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Itt készült
Rémségek éjszakája, vagyis Halloween a
veresegyházi Medveotthonban

Két éve ilyen sok ajándékot sikerült összegyűjteniük a
kistérségi Esély Szociális Alapellátó Központ munkatársainak a térségben élők adományaiból.
A családsegítők az idei karácsony közeledtével sem
tétlenkednek: november 22-24. között például a legnagyobb gödöllői bevásárlóközpontban gyűjtöttek tartós
élelmiszereket a rászoruló családoknak. Míg ők több
évtizedes tapasztalatuk alapján tudják, hol van leginkább helyük az adományoknak, a civil szervezetek és
olykor a magánszemélyek is sokat tesznek azért, hogy
mások karácsonyát szebbé tegyék. Novemberi lapszámunkban is témánk a jótékonyság és az, hogyan szépíthetjük meg egymás ünnepeit.
(Cikkünk a témában az 5. oldalon olvasható.)
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Színesen
Akik megszépítik a múltat
Erdőkertesi restaurátorművész házaspár kiállítása
nyílt november 16-án a kertesi Faluház galériáján.
Rácz Krisztina és Lovas Dániel az elmúlt években
több nagy projektben vett részt restaurátorként,
2009-2011-között a pécsi Zsolnay Mauzóleum (és a
gyárban is több szobor, épületrész) helyreállításán,
az elmúlt két évben két somogyi templom (Karád,
Gamás) oltárképeinek és szobrainak restaurálásán
dolgoztak.
Jelenlegi munkájuk hasonlóan érdekes és fontos: a
gödöllői kastélyhoz tartozó egyik épületrész feltárását, restaurálását végzik.

A megnyitó pillanatai

Népművelők köszöntése
Veresegyházon hagyomány, hogy a város vezetése minden évben szemtől szemben köszönetet mond a közművelődés területén dolgozó munkatársaknak. Idén október 30-án
került sor az ünnepi összejövetelre a Városházán, amit a fiatal gödöllői néptáncosok előadása tett még színesebbé.

A gödöllői táncegyütes bemutatója

A hónap híre
Bejelentés iskolaépítésről
Új, 24 osztályos általános iskola épül
Veresegyházon, ezúttal állami beruházásban. A fejlesztés része a Nemzeti Köznevelési és Infrastruktúra Fejlesztési Programnak,
amely a fővárosi agglomeráció leginkább
növekvő lélekszámú településein hivatott
biztosítani a gyermeklétszámnak hosszú távon is megfelelő iskolai férőhelyeket.
Az új iskolák építésekor a legfontosabb
szempontok, hogy egészséges környezetet biztosítsanak, energiatakarékosak,
alacsony szén-dioxid-kibocsátásúak legyenek, a legkorszerűbb oktatási eszközökkel
felszerelve. A kormány összesen 60 milliárd
forintot szán erre a célra, melynek keretében 4 új oktatási intézmény épül, több iskolát pedig bővítenek majd.
A kivitelezések - a tervezés és a beszerzések után - várhatóan 2021-ben kezdődhetnek el.

Restaurátorok kiállítása

Kistérségi oldal

Ég veled, várakozás!
A régi hídászhagyományok szerint elsőként egy
hordót gurítottak át a három éven át zajló építkezés során elkészült, és a forgalomnak ünnepélyesen átadott gödöllői Köztársaság úti felüljárón,
amely a MÁV Gödöllőn végzett legnagyobb beruházását jelenti. A felüljáró felavatásakor, november 20-án a kerékpársáv és a gyalogosok számára szolgáló járda még nem állt készen – ezek
befejezése jövőre várható – a gépjárműforgalom
viszont megindulhatott. A felüljárót egyelőre csak
hídként emlegethetjük: neve még nincs, elnevezésére az önkormányzat hamarosan pályázatot
fog kiírni. Az új vasúti híd több mint száznegyven
méter hosszú és tizennégy méter széles, megépítéséhez kétszázhatvan tonna betonacélt, és ezernégyszáz köbméter betont használtak fel.
A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester méltatta a teljes vasúti fejlesztést, ami – mint
mondta – hatalmas fejlődést jelent a város számára. A most átadott híd megoldja a városrészek
közötti közlekedést, és jelentősen megkönnyíti a
Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok felől Gödöllőre bejövő forgalom kezelését is. Figyelmeztetett viszont arra, a város legnagyobb közlekedési
problémáira az elkerülőút megépítése jelenthet
majd valódi megoldást.
Horváth Róbert, a Swietelsky Vasúttechnika Kft.

VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉG
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

A polgármester és a kivitelezők képviselői
hagyományos hordógurítással avatták fel a vasúti hidat

ügyvezető igazgatója az átadón kiemelte, hogy
a vasúti fejlesztési programban ilyen felüljárók
is épülnek, amelyek jelentősen megkönnyítik a
helyi közlekedést és a környéken lakók életét.
Az éveken át türelemmel várt felüljáró nemcsak
a közlekedést teszi biztonságosabbá és gördülékenyebbé, mivel nem kell már vég nélkül várakozniuk a sorompónál az autósoknak, de az egész
környéknek modern és rendezett megjelenést is
kölcsönöz. Várjuk a vasútmegújítási program további eredményeit, így például a veresegyházi állomás felújítását is, ami szintén szerepel a tervek
között.

A hónap híre
ÚJRA A RÉGI
Az önkormányzati választásokat követően minden településen megalakultak az új testületek, és sor
került a Pest megyei Közgyűlés alakuló ülésére is.
Az ülésen, ahol a funkciók betöltéséről is szavaztak, újra Szabó Istvánt, a Fidesz-KDNP politikusát
választották meg a közgyűlés elnökének.
Szabó István először 2014-től tölti be ezt a pozíciót melyre most ismét őt találták a legalkalmasabbnak a települések vezetői, akik egyben a megyei közgyűlés tagságát alkotják. A közgyűlés alelnököknek a Fidesz-KDNP képviselőit Szerenka Tibort és Wentzel Ferencet választotta meg.
Az új ciklusban is elnökké választott Szabó István felszólalásában kitért Pest megye fontos szerepére. Annál is inkább, mivel ennek a régiónak a lélekszáma folyamatosan emelkedik: ma már 1,3 millió ember él a 187 megyei településen és itt a legmagasabb a gyermekek száma az egész országban.
350 ezer munkahely van a megyében, majd 90 ezer vállalkozás működik.
Emlékeztett arra, hogy 2016-ban az Európai Bizottság régiókra vonatkozó rendeletének módosítása
alapján létrejött az önálló Pest Régió, mint NUTS2 szintű statisztikai tervezési térség. Ez lehetőséget
ad a megye valós kihívásainak és jólétének megfelelő támogatások lehívására, ami az elmúlt időszakban még a hazai költségvetés forrásaiból történt, de 2021-2027 között már az új uniós regionális
fejlesztési források biztosítják ezt. A következő uniós pályázati ciklus várhatóan több lehetőséget
teremt majd a megye további gazdasági fellendülése elősegítésére, amely a jelenlegi EU-ciklusban
kormányzati kompenzációs támogatások révén tud lépést tartani.
A közgyűlés összetétele a következőképpen alakult: 44 tagja közül 24-en a Fidesz-KDNP, 9-en a
Momentum, 7-en a Demokratikus Koalíció, 4-en pedig a Jobbik színeiben nyertek mandátumot.

Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel.: (28) 595 - 051
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

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

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Székhely: 2112 Veresegyház,
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PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL
VERESEGYHÁZI KORMÁNYABLAK
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Központ
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu
Tel.: 1818 (0-24 órában elérhető)
Illetékesség országos
Félfogadás :
		 Hétfő:
7:00 – 17:00
		 Kedd:
8:00 – 16:00
		 Szerda:
12:00 – 20:00
		 Csütörtök: 8:00 – 16:00
		 Péntek:
8:00 – 14:00

Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 30 perccel van lehetőség.

		

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. 2. em.
Tel.: (28) 532-394
Félfogadás:
Hétfő:
8:00 – 16:00
Szerda:
8:00 – 16:00
Péntek:
8:00 – 12:00

valamint munkaidőben, az ügyféllel előzetesen
egyeztetett egyéb időpontban.
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DECEMBER 8. ÉS 15.
Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár
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A kistérségi lakosság számára ingyenes!
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Kistérségi oldal
Változások Csörög élén
2019. október 13-án az önkormányzati választás meglepő eredményt hozott
Csörögön. A választók jelentős része a változásra szavazott, új polgármestert
bízott meg a település vezetésével.
Szorcsik József, aki 2001 óta él Csörögön a szavazatok 50 %-át megszerezve vette át tisztségét. Vele beszélgettem arról, hogyan képzeli el a település
jövőjét, mit szándékozik tenni az itt élők életminőségének javításáért.
Mit gondol, miért döntöttek a csörögiek Ön mellett a választáson?
10 évvel ezelőtt indítottam egyéni vállalkozásomat Csörög településen.
Az élelmiszerbolt vevőin keresztül személyesen ismerem a falu gondjait,
a lakosok vágyait. Grancsa Péter, aki a Szociális Bizottság elnöke, szintén
vállalkozó, élelmiszer boltot üzemeltet. A lakossággal, vevőkkel folytatott
beszélgetések alapján közösen fogalmaztuk meg azokat a feladatokat, amelyek a legfontosabbak. Mindenki tudja, hogy megélhetésem forrása nem a
polgármesteri tiszteletdíjam, hanem a tisztességgel végzett vállalkozásom,
ezért hitelesen vallhatom, hogy számomra ez megtiszteltetés és hosszú távon
hivatásomnak fogom tekinteni a közösség szolgálatát.
Mik azok a feladatok, amelyek elsőként várnak megoldásra?
Az útépítés és a közbiztonság javítása. Ki kell használnunk, hogy Budapest
közvetlen vonzáskörzete megtelt, az ingatlanok árai az egekbe szöktek. Csörög 15 percnyire van Budapesttől. Ahhoz, hogy növekedjen az ide települők
száma, ezt a két kritikus pontot meg kell oldani.
Az utak javításához rendelkezésre álló forrásból a település bérel egy úthengert, ez az útjavítások eredményességéhez és a szilárd útburkolatok megépítéséhez nagy segítséget fog jelenteni. Jelenleg a település alig rendelkezik
szilárd útburkolattal, a mellékutak sárosak, esős, havas időjárás esetén nehezen járhatók.
A közbiztonság javítása szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy növekedjen a
betelepülők száma. Természetes igény, hogy mindenki biztonságban akarja
tudni családját, vagyontárgyait. A település elnyert egy pályázatot, és kiépülhet a BM által jóváhagyott és felügyelt kamerarendszer. A település frekventált területén és a bejövő-kimenő utakra fogjuk elhelyezni az új kamerákat,
reményünk szerint ezzel visszaszoríthatók lesznek a lopások, betörések, idegenek garázdasága okozta károk. A közbiztonság javítása, a deviáns elemek
kiszűrése érdekében akciótervet dolgoztunk ki a Váci Rendőrkapitánysággal
és a helyi rendőrségi megbízottal közösen.
A településen jelenleg nincs temető. Közel 3 000 ember él Csörögön, és
nincs lehetőség a településen megemlékezni elhunyt szeretteikről. Még keressük a forrásokat, de mindenképpen kiemelt célként kezeljük megvalósítását.
Céljaik között szerepel a faluközösség megteremtése. Milyen eseményekkel kívánják elérni a lakosok egymáshoz való közeledését?
A településen évek óta nem volt falunap, karácsony, bál. Decemberben megtartjuk a Mikulás ünnepséget, ahol 250 gyereknek fogunk csomagot átadni.
Lesz Csörögi Karácsony, ahol a településen élők lépnek fel, és mutatják be
tehetségüket, majd a műsort követően egy kis állófogadást keretében ismerkedhetnek, beszélgethetnek egymással.
Rendszeressé tesszük a közmeghallgatás intézményét, az elsőt december
3-án tartjuk. Ide mindenkit várunk, akik ötleteikkel, javaslataikkal, észrevételeikkel segíthetik munkánkat.
Szociális intézkedés keretében már a 65 éven felüli lakosok számára pénzbeli segítséget nyújtunk a karácsonyi készülődéshez.
A lakosság és az önkormányzat közötti kommunikáció megteremtése érdekében megújítjuk a helyi újságot, aktívabban használjuk a közösségi fórumok, pl. Facebook, adta lehetőségeket.
Nagyon fontosnak tartjuk a lakosság egészségi állapotának javítását. Ennek
érdekében elsősorban a sportéletet szeretnénk fellendíteni. Én a mai napig

Szorcsik József irányítja a munkát az új ciklusban

is aktívan focizok, de Csörögön nincs sportolási lehetőség, nincs sportlétesítmény. Másik fontos elemként a rendszeres szűrések megszervezését
említhetem. A háziorvosi ellátás mind felnőttek, mind a gyermekek részére
biztosított, de a rendszeres betegség megelőző szűrések hiányoznak Szeretnénk, ha a betegeknek nem kellene a környező településre utazniuk a gyógyszerekért, ezért fontosnak tartjuk egy gyógyszertár létesítését is. A falu életében fontos, hogy pályázaton elnyert forrásból vásárolt egy defibrillátort, ami
több ember számára nyújthat azonnali segítséget baj esetén.
A községben több vállalkozás is működik. Keressük a lehetőséget, hogy a
közös érdekek szem előtt tartásával szorosabb együttműködést alakítsunk ki.
Elsősorban a falu szépítése, az utak karbantartása lehetnek az első lépések.
Távolabbi terveikről is mondana néhány gondolatot?
Közigazgatásilag Csörög községhez tartozik a Kecskerágó területe. Itt korábban nyaralók épületek, de egyre több az állandó lakos. Kb. 160 fő él itt
életvitel szerűen. A legnagyobb gond az utak állapota mellett, hogy nincs
vezetékes ivóvíz. Ennek megoldásán dolgozunk és egyeztetünk a szolgáltatóval.
Csodás természeti adottságokkal rendelkezik az Ordas tavak területe. Kiváló
horgászati lehetőségeket rejt, amit a helyi lakosoknak és a horgászatot kedvelőknek jobban ki kellene használnunk. A terület rendezése után lehetne
itt horgászversenyeket szervezni, kirándulók számára sétautakat kialakítani.
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, elsősorban a Magyar Faluprogram keretében szeretnénk forrásokat nyerni a település szépítése, élhetőbbé tétele érdekében.
Hogyan történt a polgármesteri hivatal átvétele, volt-e fennakadás a folyamatos működés során?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hiszen egy szakmailag felkészült,
lelkes csapat áll mellettem és segítőkészségüknek köszönhetően nem volt
fennakadás a folyamatos működésben. Nem vagyunk gazdag település, de
pénzügyi szempontból kiegyensúlyozott, átlátható a gazdálkodásunk.
Munkájához, tervei megvalósításához sok sikert kívánok: Katona Ágnes

K Ö Z M E G H A L L G AT Á S
Csörög Község Önkormányzatának újonnan megalakult képviselő-testülete 2019. december 3. (kedd) napján
17.00 órakor közmeghallgatást tart, ahol Szorcsik József polgármester általános tájékoztatást ad a települést aktuális helyzetéről.
Az ülés helye: 2135 Csörög, Kossuth L. u. 21. Csörögi Csiri-Biri Óvoda épülete.
A közmeghallgatáson a képviselő-testület tagjai, a jegyző és a településen érdekelt szervezetek képviselői a tájékoztatják a megjelenteket a helyi közügyeket érintő kérdésekben, és válaszolnak a lakosság kérdéseire.

4

A hónap témája
HOGY MINDENKINEK BOLDOG LEGYEN A KARÁCSONY
November 12.
Az év szinte minden napjára jut egy foglalkozás,
tevékenység napja, amikor kiemelten foglalkozik
a média, a nagyközönség a témával. Nem sokan
tudják, hogy november 12-én van a „Szociális
munka” napja. A társadalom megbecsülésének
gesztusa ez világszerte. . 2017 óta ez a nap –
hasonlóan a közalkalmazottak és pedagógusok
megbecsüléséhez – munkaszüneti nap számukra.
Olyan emberekről emlékeznek meg ezen a napon,
akik azokkal az embertársainkkal törődnek - felelősségteljesen, áldozatkészen, nagy szakmai alázattal -, akik utcán, hajléktalan otthonokban, családi nehézségben segítségre szorulnak. Ők azok,
akik megszépítik az elesett, beteg, önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben élő családok, gyermekek életét. A napi munkájukon, törvényi feladatukon felül, szabadidejüket sem kímélve keresik a
lehetőséget, hogyan tudnának minél több embernek segítséget nyújtani, örömet szerezni. Szociális munkásnak lenni jóval több, mint munka: bepillantanak a családok mindennapi életébe, egyéni
problémákkal szembesülnek. Olyan tapasztalatokat szereznek, mely a konkrét, azonnali, olykor
azonnali, nélkülözhetetlen segítségnyújtáson túl
konfliktuskezelést, válságmenedzselést igényelnek. A szociális munka egyidős az emberiséggel,
mert minden közösség gondoskodik a tagjairól.
Nincs ez másképp az Adventi időszakban sem.
Már november folyamán megkezdődik az előkészítő munka, szervezés a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátó Központjában.
Nagyné Gódor Csillával, a központ vezetőjével
beszélgettem a közelgő ünnepi feladatokról, eseményekről.
Az ellátási területükön kb. 180 család részére
szeretnének karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedni. Műsoros estek, gyermekek számára
kézműves foglalkozások, kedvezményes és jótékonysági vásárok szervezésével teremtik meg az
ünnepi hangulatot.
November 22-23-24-én önkéntes munkában a
Magyar Élelmiszerbankkal együttműködve a
TESCO áruháznál tartós élelmiszerek mellett,
kozmetikai és tisztítószerek gyűjtését kezdik
meg. Ezeket a csomagokat a hátrányos helyzetű,
folyamatos gondozásban részesülő, gyermekes
családok, idősek, betegek kapják meg. A gyűjtést
december 5-ig folytatják, a felajánlásokat az Esély
Kosár Program keretében Erdőkertesen a Fő út
51. szám alatti központban, Veresegyházon a Fő
út 108. szám alatti irodában lehet leadni. Elsősorban tartós élelmiszereket, kozmetikai szereket, a
gyermekek számára színes ceruzákat, zsírkrétát
várnak. Ezeket a csomagokat a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek kaphatják meg.

Egész évben segítség
Nagyné Gódor Csilla kéri a lakosságot, ha a környezetében olyan embereket talál, akik rászorulnának a központ által biztosított szolgáltatásokra
hívják az éjjel-nappal elérhető +36 70 931 0966
telefonszámon.
Katona Ágnes

Minden gyereknek jár a boldog karácsony

A bevételből a Központ dolgozói gyümölcsöt vásárolnak a rászoruló gyermekek számára.
Jó hír, hogy Erdőkertesen a régi Ganz gyár épületében a Kék Angyalok (Katona József utca Fő
út sarok) megnyitották a használt, de még jó állapotú ruhákat „értékesítő üzletüket”. A felajánlott
ruházati termékeket folyamatosan le lehet adni
Veresegyházon, a nappali melegedőben. Ruhavásáruk december közepétől január végéig szünetel,
de februártól ismét várják az érdeklődőket.
Az első ünnepségre december 9-én kerül sor, ahol
már a karácsonyi csomagok kiosztása is elkezdődik. Az ünnepségre az egész évben gondozásban
részesülő rászorulókat hívják meg. A hagyományosan megtartott műsoros délután sok gyermek,
egyedül élő idős ember számára felejthetetlen
emlék, és erőt, reményt adó esemény lesz.
Az Adventi rendezvényekről – ahol gyermekközpontú kézműves foglalkozások is lesznek - a
Központ honlapján (www.eselykisterseg.hu), valamint a kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak
az érdeklődők.

Ünnepvárás
Kedves régi hagyomány Veresegyházon, hogy a helyi Agóra Kör jóvoltából a karácsony előtti
utolsó vasárnapon közös betlehemezésen vehet rész bárki, aki a Székelykapu felé vetődik. Így
lesz ez ebben az évben is: december 22-én délután 14 órától várnak mindenkit szeretettel a városi
Betlehemi jászolnál egy kis ünnepvárásra, forralt borra, zsíros kenyérre, és sok-sok vidámságra!

December 1-én Erdőkertesen a Szent István parkban az Adventi sorozat részeként gyermekek számára kézműves foglalkozások lesznek, ahol iparművészek segítségével elkészíthetik karácsonyi
ajándékaikat pajtásaik, testvéreik, szüleik részére.
Ide is várják az ESÉLY Kosárba szánt felajánlásaikat.
December 4-én Veresegyházon a Családsegítő
irodánál, december 5-én Erdőkertesen a Faluházban - a délelőtti órákban - jótékonysági vásár keretében 60+-os hölgyek várják az érdeklődőket. A
vásár keretében azokat a felajánlott, ajándékképes
játékokat, használati és dísztárgyakat értékesítik,
amelyeket a segíteni szándékozók ajánlanak fel.

Idén is lesz betlehem a Székelykapunál
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NAPI 250 EZER CSOMAG LESZ ÚTON
Az év végi ünnepek közeledtével
egyre nagyobb sebességre kell kapcsolnia a Magyar Postának, amely a
közelmúltban egyébként is jelentős
változásokat vezetett be, és a hírek
szerint egész szolgáltatási portfólióját megújítja majd. A postán ebben az
évben indították el a logisztikai infrastruktúra átalakításának hároméves
programját, melynek keretében fejlesztési célból ingatlanokat, gépeket
vásárolnak, automatizálják a folyamatokat és olyan informatikai megoldásokat vezetnek be, amelyek rugalmassá teszik a csomagfeldolgozást
és -kézbesítést. Azzal a céllal, hogy a
szezonálisan kiugró mennyiségeket –
például a karácsonyi csomagküldési
rohamot is - kezelni tudják.
Évről évre több a munka
A feladat, amivel az év utolsó időszakában szembesülnie kell a szolgáltatónak, nem kevés: az elmúlt évek tendenciájának figyelembevételével
várhatóan 2019-ben is 10 százalék fölé emelkedhet a csomagok és csomagjellegű küldemények
száma az előző évhez képest. Ráadásul mindez csupán néhány hétre korlátozódik, amikor a
megszokott tételeket jelentősen megszaporítják a
nemzetközi online rendelések is. Ezekkel együtt
a becslések szerint lehet olyan nap az ünnepi szezonban, amikor a belföldi és nemzetközi csomag
és csomagjellegű küldemények száma akár meg
is haladhatja 250 ezer darabot!
A logisztikai csúcsidőszakot jelentő karácsonyi
rohamra a Magyar Posta időszakos intézkedésekkel készül, ugyanakkor azt is tudni lehet, hogy
valószínűleg idén sem megy majd minden zökkenőmentesen.
Hogy mik ezek a rendkívüli tevékenységek, arról
a szolgáltató logisztikai tevékenységének egyik
szervezője azt is elárulja, hogy kézenfekvő megoldásként előfordul, hogy egy kisebb területen
működő hivatal minden dolgozója csomagot szállít ki – akár úgy is, hogy hazafelé menet kézbesíti
azokra a címekre, amik számára útba esnek. Nem
korszakalkotó fejlesztés, házon belül „segítő kezeknek” nevezik a módszert, de tényleg ésszerű
megoldásnak tűnik, ellenben csak olyan helyeken
valósítható meg, ahol szinte mindenki ismer mindenkit, így a címzettek, a kézbesítési helyek azonosítása nem jelent problémát.
Aki csomagot vár, legyen látható!
A karácsonyi csomagszállítási roham megoldása rendkívüli, bármely területen bevethető csomagküldő csapatok szervezésével lehetséges,
ennek a megoldásnak viszont hátulütője, hogy
ezek a kiszállítók értelemszerűen nem ismerik
az adott területet, idegenként mozognak. Ha hozzátesszük, hogy a csomagok meghatározó része
webáruházak küldeményeiből és Kínából érkező
rendelésekből áll, mivel ezek mindegyike másmás azonosítót kér a megrendelőtől, nem biztos,
hogy az azonosítást a kiszállító valóban meg is
tudja tenni. De nem kell Kínáig mennünk a nehézségekért, elég, ha csak arra gondolunk, hány esetben nincs kirakva házszám, vagy akár utcanév az
egyes településeken, ami szinte lehetetlenné teszi
a csomagkézbesítést. Az Európai Unión kívülről
érkező árutartalmú küldemények hátránya, hogy
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közönséges levélként érkeznek (a legolcsóbb, általában ingyenes a szállításuk), ezért azokat postaládába kell kézbesíteni. Sokszor azonban még a
postás táskájába is alig fér bele, nemhogy a postaládába, ilyenkor jellemzően értesítőt kap róla az
ügyfél. Ezekhez a küldeményekhez nincs postai
azonosító, vagyis életútjuk nem nyomon követhető, legfeljebb szállítási azonosítót kap a megrendelő, ami nem alkalmas a nyomkövetésre.
Arra kérünk mindenkit, aki csomagot vár az év végéig terjedő időszakban, hogy a kapujára tűzzön
ki a várható szállítás napján egy cetlit, amire jól
olvashatóan felírja a nevét, címét, telefonszámát
és email címét is. Így lehet csak egészen biztosan
garantálni, hogy a csomagot megkapja, illetve,
ha nincs otthon, a kézbesítő fel tudja vele venni a
kapcsolatot. –
Adja fel időben!
Bár a posta csomagszállítás terén számos konkurenciával kell, hogy megküzdjön, egy dologban
mégis verhetetlen: országos hivatali hálózata van,
így azok a csomagok, amiket nem sikerült kézbesíteni, a postahivatalokban később átvehetők,
vagy kérhető újrakézbesítés is egy egyeztetett
időpontban.
Ezt a megoldást még a legnagyobb csomagszállító cégek sem tudják biztosítani, hiszen az ő
esetükben még a megrendelési szakaszban előre
meg kell adni, hogy a kiszállítást címre, vagy egy
szerződött fél lerakatába (pick-pack point) kéri-e
a megrendelő. Később tehát ez nem módosítható.
Így, ha a kézbesítés sikertelen, a csomagot visszaviszik, és az egész procedúra és várakozás újra
kezdődik… A postahivatalba viszont nyugodtan
be lehet menni a visszavitt csomagokért még jó
pár napig. Amiben viszont a posta hátrányban
van, az a sokszor hangoztatott munkaerőhiány,
ami a csomagszállítás vonatkozásában a nagy
logisztikai központok éjszakai csomagfeldolgozó
tevékenységében mutatkozik meg. Erre a munkaterületre nehéz embereket találni, pedig itt dől el,
hogy mennyire szervezetten tudnak kora reggelenként elindulni a csomagszállító csapatok.
A Magyar Posta országos hálózata közel 30 ezer
munkavállalót foglalkoztat, és számos technikai,
logisztikai fejlesztést hajt végre. A hatékony csomagkézbesítés módját az ünnepi csúcsidőszakban
azonban még továbbra is keresik. Nem csoda:
2018-ban összesen 41 millió csomagot, illetve
csomagjellegű küldeményt kezeltek, idén viszont
az előrejelzések szerint 14 százalékkal emelkedhet az árutartalmú küldemények mennyisége. Az
év utolsó hónapjának csomagdömpingje miatt azt
kérik mindenkitől, akinek fontos, hogy a megrendelt csomagja, vagy saját feladott csomagja még
ünnepek előtt megérkezzen, hogy idejekorán gondoskodjon a feladásról, illetve rendelje meg időben a kívánt árukat.

A hónap híre
Új gyógyszerüzem épült
Gödöllőn
18 milliárd forintos gyógyszeripari beruházás
valósult meg a közelmúltban Gödöllőn, amelyet a GlaxoSmithKline (GSK) brit gyógyszergyár 18 milliárd forintos ráfordítással valósított meg, és amelyhez a Kormány 1.8 milliárd
forintos támogatást nyújtott.
A vállalat, amely ezúttal újabb oltóanyag-előállító üzemet létesített, a világ jelenleg hatodik
legnagyobb gyógyszeripari cége.

Dr Gémesi György, a város polgármestere ismerkedik az új létesítménnyel. (Forrás godollo.hu)

A november elején átadott fejlesztés révén 104,
„magas hozzáadott értéket képviselő” munkahely jött létre. Az új gyártó egységben a diftéria
és a tetanusz elleni oltóanyag összetevőit fogja
előállítani a vállalat.
Az új részleget Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete és Christopher
Hunley, a GSK gödöllői vakcinagyártó telephelyének ügyvezető igazgatója adták át.
Az eseményen felszólalt Szijjártó Péter, Külgazdasági és Külügyminiszter is, kiemelve,
hogy a gyógyszeripar hazánkban is kulcságazatnak számít, és az újabb fejlesztés azt bizonyítja, hogy a vállalat bízik a magyarországi
munkaerő szakértelmében és képességeiben.
A beruházás megerősíti a gödöllői gyár stratégiai szerepét a GSK-n belül, ezen felül a szervezet jelentős exportnövekedéssel is számol,
amely egyúttal hozzájárul az ország gazdasági
növekedéséhez is.

Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (MTI)
A legjobb, ha időben feladjuk az ünnepekre szánt
csomagot

Modern Gyárak Éjszakája GE Aviation Hungary
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vettem részt rendezvényükön, mivel az elmúlt évben tapasztaltak alapján
tudtam, szívesen fogadnak minden érdeklődőt. A vendégek között üdvözölték Veresegyház díszvendégeit, az Erdélyben található Atyha és Korond települések elöljáróit.
A rendezvény első lépéseként Vadnai Kinga részletes tájékoztatót adott a
munka és egészségvédelmi rendelkezésekről annak érdekében, hogy a látogatás során sem a látogatók, sem a gyár termékei ne kerüljenek veszélybe.
A szervezettségre, és a mindenre kiterjedő figyelmességre, emberközpontúságára jellemző esetet figyelhettem meg. A múlt évben az egyik látogató kisebb rosszullétre panaszkodott, ezért ebben az évben is gondoskodtak orvosi
ügyeletről, nehogy megismétlődjön a probléma.
A gyárlátogatás indításaként Pásztor Béla Veresegyház polgármestere, és
Casey Ott, a gyár igazgatója tartott megnyitó beszédet.
Látogatók a GE Aviation Hungary veresegyházi üzemében

A GE Aviation Hungary Kft. 2000-ben, zöldmezős beruházás
keretén belül kezdte meg működését Magyarországon,
fő profilja a repülőgép hajtómű-alkatrészek javítása. A
veresegyházi gyár a térségben egyedüli alkatrész-javító
üzemként támogatja a GE repülőgép nagyjavító üzemeit
és a légitársaságokat. A légi közlekedést kiszolgáló gyár
jelentőségét igazolja, hogy minden hatodik másodpercben
a világon felszáll egy olyan repülőgép, melynek a hajtóműalkatrészeit a GE Aviation veresegyházi üzemében javították.
November 15-én a Modern Gyárak Éjszakája országos program keretében
– immár hagyományosan - a GE Aviation is megnyitotta kapuit. Örömmel

Pásztor Béla kiemelte, hogy a GE Aviation Hungary Kft. meghatározó szereppel bír Veresegyház életében. Termelési értéke évek óta növekszik, évi
30 %-os bővülést érnek el. A 2000-ben 60 dolgozóval elindult gyárban ma
már több mint 400 ember dolgozik, és a város második legnagyobb munkáltatója a GE. Kiemelte, hogy a GE Aviation mindent megtesz annak érdekében, hogy a legmodernebb technológiák alkalmazásával a lehető legkisebb
kényelmetlenséget okozza a közelben lakók számára. Reményét fejezte ki,
hogy a gyár a jövőben is hasonló ütemben tud növekedni, és ehhez egy 3
hektáros területet „tartalékol a város” közvetlen a jelenlegi gyár mellett.
Megköszönte Casey Ott eddigi munkáját és reményét fejezte ki, hogy még
sok éven keresztül dolgozhatnak együtt a város és a gyár fejlődése érdekében.
Casey Ott tájékoztatása előtt egy kedves kisfilm levetítésére került sor, amelyben a gyár dolgozói vidám énekükkel mutatták be, hogy nem csak szlogen
az egyenruhájukon található felirat, miszerint #szeretemamunkahelyemet.
Casey köszönetet mondott a város vezetőinek az együttműködésért és a gyár
fejlődésének elősegítéséért. Büszkén mondta el, hogy gyáregységük elnyerte a „Kiválóság Központ” címet a GE leányvállalatai között.
Kiterjedt üzleti kapcsolataikra rátérve elmondta, hogy 150 repülőgép üzemeltetővel állnak kapcsolatban, és a világon csupán három hasonló profilú
üzem működik. Az üzemben hét repülőgép típus hajtómotorjainak alkatrészeit javítják Az IT rendszerük tartalmazza a 7 hajtóműre vonatkozó konfigurációs adatokat, amely ~80.000 cikkszám javításához szükséges adatokat
tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a repülőgép üzemeltető társaságok számára
gépeik nagyjavítása a javítási költségeken felül is igen komoly bevétel kiesést okoz, szigorú határidőket kell betartani. Az alkatrész beérkezését követően általában 28 napon belül szállítják vissza a megrendelő számára azokat.
Ezen időszak alatt kell a pontos állapotfelmérést követően a precíz javítást
és a többszöri ellenőrzést elvégezni. Az évi kb. 20.000-25.000 megrendelés
pontos teljesítéséhez valóban csak egy modern gyár képes.
Kiemelt céljuk, hogy felkészült, elhivatott szakemberekkel dolgozhassanak,
és ennek érdekében folyamatosan képzik munkatársaikat. Több egyetemmel
állnak kapcsolatban, és az onnan kikerülő, szakmai gyakorlatukat a GE-nél
eltöltött mérnökök a gyár igazi értékét jelentik.
Szándékuk szerint elsősorban magyarországi vállalkozásokkal kívánják bővíteni a beszállítók körét, Beszállítói fórumokon keresik fel a potenciális
partnereket, akiket az auditot követően felkészítik a GE minőségi követelményi rendszeréhez való alkalmasságra. Folyamatosan képzik őket, ellátják
a szükséges technológiai leírásokkal.
Az üzem látogatása során bebizonyosodott, hogy egy huszonegyedik századi gyárban járunk. A tisztaság, rendezettség, szervezettség azonnal látható.
A folyamatok jól szervezettek, átláthatók, nyomon követhetők. A javításra
váró alkatrészek útja számítógépes rendszerben követhető, így minden pillanatban pontos információ áll a vezetők rendelkezésére arról, hol tart a munkafolyamat. Ezeket a tapasztalatokat naponta vezetői értekezletek keretében
értékelik, és ezen értékelések a dolgozók számára is elérhetők. Nagy figyelmet fordítanak az ellenőrzésre, a gyárból selejt nem kerülhet ki. Nem is lehet
ez másképp, hiszen minőségi termék csak így kerülhet ki egy üzemből, és itt
mindenki tudja, egy apró hiba is emberek életébe kerülhet.
A GE Aviation Hungary Kft.-nél tett látogatásáról a beszámolót készítette
Katona Ágnes

7

Kultúra

Az Erdőkertesi Faluház decemberi programjai
ADVENTI ESEMÉNYEK A SZENT ISTVÁN
PARKBAN
1-jén Adventi készülődés – helyszín:
		 Szent István park
6-án 16.00 Jön a Mikulás – helyszín:
		 Szent István park
8-án Adventi jótékonysági vásár – helyszín:
		 Szent István park
15-én Adventi Bormustra – helyszín:
		 Szent István park
5-én (csütörtök) 9.00-15.00 az ESZAK
		 jótékonysági BIGYÓ-VÁSÁRA
9-én 14.00 GYERMEKKARÁCSONY,
		 az ESZAK meghívásos rendezvénye
10-én 13.00 Karácsonyi ünnepség az Önkor		 mányzat és intézményei nyugdíjasainak
11-én 16.00 FALUKARÁCSONY
		 Műsor: az Erdőkertesi Gyermek Néptánc		 csoport Betlehemes műsora, felkészítő:
		 Utasi Péter néptáncoktató
		 A Neumann J. Ált. Iskola 3.b osztály: 		
		 Grimm testvérek: A suszter Manói;
		 Mécsestánc, rendező Simon-Surányi
		 Mariann., Sztárvendég: Gregor Bernadett
12-én (csütörtök) 18.00
		TÁRSASJÁTÉK KLUB
13-án (péntek) 15.00 Luca napi néphagyomá		 nyok, mesék iskolásoknak
13-án (péntek) 15.00 A Nosztalgia Klub
		 karácsonyi rendezvénye
14-én (szombat) 13.00 Ulti Klub
17-én 13.00 Karácsonyi rendezvény az Önkor		 mányzat és intézményei dolgozónak
19-én 10.00 és 11.00 órakor a Neumann J. Ált.
		 Iskola karácsonyi műsora
18.00 a Neumann J. Ált. Iskola karácsonyi
		 műsora szülőknek, barátoknak
21-én 18.00 Karácsonyi Hangverseny – helyszín:
		 evangélikus templom
		 a program külön meghívóban, plakátokon
30-án (hétfő) a Barátság Nyugdíjas Klub évbú		 csúztató rendezvénye

azon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a település múltjának kutatására, az itt kezdetekben megtelepedett családok
életének, sorsának felderítésére.
***
BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét ősztől
(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.

Ősbemutató
a kastélyban
A Gödöllői Királyi Kastély számos emlékezetes színpadi és zenei produkciónak otthont
adott már, a Sisi című decemberi ősbemutató
azonban minden korábbinál érdekesebbnek
ígérkezik: a színdarab, amelyben Erzsébet királyné életéről és haláláról lesz szó, eddig az
egyetlen prózai színpadi mű, amely a legendás
Sisi alakját eleveníti fel.
Méghozzá újszerű megközelítésben: a királyné és gyilkosa sorsát külön-külön és összetalálkozásukkor is próbálja megérteni.
Azzal a különlegesen intim helyzettel kívánja
e két embert bemutatni, amikor a gyilkos és
áldozata szemtől szemben találkoznak. Sisi és
Lucheni látszólag és valósan is egészen más
közegből való, jogosan feltételezhetjük, hogy
nem sok közös vonásuk van, volt. Az elmélyült kutatómunka ennek az ellenkezőjét bizonyította.
A dráma ennek a két embernek az elképzelt
találkozásával foglalkozik, valós, megtörtént
tényekre és eseményekre támaszkodva.

A FALUHÁZ ÉS A KÖNYVTÁR DECEMBER 20-tól JANUÁR 18-ig ZÁRVA TART.
KIVÉTEL: a rendszeres (mozgás- és torna)
csoportjaink számára Január 13-17-ig délutánonként és esténként biztosítjuk a lehetőséget
a foglalkozásaikhoz.
MINDENKINEK BÉKÉS SZÉP
ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG
ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK !
***
2020. JANUÁRI ELŐZETES:
14-én (kedd) 18.00 Vállalkozók klubja –
		 szervezi: Boldizsár József képviselő
25-én (szombat) 18.00 A Magyar Kultúra Napja
		 – kiállítás és népzenei műsor
		 (részletesen plakátokon és a honlapokon)
30-án (csütörtök) 11.00 a Szőlőfürt Református
		 Óvoda előadása
Február 1. (szombat) 15.00) „Isten hozott!” 		 a polgármester köszönti a 2019-ben
		 Erdőkertesre költözőket
***
FELHÍVÁS!
Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mind-
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ELŐADÁSOK
DEC. 22. VASÁRNAP, 19:00
DEC. 27. PÉNTEK, 19:00
DEC. 28. SZOMBAT, 19:00
Szereplők:
Sisi – Gubás Gabriella
Lucheni – Dózsa Zoltán
Írta és rendezte: B. Török Fruzsina

Sport

Jó eredmények a szezon elején
2019. november 21-én a Fabriczius József Általános Iskola tornatermében megrendezésre került a
2019/2020-as Asztalitenisz Diákolimpia Gödöllő
körzeti versenye.
A nap végén az egyéni és csapatversengés után
a veresegyházi iskolás gyermekek megszereztek
minden továbbjutó helyet. Gratulálunk a Kálvin
Téri, a Fabriczius és a VERKA-s gyermekeknek.
A sportos pingpong napon az alábbi veresegyházi
dobogós és pontszerző eredmények születtek:
(a győztesek továbbjutottak a Pest megyei döntőbe).
Nagy lányok csapat:
1. Fabriczius József Ált. Isk. (Dudás Réka,
		 Dudás Emese, Horváth Laura,
		 Kovács Lorina)
Nagylányok egyéni:
1. Dudás Réka (Fabriczius József Ált. Isk.)
2. Dudás Emese (Fabriczius József Ált. Isk.)
3. Horváth Laura (Fabriczius József Ált. Isk.)
3. Kovács Lorina (Fabriczius József Ált. Isk.)

A nagylányok csapata

Igazolt Általános Iskolások:
Lányok: 1. Letanóczki Dalma
(Fabriczius József Ált. Isk.)
Kisfiúk egyéni:
1. Törőcsik Ferenc (Kálvin Téri Református
		 Ált. Isk.)
2. Szaszák Áron (Kálvin Téri Református
		 Ált. Isk.)
3. Csomai Szabolcs (Kálvin Téri Református
		 Ált. Isk.)
4. Körtvélyesi Ádám (Kálvin Téri Reformá		 tus Ált. Isk.)
5. Körtvélyesi Mátyás (Kálvin Téri Reformá		 tus Ált. Isk.)
6. Gazdag Gergő (Kálvin Téri Református
		 Ált. Isk.)
Kisfiúk csapat:
1. Kálvin Téri Református Ált. Isk. (Törőcsik,
		 Ferenc, Szaszák Áron, Csomai Szabolcs)
2. Kálvin Téri Református Ált. Isk. (Körtvélyesi
		 Ádám, Körtvélyesi Mátyás, Gazdag Gergő)
Nagy fiúk csapat:
1. Kálvin Téri Református Ált. Isk. (Varga
		 Vince, Ozsváth-Sarok Ákos,
		 Varga Gergő, Benkő Mátyás)
2. Kálvin Téri Református Ált. Isk. (Herman
		 Benedek, Kiss Ábel, Pyka Botond,
		 Szirtesi Soma)
3. Fabriczius József Ált. Isk. (Alpár Ádám,
		 Gyurasics Martin, Mezei Levente)
Nagyfiúk egyéni:
1. Varga Vince (Kálvin Téri Református
		 Ált. Isk.)
2. Ozsváth-Sarok Ákos (Kálvin Téri
		 Református Ált. Isk.)
3. Benkő Mátyás és Varga Gergő (Kálvin 		
		 Téri Református Ált. Isk.)
5-8. Gyurasics Martin (Fabriczius József
		 Ált. Isk.)
5-8. Herman Benedek (Kálvin Téri Reformá		 tus Ált. Isk.)

Érmekkel gazdagodtak a nagyfiúk

5-8. Szirtesi Soma ((Kálvin Téri Református
		 Ált. Isk.)
Középiskolás fiúk:
1. Füleki Bence (Veresegyházi Katolikus
		 Gimnázium)
2.
Kocsi Gergő (Veresegyházi Katolikus
		 Gimnázium)
3. Szabó Hunor (Veresegyházi Katolikus
		 Gimnázium)
4. Dajka Levente Pál (Veresegyházi
		 Katolikus
Gimnázium)
5. Pecze István (Veresegyházi Katolikus
		 Gimnázium)
6. Fási Zsolt Veresegyházi Katolikus
		 Gimnázium)
Köszönjük szépen az iskolának a helyszínt a
Fabriczius iskolának (Baranyó Csaba), a támogató veresegyházi iskolák (Fabriczius József
Ál. Isk., Kálvin téri Református Ált. Isk., Veresegyházi Katolikus Gimn.) vezetőinek, tanárainak (köztük Szabó-Ambrus Vera, Markolt Imre
és Erdiczky Krisztina testnevelő tanárnőknek)
Dudás Balázsnak, Székely Katalinnak a segítséget, kísérő szülőknek a támogatást és Lencsés
Csaba körzeti referensnek a munkáját.
Folytatás a megyei döntőben!
Letanóczki István

Múltidéző
A gödöllői királyi várópavilon
A városi pályaudvarok tárgyalásának a végén meg
kell emlékezni a hazai vasúti építészet egyik érdekességéről, a királyi várópavilonról, melyet Ybl
Miklós tervei szerint 1882-ben építettek az egykori állomásépület mellé a gödöllői állomáson.

tetőszerkezetű szalonba érkeztek a királyi
utasok, melyhez két oldalt mellékhelyiségek
csatlakoztak. Két oldalt és a vágány felöli oldalon
vasszerkezetű perontető alakjában az architektura
a vasút hangnemére vált át.

A király és főleg Erzsébet királyné gyakran
érkezett ide Bécsből, s indultak útnak erről az
állomásról.

Az épület a második világháború harcai során erősen megsérült. A háború után primitiv lapostetőt
építettek az üszkös falakra, melyben jegypénztár
és váró működött. Napjainkban már eredeti állapotában létezik, de az épület új funkciót kapott,
idegenforgalmi célokat szolgál.

Az egykori Északi vasút egyszerű állomásépület
tömbje mellé egy perfekt kompoziciójú, a vasúti
építészetben világviszonylatban is egyedülálló pavilont építettek, mely a közút felől a fogaton érkező előkelőségeket 4 ion oszloppal
alátá-masztott bejáróval várta. Innen teknős

területeken pedig idegenforgalmi létesítmény kapott helyet.
dr. Kubinszky Mihály
Egyetemi építész professzor
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub

Az épületben kialakítottak egy közlekedéstörténeti és egy helytörténeti kiállítást, az egykori hercegi, királyi és királynéi várókból, a fennmaradó
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Eszközigény:
akinek van, hozzon magával félliteres befőttesüveget, mini
ledet, ragasztópisztolyt, stiftet, ollót, gyertyát, tobozt,
gesztenyét stb., ami koszorúhoz, ajtó,- asztali diíszhez
felhasználható.

Emellett karácsonyi mézeskalácssütésredíszítésre is várjuk a kicsiket és nagyokat
A foglalkozások vezetői:
Petrovicsné Erika
Babus Petrovics Erika
Pál - Szabóné Tündi
Pitlikné Ildikó

A kézműveskedés anyagköltségeit becsületkasszával tudják
támogatni, amit előre is köszönünk!

APRÓHIRDETÉS
KARÁCSONYRA: EZÜST, LUC és
NORMAND fenyő vásárolható a készlet erejéig Váchartyánban december. 09-étől.
Előre kivágott ezüstfenyő 2500 Ft/db ártól,
Lucfenyő 2000 Ft/db ártól,
Normann fenyő 5000 Ft/db ártól
Földlabdás 4000 Ft/db ártól.
Kertből vágott vagy ásott 4000 Ft/db ártól,
ami előre is kiválasztható.
Tel.: 06-20-577-2189 vagy 06-27-367-107
Cím: Váchartyán József Attila u. 40.
(Csak 300 méterre a Rudnaykert vasútállomástól)

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

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

ML PB NET KFT
LAKOSSÁGI PB GÁZ
ÉS 11 KG-OS PROPÁN GÁZ
házhoz rendelésre
VERESEGYHÁZON

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

•

FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!
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Katona Ágnes (munkatárs)
akisterseg.veresegyhaz@gmail.com,
+36 30 992 4142

Minden szombaton szállítunk!

Rendelésfelvétel:
06-20-382-3268
E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

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!

LEGYEN AZ
ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi
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KARÁCSONYI VÁSÁR A PÁLMAHÁZBAN
Idén is megrendezésre kerül a gödöllői
Pálmaház Kertészet és Herbárium
nagy sikerű karácsonyi vására. Egészen
december 24-ig várja érdeklődőket
a Pálmaház. Minden idők legszebb
karácsonyi dekorációját varázsolták
elénk a Pálmaház kreatív szakemberei.

arcfestés is a legkisebbek számára,
valamint csokiszökőkút fogja várni az
édesszájúakat.
A klasszikus karácsonyi hangulat
megidézésével
sikerült
kialakítani
az idei dekorációt. Színes és érdekes
programokkal igyekeznek a szervezők
még meghittebbé varázsolni az adventi
időszakot.
December 7-én a Mikulás látogat
el a Pálmaházba, hogy találkozzon
a gyerekekkel, továbbá lesz még

XIX. Adventi Kastélynapok
„ ...hogy az ünnep
teljes legyen...”

További programok:
· Ünnep a Kastélyban - múzeumpedagógia
·

·
·
·
·
·
·

foglalkozások naponta 12.00-kor kisgyermekes
családok számára
Holle Anyó Kuckója – dallal, játékkal, kézműves
foglalkozással és sok-sok mesével téged is vár
Holle Anyó!
Jászol élő állatokkal
Herendi Porcelánmanufaktúra porcelánfestő
bemutatója
Paprika Jancsi Csúzlizdája
„Mágikus pillanatok”, élményfestéssel tegye még
emlékezetesebbé a karácsonyt!
Kézművesek karácsonyi vására
Lacikonyha, Kürcsi-őskalács, sült gesztenye,
forralt bor, puncs

December 14-15-n kerül megrendezésre
a Gödöllői Királyi Kastélyban az Adventi
Kastélynapok, ahol számos kulturális
program várja majd a látogatókat.
Érdemes lesz a kastélyparkon keresztül
átsétálni a 21:00-ig nyitva tartó
Pálmaházba, mert ezeken a napokon élő
gitárjáték és forralt bor fog gondoskodni
az adventi hangulat még meghittebbé
tételéről.
(X)
December 7.
19.00
Gödöllői Szimfónikus
Zenekar karácsonyi hangversenye
December 14-15. - Szombat
10.30
Betlehemi történet, a Maszk bábszínház előadása
a Díszteremben
12.00-14.00 Erzsébet királyné cercle a Díszteremben múzeumi belépővel látogatható
14.00
A három kismalac karácsonya, a Kacagó
Bábszínház előadásában a Barokk Színházban
16.00
Csajkovszkij: A Diótörő, a Pro Musica
Fúvósötös feldolgozása kicsik és nagyok
számára a Díszteremben
19.30
Pozsgai Zsolt: Léda, szíházi előadás

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
Web: www.palmahazkerteszet.hu
www.facebook.com/palmahazkerteszet

Vasárnap
11.00
General Pausa Vegyeskar karácsonyi koncertje a
kastély Dísztermében
12.00-14.00 Erzsébet királyné cercle a Díszteremben múzeumi belépővel látogatható
14.00
Pozsgai Zsolt: Léda, szíházi előadás
15.00
Itt van a szép, víg karácsony, a Katáng Együttes
interaktiv koncertje megzenésített versekből a
Díszteremben
16.00
Hattyú fivérek, a Holdfű színház bábelőadása a
Barokk Színházban
17.00
Az Arpeggio gitárzenekar ünnepi koncertje a
Lovardában
19.30
Pozsgai Zsolt: Léda, szíházi előadás

Rejtett Remekművek, betekintés
magángyűjteményekbe – időszaki kiállítás
A programon való részvétel 500 Ft/fő értékű sétálójeggyel
lehetséges, mely levásárolható a kastély kiállításainak
belépőjegyéből korlátlanul, kávézói fogyasztásból, az
ajándékboltban, a nosztalgia fotóműteremben és a kastély
Pálmaházában 2.000Ft feletti vásárlás esetén!

Delfin halfilé

abc szuper Gyorsfagyasztott

800 g, 1561 Ft/kg

December 28. Erzsébet királyné karácsonyai
családi program
További információ: www.kiralyikastely.hu, informacio@
kiralyikastely.hu, kastely@kiralyikastely.hu
Tel.: 0628/410-124
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

239

mini abc szuper Mini tégla
szuper Vajas íz
Növényi zsírt/olajat tartalmaz

Ft

Rama margarin,
Rama sütőmargarin

Mini tégla, Vajas íz
250 g, 956 Ft/kg

Univer majonéz

mini abc szuper

420 g, 1355 Ft/kg

Törley pezsgő 999 Ft
0,75 l, 1332 Ft/l

Ft

Gyorsfagyasztott
800 g, 1561 Ft/kg

Rama margarin,
Rama sütőmargarin
250 g, 956 Ft/kg

1249

Delﬁn halﬁlé

Knorr kocka
Halászlé

60 g, 3983 Ft/kg

Univer
majonéz

420 g, 1355 Ft/kg

569

Ft

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

Gépi hajvágás: 900 ft
Gyerek hajvágás: 1900 ft-tól
Férfi hajvágás: 2100 Ft- tól
Női hajvágás: 2300 Ft-tól

Nyitva: H-P: 9.00 - 20.00 / Szo.: 9.00 - 18.00 / Vas.: Zárva

Soó-DER PROFIT KFT

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

Soós Szilvia

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

13 évesek
lettünk!
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