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Kellemes húsvéti ünnepeket és
jó egészséget kívánunk!

A koronavírus okozta vészhelyzet idején a nálunk sokkal hatalmasabb természet zavartalanul üzemel.
Az erdők szélén, árokpartokon nyiladoznak az első virágok, még
háborítatlanabbul, mint máskor, mert most nemigen van, aki
leszedné őket, vagy véletlenül rájuk taposna.
Nem kirándulunk, nem sétálgatunk, nem járunk szórakozni, még
a családdal vagy a barátokkal se jövünk össze – be kellett
zárkóznunk, vissza kellett vonulnunk, még a munkánkat
se végezhetjük úgy, mint máskor.
Nem könnyű időszak ez, de legalább megtapasztaljuk a közösség
hiányát, a csöndességet, a tehetetlenség érzetét, és rájövünk,
milyen jó is volt nekünk a járvány előtt…
(Összeállításunk a tudnivalókról, az intézkedésekről és arról,
hányféleképpen éljük meg a kényszerű otthonlétet,
a 4-5.oldalon olvasható)

Itt készült
Kisvasút épül a veresegyházi
Medveotthonnál (Fotó: Lethenyei)

Színesen
Élet a járvány idején

Jól aludtak a macik

Városi Nőnap

Hát ilyen még nem volt, a legtöbbünk életében biztosan nem… Hogy központilag be legyenek tiltva a kulturális programok, hogy ne legyenek esténként nyitva
az éttermek, hogy még a március 15-i ünnepségen való
részvételhez is valami elvakult merészségre, a tömegből kitűnni vágyó vagányságra, már-már halált megvető bátorságra van szükség. Hogy a boltokban egymást
tapossák a népek a tartós élelmiszerért, hogy tanácstalanul állunk a teljesen lecsupaszított polcok előtt, és
egymásnak adjuk a bizalmas információt, hogy melyik
üzletben lehetett még reggel csirkemellet kapni.

Március 14-15-én még sikerült megrendezni a hagyományos Medveébresztőt a veresegyházi Medveotthon
és Állatkertben, egy nappal később
azonban a járvány miatti intézkedéseknek köszönhetően bezárták a
kapukat a látogatók előtt. Lethenyei
László fotóinak köszönhetően azonban szerencsére még láthatjuk, hogy
az állatok jól vannak, örülnek a tavasznak, és a macik is rendben feleszméltek téli álmukból. Reméljük,
hamarosan újra látogatható lesz az
intézmény.

Március 8-ára, vasárnapra, Veresegyház hölgyei mind meghívást kaptak
a Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában szervezett nőnapi ünnepségre.
Akik elfogadták az invitálást, szépen
terített asztaloknál élvezhették a szórakoztató műsort, és a városi önkormányzat férfi dolgozóinak vendégszerető figyelmességét. (Fotó: Lethenyei)

Hogy zárva tart lényegében minden ügyfélszolgálat,
nincs autóvizsgáztatás és szerviz se nagyon, és amelyik munkakörben elképzelhető, otthoni munkára kérik
vagy utasítják a beosztottakat. Közben hatalmas üzemekben is leáll a termelés, nem működik átmenetileg
a magyar gazdaság legnagyobb motorjának számító
győri Audi és esztergomi Suzuki gyár sem, és várhatóan újra tömeges munkanélküliséggel kell szembenéznünk, mert a kényszerű leállást sok kisebb vállalkozás
nem fogja kibírni. Nem kell viszont az idén már hiteltörlesztést fizetni, amiből már önmagában is érződik,
mennyire felfordult a világ!

Medveébresztő

Hogy bezárnak az iskolák, az óvodák, bölcsődék is,
emiatt a megszokotthoz képest az utakon alig van fogalom, utazni már nem lehet lényegében se ki, se be
az országból.
Hogy figyeljük a híreket, próbálunk betartani minden
utasítást és kérést, ha rosszul érezzük magunkat, már
attól rettegünk, hogy nehogy kikerüljön az ajtóra az a
bizonyos megkülönböztető piros cédula. Csak akkor
megyünk emberek közé, félve, óvatosan, ha nagyon
muszáj, és megszállottan fertőtlenítünk mindent magunk körül.

A város hölgylakói a díszes asztaloknál

Már felébredt, de még lustálkodik

Valószínűleg ilyen lehet az élet háború idején.

A vendéglátó különleges személy, nem
más, mint a város polgármestere

A mérleg másik serpenyőjébe pedig valamiféle felszabadultság kerül, mert míg legtöbbször szinte vendégségbe jártunk haza, most folyamatosan a családunkkal
lehetünk. Anyagilag biztosan mindenki rosszabbul áll,
de ezen nem rágódunk feleslegesen, mert elkerülhetetlen és mindenkire érvényes. Nem versenyzünk egymással, mert másnak se jobb. Nem ülünk reggelente
és délután órákig az autóban a dugóban, így érezhetően tisztább mindenütt a levegő. Családok sétálgatnak
újra a szabadban, sosem látott szomszédok ismerkednek meg és beszélgetnek- persze tisztes távolból -, jut
időnk foglalkozni egymással, a gyerekkel, a kutyával.
Leleményesen főzünk és takarékosan osztjuk be az
ételt, mert nem akarunk a kelleténél több időt tölteni
a veszélyforrássá vált boltokban. Inkább kihasználjuk
a tavaszt, ültetünk a kertben. Összefogunk, hogy segítsünk az időseknek, betegeknek, szájmaszkokat barkácsolunk, és megosztjuk egymással a tudásunkat a
közösségi médiában, tanulunk otthon a gyerekkel, felesleges stressz nélkül megoldjuk a napi problémákat,
és valamilyen különös okból nem aggódunk, mi lesz
holnap. Mert valami biztosan lesz.

Kezek dicsérete

Ha szerencsénk van, egy lelassult, emberibb, kevésbé
anyagias és több lélekkel teli élet vár ránk a vírus után.

Az Erdőkertesi Faluház galériáján
Kezek dicsérete címmel nyílt kézműves alkotásokat bemutató tárlat, március 7-én.

A mosómaci így produkálta magát a
látogatóknak

(L)ÉLEK
Ezzel a címmel nyílt meg március 13án Meskó Kinga és Rácz Krisztina kiállítása a veresegyházi Udvarház galériában. (Fotók: Lethenyei)

A Faluház kicsiben

Az alkotók jobbján Klement Zoltán, a
tárlat rendezoje

A Kezek dicsérete kiállításon sokan
megjelentek a kertesi művészetpártolók
közül

Fát a gyermekekért
FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!
A koronavírus fertőzés terjedése miatt kérem,
hogy ha a környezetükben ismernek olyan
egyedül élő, családdal nem rendelkező 60 év
feletti lakost, akinek szüksége lehet bevásárlásra, gyógyszer feliratásra, kiváltásra a következő email címen az alábbi adatokkal jelezzék
a családsegítő szolgálatnak. Email címünk:
esely@eselykisterseg.hu
Szükségünk lesz az idős ember nevére, címére
és telefonos elérhetőségére.
Intézményünk kapacitásának figyelembevételével heti 2 alkalommal tudjuk a fenti feladatokat biztosítani. A vásárlás kizárólag a napi
szükséglet kielégítésére szolgál. Nagy bevásárlást nem vállalunk.
Szintén felkészülve az esetleges nagy igényre
csak azokat az idős embereket tudjuk ellátni,
akiknek semmilyen segítségük nincs. Megértésüket köszönöm.
Idős lakosaink védelme kifejezetten fontos feladat ezért kérem figyeljenek szomszédjaikra és
segítsék őket.
Március 18.- tól tervezzük beindítani ezt a
szolgáltatást.
Vigyázzanak magukra!
Nagyné Gódor Csilla
Esély Szociális Alapellátó Központ

A hónap híre
Jönnek az emeletes
vonatok
A MÁV-Start 2017 áprilisában kötött nyolc
évre szóló keretmegállapodást a gyártó Stadler
céggel negyven, 600 ülőhelyes KISS elővárosi
villamos motorvonatra. A negyven motorvonat
több mint 200 milliárd forintba került, a vasúttársaság így 24 ezer új ülőhelyet kínálhat az
utazóknak.
A fejlesztések fontos célterülete a Budapest
elővárosi forgalom, ahol a vasutat évente mintegy 60 millióan választják, a MÁV-Start belföldi fizető utasainak több mint fele a fővárosi
agglomerációban közlekedik.
Március elején a Budapest-Cegléd vonalon álltak szolgálatba az új vonatok, amelyeket hamarosan a váci vonalon is láthatunk majd.

Figyelem
Az Esély Szociális Alapellátó Központ
Veresegyházon működő család - és gyermekjóléti irodája átköltözött a Kálvin utca 9. szám
alá. A Nappali melegedő továbbra is a Fő út
108. alatt üzemel.

Erdőkertesen régóta bevezettek egy követendő
szép szokást: minden családnak, ahová újszülött
érkezett, ajándékoznak egy gyümölcsfát.
Idén is elérkezett a gyümölcsfák ültetésének ideje, így érdemes újra felhívni a figyelmet a már 15
éve sikeres programban való részvétel lehetőségére.
Az ÜLTESS GYERMEKEDÉRT EGY FÁT
programban mindazok a szülők, akik az elmúlt
időszakban gyermeknek adtak életet igényelhetnek a Családsegítő Szolgálatban egy gyümölcsfát, amit az utcára kell kiültetni.
Akik még nem igényeltek, de szeretnének egy
gyümölcsfát ültetni gyermekeikért mihamarabb
tegyék azt meg, hogy a tavaszi kiszállításba még
beleférjenek.
Igényüket leadni a szolgálatban hétfőn szerdán
8.00-18.00, kedd- csütörtökön 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óra között személyesen vagy
telefonon 06-28-476-269 lehet.

Idősebb szeretteink jobban ki vannak téve a koronavírus-fertőzés kockázatának. Ezért most hozzájuk fordulunk néhány fontos tanáccsal. Ezekkel jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye.
- Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a
zárt tereket, a csoportos rendezvényeket és lehetőség szerint
a tömegközlekedést is!
- Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!
- Mossanak rendszeresen kezet, és szellőztessenek gyakran!
- Kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, a puszit, az ölelést
és a kézfogást!
- Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!
- Ha tüneteik vannak ( pl. láz, száraz köhögés, izomfájdalom),
akkor ne személyesen, hanem telefonon jeletkezzenek a
háziorvosuknál!
Fontos, hogy a családtagok is jobban figyeljenek idős
hozzátartozóikra. Segíthetik őket bevásárlással, vagy a
rendszeresen szedett gyógyszereik beszerzésével. Ha valamely családtag korábban fertőzött területen járt, most
lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel,
nagyszüleivel!

Kistérségi oldal
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

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

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (30) 494 -7430 v. (30) 494 -7640
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-15.30-ig
péntek: 8-14-ig

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

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

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

Így fizethetjük a helyi adókat
otthonról
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű
projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök
számára is elérhető az adó-, díj és illetékfizetési
kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva
az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl.
gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több
adószámlán fennálló tartozás is befizethető.
Az elektronikus fizetés lehetővé teszi, hogy minden állampolgár anélkül rendezze fennálló adófizetési kötelezettségeit, hogy ki kellene mozdulnia
otthonából.

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.

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: Katona Ágnes
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
n E-mail: akisterseg@freemail.hu
n Honlap: www.vkisterseg.hu n
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
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A hónap témája
BEZÁRKÓZVA

A koronavírus kényszerű bezárkózásra ítélt minket is – ha nem is vezették be eddig a pillanatig a kijárási vagy lakhelyelhagyási tilalmat -,
mert a járvány megjelenése óta egyre több szokásunkkal kellett felhagynunk, és egyre inkább vissza kell húzódnunk az otthon egyelőre
még biztonságot adó falai közé. Persze ez a világtól való elvonulás ma
már nem jelenti azt, hogy nem tudunk a körülöttünk történő eseményekről, mert a televíziónak, az internetnek és elsősorban a közösségi
oldalaknak köszönhetően talán már túlságosan is sok információ jut el
hozzánk. Nézzünk be képletesen pár bezárt ablakon, és hallgassuk
meg, hogyan élik meg ezt az időszakot, akik odabent vannak!
Egyelőre élvezem, hogy itthon lehetek
Edina, aki két állás mellett egyedül neveli 13 éves fiát, azt mondja, ő tulajdonképpen élvezi, hogy otthon lehet. Persze – teszi hozzá azonnal -, nagyon
szomorú, hogy emberek betegednek meg szerte a világban, és milliók rettegnek a betegségtől. Csak éppen megpróbálja kihozni a legjobbat ebből a
helyzetből, ha már így alakult… „Most már én is itthonról dolgozom, ezért
több időt tudok a fiammal tölteni. Segítek neki az otthontanulásban, rájöttem, hogy ahelyett, hogy noszogatnám és vitatkoznék vele, hogy csinálja
meg feladatokat, a legjobb, ha vele együtt csinálom én is. Így mind a ketten
élvezzük az iskolát, és sokat tudok neki segíteni is, ha valamiben elakad.
Bár itthonról dolgozva is kitöltik a feladataim a munkaidőt, az eddig utazással töltött órákat most olyan itthoni feladatokra tudom fordítani, amikre már
évek óta nem volt időm. Elkezdtem például archiválni a gyerekről készült
videófelvételeket, átrendeztem kicsit a lakást, hogy mindkettőnknek legyen
saját munkaasztala, és minden nap főzök valami finomságot. Nem tudom,
mennyi ideig tart még a járvány és milyen rendkívüli intézkedés várható, de
ezt az új helyzetet egyáltalán nem élem meg teherként.”
Edina azt sem titkolja, hogy azért van miért, illetve kiért aggódnia: idős szülei tőlük 200 kilométerre élnek, és mivel nem szeretné, ha éppen ők vinnék
el hozzájuk az öregekre különösen veszélyes vírust, inkább csak telefonon
tartja velük a kapcsolatot. Ilyenkor arról próbálja meggyőzni őket, hogy ne
mozduljanak ki a lakásból, ne találkozzanak senkivel, boltba se menjenek,
inkább engedjék, hogy az ismerősök, rokonok vásároljanak be nekik. „Nehezen fogadják el, hogy másokra legyenek utalva, de mindig elmondom nekik,
hogy én csak akkor vagyok nyugodt, ha megígérik, hogy hallgatnak rám”
– sóhajt nagyot Edina, és teljesen megértem, milyen nehéz helyzetben van, amikor tekintettel kell lennie a szülei egészségére és az egyetlen gyermekére is.
Humorral mindet túl lehet élni
István hiába közelíti lassan a 70-et, sosem fogy ki a viccekből. A koronavírussal kapcsolatos összes poént ismeri, és inkább ezeket tartja számon, mint
a hivatalos tájékoztatást.
„Csalánba nem üt a ménkű, meg egyébként is, láttam én már karón varjút! Ez a járvány sem lehet nagyobb és veszélyesebb, mint a pestis volt a
középkorban, azt meg csak túlélték az őseink, mert hiszen itt vagyunk…”
Azzal azonban határozottan egyetért, hogy nem kell esélyt adni a vírusnak a
támadásra, ezért ő is inkább elvonul, és csak akkor merészkedik ki a házból,
ha vásárolnia kell. Egyedül él, ezért a húga folyton aggódik érte, és inkább
azt szeretné, ha náluk, a Duna túlpartján húzná ki ezt az időszakot. István
azonban hajthatatlan: „Lehet, hogy itthon nem eszem olyan jókat, mintha
ott lennék, de a nyugalmam megér ennyit. Itt nem alkalmazkodom senkihez,
azt csinálom, amihez kedvem van, ha akarok, régi filmeket nézek egész nap.
Meg persze röhögök a sok idétlenen, aki maszkban ül még a kocsijában is.
Tényleg, azt hallotta, hogy: azt mondták, ha boltba megyek, elég, ha védőmaszkot meg kesztyűt veszek fel. Hülyeség, mert a többieken ruha is volt!”
Zenés esték az erkélyen
Péter ismert popzenész, zongorista, aki gyakran lép fel neves kollégái koncertjén, és nemrég saját régi, nagynevű zenekarával is nosztalgiakoncertet
adott. A hétköznapokon kávézókban, stílusos éttermekben zenél. A koronavírus miatti vészhelyzetben ezt már nem teheti, így kétszeresen is nehéz
helyzetbe került, mert nemcsak a bevételi forrásai apadnak el, hanem a rajongók is elfeledkezhetnek róla.
„Régi barátommal, aki az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja, azt találtuk, ki,
hogy nálam otthon, az erkélyen adunk koncertet a környéken élőknek. Az
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első alkalmon már túl vagyunk, sikeresnek is elkönyvelhetjük, mert a szomszédok biztattak minket a folytatásra, és az előadást a közösségi médiában
is leadtuk, tehát még közönségünk is volt. Persze ettől még nem keresünk
vele… Az otthonlétet próbálom zeneszerzésre fordítani, videókat készítek
és töltök fel a csatornámra, de ha sokáig tart ez az állapot, előszedem a régi,
reklámgrafikusi tudásomat is, és elkezdek megbízásokat keresni. Családom
van, nem maradhatok jövedelem nélkül.”
Legszívesebben hazakergetném
a boltból a sok öreget
„Hát nem megmondták nekik érthetően, hogy ne menjenek sehova, főleg
vásárolni ne?! Erre az előbb kinézek az ablakon, és egy csomó öregembert
meg öregasszonyt látok lent a téren, mindegyiknek jó nagy szatyor a kezében! Hát én a legszívesebben hazazavarnám őket! Nem értenek ezek a
szóból?” – háborog Zsuzsa néni, és bizony igaza is van. A kemény szavakat
is megengedheti magának, mert ő bizony már a 89. évét tapossa. Hálistennek
egészséges, az elméje is tökéletesen működik, sokat olvas, tévézik, és nagyon tájékozott. Eldöntötte, hogy vigyáz magára, mert a gyerekeinek, unokáinak és a dédunokáinak még szüksége van rá. Ezért megkérte őket, hogy
ne látogassák mostanában, beszélgessenek inkább telefonon. A bevásárlást
egy szociális gondozó intézi, hetente kétszer, úgy, hogy a bevásárlólistát és a
pénzt Zsuzsa néni kiakasztja az ajtókilincsre. Hasonlóképpen a teli szatyrot
és a visszajárót is az ajtóban találja meg, a segítője csak becsönget, és már
megy is tovább.
„Hétköznap házhoz rendelem az ebédet, de azt is a lépcsőházban, az ajtóm
melletti rekeszbe teszik, és én is oda rakom a heti térítési díjat. Amikor behozom az ételhordót vagy a szatyrot, alkoholos fertőtlenítőt teszek minden
felületre, még a csengőgombra meg a kilincsre is. És persze, tényleg ki se
mozdulok a lakásból. Pedig már nagyon unom a bezártságot, egész télen alig
voltam a városban, vártam a tavaszt, hogy kimehessek nézelődni, vásárolgatni, a parkban ücsörögni… De hát nem lehet. Jobb híján az erkélyen sétálok föl-alá, ha jó az idő, akár órákig kint vagyok. Annyi mindent kibírtam
már életemben, csak túl leszek ezen is!”
(KAm)

A hónap témája

VÉSZHELYZET

A koronavírus-járvány miatt meghozott országos és helyi intézkedések
Március elején még csak tartanunk kellett a járvány itthoni elterjedésétől és leginkább az Olaszországban napok alatt elharapózó járvány miatt
aggódtunk. Elég volt azonban csupán egy hét,
hogy egész Európában, így nálunk is megjelenjenek az első esetek, amelyek száma azóta napról napra nő. A járvány megfékezése érdekében
számos egészségvédelmi intézkedés született
kormányzati, illetve helyi szinten, melyek közül
kiemelünk néhány fontosabbat:
- Ausztria és Szlovénia felé ideiglenesen visszaállították a határellenőrzést
- Feloldották a hétvégi kamionstopot
- Az ország területére csak magyar állampolgárok utazhatnak be
- Szünetel a NAV kirendeltségeken az ügyfélfogadás. Előzetesen egyeztetett időpontban a
fővárosi ügyfélszolgálat még felkereshető, de
mindenkit online vagy telefonos ügyintézésre
kérnek inkább
- Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbetegellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást
nyújtó intézményében
- Az éttermek nem lehetnek nyitva 15 óra után
- megtiltották az 500 főnél nagyobb kültéri és a
100 főnél nagyobb beltéri rendezvények 		
megtartását, így a március 15-i ünnepségek
sok településen el is maradtak
- Azokat a magyar állampolgárokat, akik potenciálisan fertőzöttek lehetnek, a hatóság házi
karanténra kötelezi. Ilyenkor a potenciálisan
fertőzött, de tünetmentes személy 2 hétig az
otthonában köteles tartózkodni és vendéget
nem fogadhat. A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósági feliratot („piros lapot”)
kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy a
lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi
megfigyelés
alatt
van.
Ha megszegi a karantén szabályait, akkor
bűncselekményt követ el.

Ilyen lap kerül a karanténban levők ajtajára

- Március 14-től határozatlan időre bezártak
a felsőoktatási és a közoktatási intézmények, a
tanítási év online formában halad tovább. A
helyi önkormányzatok a legtöbb helyen az
óvodák, bölcsődék zárva tartását is elrendelték a járvány idejére
- A közüzemi szolgáltató cégek a személyes
ügyintézés mellőzését kérik a fogyasztóktól
- A Kormányablakok működnek ugyan, de csak
előzetes időpontfoglalás alapján lehet bejutni
ügyintézni.
- Akinek a vészhelyzet idején jár le a személyi
okmánya, jogosítványa, gépjárművének forgalmi engedélye, nem kell meghosszabbítania, csak a korlátozások feloldása után

- A koronavírusos fertőzésre utaló tünetekkel ne keressék fel a háziorvosi
rendelőt, telefonon
jelentkezzenek háziorvosuknál
- A gyógyszertárakban, postákon egyszerre csak annyi
ember tartózkodhat,
ahány
ügyintéző
ablak van a helyiségben. A többieknek kívül kell
várakozniuk.
- A piacok nyitva
tartanak, így a veresi
heti piac sem maradt
el eddig, azzal a
kitétellel, hogy ott
csak élelmiszer, illetve háztartási cikkek
és illatszer árusítható
- Az
élelmiszerboltokon és a gyógyszertárakon
kívül
egy üzlet sem lehet
nyitva 15 óra után
- A templomok, szentmisék online és a
helyi
televíziókon
elérhetők
A Kormány a vészhelyzetre és a védelmi intézkedések miatti munkahely-vesztésekre és
bevételkiesésre vonatkozóan számos gazdaságvédelmi intézkedést is hozott. A lényegesebbek:
- Minden hitellel rendelkező magánszemély és
vállalat törlesztési kötelezettségét bizonytalan
időre felfüggesztik. A hitel futamideje a törlesztés
nem fizetésének hónapjaival természetesen meghosszabbodik majd, elengedést, fizetési könnyítést ez a döntés nem jelent.
- A GYED-en vagy GYES-en lévő szülők, akiknek a vészhelyzet idején jár le ez az ellátási forma, tovább, a helyzet normalizálásáig megmaradnak ebben a státuszban.
- A már most súlyos gondokkal küzdő szektorokban, így a turizmusban, a vendéglátásban, a
szórakoztatóiparban, a sport és a kulturális szolgáltatások területén, valamint a személyszállításban, vagyis a taxisok körében június 30-ig a
munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes
egészében elengedik, a munkavállalók járulékát
pedig jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot
nem kell fizetniük, az egészségbiztosítás díja a
törvényi minimumra csökken. A KATA (kisadózó
vállalkozások tételes adója) szerint adózó taxisok
átalányadó-fizetési kötelezettségét szintén június
30-ig elengedik. Ezekben az ágazatokban a helyiségbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és
a bérleti díjakat sem lehet megemelni
- A jelenlegi helyzetben bevételkieséssel leginkább érintett vállalkozások – előadóművészek,
vendéglátó vagy turisztikai vállalatok, szépségiparban dolgozó cégek, médiavállalatok, stb., illetve a KATA-s vállalkozók havi járulékfizetési
kötelezettségeit is elengedik a vészhelyzet idejére. Az utóbbiak esetlegesen fennálló adótartozásának behajtását a helyzet normalizálódási utáni
negyedév végéig elhalasztják.

- Felfüggesztik a tartozások miatti kilakoltatásokat a vészhelyzet teljes ideje alatt.
- A Nemzeti Közművek leállította a tartozás miatti kikapcsolásokat
- Az újonnan felvett fogyasztási hitelek teljes
hiteldíjmutatóját (thm) pedig a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximálják.
Az országos Operatív Törzs és az egészségügyi
szervezetek javaslatai a megfertőződés elkerülésére:
- Aki teheti, dolgozzon otthonról
- Tömegközlekedés használatakor igyekezzünk
távolságot tartani a többi utastól
- Sorban állás, várakozás közben is 1-1.5 méter
távolságot tartsunk a többi embertől
- A koronavírussal sújtott országokból hazatérők vonuljanak 2 hétig önkéntes karanténba
- Az idős korú lakosság semmilyen körülmények között ne mozduljon ki otthonról. Vásárláshoz, ügyintézéshez kérjenek segítséget!
Az önkormányzatok családsegítő szolgálatai
és civil szervezetek sok helyen megszervezik
számukra a segítő ellátást
- A veszélyeztetett munkahelyeken dolgozók
használjanak gumikesztyűt és szájmaszkot
- Kerüljük a személyes érintkezést, ne fogjunk
például kezet üdvözléskor
- Lehetőség szerint mindenki tartózkodjon az
otthonában, amíg a vészhelyzet véget nem ér
- Gyakran és alaposan mossunk kezet, fertőtlenítsük a használati tárgyakat, ajtókilincseket, stb.
- Halasszuk el a családi ünnepségeket, látogatásokat
- Nem kell élelmiszerhiánytól tartani, ezért senki ne halmozzon fel a szokásosnál nagyobb
készleteket.
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Könnyítések Erdőkertesen
A koronavírus-járvány okán kialakult helyzetben, tekintettel az emberek megnövekedett
terheire, Erdőkertes Önkormányzata a korábbi
határozatával szemben a következő könnyítéseket vezeti be:
- a kommunális adó mértéke 30.000 Ft/ingat
lan/ év összegről 25.000 Ft/ingatlan/év
összegre csökken, vagyis változatlan marad
a tavalyi évihez képest
- az építményadó mértéke 1050 Ft/nm/év
összegről 850 Ft/ nm/év összegre csökkent,
vagyis a tavalyi évhez képest nem emelkedik
- a kommunális és építményadónak a 2020.
március 15-ig befizetendő részlete kamat,
pótlék és bírságmentesen befizethető 2020.
szeptember 15-ig
- a már befizetett összeg a második félév
összegéből jóváírásra kerül.
Abban az esetben, ha a teljes összeg már befizetésre került, a törvényi rendelkezés szerint:
- a többlet összeg visszaigényelhető
- átvezetés kérhető másik adónemre
- a következőkben esedékes adónemekben
írható jóvá.

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel?
Jelen tudásunk szerint a koronavírus egy légúti vírus, amely elsősorban emberről emberre, cseppfertőzéssel terjed. Bár a legutóbbi vizsgálatok kimutatták a vírust fertőzött személy vizeletében,
illetve székletében (nagyon kevés vizsgálat alapján) egyelőre nincs közvetlen bizonyíték székletszájon át történő terjedésre. Ezen eredmények is megerősítik, hogy a helyes személyes higiénés és
kézhigiénés gyakorlatnak valóban fontos szerepe van a megelőzésben de nem jelentik azt, hogy a
vizeinket veszélyeztetné.
A hazai ivóvízbázisok védettek a szennyvíz eredetű szennyezésekkel szemben, és az
ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgálatatott ivóvíz
mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére jellemzően használt szabad
aktív klór koncentrciónál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen inaktiválódik. Az új koronavírus egy burokkal rendelkező vírus, amennyiben a vízkezelőszer hatására ez a burok megsérül, a vírus elveszíti
fertőző képességét.
A települési szennyvíz a lakosságra nem jelent veszélyt, hiszen abban a nagymértékű hígulás miatt
csak jelentéktelen mennyiségben fordulhatna elő a vírus még abban az esetben is, ha a koronavírus
már fertőzéseket, megbetegedéseket okozna a közösségben. A szakirodalmi adatok szerint a koronavírusok szennyvízben néhány napig lehetnek életképesek, azonban szennyvízzel - annak zárt
rendszerben történő elvezetése és tisztítása - miatt a lakosság jellemzően nem érintkezik.
A kibocsátott tisztított szennyvíz a befogadóban tovább hígulna, így nem érhetné el a fertőzést
okozó koncentrációt. Az évnek ebben a szakában a felszíni vizekkel való érintkezés sem jellemző.
A szennyvíztelepek dolgozói csak abban az esetben lennének kockázatnak kitéve, ha a szennyvízbe
nagyon nagy mennyiségű vírus kerülhetne, és nem tartanák be a munkahelyi előírásokat (pl.: nem
viselnék az egyéni védőeszközöket), a biológiai kockázatok kivédésére szolgáló egyéni védőeszközök a koronavírus ellen is megfelelő védelmet nyújtanak.

Közélet
Tájékoztató Veresegyház Önkormányzatának 2020. március 5-i
testületi ülésén hozott határozatokról
A testületi ülés legfontosabb témája a 2020. évi költségvetés, valamint az
Önkormányzat által működtetett intézmények, alpolgármesterek, Polgármesteri Hivatal 2019 évi tevékenységéről szóló beszámolók megismertetése, elfogadása volt.
A 2020. évi költségvetési terv elfogadása nélkülözhetetlen a város üzemeltetésének biztosításához, hiszen a folyamatos működtetés elképzelhetetlen
megfelelő pénzügyi háttér nélkül.
A költségvetési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelő formátumban, tartalomban készült el. Az előterjesztés szerint továbbra is biztos alapot teremtenek a működés zavartalanságához.
A bevételi oldalon megjelenő összes tervezett bevétel 14.550.004.431 Ft
működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételekből tevődik össze. A
2.172,7 mFt működési költségbevétel a szolgáltatási díjak, intézményi térítési díjak, belépők, bérleti díjak bevételéből tevődik össze. A 4,178,7 mFt
összegű közhatalmi bevétel jelentős része az iparűzési adó beszedéséből áll,
de itt számolnak a lakosság által megfizetett kommunális és egyéb adóbevételeivel is. Az államháztartáson belülről kapott működési támogatások tervezett összege 1.155,7 mFt, amely a feladatalapú támogatásokat tartalmazza,
az óvodák, bölcsődék, szociális intézmények, gyermekétkeztetés, kulturális
ágazat működési költséghozzájárulását. Jelentős tétel a felhalmozási bevételi terv során szereplő, elsősorban telekeladásból származó 2.605,4 mFt. Finanszírozási bevételként az önkormányzat 2.700 mFt hitel felvételét tervezi,
amely a K&H Banktól felvett 1.500 mFt likvid hitelt és 600 mFt összegű
folyószámlahitelt tartalmaz.
A kiadási oldalon megjelenő 14.550.004.431 Ft fedezi az intézmények, a
Polgármesteri Hivatal működési költségeit, mint a személyi jellegű kiadások, dologi kiadások (közüzemi díjak), valamint Egyéb működési kiadások
930,37 mFt összegű előirányzata, amely tartalmazza a szolidaritási kiadásokat, az év közben felvett kamatmentes hitel visszafizetését, és 150 mFt
tartalékot.
A költségvetés tárgyalása során élénk véleménycserére került sor, miszerint
a tervezett bevételek felül-, a kiadások alultervezettek, az éven belüli hitel
visszafizetésének nincs realitása. A képviselőtársak hiányolták az évek óta
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halasztódó fürdő megépítését, a tó és környékének szépítését, a strand bővítését, a megnövekedett lakosságszámhoz igazodóan a Praxisház befogadó
képességének növelését. Cserháti Ferenc alpolgármester úr tájékoztatta a
testületet, hogy a jelenlegi terv a korábbi döntések végrehajtását tartalmazza,
pl. a sportcsarnok befejezését, az óvodai, bölcsődei kapacitások bővítését, a
Medveotthon fejlesztését. A felvetett Praxisház bővítésére, a fürdő építésére
vonatkozóan a tervezési megbízásokat már megkötötték. Pásztor Béla polgármester úr egyetért azzal, hogy a lakosság megtartásának feltétele, hogy
jól érezzék magukat környezetükben, és mindent el fognak követni, hogy
ezt a környezetet megteremtsék. Az ország költségvetésének és pályázati
környezet figyelembevételével tervezték a beruházásokat, így elsősorban
a sportlétesítmények és az úthálózat állapotának javítására nyílik pénzügyi
lehetőség.
A költségvetési terv elfogadásakor, március 5-én még nem volt ismert az
egész ország gazdasági életére kiható koronavírus járvány. A cikk megjelenésekor biztosra vehetjük, hogy a tervezett adóbevételek nagysága el fog
maradni a tervezettől, és a költségvetés lényegi módosítására lesz szükség.
További fontos, a város jövőbeni megjelenésére hatással lévő határozat is
született:
- A képviselő testület a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével megalkotta „Veresegyház címerének, logójának, zászlójának és szlogenjeinek
használatáról” szóló rendeletét. Ez alapján bármely cégnévben csak engedéllyel használható a Veresegyház és Veres szavak és azok toldalékos formája. Az engedélyt azok a cégek kaphatják meg, amelyek székhelye Veresegyház közigazgatási területén van, vagy tevékenységük jellemző módon a
városhoz kötődik, és tevékenysége jellegével, szolgáltatásának minőségével
a város nevét megfelelően reprezentálja. A rendelet melléklete az Arculati
kézikönyv, amely az arculat vizuális megjelenésének részleteit tartalmazza.
- A „Veresegyház címerének, logójának, zászlójának és szlogenjeinek
használatáról” szóló rendelet be nem tartásának szankcionálhatósága érdekében módosítani kellett a Közösségi együttélés szabályairól szóló 27/2013
(XI.4) számú önkormányzati rendeletet.
Katona Ágnes

Jeles napok
VIZES SZAKI
A SIVATAGBAN
Március 22-én a Víz Világnapját ünnepeljük. Nem
kérdés, hogy a tiszta, egészséges ivóvíz fontossága miatt figyelmet érdemel, különösen a mostani,
járványos időszakban. Ezúttal nem a szokványos
módon emlékezünk meg a vízről: bemutatunk egy
igazán kalandvágyó vízügyi szakembert, aki ott
teszi próbára magát, ahová szakmája szerint el
sem kéne jutnia, az afrikai sivatagban!

Beszélgetés Kakuk András vízműves
főmérnökkel,
a „Sivatag bátor harcosával”,
aki hetedszer teljesítette a Budapest
— Bamako Rally kalandtúrát
„Mindenki csak a talpraesettségére, a szerencséjére és a felkészültségére számíthat. A Bamakon
egy dolog biztos: minden bizonytalan.
De a kaland erről szól. A Bamako nagy közösségi esemény, ahol esténként a tábortűznél hozzád
hasonló őrültekkel oszthatod meg a napi élményeidet és a sólet konzervedet………”
Bátorság, vidámság, felkészültség, kitartás, kreativitás jellemzi Kakuk Andrást, az Érd és Térsége
Víziközmű Kft. vízellátási ágazatvezető főmérnökét, aki hét alkalommal sikerrel járta végig — a
nem kevés megpróbáltatást, és kihívást jelentő —
kb. 8000 km-es tengeren, hegyeken, sivatagokon
át vezető utat Afrika nyugati felébe.
A Budapest — Bamako Rally egy magyar
szervezésű verseny, ahol több kategóriában
nevezhet bárki, bármilyen forgalomba helyezett járművel. A rallyt 2005 óta rendezik
meg. Budapestről indulnak a résztvevők.
Ausztrián, Olaszországon, Franciaországon,
Spanyolországon át érik el a tengert, ezután
komphajóval érkeznek Afrikába, Marokkóba, majd Nyugat Szahara, Mauritánia után
érik el az évenként változó célállomást. A rally
jótékonyságicélokat is szolgál, adományokat,
ajándékokat visznek a nehezebb sorsban élő
afrikai embertársainknak.
Mik voltak a célállomások a hét rallyn, amin
részt vettél?
Első két alkalommal Bissau-Guineai fővárosa:
Bissau, majd Gambia, negyedik és ötödik alkalommal Mali fővárosa: Bamako, hatodik alkalommal, 2019-ben Gambia fővárosa: Banjul, idén
pedig, 2020-ben a célállomás Sierra Leoneban
FreeTown volt.
Egyedül vagy társakkal vettél részt az egyes túrákon?
Két alkalommal egyedül gépkocsival és kismotorral, a többin társakkal mentem.
Hány nap alatt kell célba érni?
A szervezők 16 napos időszakra sűrítenek be mindent, amit csak lehet a starthelytől a célig. Ez idő
alatt kell teljesíteni a kb. 8000 km-es távot.
A járművek hogyan bírták a nehéz, változó terepet, átkelést az Atlasz- hegységen, Szaharán?
Változó kategóriákban indultam így azoknak a
kihívásoknak megfelelően választottam gépjárműveket: spirit, túra, 4x4 és verseny kategóriák.
Mindig célba értem velük.

Milyen nagyobb nehézségek merültek fel útközben? Volt-e olyan, hogy feladod és visszafordulsz?
Hasonló problémák, amik itthon is jelentkezhetnek, azt szükséges megoldani útközben: gyorsan
praktikusan és pénztárca kímélően. A szervezők
szoktak úgy fogalmazni: ez Afrika…. oldjátok
meg.
Rengeteg türelem és nyugalom szükséges a kinti
bürokrácia leküzdéséhez. A Budapest —Bamako
egy veszélyes, minimál asszisztenciás kaland és
tájékozódási verseny. A B2 nem vasárnapi autózás a Pilisben, vagy piknik a Városligetben. Itt
nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok.
Mindenki csak a talpraesettségére, a szerencséjére és a felkészültségre számíthat. A Bamakon egy
dolog biztos: minden bizonytalan. De a kaland erről szól. A Bamako nagy közösségi esemény, ahol
esténként a tábortűznél hozzád hasonló őrültekkel
oszthatod meg a napi élményeket és a sóletkonzervedet. Szerencsére ez nem egy túlélőtábor .
Sosem volt bennem olyan, hogy feladom. Vannak
nehéz pillanatok, de ilyenkor beveszem a le…
tablettát.
Hogyan fogadtak benneteket a helyi lakosok?
Évről évre azt tapasztalom, hogy az új célországokban nagyon nagy szeretettel fogadnak
bennünket. Katonai felvezetés, utak biztosítása
a futam résztvevőinek, karneváli hangulat…. —
nagyon kedves és odafigyelő szervezést tapasztalok minden egyes befutó alkalmával.
Úgy tudtam, többen ott hagyják a járművet és
repülővel jönnek haza. Mi lett a járműveiddel?
Voltak gépjárművek, amik visszajöttek, voltak,
amik kint maradtak a célállomáson, mert nem érte
meg hazahozni. A robogómat hazahoztam, mert
az nagyon a szívemhez kötődött.
Milyen humanitárius célokat szolgál a rally?
Mit érdemes adományként vinni és mit nem?
Természetesen minden alkalommal vannak kitűzött célok és eredmények: iskolaépítés, kútfúrás,
fatelepítés, stb. Célszerű leginkább pénzt adományozni. Tárgyadományként általánosságban
elmondható, hogy hasznos ajándékok: az iskolai
felszerelések, orvosi eszközök, tartós élelmiszerek, játékok kellenek.

Azt sejtjük, hogy a vízellátást, csatornázást illetően is nagy a szakadék, de tapasztaltál-e fejlődést az évek során?
Nehéz megtapasztalni, hogy Marokkótól délre
más a vízszolgáltatás, mint amit mi itthon megszoktunk. Mauritániában láttam új vezetékek fektetését és új víztornyok építéseit. Amúgy minden
évben szembetűnő változások mennek végre az
érintett országokban. Marokkó déli tartományában (korábbi Nyugat-Szahara) új utak, új épületek, új beruházások sokasága látható.
A megfelelő járműveken kívül, szerinted milyen
emberi tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy egy
ilyen kihívást eredményesen lehessen teljesíteni?
Mérhetetlen nyugalomra, kitartásra, jókedvre van
szükség, amiben az új résztvevőknek a régi „öreg
bamakosok” nyújtanak segítséget.
Ezúton is gratulálunk a teljesítményedért és köszönjük a beszélgetést.
(Megjelent a vizinform.hu-n)
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Kultúra
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár április programterve
AZ ALÁBBI PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSA ABBAN AZ ESETBEN LEHETSÉGES, HA A KORONAVÍRUS FERTŐZÉS MEGSZŰNIK,
ÉS AZ ÁLTALA OKOZOTT ZÁRVA TARTÁST FELOLDJÁK.
2020.
ÁPRILISI PROGRAMOK MÁJUSI
ELŐZETESSEL
14-éig tart a KEZEK DICSÉRETE – kiállítás
4-én 17.00 „Velünk élő NDK-s tárgyak”
Kiállítással és humoros film vetítésével
mutatkozik be a Csepeli Filmklub.
(Részletek, felhívás a gyűjtésre, az előző
havi újságban olvasható)
6-án 15.00 Húsvéti készülődés, kézműves
foglalkozás gyermekeknek
17.00 Húsvéti készülődés, kézműves
foglalkozás felnőtteknek
7-én 17.00 Szülők Akadémiája – a Ki Akarok
Nyílni Óvoda szervezésében – Pécsiné
Uzsaly Rita
9-én (csütörtök) 18.00-20.00
TÁRSASJÁTÉK KLUB
15-én 8.00-12.30 Utazó Planetárium – előadások ovisoknak – A Ki Akarok Nyílni
Óvoda szervezésében
18-ÁN 17.00 Kiállításmegnyitó
„ORIGAMI A KONYHÁBÓL”
Mogyorósi Magdus munkáiból
Közreműködik: Dancs Erzsébet, Gyurika
Barbara és Kis Cecília
A megnyitó után kézműves foglalkozás
lesz, Magdus bevezeti az érdeklődőket a
teatasak-hajtogatós képek készítésére.
18-án (szombat) 13.00 Ulti Klub
18-án (szombat) TÁRSASJÁTÉK KLUB
20-án 18.00 BioPont Klub
Biodinamikus gazdálkodás – fórum –
(részletesen alább)
21-én 17.00 VILÁGJÁRÓK – Irán (részletesen
alább)
20-án 10.00 Telegdi Ágnes – MADARAINK
– Könyvbemutató, interaktív előadás
gyermekeknek
25-én Galgamenti Óvodák Néptánctalálkozója
– a Ki Akarok Nyílni Óvoda szervezésében
26-án (vasárnap) 17.00 Nosztalgia Klub
MÁJUSI ELŐZETES:
Május 1-én MAJÁLIS AZ IFJÚSÁGI
TÁBORBAN
május 9-én (szombat) Japán hagyományos
teaművészet – oktatás – vezeti:
Rajzó-Kontor Kornélia
12-én 18.00 VILÁGJÁRÓK – Dél-Spanyolország
FELHÍVÁS!
TEXTIL-ÉKSZER KÉSZÍTŐ délutánra hívjuk
a kreatív érdeklődőket április 4-én.
A foglalkozást Magyar Judit Mária tartja 15.0018.00-ig, részvételi díj 3.000.-Ft, mely az anyagköltséget is tartalmazza.
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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.
***
Alapfokú, 24 órás szövőtanfolyamot indítunk
megfelelő számú jelentkező esetén, szerdai és
szombati napokon. Az időpontokat a jelentkezőkkel egyeztetjük, lehetőség szerint a délutáni időszakra. A részvételi díj eszközhasználattal, anyagköltséggel együtt: 20.000.-Ft/fő.
A jelentkezés határideje: április 20., 5.000.-Ft előleg befizetésével, amelyre az anyagvásárlás miatt
van szükség. A tanfolyamvezető Petrás Anna
ÉLETFADÍJAS, többszörös Nívódíjas népi iparművész
***
A március 31-én „elnapolt” VILÁGJÁRÓK
Bringatúra a Föld körül – Lázár Bálint és Sam
Calara előadása áprilisban, illetve májusban (az
ideérkezésüktől függően) lesz, a közösségi oldalakon, honlapunkon és plakátokon tájékoztatjuk
az érdeklődőket.
***
A FÖLDÉRT, MAGUNKÉRT ÉS AZ ELJÖVENDŐ GENERÁCIÓKÉRT...
FÓRUM: 2020. 04. 20-án 18.00
Téma: bio gazdaság létrehozása (mint önkormányzati vállalkozás, vagy közösségi kert, esetleg szociális mezőgazdaság, vagy egy nagy szabadidő park egyik projektje...?)
Sokat hallunk a tudatos, egészséges táplálkozásról, rengeteg irányelv van. Lehet választani kinek
mi a megfelelő táplálék. Növényeink minőségének fontossága még sincs benne a köztudatban
eléggé. Bemegyek egy nagy piacra (Lehel), óriási
halmokban konvencionális áruk, és sehol sem látni bioterméket. Tehát még nem keressük eléggé.
Azért, arról lehet hallani, hogy a műtrágyás,
vegyszeres gazdálkodással szennyezik a földeket,
vizeket, mérgezik az embereket. Mégis, simán fogyasztjuk az így kezelt élelmiszert, mert közvetlenül nem érzékeljük a káros hatását. Más lenne
a helyzet, ha habzana a szánk, és hirtelen rosszul
éreznénk magunkat miután ilyet fogyasztottunk.
Dr. Márai Géza összegyűjtötte tápláléknövényeink beltartalmi alakulásának adatait (kb. 1965-től
– a műtrágyázás kezdeti időszakától - 2005-ig terjedő adatok). E szerint ma 2x3x4x több zöldséget, gyümölcsöt kellene fogyasztanunk a korábbi
beltartalom beviteléhez, annyira leromlottak ezek

az értékek. Ugyanis hiába pótolják vissza a talajba a növények által kivett ásványi anyagokat
műtrágya formájában, a talaj termékenységét így
nem tudják visszaállítani. A mai vegyszeres gazdálkodással nem tudnak olyan életteljes közeget
teremteni a növények számára, hogy gazdagon
kifejleszthessék belső értékeiket. Vannak akik
arra használják fel ezt a kimutatást, hogy táplálék-kiegészítők vásárlására biztassanak minket.
Ez lenne az igazi megoldás? Környezetünk és
magunk szennyezése, mérgezése pedig tovább
folytatódjon?
A vegyszeres termék megvásárlásával hozzájárulunk a vegyszeres termesztés támogatásához,
igy mi is részt veszünk a környezet szennyezésében. Szinte hétköznapi kifejezések: „legkorszerűbb technikák”, „fenntartható fejlődés”. Lehet-e
korszerű és fenntartható olyan tevékenység, ami
rontja az egészséget és a Föld állapotát? A legkorszerűbb és legfenntarthatóbb a mezőgazdaságban
ami nem ront, hanem javít.
Van-e igényünk arra, hogy a változás útjára lépjünk? - mi fogyasztók és termelők, akár az önkormányzatok részvételével vagy más módon. Itt van
az idő? Vagy még nem vagyunk mi is és a Föld is
eléggé szennyezve?
Mindenkit, akit érzékenyen érintett ez a kis írás,
egy fórumra hívok!
Ennek a kezdeményezésnek a szükségességét
érezve, bizakodva az együttműködésben, reménytelten a jövő iránt, várok Mindenkit szeretettel:
Zöld Edit szadai biodinamikus kertész,
a Biokör nevében
***
Irán, a Közel-Kelet nagymacskája
Vendégünk: Hudák Szabolcs
Irán az ősi Perzsia földje, ahogy sokan viccesen
nevezik: a Közel-Kelet nagymacskája. Ritkán
találkoztam olyan emberrel, aki első látásra ne
szeretett volna bele és ne kívánkozna azonnal
vissza. Egyben a térség legérdekesebb és legfélreértettebb országa is, aminek ráadásul tradicionálisan nincs jó sajtója.
Legyenek a vendégeim és engedjék meg, hogy
egy közös (most csak képzeletbeli) utazásra invitáljam meg önöket, ahogy velem tették iráni
barátaim, és derítsük ki együtt, hányadán is állunk ezzel a bizonyos nagymacskával J....
Hogyan lett az USA és a nyugati világ első számú szövetségeséből annak első számú mumusa?
Igaz-e, hogy jobban izgulnak az amerikai elnökválasztás idején Teheránban mint Washingtonban? Hogy kerül Iránba Lehel kürtje? Miért hívják magukat „zöld embereknek” a helyiek? Hogy
is néz ki egy helyi lakodalom? Hogy mondják azt
perzsául hogy szép estét? Miért a perzsa a legmosolygósabb nyelv?
Hudák Szabolcsnak hívnak és egy hegymászó expedíció tagjaként Ázsia legmagasabb tűzhányóját
megmászni érkeztem érkeztem az országba, akkor még nem tudtam, hogy nem csak fizikai értelemben véve indultam el nagy útra.... örök hála
drága Zsombor barátomnak, aki nem átallt rábeszélni az expedícióra.

Veresegyház és Zsidó község határa a XV. században

Helytörténet

Itt a tavasz, és a mostani kényszerű tétlenség
és a szórakozóhelyek bezárásának jó hozadéka, hogy több időnk jut nézelődni, kirándulni
a szabadban, mint korábban. Igaz, a környéket nem tanácsos elhagynunk, de nem is kell:
számos érdekesség, történelmi helyszín akad a
Kistérségben. A következő írást Horváth Lajos
történésztől kaptuk, aki – többek között – Veresegyház és környéke helytörténetének legismertebb kutatója, és ezúttal a Veresegyház és
Zsidó (a mai Vácegres) közötti terület történetének érdekességeit foglalta össze. Az anyag
különlegessége azt is, hogy még nem jelent meg
sehol nyomtatásban, így Önök ismerhetik meg
elsőként.
Veresegyháztól északkeletre fekszik középkori nevén Zsidó község, melyet jelen életünkben
Vácegresnek hívunk. Egy 1431-ban és egy 1446ban keletkezett oklevél határjárás-szerűen leírja
Veresegyház és Zsidó közös határát. A határjárásokat is tartalmazó oklevelek rendkívül becses
forrásai a helytörténetírásnak. Elsősorban köztörténeti, nyelvészeti, birtoklástörténeti, művelődéstörténeti, stb. szempontokból elemezhetők, és
bemutathatók általuk a települések.
Veresegyház és Zsidó közös határa mintegy 2025 földrajzi nevet kínál bemutatásra és elemzésre.
mindjárt kezdhetjük is magukkal a községnevekkel. Veresegyház vörös kőből épített templomáról
kapta a nevét. Zsidó 1943-ig ezen a néven élte
mindennapjait, amikor felsőbb parancsra eltörölték ezt a nevet. És a területén átfolyó Egres-patakról elnevezték Vácegresnek. Az Egres-patak, az
Eger vize tehát községnév alapjává lett hivatalos
beavatkozás révén.
Valószínű, hogy Liget, Zsidóliget néven a középkorban létezett a területén egy kisebb település.
Ez Ligetmajor, Vácegresliget-puszta alakjában
maradt fenn napjainkra, amelyekből a Vácegresliget-puszta teljesen mesterséges, és a Vác összetevő félretájékoztat. Azt sugallja, hogy Váchoz
köze van, közel van.
Az egykori birtokosok Zsidó földjén a helynevek
szerint a Csőiek, a Csői család, amelyik a Zsidó
nemzetségből vált ki, és nevét Csővár településről
vette, a Rozgonyiak, akik Veresegyházon is birtokosok voltak, és természetesen a Zsidai család
a Zsidó nemzetségből, amelyik helyben lakott,
Zsidó községben.
A gazdálkodásra vonatkozó földrajzi nevek
legelsőbben is a szőlő, az erdő, az Őrmál – ugyan-

csak szőlő helye – és az eresztvény erdő azt
mondja, hogy a tarvágású erdőt kifejlődni „eresztették”. Azaz, tervszerű erdőgazdálkodást folytattak. Ezt mondja, erősíti az „ usualis” erdő neve,
amelyik hasznos, hasznunkra való jelentéssel bír.
Összesen három erdejük volt, ezt mutatja a „harmadik erdő” földrajzi név is.
A Kecskeszurdok a kecsketartás bizonyítéka.
Persze, azért, mert ló, szarvasmarha, öszvér, stb.
nincs a helynevekben, nem azt jelenti, hogy ezekből az állatokból nem volt a birtokukban.
Figyelemre méltó a veresi-zsidói határon, a Sárfő
nevű patakon (Egres-patak) a Rév nevű átkelőhely, ami olykor szláv Bród néven is előfordul.
Lehet, hogy valamikor révpénzt kellett fizetni
ezen a helyen.
Különös esemény emlékét tartja fenn mindmáig A Török rabtemetés, Rabtemetés nevű hely.
Ez a török „emberek díja” elnevezésű adó vagy
bírságpénz vonatkozású helynév azt mondja nekünk. A XVII. század közepén, szembesítve más
történeti forrásokkal is, agyonvertek egy rabot a
területen, aki a fogságból való kiváltására koldulással akarta összeszedni a pénzt. A török adminisztráció úgy vette, hogy a gyaurok ezzel a
gyilkossággal megkárosították a török kincstárat,
mivel akit agyonvertek, megszűnt adózó lenni a
jövőben. Nem is nagyon keresték a gyilkosát, ha-

nem behajtották a bírságot azon a településen,
amelyiknek a földjén a halottat megtalálták. Akié
a föld, azt fizet! Ebből következik, hogy aki fizet,
azé a föld. Így nyertek a veresegyháziak, mivel ők
fizettek, egy földdarabot a zsidai-domonyi-veresi
hármas határon. Lehet, hogy a szadaiak is érintettek az ügyben. Ugyanis a szadai hagyományban is
megtalálható ez az eset, és az Alsó-szurdok vagy
Zsidai-szurdok nevezetű úton Szadáról Zsidóba
lehet jutni.
A természeti környezetre utaló földrajzi nevekkel
nem foglalkoztunk, mivel azok leolvashatók a terület mellékelt térképéről.
Horváth Lajos
Zsidó falu helyrajza az 1430-as és 1446-os
határjárások alapján (vázlat). A jelenlegi elnevezéseket csak részben tartalmazza.
1. Zsidai-hegy
(Öreg-hegy)
2. szőlők
3. Mély-völgy
(Zeng-völgy)
4. Harmadik erdő
5. Csőiek
6. Bércz
7. Sárfő folyó és rét, puszta
8. Rév/Brod
9. Egervize
10. Szurdok, Zsidai-szurdok, Kecskeszurdok/
Erős-völgy
11. usualis erdő (hasznos erdő
12. Hármashatár
13. Belterület
14. Őrmál
15. Liget erdő (Liget dűlő)
16. Nagy-völgy /Liget -puszta
17. Berek
18. Rozgonyiak
19. Eresztvény erdő
20. Herench-völgy (Erős)
21. Török rabtemetés, Rabtemetés, Alsó-szurdok
⌂ - monostor
∆ - egyház
Ῐ - kúria
˄ - ház
¡- belterület
( ) – jelenlegi név
/ - névváltozat
+ - Veresegyház-Zsidó-Domony hármashatár
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Helytörténet
Püspökladányi fűtőház története
Szolnoktól 77 km-re található a volt Tiszavidéki
vasúttársaság típusterve alapján épült 4 állásos
kétvágányú fűtőház. A korabeli házjegyzékben,
mint „Vasúti mosóház” szerepelt.
A fűtőház létesítésének célja az 1857-ben átadott
Szolnok-Püspökladány-Debrecen és az 1858-ban
megnyitott Püspökladány-Nagyvárad vonalon
szolgálatot teljesítő gőzmozdonyok kiszolgálása.
1860-ban átadott fűtőház keleti homlokzatát a
mocsaras terület miatt 4 méter mély alapra építették. Az építményen egységes ablakokat és kapunyílásokat alakítottak ki. A homlokzatot pillérek
díszítették.
Az 1899 évből fennmaradt MÁV tervek alapján
épült téglapillérek közé és elé rakott fachwerkes,
favázas szerkezetű nyugati toldalék, amely a mai

A hulladékszállító
szolgáltató közleménye

fűtőház nyugati harmadát foglalja magába.
Az eredeti nyugati homlokzatból csak az oromzatot bontották el, a kapunyílásokat magába foglaló
zárófalból így egy masszív belső válaszfal lett.
A nyugati toldalék téglafalát 1918-1938 között
falazták fel, a fechwerkes visszabontásával. Az
eddig fellelt adatok alapján 1975 vagy 1980-ban
kerülhetett sor a nyugati, 2000-ben a keleti homlokzat formára történő alakítására. A kapukat is
ekkor cserélték ki. A vasútállomásnak egyik jellegzetessége volt több mint 154 évig az 1860-ban
átadott fűtőház épülete. 2014-ben elbontották,
hogy majd valahol újból felépítik, de addig is ez
a volt műemlék épület a modulasztalunkon 1:87
méretarányban látható.
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub

gadását. Az online csatornákon keresztül továbbra is elérhetőek kollégáink, amelyekről bővebben
honlapunkon tájékozódhat: https://www.zoldhid.
hu/ugyfelszolgalat.

Március 17-től rétsági és balassagyarmati hulladékudvaraink ideiglenesen nem fogadnak Ügyfeleket!

Március 16-tól kezdődően határozatlan ideig szünetelteti ügyfélszolgálatain a személyes ügyfélfo-

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

INGATLAN

APRÓHIRDETÉS

A kialakult helyzetre való tekintettel a szolgáltatás
igénybevételére feljogosító matricák ellenőrzését
ideiglenesen szünetelteti vállalatunk, akárcsak a
házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft – a
Magyarországon kialakult járványügyi veszélyhelyzet tükrében – különböző, a szolgáltatást
érintő változtatásokat vezet be, amelyekről bővebben itt olvashat.

Fotó: Gombos István
Készítette: Tóth László

Továbbá, korlátozzuk a nógrádmarcali és a
kerepesi hulladékkezelő központunkba történő
lakossági hulladékok beszállítását: csak a Zöld
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a szerződött alvállalkozók gépjárműi hajthatnak be a területre.
Mindezek mellett kérjük Ügyfeleinket, hogy a
fertőzésveszély csökkentése érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe – kukákba – kizárólag lezárt zsákokban helyezzék el a hulladékot.
Amennyiben a hulladékgyűjtő edény mellé plusz
hulladékot helyeznek el, ezt egészségügyi okokból dupla zsákban tegyék meg, ügyelve arra, hogy
a társaságunk által biztosított gyűjtő legyen a külső.
A felsorolt változások mellett társaságunk folytatja a jogszabályok által is előírt hulladékgazdálkodási tevékenységét.
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük az elkövetkező időszakra!

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
Faluközpontban álló 126 nm-es HÁZ ELADÓ,
nagy telekkel, alagsorral, BÚTOROZOTTAN.
Nagyon jó közlekedési lehetőségekkel rendelkezik! Érdeklődni: +36 20 3873171

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.

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

Minden szombaton szállítunk!

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

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

•

Katona Ágnes (munkatárs)
akisterseg.veresegyhaz@gmail.com,
+36 30 992 4142
Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

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

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

LEGYEN AZ
ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

Színesen
Gratulálunk!
Gödöllő Város képviselő-testülete március 15. alkalmából hagyományosan Gödöllő Városért kitüntetést adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik munkájukkal megbecsülést érdemeltek ki, és tevékenységükkel hozzájárulnak a város
fejlődéséhez. A testület 2020-ban Kecskés Józsefet, Czédly Mónikát
és a GlaxoSmithKline Biologicals Kft. vakcinagyárat találta érdemesnek a rangos kitüntetésre. A járvány okozta vészhelyzet miatt a díjátadásra az idei városi ünnepség elmaradása miatt augusztus 20-án, a
Gödöllő Díszpolgára kitüntetéssel együtt kerül majd sor.
„Kecskés József több mint ötvenéves pályafutása során megszámlálhatatlan tárlatnak rendezője, kurátora. Gödöllő kulturális életének
megkerülhetetlen személye.
Debrecenben szerzett diplomát majd Balmazújvárosban dolgozott,
ahonnan 1979-ben pályázat útján került Gödöllőre, az akkor épülő
művelődési központ vezetőjeként. Nevéhez nagysikerű színházi előadások, képző- és iparművészeti, népművészeti kiállítások kapcsolódnak. Hagyományőrző népi együttesek és a Gyermekszínjátszók
találkozója, a Néptáncosok majálisa, a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ által szervezett „Fa ága rügyével” Kárpát-medencei Magyar Népmesemondók Találkozója szervezése is az ő nevéhez fűződik.
Az ország minden pontjáról, sőt határon túlról is kapott meghíváso-

A LEGFONTOSABB TEENDŐINK JÁRVÁNY IDEJÉN

1. HA TEHETJÜK, MARADJUNK OTTHON.

HA MÉGIS EL KELL HAGYNI OTTHONUNKAT, AZT CSAK AKKOR TEGYÜK,
HA BIZTOSAN EGÉSZSÉGESEK VAGYUNK ÉS FONTOS DOLGUNK VAN.

2. HA LÁZASAK VAGYUNK, BETEGNEK ÉREZZÜK
MAGUNKAT, NE AZONNAL ORVOSHOZ MENJÜNK, ELŐTTE INKÁBB

TELEFONÁLJUNK NEKI ÉS EGYÉBKÉNT IS FOLYAMATOSAN INFORMÁLÓDJUNK!
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ITT: http://koronavirus.gov.hu

3. A LEGFONTOSABB A MEGELŐZÉS!
EHHEZ PEDIG EZ KELL:
 ALAPOS KÉZMOSÁS. NAPONTA SOKSZOR!

 KERÜLNI KELL A TESTI KONTAKTUST
(PUSZI, KÉZFOGÁS)
 TARTSUNK EGYMÁSTÓL KELLŐ TÁVOLSÁGOT (1,5-2 M)
 HA TÜSSZENTENI KELL: PAPÍRZSEBKENDŐBE, LEGROSSZABB
ESETBEN KÖNYÖKHAJLATBA TEGYÜK AZT

4. VÉDJÜK EGYMÁST ÉS A KERESKEDELEMBEN
DOLGOZÓKAT!
EHHEZ PEDIG EZ KELL:

- HA BOLTBA MEGYÜNK, MÉG ELŐTTE, OTTHON MOSSUNK KEZET,
HASZNÁLJUNK KÉZFERTŐTLENÍTŐT!
- HA BOLTBA MEGYÜNK, ELŐTTE KÉSZÍTSÜNK BEVÁSÁRLÓLISTÁT,
TÖREKEDJÜNK A GYORS BEVÁSÁRLÁSRA!
- A BOLTOKBAN CSAK AZT A TERMÉKET FOGJUK MEG, AMIT MEG IS
SZERETNÉNK VENNI!
- EGYEDÜL MENJÜNK BEVÁSÁROLNI, KERÜLJÜK A CSALÁDI
BEVÁSÁRLÁST
- KERÜLJÜK A FELESLEGES FELHALMOZÁST!
- HA IDŐS (70+) ISMERŐSÜNK VAN, VÁSÁROLJUNK BE HELYETTE!

kat művészeti, néprajzi, helytörténeti
kiállítások rendezésére Budapesttől
Dunaszerdahelyen át Kolozsvárig. Az
ország számos főiskoláján tanított, valamint szakértői, kurátori feladatokat
végzett a megyék, városok, községek
önkormányzatainak felkérésére.
Ma is aktívan részt vesz városunk alapítványainak munkájában: kurátor a
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Alapítványban, a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány titkára és kurátora.
2003 óta látja el a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar Alapítvány titkári, majd képviselői feladatait. Szakmai sikereit mindvégig elismerték. 1983-ban megkapta a Kecskés József
„Kiváló népművelő” címet, egyéb kitüntetései közül kiemelkedő a „Bessenyei György – Díj” (1995) és a Magyar Népművelők Egyesületének „Fekete Dió Díja” (1997). Szűkebb
pátriája, Gödöllő Város Önkormányzatától Kecskés József 1999-ben
„Gödöllő Kultúrájáért Díj”-at kapott.”
Kecskés József nyugdíjba vonulásáig volt a veresegyházi Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ
felépítését követő időszakban a Váci Mihály Művelődési Ház igazgatója, munkásságával jelentősen hozzájárult a város
kulturális életének fellendüléséhez, elsősorban a helyi művészek együttműködését kialakítva. Méltó kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk!
Fotó: (Gödöllői hírek)

A hónap híre
Megkérdezik
az időseket
Veresegyházon az önkormányzat jóvoltából felkeresnek minden 70 éven felüli lakost, hogy felmérjék miben van szüksége
segítségre a kényszerű otthon tartózkodás
idején, és megszervezzék számukra a bevásárlást, ételhordást, gyógyszerkiváltást,
stb., hiszen a járvány erre a korosztályra
nézve a legveszélyesebb.
A látogatásban és a segítségnyújtásban
az időlegesen bezárt városi óvoda és bölcsőde dolgozói közreműködnek, ezzel is
támogatva, hogy az idős korúak a vészhelyzetben ne hagyják el otthonaikat.

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

Hallássérültek
Hallássérültekfigyelmébe!
figyelmébe!
Mindenszerdán
hónap első
szerdáján
Minden
8-12
óráig, aa
veresegyházi
városháza
veresegyházi városházaüzletsorán
üzletsorán

Hallássérültek figyelmébe!
HALLÓKÉSZÜLÉK
HALLÓKÉSZÜLÉK
SZERVIZ
SZERVIZ
Minden szerdán
8-12 óráig, a

- Ingyenesvárosháza
állapot felmérésüzletsorán
veresegyházi
- Szakszerű karbantartás
-Ingyenes állapot
- Tanácsadás

felmérés
-Szakszerű
karbantartás
HALLÓKÉSZÜLÉK SZERVIZ
-Tanácsadás
Szerviznapok
08-12 óráig
HozzaMájus
be régi06.
készülékét
szerda is!

-Ingyenes állapot felmérés
Június
03. szerda
-Szakszerű karbantartás
Július
01.
szerda
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is!
Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

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
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Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

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

•

Katona Ágnes (munkatárs)
akisterseg.veresegyhaz@gmail.com,
+36 30 9924142
Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

