az év végén.

Igen, valóban nem mindenki született konyhatün-
dérnek, vagy lehet, hogy a sok munka mellett ide-
je, kedve nem marad a sütésfőzésre… Nem kell 
viszont lemondania hagyományos, szerencseho-
zó ünnepi ételekről, amelyeket a CBA boltokban 
működő grillbárokban megrendelhet az ünnepek-
re. Aki akár halászlét, akár sültet vagy töltött ká-

posztát fogyasztana konyhai felfordulás nélkül, a 
készételeket házias minőségben megveheti.
Az év végi hajszában fontos lehet, hogy időt ta-
karítsunk meg, így hasznos tudni, hogy a Szada 
és a Veres Centerekben csekkbefi zető automaták 
is működnek! A berendezések segítségével bank-
kártyával fi zethetjük be a számláinkat, illetve egy 
kijelölt pénztárban a csekkek készpénzzel is befi -
zethetők. ( Használatukról bővebb ismertetőt talál 
lapunk 9. oldalán. Szerk.)
Karácsony után a boltok melletti területen a fe-
nyőárusok helyét átveszik a tűzijátékboltok, ahol 
az újévköszöntő hangoskodás kellékei az előírá-
soknak megfelelően beszerezhetők, illetve vissza-
válthatók lesznek.

A térségi CBA boltok – Szada Center, Veres 
Center, CBA Bevásárlóház és CBA Cent – az 
ünnepek idején a következő napokon tartanak 
ZÁRVA: december 25., 26., január 1. A többi 
napokon a nyitva tartási rend szerint várják a 
vásárlókat.

A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs Szövetséggel kö-
zösen -– a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámoga-
tásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisz-
tériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalával és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal 
együttműködve – 25. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2016. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar In-
novációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, 
összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:
• a 2016. évi Ipari Innovációs Díj,
• a 2016. évi Agrár Innovációs Dij,
• a 2016. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint
• a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovációs Díja és
• a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.

A legeredményesebb, 2014. január 1. után alapított innovatív, kezdő 
(startup) vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség „2016. év leg-
jobb kezdő (startup) vállalkozása” díját nyeri el.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyar-
országon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2016. évben 
kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új 
eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az 
innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-
how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2017. március végén kerül sor az Országházban.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért 
tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke prof. Pálinkás Jó-
zsef, az NKFI Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2016-ban elért többleteredmény/

Vásároljunk gazdaságosan az ünnepekre

Csekkbefi zető automata a Veres Centerben

Felhívás

PÁLYÁZAT A 2016. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRE
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Gazdaság
A hónap tudnivalója

A 2017. évi állami költségvetési rendelet szerint 
jelentős elvonásra számíthatnak az önkormány-
zatok a következő évben: szolidaritási hozzájá-
rulás megfizetésére kötelezik őket, az iparűzési 
adóbevételeik arányainak függvényében. 

Ennek értelmében a nagyobb saját bevételekkel 
rendelkező települések fizetik majd be a leg-
magasabb összegeket az állami büdzsébe, és a 
jelentős iparűzési adóbevétellel rendelkezők így 
kevesebb bevétellel számolhatnak majd jövőre.

„A szolidaritási hozzájárulás csak a legtehető-
sebb, legtöbb bevétellel rendelkező önkormány-
zatokat érinti. A lényege, hogy az úgynevezett 
beszámítás-kiegészítés rendszerével szemben ez 
a hozzájárulás nem csak bizonyos támogatások 
csökkentését jelenti. Az érintett önkormányza-
tok saját bevétele nemcsak a kötelező önkor-
mányzati feladatok színvonalas ellátását, hanem 
a település fejlesztése mellett számos önként 
vállalt feladat ellátását is lehetővé teszi. 

A szolidaritási hozzájárulás a települések közöt-
ti jelentős különbséget éppen a legtehetősebb 
önkormányzatok tekintetében tompítja, miköz-
ben az úgynevezett kiegészítés többlettámoga-
tást biztosít a legszegényebb önkormányzatok 
számára.” – szól a hivatalos magyarázat. (Forrás 
168.hu)

Mivel Veresegyház a magas iparűzési adóbe-
vétellel rendelkező települések kategóriájába 
tartozik, akár egy milliárd forintnyi hozzájáru-
lás fizetésére lehet kötelezett egyes számítások 
szerint. A változás miatt elkerülhetetlen, hogy az 
önkormányzat bizonyos adónemek növelésével 
kompenzálja az elvonás miatti bevételkiesést.

A képviselő-testület november 30-i és december 
13-i ülésén döntött a GAMESZ által üzemelte-
tett lakossági hulladéklerakó lerakási díjának 
emeléséről, illetve néhány adónem és térítési díj 
változásáról is.

A városban jövőre emelkedik a kommunális 
adó mértéke, a jelenlegi évi 25 000 Ft helyett 
28 500 Ft-ot kell majd fizetni ingatlanonként. 
Mint az előterjesztés indoklásaként Pásztor Béla 
polgármester elmondta, a költségvetés így több 

mint 20 millió forint többletbevétellel számol-
hat a következő évben ebből az adónemből, ami 
nem elhanyagolható, hiszen a városnak minden 
lehetséges módon növelnie kell a bevételeket, 
hogy az itt élők számára megszokott körülmé-
nyeket biztosítsa. 
Mint elmondta, a kommunális adó 2012 óta nem 
emelkedett, és megfizetésére az elmúlt évben 
mindössze 65-en kértek valamilyen kedvez-
ményt. Az emelés után havi szinten alig 280 fo-
rinttal kell majd több kommunális adót fizetni, 
ez az emberek számára nem jelenthet túl nagy 
terhet, és remélhetőleg elfogadják majd.  A rá-
szorulók, nehéz anyagi helyzetben lévők termé-
szetesen ezután is kérhetnek mentességet, illetve 
kedvezményt.

Nagyobb mértékben, 50 százalékkal emelkedik 
viszont a testületi döntés értelmében a városban 
fizetendő telek- illetve építményadó. Ez utób-
bi elsősorban a vállalkozásokat érinti, amelyek 
üzemeket, műhelyeket működtetnek Veresegy-
házon. 

Az utóbbi öt évben ez az adónem sem változott, 
a jövő évtől azonban szükség van emelésre, 
hogy az adókiesést pótolják. A másfélszeresére 
emelkedő adóteher fejében a város biztosítani 
tudja a cégek, vállalkozások számára az átlagon 
felüli infrastruktúrát, a minél jobb működési fel-
tételeket, így a nagyobb adófizetési kötelezett-
ség nem fogja vissza az eredményességüket. 

A polgármester a pénzügyileg kevésbé szilárd 
vállalkozások számára szintén felajánlotta a 
könnyítés lehetőségét, hangsúlyozva, hogy bízik 
benne, hogy a legtöbb cég számára az emelés 
nem okoz majd gondot.

A testület döntött arról is, hogy ezentúl központi-
lag határozzák meg a közterület-használati díjat.

A polgármester képviselői indítványra válaszol-
va elmondta: nem ért egyet azzal, hogy a Kor-
mány azoktól a településektől von el bevétele-
ket, amelyek többet tettek a saját fejlődésükért, 
mert ezzel elvehetik az önkormányzatok ambí-
cióját a fejlődésre. Veresegyház írásban kérte az 
elvonás felülvizsgálatát, és reméli, hogy a Kor-
mány változtat a tervén. 

többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újsze-
rűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/ nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, 
 többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) 
 forrás mennyibben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. FEBRUÁR 15., 15 ÓRA

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy 
e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., 
innovacio@innovacio.hu. címre.
Bővebb információ: www.innovacio.hu

 ELVONÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL
Télen járj lassabban!

Az igazi fagyos reggelek beálltával megjelen-
tek a forgalmas utak menti árkokban az autók 
is, és sajnos, csaknem naponta történik ennél is 
nagyobb baleset. Sokan mintha nem vennének 
tudomást róla, hogy az időjárás megváltozásá-
val bizony a vezetési szokásokon is célszerű 
változtatni, és maga a jármű is több törődést 
igényel. A Pest megyei rendőrkapitányság ta-
pasztalt munkatársainak tanácsai elsősorban 
nekik szólnak…

Ha munka után fáradtan hazaérve csak fedetlen 
helyre van lehetőség parkolni, nagyon hasznos 
lehet, ha autónk szélvédőjét letakarjuk. Más-
nap reggel elindulás előtt nem kell a szélvédőre 
fagyott hó és a jég letakarításával kezdenünk a 
napot. Célszerű az ablaktörlőket felhajtani, így 
azok se fagynak a szélvédőhöz. Fontos, hogy 
figyeljünk az ablaktörlő lapátok minőségére, 
cseréljük le azokat, ha már elhasználódtak.

Amennyiben a téli hidegben pár perccel ko-
rábban kelünk, annyival több időt adunk 
autónk motorjának, hogy az felmelegedjen. 
Így nem csak a jegesedést szüntethetjük meg, 
hanem a motort is kíméljük és a leolvadt szél-
védőn tökéletesen kilátunk, egyben sokkal kel-
lemesebb érzés a meleg utastérben útnak indul-
ni. Érdemes a hidegindításkor a ventilátort, a 
hátsó ablakfűtést, a rádiót és más egyéb elekt-
ronikus rendszert kikapcsolni, mert mindez a 
motortól energiát von el.  

A hideg idő az elektromos berendezések el-
lensége, főként az autó akkumulátorának nem 
tesz jót. Állapotát könnyen ellenőrizhetjük ott-
hon is. Kapcsoljuk fel a fényszórókat, mielőtt 
beindítjuk a motort. Ha a motor beindítása után 
fényesebben égnek a fényszórók, akkor érde-
mes vizsgálat alá vetni az akkumulátort.

Előfordul, hogy az ajtónyitó fogantyúk is be-
fagynak. Ekkor öntsünk meleg, de nem forró 
vizet rájuk, ezáltal felolvadnak, és könnyedén 
nyithatók lesznek.

Fontos a téli, fagyálló ablakmosó folyadék 
használata, hogy az még véletlenül se fagyjon 
rá a szélvédőre, ne fagyjon bele a tartályba és a 
csövekbe sem. Mivel a motorolaj a hideg idő-
ben besűrűsödik, válasszunk hideg időjárás-
hoz való kenőanyagot, a könnyebb indítás és 
a motor jobb kenése érdekében.

A téli közlekedés alapvető kelléke a téli gu-
miabroncs. A jeges, csúszósabb utakon nagy 
jelentőséggel bír a gumik tapadása. A biztonsá-
gos közlekedés érdekében 7 Celsius fok alatt 
már téli gumival ajánlott az autókat felsze-
relni! Fontos tudnivaló, hogy a téli gumi jó-
tékony hatása nem érvényesül, ha már ko-
pott, tehát figyeljünk az állapotára is.

Hosszú út előtt érdemes a fent említett óvintéz-
kedések mellett pár plusz dolgot az autóba ten-
ni. Alapfelszerelés legyen a jégkaparó illetve 
a hókaparó kefe. Hegyvidéken a hólánc is 
fontos lehet, de pl. Ausztriában, Szlovéniában 
és Szerbiában kötelező a hólánc használata, ha 
azt az időjárási viszonyok indokolják.
Minden esetben tartsuk az út- és látási vi-
szonyoknak megfelelő sebességet, közleked-
jünk óvatosan, biztonságosan, nagyobb kö-
vetési távolságot tartva!



JÓSZOLGÁLATBÓL JELES

Régóta megszokott, hogy minden évben elhozzák nekünk a Mikulást, kará-
csony előtt szeretetebédre hívnak, nyáron horgászni tanítják a gyerekeket, 
akiknek nem telik drága táborozásra, Gyermeknapra rendezvényt szerveznek 
nekik. Még rengeteg mást is tesznek különösebb hírverés nélkül az ÉVÖGY 
aktivistái, egyszerűen azért, mert úgy gondolják, hogy bárki kerülhet olyan 
helyzetbe, hogy mások segítségére szorul, és a jó cselekedet mindenkinek 
csak javára válik: annak is, aki kapja, annak is, aki adja. Írásaink arról szól-
nak milyen is hétköznapi angyalnak lenni…

A hetedik családtag

Szerényen álldogál a kertesi főúton a sátortetős kockaház. Az udvar üres, 
markológép tisztította meg az ősi gaztól. Csend honol a portán. 
Bezzeg odabent! Öt eleven fiúgyermek, mint az orgonasípok, a legkisebb 
két és fél éves, a legnagyobb kilenc. Mind egyszerre, teljes hangerővel érvel 
amellett, hogy miért ő kezdje az esti fürdést. Van még egy kis idejük csatáz-
ni, a mosógép most öblít. Anyukájuk megpróbál szót érteni a „férfinéppel”, 
nem sok sikerrel. 
Vendég vagyok, a család „hetedik tagja” hívott meg, az ÉVÖGY (Élhető 
Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egyesület). Honlapju-
kon így fogalmaznak: „Mi azért dolgozunk, hogy mindenki esélyt kapjon 
a tanulásra, a tudásra, szabadsága kiteljesítésére, a jó és hasznos életre…” 
Az ÉVÖGY képviseletében, Leviczki Tamás az előszobában állva sorolja, 
mi mindennel foglalkozik az egyesület.  
-A legújabb projektünk helyszínén állunk: öt gyermekkel maradt özvegyen 
és fedél nélkül ez az anyuka Erdőkertesen. Veresegyház támogatásával vet-
tük meg nekik ezt az ingatlant. Munka után, sokszor éjszakába nyúlóan folyt 
a villanyszerelés, a burkolás, a festés, hogy mielőbb lakhatóvá tegyük. Jö-
vőre tán a huzatos ajtók, ablakok cseréjére is összejön a pénz. A tél beállta 
előtt sikerült is beköltöztetni a családot, itt már nyugodtan folytathatják az 
életüket.  

A legrégebbi programunk a hagyományos gyereknapi rendezvényünk. Idén 
tizedszer hívtuk meg a nagycsaládosok gyermekeit egy kis játékra, kikap-
csolódásra. Azt kell mondjam, egyre sikeresebb, egyre jobban szervezett 
ez az esemény. Tíz évvel ezelőtt még a városi gyereknap mellé kínáltunk 
alternatívát, olyan nagycsaládosokat céloztunk meg, akiknek nincs pénzük 
arra, hogy egy „fizetős” rendezvényen vegyenek részt gyermekeikkel. Már 
az első gyermeknap is teljesen ingyenes volt a családoknak. A második al-
kalom több szempontból is emlékezetesre sikerült. Egyfelől a kicsi helyen 
olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már-már botrányba fulladt az egész, 
másfelől az ott lakók életét is megkeserítettük. El is költöztünk a Búcsú tér-
re. Az ötödik alkalommal már mi kaptunk felkérést a városi gyereknap meg-
szervezésére, megrendezésére.  Ez komoly elismerést jelentett. 
Nem kevésbé sikeres a horgásztáborunk sem, idén már kilencedszer hirdet-
tük meg. Gruber Mihály alapító tagunk elhunyta miatt hagytunk csak ki egy 
évet. Mióta újra kezdtük, már az ő nevét viseli a gyerektábor. Idén úgy volt 
nyolcvanöt résztvevőnk, hogy közel ötven gyereket kénytelenek voltunk el-
utasítani a férőhely szűkös volta miatt. Büszkék vagyunk arra, a jövő július 
végén induló horgásztáborra már most van vagy harminc jelentkezőnk. 
És ami a legutóbbi rendezvényünket illeti: idén tizenegyedik alkalommal 
öltöttem magamra a mikulásruhát. Azon télapók egyike vagyok, akinek saját 
„egyenruhája” van – bár az övemet napok óta nem találom ☺. A kezdetek-
kor a nagycsaládosokat céloztuk meg ismét, kivilágított pónifogattal jártuk 
a várost, három napon át. Egyszer elmaradt a városi mikulásünnep, és ha-
marjában megszerveztünk egy kakaó partit a városi gyerekeknek. Annyi a 
gyerek a városban, hogy két mikulás is alig győzi, idén a télapó segítségül 
hívta az inasát is.

Mi hoztuk létre, mi építjük, szépítjük, büszkék vagyunk harcművészeti köz-
pontunkra, mely kettőszáznyolcvan négyzetméter teli-tatamis küzdőteret 
foglal magában. Itt kaptak helyet, kétszázhúsz négyzetméteren, a kiszolgáló 
helységek. Helyet adunk a Darts Klubnak, ahol az idén három rangos ver-
senyt is rendeztek. Az idei fejlődés látványos, külső vakolatot, hőszigetelést 
kapott a csarnok, elkészültek a zuhanyzók, öltözők. Már nem egy elhanya-
golt ipari csarnokhoz érkeznek a látogatók és a versenyzők, hanem rende-
zett környezet fogadja őket. Még bajlódunk a fűtéssel, de rövidesen ez is 
megoldódik. Ablakokat kéne cserélni, de csak annyit költhetünk, amennyi 
pénzük van.  
A motiváció érdekel? A motiváció az egy jó kérdés. Én otthonról hoztam a 
tenni akarást.  Aki egyesületünkben van, mind jó szándékú, segíteni akaró 
ember, aki vagy örökölte, vagy felismerte, hogy az embereken segíteni kell.  

(Lejegyezte: Horváth G. István)
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A hónap témája

Az elmaradhatlan ÉVÖGY Mikulás ünnepség

Családi nap anno, az ÉVÖGY szervezésében

Gyermeknapi rendezvény

Karácsonyi szeretetebéd a múltból

Sok éve népszerűek a nyári horgásztáborok



7

Kultúra

A hónap híre

Sportcsarnok adóból

A Magyar Kézilabda Szövetség is hozzájárulá-
sát adta, hogy a General Electric éves társasági 
adó befizetéséből Veresegyház sportcsarnokot 
építsen. 

A cég által befizetett összeg, amelyet erre a cél-
ra ajánlott fel, 980 millió forint, amit önerőből 
kiegészítve, körülbelül 1.5 milliárd forintból 
valósulhat meg a beruházás, amely újabb nagy 
mérföldkövet jelent majd a város sportéletében.

HA MINDENKI SEGÍT…..

 Idén tavasszal egy ismerősünk hívta fel a fi-
gyelmét egyik önkéntes társunknak, hogy az 
akkor is már Erdőkertesen, albérletben lakó 
fiatalasszony bajban van, és a lakhatásában se-
gítségre van szüksége. – meséli a legutóbbi ak-
ciójukat az ÉVÖGY vezetője. Láttuk, milyen 
szorgalmas, és mennyit tesz, hogy a gyereke-
ket megfelelően ellássa, a velük történt tragé-
dia, édesapjuk elvesztése után hogyan áll helyt 
a mindennapokban. 
 Nem sokat gondolkoztunk, segítségére siet-
tünk, megismertük őt és körülményeit szemé-
lyesen is, és városunk, Veresegyház vezetőinél 
érdeklődtünk megoldást keresve. 
 Polgármester úr tőlünk és az érintett fiatalasz-
szony személyes elmondásából is megismerte 
a helyzetet, és összefogást kezdeményezett Er-
dőkertes vezetőjével, hisz a család ott élt, oda 
jártak iskolába-óvodába a gyerekek. Az ő érde-
kük volt az első, hogy a kialakított kapcsolata-
ik, stabilitásuk ne változzon. Sok-sok egyez-
tetés után, a körülmények mérlegelésével és 
a döntéshozók felelősségének köszönhetően 
sikerült elérni, hogy Erdőkertes Veresegyház 
támogatásával vásároljon egy házat, amit a 
rászoruló család tartós bérletként megkaphat, 
méltányos áron. Ezt a házat újítottuk fel a fenti 
cikkben leírt módon, munkánk és családunk 
mellett, szabadidőnkben. 
Örömmel tölt el minket is, hogy segíthettünk. 
Jó látni, hogy a sok kihívással küzdő család 
legalább a lakhatás terén nyugodt lehet, meleg, 
komfortos, biztonságos, iskola-óvoda közelé-
ben lévő lakást kaptak.  
E sorok írója az érintett fiatalasszonyt is meg-
kérdezte, aki elmondta, hogy nagyon hálás 
az ÉVÖGY önkénteseinek, amiért segítették 
a lakáskérdés megoldásában. Nem szeretné 
kihagyni, hogy a gyerekek óvodai gondozói 
is kivették ebből a részüket, és családtagjaik 
bevonásával részt vettek az ingatlan felújításá-
ban. Köszönetet mond mindenkinek, aki segí-
tett rajtuk!                                              (FH.)

 CSOMÁD, MŰVELŐDÉSI HÁZ

Január 22. 16 óra - A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából Laukó Istvánné kiállításának megnyi- 
tója 
Az Erzsébet Királyné Színház bemutatja: 
Székelységek c. előadását
Január 25. 10 óra – Magyarország tájai, 3D  
filmvetítés
Január 28. 19 óra – Jelmezbál

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS  
KÖNYVTÁR

2017. januári előzetes:
Január 11-ig tekinthető meg a Budai Képzőmű-
vész Egyesület alkotóközösség tagjainak kiállítá-
sa. Kiállítók: Papp Cecília, Tarcsányi Ottília, Ri-
maszombati Izabella és Máhrné Angyal Gabriella 
Január 21. (szombat) A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA 

Kiállítás megnyitó: Mesél a múlt - Időutazás a 
1920-as évekbe Tóth Zoltán üvegnegatívjai - fo-
tókiállítás „Múlt század projekt”.
 „Valamikor az 1980-as évek végén egyik nap 
édesapám valóságos kincsekkel tért haza a mun-
kából. Valahol Rákospalotán dolgoztak, ha jól 
emlékszem egy régi házat újítottak fel. Ennek a 
régi háznak a padlásán hevertek elfeledve a do-
bozok, melyek az 1920-as években készült fotók 
üvegnegatívjait rejtették. Kiskoromban sokat né-
zegettem ezeket az ég felé tartva, és közben azon 
merengve, hogy kik lehettek ezek az emberek... 
Aztán sokáig én is elfeledkeztem róluk, néhány 
dobozkának sajnos nyoma veszett, de mintegy 
100 db üveglemezt a mai napig féltve őrzök. Egy 
kis leleményesség és némi számítógépes grafika 
segítségével varázsoltam pozitívvá őket. Ez a ki-
állítás egy időutazás. Aki megnézi ezeket a fotó-
kat, feltárul előtte a majd’ 100 évvel ezelőtti világ 
egy kicsiny része: kirándulások, csoportképek, 
beszédes tekintetek. „(T.Z.) 

Január 27. (péntek) 18.00 
BioPont klub Téma és előadó szervezés alatt 
Programgazda: Varga-Farkas Edit Sára 

VERESEGYHÁZI VÁCI MIHÁLY MŰVE-
LŐDÉSI HÁZ ÉS UDVARHÁZ GALÉRIA

 
Január 6. 18.00  – Épül-szépül Veresegyház 
címmel fotókiállítás nyílik Ferenczi János és 
Lethenyei János munkáiból
Január 7. 19.00 - Ella István orgonaművész újévi 
koncertje a Szentlélek templomban
Január 20. 19.00 – A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából ünnepség a Szabadidős és Gazdasági 
Innovációs Központban
Január 21. 19.00 – Menyecskebál a művelődé-
si házban a Veresegyházi Hagyományőrző Népi 
Együttessel 
Január 28. 19.00 – Bál az Iskolaszék szervezésé-
ben a Mézesvölgyi Általános Iskolában
Január 29. 16.00 – Az ipolybalogi Szent Korona 
Kórus fellépése a Szentlélek templomban

TÖTTÖS kortárs művészeti gyűjtemény
Január 7-ig tekinthető meg a veresegyházi Udvarház Galéria legutóbbi kiállítása, amely a TÖTTÖS 
kortárs művészeti gyűjteményből ad válogatást. 
Az alkotók: BÉNYI László, BERNÁTH Aurél, BOD László, CZÓBEL Béla
DOMANOVSZKY Endre, DOMJÁN József. FÉLEGYHÁZI László,
GYARMATHY Tihamér, IVÁNYI Grünwald Béla, JAKAB Mihály
KORNISS Dezső, KOSZTA József, KRIZSÁN János
LIGETI Antal, NÉMETH Miklós, SCHEIBER Hugó,
SCHÉNER Mihály, SCHOLZ Erik, SZÁNTÓ Piroska, SZŐKE Zoltán, TÓTH Ernő,
TÓTH Menyhért, VÁRNAI László, VÉN Emil,  WAHORN András,
XANTUS Gyula, ZSIGÁR István

 Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum, UDVARHÁZ Galéria
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. II. em. 331.
 
A kiállítás megtekinthető, 2017.01. 07-ig, minden nap 10 és 17 óra között
„Egy gyűjtemény, nem csupán gyűjtője számára lehet érdekes. Hiszen, amit emberi kultúrának 
tartunk, annak része a művészet is. Amely, adott esetben a valóság elbeszélhető történetét, a létér-
telmezést is szolgálja. Olyan lenyomat, melynek ismerete nélkül, nehezen tudjuk önmagunkat elhe-
lyezni a világban. Hiszen, eme tárgyi fragmentumokon keresztül látható és érzékelhető az adott kor 
társadalmának, érzelmi, gondolati, és esztétikai viszonya a világhoz.  Manapság, nem kérdésfelte-
vések vannak, hanem erőteljes válaszok. A válaszadást, - jelen esetben, a bemutatott gyűjtemény is 
megadhatja.”- Klement Zoltán, a kiállítás kurátora.

Januári programok a Kistérségben
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Kultúra
A hónap híre

Betlehemi emlékek

Fotókiállítás nyílt a veresegyházi Tájházban december 10-én az elmúlt évek betlehemi programja-
inak felvételeiből. 
A városban az Agora Kör aktivistáinak szervezésében már 15 éve kerül sor a karácsony előtti utolsó 
hétvégén a városi Betlehem felállítására, a hagyományőrző csoportok ünnepi fellépésére, és a város-
lakók vidám, teás, forralt boros, zsíros kenyeres ünnep előtti közös ráhangolódására. 
A kiállítás a másfél évtized legjobb fotóit  mutatja be az érdeklődőknek a Fő úton található, felújított 
Tájházban.

MIT MIÉRT TESZÜNK  
KARÁCSONYKOR?

Ön is minden karácsonykor fenyőt díszít, mákos 
bejglit süt, halászlét főz? Akkor is kerül rántott 
ponty az asztalra, ha egyébként egész évben nem 
süt halat? A világért sem tálalna Szilveszterkor 
narancsos kacsát malacsült helyett, pedig bele 
sem gondol, miért kötelező ilyenkor ez az étel, 
ahogyan az újévi lencse is? Bizony, megállapít-
hatjuk, hogy a jelképek átszőtte hagyományok 
már úgy beleépültek az ünnepeinkbe, hogy jófor-
mán gondolkozás nélkül követjük azokat. Pedig 
valaha mindegyiknek megvolt a magyarázata: 
lássuk csak, mit miért teszünk az év végi ünnep-
körben!

Karácsonykor fenyőt díszítünk a 19. század óta, 
ami örökzöld lévén az örök életet szimbolizálja. 
Zöld színe az új élet, a megújulás reményét je-
lenti.  Az ágak spirális elrendezése az életspirált 
jelenti, ezért úgy válasszuk ki, hogy az ágai ará-
nyosak legyenek, kiugrások, kihagyások nélkül. 
Csúcsa is lehetőleg élettel teljes legyen. Mivel a 
halott élet-spirálnak, a kivágott fának nincs ereje, 
jobb, ha cserepes, élő fát választunk, amit az ün-
nepkör után kiültetünk.

Az év legsötétebb periódusában járunk, ilyenkor 
a legrövidebbek a nappalok, leghosszabbak az éj-
szakák: hagyományosan gyertyát gyújtunk, ami 
a fény szimbóluma. A keresztény szimbolikában 
Krisztust jelképezi.

Nem véletlen, hogy a karácsonyfát színes göm-
bökkel díszítjük: a gömb, az ideális test, a tökéle-
tesség és a harmónia szimbóluma. A legtökélete-
sebb térforma, a Földet körülvevő égbolt formája. 
A gömb, vagyis az ég, és a kocka, azaz a Föld 
együtt a világmindenséget, a teljességet alkotja. 
A karácsonyfára, de az ünnepi asztalra is kerül a 
kezdetek óta dió és alma. Nem véletlenül: az alma 
egyrészt a bűnbeesésre emlékezteti az embert, de 
ezzel ellentétesen a termékenység, a szépség jel-
képe is, így a kisdedre is utal. Az arany szín és az 
alma párosítása sem véletlen: az aranyszínű alma 
a tudás és a bölcsesség szimbóluma, ahogyan az 
arany dió is. A dió az egészség, a jövő generáció-
jába vetett hit és a tudás jelképe is. A dió a tudást 
az emberi agyhoz hasonló mintázata miatt jelké-
pezi, ezen kívül pedig az apró magban ott rejlik 
egy idővel hatalmasra növő fa lehetősége is.
Az ünnepkor többfelé elosztott alma a család ösz-
szetartozását jelképezte, annyi cikkre vágták, ahá-
nyan az asztalt körülülték, s azt remélték, hogy ha 

valamelyikük eltéved, eszébe jut, kivel ette együtt 
az almát, és hazatalál.

A bab, a lencse bőségszimbólumok, régen úgy 
tartották, hogy aki ezekből a hüvelyesekből eszik, 
arra jólét várt az elkövetkező évben. A mákos éte-
lek, tésztaféleségek (mákos guba, derelye, mákos 
metélt, később a bejgli) fogyasztásától ugyancsak 
bőséget és egészséget remélték.

Fontos szerep jut a halételeknek is a karácsonyi 
asztalon, hiszen az ételek többségének ilyenkor  
varázserőt tulajdonítottak elődeink: a halpikkely 
sok pénzt jelentett – és a hal gyors mozgása miatt 
– a család előrehaladását jelképezte az új évben.

A másik legfontosabbá vált fő karácsonyi fogás, 
a pulyka, szárnyas lévén tiltott étel lehetne a ha-
gyományok szerint, hiszen a baromfi úgymond 

„elkaparja a szerencsét”, ám kivételként mégis 
begyűrűzött a tengerentúlról, és elfogadottá vált 
a hagyománytisztelő karácsonyi menüsorban is. 
Az ünnepi dekorációkban, terítékekben az arany 
és a piros szín dominál karácsonykor, melyek a 
bőséget, termékenységet, gazdagságot sugallják.

Régen a karácsonyi asztalon maradt maradéknak, 
morzsának is különleges erőt tulajdonítottak, és 
a világért sem dobták volna ki. Inkább gondosan 
összesöpörték, megőrizték, és betegségek kúrálá-
sára használták, vagy tavasszal elszórták a földe-
ken a jobb termés elérésének reményében. 

Történelem helyben

Szülőföldünk ősidőkben címmel régészeti ván-
dorkiállítás nyílt a vácrátóti művelődési házban 
a váci Tregor Ignác Múzeum gyűjteményéből.  

A tárlat január 5-ig tekinthető meg a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban (Vácrátót, Szabad-
ság u. 28.)

A hónap híre

Emlék egy régebbi eseményről, gyerekek betlehemes játéka
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Környezetvédelem

A fenyőfák elszállítása

Az új évben két alkalommal fogjuk ügyfeleinktől 
begyűjteni a karácsonyfákat. 2017. január 09. és 
január 20. között, az adott település hulladékgyűj-
tési napján. A fenyőfákat kérik a hulladékgyűjtő 
edények mellé kihelyezni, reggel 6 óráig.
 Előfordulhat azonban, hogy csúszik a begyűjtés 
időpontja, és a fenyőket csak más napon, legké-
sőbb a következő hulladékgyűjtési napon tudják 
csak elszállítani, ezért kérik, hogy a kihelyezett, 
de el nem szállított fákat ne vigyék vissza az in-
gatlanok elől.

Szilveszteri üveggyűjtés

A szilveszteri, újévi mulatságok után rendkívü-
li üveggyűjtő járatot szervez a szolgáltató, és a 
többlet-üveg mennyiséget begyűjtik.
Gyűjthető üvegek: üdítős, sörös, befőttes, egyéb 
italokat tároló üveg.
Nem gyűjthető üvegek: műanyag palack, záróku-
pakok és azok gyűrűje, ablaküveg, autóüveg, por-
celán, kerámia, hőálló üvegtál (jénai), fénycső, iz-
zólámpa, villanykörte, szemüveg, nagyító, sörös, 
konzerves dobozok

Az utóbbi években megnőtt a háztartási hulladé-
kok között az üveg aránya. A szín szerint válo-
gatott üvegek szinte 100 százalékban hasznosít-
hatóak, ami szükségessé teszi az üveg szelektív 
gyűjtését is. A szelektíven gyűjtött üveget tisztí-
tást követően darabokra zúzzák, majd nagy telje-
sítményű mágnes segítségével eltávolítják belőle 
a fémdarabokat. Következő lépésként az egyes 
színeket elkülönítik egymástól, a darabokat beol-
vasztják, formába öntik, így újra felhasználható-
vá válik a csomagolóipar számára. Az elkészült 
végtermék minősége szinte azonos az új üvegek 
minőségével, azonban az előállításához egytize-
dével, egyötödével kevesebb energia szükséges. 
Az üveggyűjtésről weblapunkon az adott telepü-
lés gyűjtési rendjére kattintva az üveghulladék 
gyűjtőpont alatt talál bővebb információkat.

Karácsonyi csomagolóanyagok

Közeledik a Karácsony. Nem a csomagolás a 
lényeges, hanem az ajándék, amit rejt. Legyünk 
tudatosabbak a csomagolásakor: válasszunk kör-
nyezetbarát vagy újrahasznosított anyagokból ké-
szülő borítókat, zacskókat! Színes magazinok ol-
dalaiból is lehet vidám és praktikus csomagolást 
készíteni – figyelmeztet a Zöld Híd. A decemberi 
hónapban a lakossági hulladék közel fele lehet 
csomagolóanyag, amiből rengeteg plusz-hulladék 
keletkezik. Jó részük szelektíven gyűjthető, ezért 
a csomagolóanyagokat ne a kukákba helyezzék!

Szelektív hulladékgyűjtés rendje a téli szezonban 

A Zöld Híd szolgáltatási területén 2016. decem-
ber elsejétől változik a szelektív és a zöldhulladék 
gyűjtési rendje, mivel a szolgáltató december el-
sejétől visszaáll az egyműszakos munkarendre. 
A korábbi évek tapasztalatai alapján a Zöld Híd 
Régió NKft. munkatársai plusz egy alkalommal 
még mindenhol begyűjtik a zöldhulladékot a 
meghirdetett utolsó gyűjtési nap után 2 héttel.

Lakossági hulladékátvétel nyitva tartásának 
változása

A Kerepes, Ökörtelekvölgyi központban műkö-
dő lakossági hulladékátvétel időpontja december 
5-től megváltozik. Átvételi időpontok: munkana-
pokon 8:00 és 16:00 között.

Gépesített csekkbefizetés

Múlt év májusában írtunk a veresegyházi pos-
tán uralkodó állapotokról. Akkor ígérte meg a 
szóvivő asszony, idézem: „tervezzük ügyfél-
hívó rendszer bevezetését a postán, melynek 
segítségével strukturáltabb, hatékonyabb lesz 
az ügyintézés” nos, a hivatal állta a szavát, az 
elképzelésből valóság lett. 

Hogy valóban strukturáltabb lett-e az ügyinté-
zés és hatékonyabb lett-e a munka azt nem tud-
juk. De hogy gyorsabb nem lett a kiszolgálás 
az biztos. 

Akkor javasoltuk, hogy a számosztó masina 
helyett inkább csekkbefizető automatákra len-
ne szükség. Időnként megnéztük a posta hon-
lapján a listát, de nem szerepelt Veresegyház az 
„automatizált” csekkbefizetők sorában. Most 
sem szerepel.

Lista ide, lista oda, jött az örömteli hír:
Csekkbefizető automatát szerelt fel a posta  
Veresegyházon, az Erkel utcai CBA ban.  
A szép zöld doboz jól látható helyen, az üzlet 
közepe táján kapott helyet. A CBA dolgozói 
szívesen adnak felvilágosítást a berendezéssel 
kapcsolatban. A Csonkás, Ligetek, Táborhely 
városrészek lakói számára jelent elsősorban 
könnyebbséget a gép használata és a városi 
postára nehezedő nyomást is enyhíti. 

Befizethetnek sárga, illetve fehér csekket egy-
aránt, egy alkalommal legfeljebb ötöt, maxi-
mum 290.000 forint értékhatárig. A gép hasz-
nálata kártyás vásárlásnak számít, a feladó 
számára nem jelent többlet kiadást.
Ez az automata csak bankkártyát fogad el, 
bankjegyet nem! (létezik olyan is, amelyik 
bankjeggyel és kártyával egyaránt működik, 
de a mienk nem ilyen) 

Aki készpénzzel fizetne csekket, keresse fel a 
hármas pénztárt, ott megteheti.
A gép csak beolvassa a csekk adatait, nem 
nyomtat semmit a befizető lapra – nem úgy, 
mint a postai feladás estén. A befizetés igazo-
lására külön bizonylatot készít, ezt megőrizve 
igazolhatjuk, hogy fizettünk
. 
Van úgy, hogy az automata nem ismeri fel a fi-
zetendő összeget, a helyzeten úgy segíthetünk, 
hogy kézzel gépeljük be a fizetendőt. Ez eset-
ben lényeges a pontos összeg beírására, mivel 
a gép ezzel az összeggel terheli meg a bank-
számlánkat és továbbítja a befizetést, függetle-
nül a csekken szereplő számtól. 

Ha több csekket fizetünk be egyszerre, a be-
olvasott csekkek közül törölhetünk, illetve a 
fizetés megkezdése előtt a megbízást vissza is 
vonhatjuk. (például, ha nincs elég pénz a kár-
tyánkon) Egy alkalommal legfeljebb öt csek-
ket tegyünk a gépbe, egymás után és ügyeljünk 
arra, hogy együttes összegük ne legyen több 
290.000 forintnál.

A számlák befizetése remélhetőleg lényegesen 
egyszerűbb lesz ezzel a plusz lehetőséggel, 
amit az automaták üzembe állítása jelent.    

.. � 
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A hónap híreHASZNOS TUDNIVALÓK ÉV VÉGÉRE A SZOLGÁLTATÓTÓL

A közelgő ünnepek alatt a Zöld Híd a megszokott rend szerint, zavartalanul mű-
ködteti  szolgáltatásait. Egyedül a Kerepes, Ökörtelekvölgyi központban mű-
ködő lakossági hulladékátvétel fog szünetelni 2016. december 27 - 30. között.

SOK A PANASZ A HULLADÉKOS SZÁMLÁKRA

Az NHKV Zrt. kiküldte a második negyedévi hulladékos számlákat, emiatt a Zöld Híd Régió 
Nkft-hez nagyon sok panaszos email és telefonhívás futott be. A kialakult helyzetről a Zöld 
Híd a következő tájékoztatást nyújtja.

Az új hulladéktörvény értelmében a feladatellátás és a finanszírozás elvált egymástól. 2016. április 
elsejétől a Zöld Híd Régió Nkft. feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, a követeléske-
zelés, ezeket a feladatköröket az NHKV Zrt. azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szer-
vezet vette át.

A többi, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatot továbbra is a Zöld Híd látja el (hulladékok 
elszállítása és utógondozása, ügyfélszolgálat működtetése, szelektív és zöld gyűjtés megszervezése, 
lomtalanítás, oktatás stb.). A Zöld Híd Ügyfélszolgálata az ellátási területhez tartozó települések 
vonatkozásában, ezekkel, a konkrét feladat ellátásokkal kapcsolatban tud felvilágosítást nyújtani.

Nem tud azonban bővebb, érdemi információval szolgálni a lakosságnak kikézbesített számlákról, 
az azokon szereplő tételekről, mivel ez a számlázást végző NHKV Zrt. feladata és felelőssége. A 
díjszabást, a díjak mértékét az érvényes jogszabályok alapján a magyar állam határozta meg.

Forrás: Zöld Híd Régió Nkft.
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Apróhirdetés

INGATLAN
Megbízható, eredményes  ingatlanközve-

títés a hét minden napján!
Dr. Makkos Ingatlan Centrum

 Veresegyházi Irodája várja az ingatlant 
KERESŐ és ELADÓ Ügyfeleket és 

gyakorló referenseket.
06-20/9446205,  06-20/9273736                          

06-30/2816620

ÁLLÁS

Fóti ingatlanirodába munkatársak 
jelentkezését várom! 36 72 454 3818

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

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

E-mail: ferildi@hotmail.com

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

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat 

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

vásárlóinkat.

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

Ozsvár Zsanett, Tatár Sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!

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

személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs 
Központ      

06 28 389 042 
vargabetu2@invitel.hu

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

Akác utca 
Andrássy út 
Arany János utca 
Aranyforint utca 
Árnyas utca 
Árpád utca 40-től a 
 Páros oldal
Árpád utca 37-től a  
 Páratlan oldal
Attila utca 
Bánóczi utca 
Baragödör utca 
Barázda utca 
Barka utca 
Batthyány utca 
Bem utca 
Berkenye utca 
Bokréta utca
Borsika utca 
Bölcsőde utca 
Búzavirág utca 
Cserje utca 
Csibaj utca 
Csillagfürt utca 
Csipkebogyó utca 
Csobolyó utca 
Csokonai utca 
Damjanich utca 
Dénár utca 
Dézsa utca 
Dobó István utca 
Donga utca 
Dózsa György utca 
Döbrentei Gábor utca 
Dukát utca 
Eötvös utca 
Eresztvény utca 
Fagyöngy utca 
Fáy utca 
Fenyves utca 
Fillér utca 
Fodormenta utca 
Galagonya utca 
Garas utca 
Gödöllői utca 
Gyömbér utca 
Gyöngyvirág utca 
Hajnal utca 
Harangkút utca 
Harangvirág utca 
Hármaskút utca 
Harmat tanya
Harmat utca 
Hársas utca 
Hársfa utca 
Határ utca 
Hegyalja utca 
Hegyláb utca 
Hold utca 
Honvéd utca 
Hópehely utca 
Hordó utca 
Hóvirág utca 
Ibolya utca 
Ivacs utca 
Jácint utca 
Kakukkfű utca 
Kamilla utca 
Karacs Teréz utca 
Kertesi utca 
Kilátó utca 
Kisgyöngyös utca 
Klapka utca 
Kökény utca 
Kölcsey utca 

Krajcár utca 
Kútfő utca 
Labda utca 
Levendula utca 
Lucerna utca 
Lugas utca 
Majális utca 
Margaréta utca 
Mester utca 
Móricz Zsigmond utca 
Nefelejcs utca 
Nemzetőr utca 
Nyíres utca 
Orgona utca 
Óvoda utca 
Öreghegy sor 
Páskom utca 
Pázmány utca 
Peterdy Gábor utca 
Petőfi  utca 
Pipacs utca 
Présház utca 
Ráday utca 
Ráday utca 
Rege utca 
Repce utca 
Repkény utca 
Rét utca 
Revetek utca 
Rózsa köz 
Sáfrány utca 
Somkóró utca 
Sport utca 
Szalmarózsa utca
Szánkózó utca 
Széchenyi tér 
Szedres utca 
Szegfű utca 
Szemere Pál utca 
Szent Imre utca 
Szent István utca 
Szent Jakab utca 
Szent László utca 
Szivárvány utca 
Szondy utca 
Szőlőfürt utca 
Szőlőhegy utca 
Szurdok utca 
Szurokfű utca 
Szüret utca 
Tallér utca 
Táncsics utca 
Tárkony utca 
Temető köz 
Temető utca 
Templom utca 
Tompa Mihály köz 
Tompa Mihály utca
Tövis utca 
Tulipán utca 
Újtelep utca 
Vadrózsa utca 
Vadrózsa utca 
Vásárhelyi Pál utca 
Vásártér utca 
Vasvári Pál utca 
Viczián tanya 
Viczián út 
Wesselényi utca 
Zápor utca 
Zivatar utca 
Zrínyi utca 
Zúzmara utca 
Zsálya utca 
Zsellérföldi út 

PÁRATLAN HÉT PÁROS HÉT

 ZÖLD HÍD SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VERESEGYHÁZON

Ady Endre utca 
Állomás utca
Álmos Vezér utca 
Anonymus utca 
Arató utca 
Árpád utca 35-ig a 
Páratlan oldal
Árpád utca 38-ig a  
 Páros oldal
Bakfark Bálint utca 
Bárdos Lajos utca 
Baross utca 
Bartók Béla utca 
Béke utca 
Béla király utca 
Belső tópart utca 
Bercsényi utca 
Bihari János utca 
Bodza utca 
Börzsöny utca 
Budapesti út
Budapesti út 
Csalogány utca 
Csodaszarvas utca 
Csomádi út 
Csomádi utca 
Dallam utca 
Dankó Pista utca 
Daru utca 
Dévér utca
Dió utca 
Egressy Béni utca 
Előd utca 
Erkel Ferenc köz 
Erkel Ferenc utca 
Etűd utca 
Fácán utca 
Fecske utca
Fehérló utca 
Fészekrakó utca 
Fő út 
Fürdő utca 
Fürj utca 
Garabonciás utca 
Garai utca 
Gesztenye utca 
Géza Fejedelem utca 
Gyarmat utca 
Gyermekliget utca 
Hajdi utca 
Harcsa utca
Harmónia utca 
Hattyú utca 
Hétvezér út 
Honfoglalás utca
Huba utca 
Huszai utca 
Huszár utca 
Igric utca 
Ipar utca 
Ispán utca 
Jegenye utca 
Jogar utca 
Jókai utca 
Julianus utca 
Kacsóh Pongrác utca 
Kálvin tér 
Kálvin utca 
Kemény Kálmán utca 
Keszeg utca 
Kéve utca 
Kinizsi utca 
Kis utca 
Kisrét utca 
Kodály Zoltán köz 
Kodály Zoltán utca 
Kőhíd utca 

Könyves Kálmán utca 
Kőris utca 
Köves utca 
Krónikás utca 
Kuruc utca 
Lant utca 
Lehár Ferenc köz 
Lehár Ferenc utca 
Lévai utca 
Liget köz 
Lisznyai Szabó Gábor u. 
Liszt Ferenc utca 
Lovász tér 
Luther utca
Malomköz utca 
Mandula utca 
Margita utca 
Mátra utca 
Melódia tér 
Mező utca 
Mikes Kelemen utca 
Mogyoródi út 
Mosonyi Mihály köz 
Mosonyi Mihály utca 
Muzsikás utca 
Nádor utca 
Nap utca 
Nyár utca
Ond Vezér utca 
Országbíró utca 
Ősz utca 
Pacsirta utca 
Palást utca 
Patak köz
Patak utca 
Patak utca 
Platán utca 
Ponty utca
Rákóczi utca 
Réce utca 
Regős utca 
Rigó utca 
Rózsavölgyi Márk köz 
Rózsavölgyi Márk utca 
Salamon utca
Sikátor utca 
Sirály utca 
Somlyó utca 
Sportföld utca 
Szabadság utca
Szablya utca 
Szabó Máté utca
Szadai út 
Szadai utca
Szent Erzsébet körút 
Szent István tér 
Szent Korona utca 
Szent Margit utca
Szent-Györgyi Albert u. 
Táborhely utca 
Találkozók útja 
Táltos utca
Tárogató utca 
Tas utca 
Tavasz utca 
Tél utca
Tétényi utca 
Tinódi Lantos Sebestyén 
utca
Tó utca 
Tölgy utca 
Újiskola utca
Vasút utca
Verbunkos utca 
Virág utca 
Vizimolnár utca 
Zsuzsanna utca
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NESTEA
Havas szilva, 
Citrom
Fahéjas alma
1,5 l, 186 Ft/l FAMÍLIA

FRANKFURTI
VIRSLI

COOP
TEJFÖL
20%
330 g, 603 Ft/kg

SERTÉSLA-
POCKA

ft279
ft/kg999      879ft

KG̀

akció
december 14-24.

FRANKFURTI

        

199 ft

kellemes
és boldog
KARÁCSONYT

ÚJ ÉVET!

Várjuk Önöket boltjainkba: Csömörön,
Erdőkertesen,  Gödöllőn, Kerepesen,
Mogyoródon, Szadán, Sződön, Veresegyházon
Honlapunkon: www.godollocoop.hu    

SERTÉSLA-
POCKA

A jószomszéd ajánlata dec. 14- dec. 31-ig

g

ha két hónapig hirdet,
 a másodikért csak 50 %-ot fi zet!

KERESSE MUNKATÁRSAINKAT: 
Horváth G. István 06 30 477 3786

 Szerkesztő: 06 30 468 6686
akisterseg@freemail.hu

A KISTÉRSÉG ÚJSÁG 
TÉLI AKCIÓJA:  

Mifelénk hosszúra 

nyúlnak a jó dolgok

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

TÉVÉ, INTERNET
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott idejű 
szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem rendelkeztek 
előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, két vagy három vezetékes 
alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi 
díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk 
közül bármelyik kettőt vagy mindhármat 
választod kétéves szerződéssel, az első hat 
hónapban fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu 
oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel 
Pontban, munkatársainknál!

Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1.-3. 
Tel.: (06 28) 536 596 Vác, Széchenyi u. 34. 
(Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344



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

 ÜZLETHELYISÉGEK 

 DEICHMAN, PEPCO ,  ROSSMANN
 

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

 ALATTI ÜZLETHÁZBAN 

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

Érd. : +36 30 519 2783

2017-ben is számítunk Olvasóink megtisztelő figyelmére és kedves 
Ügyfeleink bizalmára!
Áldott karácsonyi ünnepeket, és boldogságot hozó, sikerekben gazdag új 
évet kívánnak a Kistérség Újság munkatársai:

Kacsur Annamária
Fülöp Hajnalka

Paplogó Erzsébet
Horváth G. István

Mikulás ünnepség a veresegyházi főtéren, az 
ÉVÖGY szervezésében

Rengeteg érdeklődő várta a nagyszakállút

Fontos találkozó a 
Mikulással

Mint minden télen, most is 
arra várt a térség apraja, 
hogy ajándékokkal megra-
kodva megérkezzen a Miku-
lás. A veresegyházi főtéren 
szinte mozdulni sem lehetett 
december 5-én este, annyi 
kisgyermekes család jött el 
erre a fontos találkozóra. 

A város ikonikus kisvonata 
egész este körbejárt a köz-
pontban utasokkal megra-
kodva, a legfontosabb részt-
vevők, a gyerekek pedig 
szemlátomást remekül szó-
rakoztak.

Színesen


