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Mire ez a lapszám az Önök kezébe kerül, bizony, már alig 
van hátra valami az évből: vége a dolgos hétköznapoknak, 
ünneplünk, pihenünk, ajándékokat csomagolunk, készülő-
dünk az év végi koccintásra. 
Vegyük csak sorra, mi minden történt 2014-ben a Kistér-
ségben! Év elején lemondott tagságáról Őrbottyán, amely 
nyáron városi rangot kapott. Helyébe három újabb tele-
püléssel bővült kistérségünk, Csörög, Vácduka és Váchar-
tyán is a csatlakozás mellett döntött a nyáron. Tavasszal 
parlamenti, októberben önkormányzati választás zajlott, 
a térségben több település élén történt változás. 
Ebben a lapszámban a legfi atalabb új polgármester mutat-
juk be Önöknek a 6. oldalon. 
Eseményekben gazdag évet tudhatunk magunk mögött… 
innét folytatjuk januárban!

(Fotó: Lethenyei László)

A hónap témája

A lakosságra épít az új 
polgármester

Gazdaság

 Jelentős 
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pályázati rendszerben

Kistérségi oldal

Veresegyháziak a megyei 
díjazottak között
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Itt készült

Balett

Karácsony éjjelén címmel újabb szenzációs balett előadás sorozattal 
örvendeztette meg a nézőket a Veresi Balett társulata. A kis balerinák 
Bojsza Andrea vezetésével ismét látványos, szép előadással terem-
tettek ünnepi hangulatot.

Találkozó Mikulásokkal

Veresegyház főterén nem is volt elég mindössze egyetlen Mi-
kulás, akkora érdeklődés várta december 5-én a fehér szakállú 
ajándékosztót! A télapók, a krampuszok és a manók tették a 
dolgukat, hogy senki ne maradjon ajándék nélkül, és persze 
rengeteg fotó is készült az alkalomról.     

Hogyan juthat 
a VERESINFO 
applikációhoz?

Az applikáció ingyen letölthe-
tő az  App Store-ból vagy Play 
Áruházból. Segítségül az aláb-
bi QR kódot is megadjuk:

Téli kiállítás a határon túl
Január végéig lesz látható Ipolyságon a veresegyházi vendégművészek kiállítása, melynek ünnepélyes megnyitóját december 4-én tar-
tották a felvidéki testvérvárosban. A tárlaton a Veresi Szövőkör, Veress Enéh szobrászművész és Mezősi Eszter üvegművész alkotásai 
képviselik a város képzőművészeti értékeit.

Beszélgetés a közönség és a kiállító művész között Muzsika a megnyitón

A Veresi Balett újabb nagy sikerű előadása Pózolás a Mikulással

Egyszerre két Télapó a színpadon

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
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Kistérségi oldal

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

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

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

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

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

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

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  n Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácduka, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 36 30 848 5870, 

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

CBA Baldauf Kft.

PEST MEGYE DÍSZPOLGÁRA  
Megyeri István, Ceglédbercel
PEST MEGYÉÉRT EMLÉKÉREM  
- Reznák Erzsébet, Cegléd 
- Kocsi János, (posztumusz), Nagykáta
TUDOMÁNYOS DÍJ  
Dr. Matolcsy Károly, Szentendre
PEST MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 
DÍJ T 
örteli Faluvédő Polgári Egyesület, Törtel
PEST MEGYE KATASZTRÓFAVÉDEL-
MÉÉRT DÍJ 
Ifj. Bauer Márton, Dunakeszi
NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ  
Lauter Antal, Újhartyán
PEST MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉ-
ÉRT DÍJ  
- Kerezsi Andrásné, Dunakeszi 
- Bada Zoltán, Érd 
- Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet,   
 Szigetmonostor 
- OBO Bettermann Hungary Kft., Bugyi
T E S TNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ  
Major Sándor, Törökbálint
KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYE-
ZET DÍJ  
- Monor Város Önkormányzata 
- Art Vital Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.- 
- Maglód Város Önkormányzata 
- Perbál Község Önkormányzata 
- Nagykáta Város Önkormányzata

PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA, 
Lakóépület I. díj Szentendre, Dalmát utca 4. 
számú lakóépület, Borbás Péter
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓ-
DÍJA Középület II. díj Pátria Takarék-
szövetkezet új központi épülete, - Pátria 
Takarékszövetkezet, Gyömrő, tervezés G. 
Gács Mária,  Dr. Fiala István, kivitelezés                                                      
ANPEX Kft.
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA , 
Középület II. díj Fóti Ravatalozó 
Fót Város Önkormányzata, tervezés 
SzentIványi Géza
P E S T MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA, 
Középület III. díj Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
Tura Város Önkormányzata, tervezés Szikura 
Tamás
P E S T M E G Y E MÉDIADÍJA 
Pál Attila, Williams TV, Vecsés
FEKETE DIÓ DÍJ  
Faluház és Karikó János Könyvtár, Biatorbágy
P E S T M E G Y E NÉPMŰVÉSZETÉÉRT 
- Zagyva Banda, Tura 
- Zsille Dóra, Százhalombatta 
- Pál Lajos, Püspökhatvan.  

A hónap híre
Megyenap

December 5-én, a hagyományos Megyenap alkalmából ismét kitüntetéseket adtak át a Megyeházán 
a 2014-ben kimagasló munkát végzetteknek, illetve a figyelemre méltó építészeti alkotásoknak. 
Pest megye díjazottjai 2014-ben a következők:

PÁSZTOR GYULA KARÁCSONY KUPA
2014. DECEMBER 27-29.

Helyszín: 2113 Erdőkertes, fő tér 6. Neumann János Általános Iskola tornaterme. 
 (Bejárat a hátsó nagykapun)

 2014. december 27. szombat:
    9.00 óra  OVIFOCI  2008-2009-es korosztály
  11.00 óra U9 2006-2007-es korosztály (4+1)
  16.00 óra Öregfiúk Betöltött 34. év (3+1)
  19.00 óra Kézilabda

 2014. december 28. vasárnap:
    9.00 óra U11 2004-2005-ös korosztály (4+1)
  12.00 óra Serdülő 1999-2000-es korosztály (3+1)
  15.00 óra Felnőtt  (3+1)

 2014. december 29. hétfő:
   9.00 óra U13 2002-2003-as korosztály (3+1)
  13.00 óra Női foci  (4+1)
  18.00 óra Ifi 1994-1998-as korosztály (3+1)

Korcsoportonként 6 csapatot tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében.
A játékszabályokat a helyszínen ismertetjük.

A korcsoportokban fiatalabb játékos szerepelhet, idősebb nem!

ELŐZETES NEVEZÉS SZÜKSÉGES, 2014 december 11-ig 
e-mail: hollósi56@gmail.com (Hollósi János)

Telefon.: Hollósi János 30/984-79-65; Csizmadia Balázs: 70/222-28-49; 
Ifj. Hollósi János: 20/217-17-41; Dugonics László: 70/639-42-41

A csapatvezetőket kérjük a mérkőzések kezdése előtt fél órával egyeztetésre, 
 sorsolásra jelentkezzenek a szervezői irodában.

Nevezési díj: gyermek: 3.000,-Ft, Ifjúsági: 4.000,-Ft, Nők: 4.500,- Ft., Felnőtt, Öregfiúk: 5.000,- Ft.



4

Gazdaság

ÜNNEPI KéSZÜLŐDéS A-Z-IG

A CBA térségi üzleteiben már minden a karácsonyi készülődésről szól dec-
emberben. A hónap elején megkezdődött a halvásár, melynek keretében az 
élő ponty kilója 849 Ft-ért kapható, és számos egyéb hazai és tengeri halfajta 
is kedvezményes áron megvásárolható. Édesvízi élő halak a ponty mellett 
a harcsa, a busa, a kárász és a pecsenyének való harcsa, az előkészített ál-
lapotban érkezett tengeri halak között pedig lazac, garnéla, polip, tonhal, 
hekk, kagyló és számos egyéb különlegesség közül válogathatunk az ünnepi 
menühöz.
Karácsonyig még lehet kísérletezni és új recepteket beszerezve ki is lehet 
próbálni valami újfajta ételt: az alapanyagot biztosan megtaláljuk hozzá a 
CBA-ban! 
Egész év végéig folyamatos akciókra számíthatnak a vevők a sütési hozzá-
valókból is: nagy a választék mák-és diótöltelékekből, különböző ízesítők-
ből, aromákból, és egyre alacsonyabb a lédig szaloncukor ára, aranyvasár-
nap előtt már csak 799 Ft/kg.
A halvásárral lényegében párhuzamosan a szilveszteri bulikra is bevásá-
rolhatunk, hiszen év végére indul a vöröshús-akció, és szuper árakon lesz 
kapható a pulyka, a malachús, a sertéshús, és a már kedveltté vált újdonság, 
a keleméri bárányhús. Aki pedig igazi különlegességre vágyik, megkóstol-
hatja az argentin bélszínt is, ami az egyik legdrágább húsféleség ugyan, de a 
különleges alkalomra talán érdemes egyszer kipróbálni.
Persze a szilveszteri menüből nem hagyható ki az egyik leghagyományo-
sabb étel, a virsli sem, amit szintén többféle minőségben és árban találha-
tunk meg a boltokban, a legolcsóbbaktól a márkás, príma kategóriás fajtákig.
Az ünnepi bevásárlást jellemzi a bőséges italválaszték is, melyben akciósan 
a Walton pezsgő például ebben az időszakban mindössze 549 forintért vásá-
rolható meg palackonként.  A CBA a legkisebbek szórakozására is gondol, 
és többféle, akciós gyerekpezsgőt is kínál a családi bulikhoz.
És ugye, milyen jó mindent egy helyen, fölösleges utánajárás nélkül meg-
vásárolni?
Nos, a CBA boltokban az ételek alapanyagai mellett a karácsonyi, év végi 
ajándékokat is megvásárolhatjuk. Jó ajándékötlet lehet a díszdobozos ital-
csomag, a különleges csomagolású teák, kávék, vagy akár a szinten extra 
megjelenésű illatszercsomag is, ha tanácstalanok vagyunk az ünnep előtti 
napokban. Akinek egyéni igényei vannak az ajándékcsomag összeállításá-
ban, a Szada Centerben és a Veres Centerben elkészítik számára a megfelelő 
ajándékkosarat is.
Kell még karácsonyfa, és szilveszterre valami hangulatfokozó is…. tehát a 
két Center előtti parkolóban vásárolhatunk karácsony előtt fenyőfát,  és ezt 
követően tűzijátékokat is.
És más már nem is kell az ünnepekhez, mint békesség, nyugalom, szeretet 
és egészség – ezt kívánja minden kedves vásárlójának a négy térségi CBA 
üzlet minden dolgozója!

Frissen érkeznek a különböző halféleségek az ünnepekre

Kiváló ajándék az illatszer díszdobozban

Hiába az év vége, decemberben még javában pörög az ületi élet, számos 
vállalkozás ilyenkor remélheti a legtöbb forgalmat, és szinte minden üzlet 
felpörög ezekben a hetekben. Nem is beszélve arról, hogy az üzleti év lezá-
rásának adminisztrálásával is törődniük kell, és itt az ideje az új évre vonat-
kozó tervek összeállításának is. 

Mindez jó okot adott rá, hogy az Arundo Kft. december 10-én megszervez-
ze Gödöllőn, a Rézgombos Inkubátorházban második pénzügyi-tanácsadói 
konferenciáját, ahol a regisztrált cégek képviselői nemcsak a fenti témák-
ban kaphattak eligazítást, hanem fontos, első kézből származó információt 
is hallhattak a 2015-ben kiírandó uniós pályázati lehetőségekről, és arról, 
hogyan változott meg a pályázatokkal foglalkozó intézményrendszer.

Kevesebb cél, több forrás, egyszerűbb eljárás

Pelyhe József, Gödöllő Alpolgármesterének megnyitó szavai után elsőként 
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikáció-
ért felelős helyettes államtitkára ismertette azokat a változásokat, amelyek 
a 2014-2020 közötti pályázati ciklusban érintik a vállalkozásokat. Mint el-
mondta, most kevesebb cél érdekében – 10 operatív programot nyújtott be 
Magyarország az Unióhoz jóváhagyásra az előző ciklus 14 programjával 

szemben – több forrást szeretne a Kormány minél hatékonyabban felhasz-
nálni a célok megvalósítása érdekében. 

Ennek megfelelően az uniós támogatásban a piaci alapon is működőképes-
nek bizonyuló, termelő tevékenységet végző cégeket kívánják részesíteni, 
prioritást adva azoknak a projekteknek, amelyekben több vállalkozás együtt-
működésére van szükség. Az előttünk álló időszakban központi szerepet kap 
majd a tudomány és az innováció, illetve a megújuló energiaforrások. 
Közlése szerint a 2015-től várt 12 ezer milliárd forintos támogatásból 700 
milliárd jut majd az innovációs tevékenységet végző kis-és középvállal-
kozások fejlesztésére, a multinacionális cégek hazai beszállítókkal történő 
együttműködésének támogatására, és a felsőoktatási intézmények kutatás-
fejlesztési programjainak erősítésére. 

Támogatandó lesz az energia-ágazat, illetve minden olyan projekt, ami az 
energiafelhasználásban a kiszolgáltatottság ellen irányul, így a megújuló 
energiaforrások felhasználásával kapcsolatos tevékenység is. A program a 
paksi erőmű bővítését is magában foglalja, amelyet követően az atomerőmű 
a hazai áramellátás 60%-át fedezi majd.

Az előző területek mellett hangsúlyt kap még a turisztikai ágazat, a vidékfej-
lesztés, az élelmiszer-feldogozás is. 

II. PÉNZÜGYI, TANÁCSADÓI KONFERENCIA A RÉZGOMBOSBAN
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Gazdaság
Újdonság lesz a vegyes finanszírozás, melyben egy projektet lehet visszaté-
rítendő és vissza nem térítendő finanszírozással is segíteni, akár kamattámo-
gatásos hitelt is nyújtva számukra.

A továbbiakban Csepreghy Nándor a megváltozott intézményrendszert is-
mertette. Mint említette, új, rugalmasabb, az uniós elvárásokhoz jobban 
igazodó szervezet jött létre az új pályázati ciklusra.   Megszűnt a korábban 
ismert közreműködő szervezet, az NFÜ, és feladatait ezentúl az egyes szak-
minisztériumokban létrehozott szervezeti egységek végzik: itt írják majd ki 
a pályázatokat is.

Az ügyintézés elektronikusan történik, ami nagymértékben megkönnyíti 
majd a kormányzati elképzelések szerint a pályázatok benyújtását, és az 
eljárási rend is jelentősen egyszerűbb lesz. Lényeges változás, és nagy se-
gítség a vállalkozásoknak, hogy az új elszámoltatási rendszerben nem kell 
előre felhasználni az önerőt, és a projekteket sem utólag finanszírozzák, ha-
nem több részletben a megvalósítás során. 

Nagyon fontos változás, hogy a pályázatokat egy évre előre jelentik majd 
be, így lesz felkészülési idejük a részt venni szándékozóknak. 

Milos Katalin, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Gazdaságfejlesz-
tési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályá-
zatkezelő Főosztály vezetője az egyik legfontosabb operatív programot, a 
GINOP-ot (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) mutatta 
be, illetve a program főbb elemeit ismertette. Ezek az Ifjúsági Garancia, 
a Fiatalok vállalkozóvá válása, a KKV-k piaci megjelenésének támogatá-
sa, Kapacitásbővítés, mindegyik vissza nem térítendő támogatási formában 
finanszírozva.  Hangsúlyozta, hogy a program legfontosabb eleme a mun-
kahelyteremtés, és a fiatalok munkába állásának elősegítése, majd néhány 
olyan konkrét pályázatot is bemutatott, amelyek már kiírásra kerültek az év 
végén. 

Pályázaton részt venni azonban nemcsak elszántság kérdése, annál is inkább, 
mivel, mint a helyettes államtitkártól megtudták a jelen lévők, a feltételek 
még szigorúbbak lesznek. Hogy melyik cég és hogyan lehet pályázatképes, 
arról az Arundo Kft. képviseletében Nádas Mihályné tartott tájékoztatót a 
vállalkozásoknak, majd kollégája, Tóth Péter a cég ingyenes előszűrési tevé-
kenységére hívta fel a figyelmet, amellyel előre kizárható, hogy feleslegesen 
pályázzon valaki.   

Fejleszteni egyéb forrásból is lehet

A pályázatokkal kapcsolatos előadásokat követően a vállalkozások fejlesz-
tési tevékenységét elősegítő egyéb pénzügyi lehetőségekről esett szó.
Katona Ágnes, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Hiteligazgatója a 
kezdő és működő KKV-knak szóló támogatott fejlesztési konstrukciókat is-
mertette ( Mikrohitel program), majd Somos László, a Magyar Gazdaság- és 
Vállalkozásfejlesztő Zrt. (MGV) értékesítési igazgatója beszélt a vállalko-
zóknak szóló, Széchenyi beruházási-, forgóeszköz-, támogatásokat megelő-
legező hitelekről.

Év végén különösen fontos és aktuális tennivalókra hívta fel a figyelmet 
Leipán Tibor, a Pest Megyei Kereskedelmi Iparkamara (PMKIK) adószak-
értője, majd szintén fontos, ám a közelgő karácsony okán kevésbé üzleties 
téma következett. Molnár János, a veresegyházi Gavallér Öltönyház tulajdo-
nosa mutatott rá bizonyos öltözködési hibákra, amelyeket az üzletemberek 
elkövethetnek.

A konferencia hangulata ezen a ponton valóban év végivé változott, sor 
került a regisztrált vendégek között néhány értékes ajándék kisorsolására, 
köztük a Veresi Pálinkaház pálinkakóstolásra szóló meghívására is, illetve a 
Veresegyházon és Gödöllőn működő Borellátó üzletek jóvoltából a résztve-
vők ünnepi borkóstolás részesei is lehettek.

A következő konferenciát – már konkrét pályázati lehetőségek és a környék 
fontosabb beruházási elképzeléseinek ismeretében – jövő év februárjában 
tervezik a szervezők. 

   

 

Csepreghy Nándor helyettes államtitkár előadása

Az asztalnál az előadók, Pelyhe József, Gödöllő alpolgármestere, Csepreghy 
Nándor, a Miniszterelnőkség helyettes államtitkára, Milos Katalin, főosztályve-
zető, Nemzetgazdasági Minisztérium



6

A hónap témája

A település lélekszámához mérten meg-
lepően sokan, nyolcan is indultak az ok-
tóberi önkormányzati választáson Gal-
gamácsa polgármesteri címéért. Végül 
az eredmény sem szokványosan alakult, 
hiszen a mácsaiak többsége a legfiatalabb 
jelölt mellé tette a voksát. Az új, öt évre 
szóló ciklusban Galgamácsa Polgármes-
tere Ecker Tamás. A Kistérség újonnan 
megválasztott elöljárói közül őt mutatjuk 
be elsőként.

Minek köszönhető a siker ennyi induló –
köztük tapasztalt önkormányzati tisztség-
viselők, régebbi polgármesterek – között?

Már abból a tényből, hogy nyolc polgármester-jelölt volt a községben is arra 
lehet következtetni, hogy az emberek egyértelműen változást akartak. Azt 
pedig magam is látom helybéliként, hogy az elmúlt tíz évben a település 
nem fejlődött valami sokat, nem használta ki jól a lehetőségeit. Az önkor-
mányzati munka nem idegen számomra, mivel hét évig dolgoztam az itteni 
önkormányzatnál, mielőtt a KEKKH-hoz ( Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala) kerültem, ahol főként az okmány-
irodák, kormányablakok tevékenységére irányuló szolgáltatásfejlesztéssel 
foglalkoztam. Polgármester jelöltként is úgy gondoltam, hogy a település 
lakosaival közösen dolgozva tudunk csak eredményeket elérni.  

Mit jelent ez a fajta szolgáltatásközpontúság egy községi önkormányzat 
életében?   

Elsősorban szemléletváltást, hiszen a lakossággal szorosan együtt kell mű-
ködni, minden döntésnél, intézkedésnél figyelembe kell venni az itt élők 
igényeit. Ennek érdekében jelen kell lenni, ahol csak lehet, járni a falut, 
beszélgetni, közvetlen, személyes kapcsolatot keresni az emberekkel, de ki 
kell használni az internet adta lehetőségeket is. Fejlesztenünk kell a köz-
ségi honlapot, facebook oldalunkat, minél több interaktív fórumot kell lét-
rehozni, hogy a galgamácsaiak könnyen elmondhassák a véleményeiket, 
gondolataikat, ezért nemcsak hírleveleket juttatnánk el a lakosokhoz, hanem 
például okostelefon-alkalmazás révén is szolgálhatnánk számukra hírekkel, 
ahogyan ők is közvetlenül tehetnének észrevételeket ezen a módon (Veres-
egyházon novembertől már működik ez a rendszer, VERESINFO néven. 
Szerk.) Tervezzük a helyi újság negyedévente történő kiadását, és rendsze-
resen, évente akár többször is tartanánk lakossági fórumot a közvetlenebb 
információáramlás érdekében. A kistérségi településekkel is szeretnénk mi-
nél jobb, szorosabb kapcsolatot tartani, ezért fontos számunkra a Kistérség 
Újság, amely összeköti a térségben élőket.

Megvan ebben az egyetértés az önkormányzatnál?

Az októberi választást követően nemcsak a polgármester, hanem a jegyző 
személyében is történt változás Galgamácsán. A Képviselő-testület össze-
tétele is jelentősen megváltozott, ennek következtében úgy érzem jelentős 
szemléletváltás is történt Önkormányzatunknál. A megválasztott képvise-
lőknek megvan az igényük és akaratuk arra, hogy a következő időszakban 
együtt gondolkodjanak, ne pedig egymás ellen. A hivatalunk személyi állo-
mányában bekövetkezett változás is segítségünkre lesz, hiszen az új embe-
rek más, friss szemlélettel állnak az elvégzendő feladatokhoz.

Polgármester Úr, milyen tervei vannak az elkövetkező öt évre?

Több halaszthatatlan fejlesztést is meg szeretnék valósítani, természetesen, 
amit csak lehet, pályázati támogatásból végeznénk el. Persze, van, ami nem 
is csupán pénz kérdése: a falu közterületei meglehetősen rendezetlenek, eze-
ket a lakossággal összefogva, közös munkával szeretném rendbe hozni. Így 
nemcsak a saját kezük által szépülne a lakókörnyezet, amitől még inkább a 
sajátjuknak érzik, de maga a közösség is jobban összekovácsolódna.
Szükség van járdaépítésre, vagy ahol már megvan, a helyreállítására, kor-
szerűsíteni kellene a közvilágítást, és energiatakarékosabb, költségkímélő 
LED- világításra lenne célszerű átállni, hiszen a jelenlegi közvilágítási rend-
szerünk régi és túl drága. Amit a villanyszámlán meg tudunk takarítani, fej-
lesztésekre fordíthatjuk majd. 
Sort kell keríteni a temető rendbetételére, parkosítására, és még kell oldani a 
településen a csapadékvíz-elvezetést. Erre remélhetőleg lesz majd pályázati 
lehetőség, ezért előre el kell készíttetnünk a terveket, hogy időben beadhas-
suk a pályázatot. Szükség van a faluban játszóterekre, pihenőparkokra, és 

tervben van az óvodához hasonlóan a többi önkormányzati intézmény alter-
natív energiával történő ellátásának megvalósítása. Ezeken túl is rengeteg 
a feladat, tehát inkább a prioritásokról kell majd döntenie az önkormány-
zatnak. Itt van például még a Magtár épülete is, ami a település fő látvá-
nyossága lehetne…Pályázati forrás hiányában legalább az épület állagának 
megóvására kell tennünk lépéseket mielőbb.

Milyen feladatok kötik le pillanatnyilag, mi a legfontosabb a ciklus leg-
elején?

Most elsődleges a hivatali szervezet felállítása, továbbá az önkormányzat 
gazdálkodásának racionalizálása. Gyorsan meg kell építenünk a kamerás 
térfigyelő rendszert, hogy fokozzuk a település lakóinak biztonságérzetét. És 
mindenek felett meg kell valósítanom az elképzelésemet a lakossággal való 
együttműködésről, amit úgy képzelek el, hogy polgármesterként összekötő 
kapocs leszek a képviselő-testület, mint döntéshozó, és a lakosság között, 
akik jelzik, mire van szükségük, mit kell megoldanunk.  Így indulhat meg 
Galgamácsa az értelmes és harmonikus fejlődés útján, amire a korábbiakban 
nem volt példa.

Ecker Tamás 33 éves, születése óta galgamácsai lakos. Ide járt általános 
iskolába, igazi lokálpatriótának vallja magát.

Aszódon járt francia két tannyelvű gimnáziumba, majd igazgatásszer-
vezőként végzett a Corvinus Egyetemen, és azóta megszakítás nélkül a 
közigazgatásban dolgozik. Azt mondja, mivel nagy különbséggel nyert a 
választáson, bizonyítania kell, hogy érdemes a feladatra. Fontos számára, 
hogy szeresse, amit csinál, ezért nem vonzza a személyes karrier: azért a 
közösségért szeretne minél többet tenni, ahol felnőtt. „ Nem azt kell nézni, 
hogy valamit miért nem lehet megoldani – mondja - , hanem, hogy hogy 
hogyan lehet!”

SZOROSAN EGYÜTTműKöDVE A LAKOSSÁGGAL 

Ecker Tamás, Galgamácsa polgármestere
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Civilek

Sajtótájékoztató Göd és Vecsés települések polgármestereinek beszámolójával

A több mint 3 000 település által elkészített 
komplex szemléletű és egységes elvek mentén 
kidolgozott Helyi Esélyegyenlőségi Program 
(HEP) a megvalósítás szakaszába érkezett. A 
projekt a Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI) gondozásában, az Európai Unió támo-
gatásával 1,2 milliárd forint összköltségvetés-
ből valósul meg. Az Intézet 2014. november 26-
án sajtótájékoztató keretein belül számolt be 
az eddigi eredményekről, valamint Budapest 
és Pest megye helyi jó gyakorlatairól.

Minden egyes település a helyi viszonyoknak 
megfelelően, részletes helyzetelemzés alapján, 
célcsoportonként (mélyszegénységben élők, ro-
mák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) 
fogalmazta meg azokat az Intézkedési Terveket 

(IT), amelyek végrehajtása által reálisan javítha-
tóvá válik ezen társadalmi csoportok életminősége.
A HEP-eket öt éven belül, két évenkénti felülvizs-
gálat mellett valósítják meg az önkormányzatok. 
A TKKI a projekten belül, nem csak a dokumen-
tumok kidolgozását segítette, hanem ezen felül 
egységes értékelési és monitoring rendszert dol-
gozott ki. 

Ennek megfelelően 2014. július és szeptember 
között lezajlott a járási és kormányhivatalok 
köztisztviselőinek képzése, akik településenként 
fogják nyomon követni az intézkedési tervek vég-
rehajtását. Emellett minden önkormányzat meg-
alapította saját HEP Fórumát, amely a munkacso-
portok beszámolói alapján ellenőrzi, és szükség 
szerint javaslatokat dolgoz ki a HEP aktualizá-
lására. Az Intézkedési Tervek elsődleges célja, 

hogy még inkább hozzáférhetőbbé tegye a szo-
ciális szolgáltatásokat, elősegítve ezzel az esély-
egyenlőség és az egyenlő bánásmód létrehozását. 
A települések jelentős része megkezdte az IT-ék 
végrehajtását.

Példaként Göd számolt be esélyegyenlőségi in-
tézkedéseiről : „Helyi Esélyegyenlőségi Progra-
munk szoros szimbiózisban készült a város már 
meglévő stratégiai terveivel. A dokumentum ho-
rizontális fókuszba állítja a meglévő szociális jel-
legű problémákat, és együtt kívánja kezelni más 
programokkal karöltve. 

Az egyik legnagyobb vállalkozásunk az idősek 
célcsoportján belül megalkotott intézkedési ter-
vünk: az önkormányzati eltartási szerződés létre-
hozása. A feltárt probléma a családi háttér nélkül, 
egyedül élő idősek kiszolgáltatott helyzetével 
való visszaélések előfordulása. Az eltartási szer-
ződés  megakadályozná esetleges hajléktalanná 
válásukat és megkönnyítené napi megélhetésü-
ket. A szerződés alapvető feltételeit rendeletben 
kívánjuk szabályozni.” – mondta Markó József 
polgármester.

A projekt számokban:
Publikált HEP-ek száma: 3064
Elkészült HEP-ek száma: 3107 
Bevont települések száma: 3156
Mentorhálózat: 100 fő
Képzettek száma: 3 800 fő
Képzett tisztségviselők száma: 2.600 fő
Támogatás összege: 1.200.000.000 Ft
Projekt időtartama: 2012. szeptember 15. - 2014. 
december 31.

Aknavető gránátokat találtak  

Gödöllőn

Két aknavető gránátot találtak november végén 
az Ökörtelek-völgy területén, a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft. hulladékkezelő központjában. 
A gyűjtőszigeteken kihelyezett konténerekből 
beszállított üveg szétválogatása során kerültek 
elő a robbanószerkezetek. Az alapos előválo-
gatásnak és a dolgozók figyelmének köszönhe-
tő, hogy ezúttal sem történt baleset. 

Korábban is előfordult már hogy repeszgránát 
bukkant fel a vegyes hulladékban. A feldolgo-
zó szakemberei szerencsére időben észrevet-
ték, így a veszélyes tárgy nem került be az ap-
rítóba. A hulladékba rakott tüzérségi eszközök 
rendkívül veszélyesek. Az egykori világhábo-
rús lövedékek jó része máig aktív, ráadásul a 
talajban töltött évtizedek hatására jelentősen 
korrodálódnak, instabilakká válnak. Megtalá-
lásukkor csupán egy véletlen megmozdítás is 
beindíthatja a robbanószerkezeteket. 

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. felhívja min-
denki figyelmét, hogy ezeket a szerkezeteket 
hulladékként kezelni szigorúan tilos. A hul-
ladékkezelés folyamatába bekerülő gránátok 
ugyanis közvetlenül emberéleteket veszélyez-
tetnek. Nemcsak a szállítók, a válogatók, ha-
nem a hulladékgyűjtőket használó állampol-
gárok életét is. Minden gyanús talált tárgyat 
azonnal be kell jelenteni a rendőrségnek vagy 
a katasztrófavédelemnek.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 18 465 800 
Ft összegű beruházásához uniós támogatásban 
részesült, amelynek köszönhetően 20 kWp tel-
jesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre 
a Gödöllői Rendőrkapitányság épületének tető-
szerkezetére.

A 2013. július 10-én a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív 
Program Irányító Hatósága által meghirdetett 
„Megújuló energiahordozó-felhasználás növe-
lése” című pályázati kiírásra beérkezett „Nap-
elemes rendszer telepítése a Gödöllői Rendőr-
kapitányság épületén” című pályázat sikeresnek 
bizonyult; az intézmény 80 db napelemhez jut, 
amely a beruházásnak köszönhetően jelentős 
mennyiségű energiát takarít meg.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 18 465 
800 Ft összegű támogatásra jogosult a pályázat 

értelmében. A támogatás intenzitása 100 %.

A projekt során közvetlen célunk a vételezett 
villamos energia nagymértékű kiváltása a ház-
tartási méretű kiserőmű által termelt villamos 
energiával. 
A megújuló energiafelhasználás növelésének 
eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátá-
sának csökkentése.

A projekt a tervezettek szerint 2014. október 
16-ig megvalósult, amelynek során a telepí-
tett napelemes rendszer évente megközelítőleg 
24 100 kWh villamosenergia-fogyasztást fedez, 
amely évente több mint 800.000.-  Ft költség-
megtakarítást jelent az intézmény számára.

A projekt elősegíti a fenntarthatóság irányába 
fejlődő életforma kialakítását, és példamutató 
magatartást állít a város polgárai számára.

A hónap híre

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KMOP-3.3.3-13-2013-0101 azonosítású pályázati projekt keretein belül, Gödöllői 
Rendőrkapitányság épülete napelemes rendszerének telepítése megtörtént.

megvalósítási fázisban a Helyi Esélyegyenlőségi Programok



8

Kultúra

Egész hónapban látható (Klub I.)
Kamarakiállítás SZÉP ERNŐ EMLÉKÉRE
Szép Ernő író és munkaszolgálatos társainak sor-
sa az erdővárosi téglagyárban. A belépés díjtalan!

December 20-ig látható Az erdőkertesi Öntevé-
keny Kézimunkakör varrott gobelinjei kiállítás 
A belépés díjtalan! 

A KÖZSÉGI ADVENT köré csoportosított 
események:
Adventi programok a Szent István parkban:
21-én 18.00 Karácsonyi Hangverseny a refor-
mátus templomban  – Községi Advent IV. 
A BELÉPÉS MINDEGYIK RENDEZVÉNYEN 
DÍJTALAN!

2014. december 29. (hétfő) 17.00 óra
A Barátság Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye
Belépés csak klubtagoknak.

2015. JANUÁRI ELŐZETES:

Az intézmény december 22-től 2015. január 
16-ig zárva tart.

2015. január 19-től február 16-ig
KIÁLLÍTÁS Anne Frank életéről
„Olvass és írj Anne Frankkal” a Roheim-szobában

2015. január 24-én 18.00 Kiállítás A Magyar 
Kultúra Napja tiszteletére: 
„LEGYÜNK EGYÜTT BÜSZKÉK KINCSE-
INKRE!” - Zsolnay porcelán az erdőkertesi csa-
ládok birtokában
A kiállítást megnyitja: Rácz Krisztina restaurátor
Köszöntőt mond: dr. Pásztor László polgármester
Filmvetítés: Nagy Andrea: Hétköznapi tündér – 
film Mattyasovszky-Zsolnay Ágnesről

2015. január 30. (péntek) 18.00
A BETEGSÉG, MINT LEHETŐSÉG
avagy hogyan gyógyítsd meg magad
A programra előzetes bejelentkezést kérünk ja-
nuár 26-ig a Faluház elérhetőségein, egy-egy 
beszélgetésre egyszerre maximum 10 fő lehet a 
létszám.
„Az ismerőseim körében azt tapasztaltam, hogy 
a betegségeik okát örökletes tényezőkkel magya-

rázzák. Holott ezek valós okai egészen más ere-
detűek. A beszélgetéssel az a célom, hogy erre rá-
világítsak, és közösen megoldásokat keressünk.”

  Varga Erika

Az idén tavasszal indult a BioPont klub amely 
a környezettudatos, vegyszermentes életmódra 
való ösztönzést tűzte ki célul.  Ehhez a célkitű-
zéshez illeszkedik a januárban kezdődő beszél-
getés-sorozatunk, amelynek első előadó-vendége 
lesz Varga Erika. A program díjmentes, de előze-
tes bejelentkezést kérünk! (PK)  

FELHÍVÁS!

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOL-
GÁLTATÁST  szervez, elsősorban a saját ren-
dezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülők-
nek megkönnyítsük a programjaink látogatását. 
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélge-
tünk a feladatról.

***
KOSÁRFONÓ TANFOLYAMOT szervezünk 
megfelelő számú jelentkező esetén a Faluházban, 

mely 2015. január második felében indul. Előze-
tes bejelentkezést várunk az elérhetőségeinken.
mellett célzott természetjárásokon veszünk részt, 
pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, továb-
bá gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövé-
nyek feldolgozását.
A részvétel díjtalan!

MEGHÍVÓ az
IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA
Sok szeretettel várunk mindenkit, aki bármilyen 

idegen nyelven ért, beszél illetve külföldön 
huzamosabb ideig élt, hogy CSATLAKOZZON 

baráti társaságunk által ÚJRA ELINDÍTOTT 
IDEGEN NYELVEN BESZÉLŐK KLUBJÁBA.
A klubban NÉMETÜL, ANGOLUL, MAGYA-

RUL ÉS KÍNAIUL beszélő baráti társaság, 
kötetlen légkörben zajló beszélgetésekre invitál 

minden érdeklődőt.
Az INGYENES összejöveteleinkre a FALU-

HÁZBAN kerül sor, várjuk az elérhetőségeinken 
a jelentkezésüket.

MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZERETETTEL VÁ-
RUNK!      BELÉPŐDÍJ NINCS!

 Pallag Katalin

A Gödöllői mozi teljes januári műsora a www.
godolloimozi.hu található, a moziműsor és a 
részletes filmajánlók a www.vkisterseg.hu hon-
lapunkon is elérhetők!

2015. Január 1 – 7.  

12.00   Csak 2-3-4-én vetítjük!
A MADAGASZKÁR PINGVINJEI 3D
szinkronizált amerikai animációs film 92 perc
Korhatár:6

14.00   
ASTERIx – AZ ISTENEK OTTHONA 3D   
1-jén nem vetítjük! - szinkronizált francia ani-
mációs film, Előzetes korhatár:kn

16.00  
VADREGÉNY - feliratos amerikai zenés akció
Fsz: Meryl Streep, Emily Blunt
Előzetes korhatár:

18.15  
ÉJSZAKA A MúZEUMBAN: A FÁRAó TITKA
szinkronizált amerikai-angol vígjáték
Fsz: Robin Williams, Ben Stiller
Előzetes korhatár:6

20.15  
A HETEDIK FIú 3D
szinkronizált angol-amerikai fantasztikus film 
102 perc, Fsz: Julianne Moore, Jeff Bridges
Korhatár:16
Egy régmúlt korban gonosz erő készül elsza-
badulni, mely újra felszítja a háborúságot az 
emberiség és a természetfeletti erők között. 
Gregory Mester egy lovag, aki századokkal ez-
előtt foglyul ejtette a gonosz erőkkel bíró bo-
szorkányt, Malkin Anyát. Azonban a boszorkány 
megszökött, és most bosszút forral. Malkin Anya 
összehívja a követőit minden inkarnációjából, 
és szörnyű haragját a gyanútlan világra akarja 
zúdítani. 

VERES 1 SZÍNHÁZ – DECEMBERBEN IS!

Amikor október 4-én elsült a startpisztoly és a Ne most, drágám! előadás-
sal debütált új színházunk, ember fia nem volt, aki akár csak sejtette volna, 
hogy másfél hónap alatt 3600 nézőt képes leültetni előadásaira az új teátrum. 
Nagy tehát a kihívás – a tempót tartani kell. Decemberben négy előadást 
láthat a közönség előadásukban. December 14-én, vasárnap 11 órakor me-
sematinéval várták a családokat az Eltüsszentett birodalom című mesemu-
sicaljükre, 22-én pedig immár hatodik alkalommal tűzik műsorra Pindroch 
Csaba és Hujber Ferenc főszereplésével komédiájukat, a Ne most, drágámat. 
Igazi óévbúcsúztató retrodilivel várják a nézőket december 29-én és 30-án 
19 órakor. A „Táncdalfesztivál anno” a Táncdalfesztiválok hőskorát idézi. 
Amikor még fekete-fehérben nézték az egyetlen televízió egyetlen csator-
náját azok, akiknek megadatott. A műsorban a 60-as, 70-es évek táncdal-
fesztiváljainak legismertebb dalai hangzanak el, így többek között Koós 
János, Szécsi Pál, Kovács Kati, Zalatnay Sarolta, Cserháti Zsuzsa, Koncz 
Zsuzsa, Aradszky László, az Illés, a Metro, a Hungária együttes döntőbe 
jutott dalait hallgathatja ismét a közönség a Veres 1 Színház zenekarának 
élőzenés kíséretében, Maros Ottó vezényletével. A színház vezetői a veresi 
Rockin’ Board táncosait kérték fel a közreműködésre. Az est koreográfusa 
Farkas Gergely. A fellépők nem csupán énekesek. Színészek, akik nyerni 
akarnak, a Veres 1 Színház művészei: Pál Tamás, Asiama Evelyn, Miklós 
Kriszta, Borbás Erika, Zorgel Enikő, Janovszki Zsolt. A produkció inter-

aktív, hiszen az erőteljes „Retro” látványvilágban létrehozott előadás során 
előadott dalokat egytől tíz pontig, az asztalukra elhelyezett táblákkal a kö-
zönség soraiból kiválasztott háromtagú zsűri minősíti. Az est sztárvendége: 
Mészáros Árpád Zsolt.
Azokra is gondolt a színház, akiknek decemberben nem jut idő eljutni az 
előadásokra. Számukra karácsonyi ajándékutalványokkal kedveskednek, 
melyeket 2015. május 31-ig bármely előadásukra be lehet váltani.

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár év végi programjai

A Gödöllői mozi programja januárban
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A MEGYE LEGJOBB SPORTOLÓI

December 12-én a Megyeházán átadták a megye legjobb sportolóinak, sportszerveze-
teinek szóló díjakat is. Ebben az évben két veresegyházi siker született: az általános 
iskolák között 2. helyezett a Fabriczius József Általános Iskola, a sportolók között 
pedig szintén 2. Vajkovics Ferenc. Az előkelő helyezéshez szeretettel gratulálunk!

Web: www.gooddent.hu ,  E-mail: gooddent@invitel.hu

GOOD DENT
FOGORVOSI mAGÁNRENDELŐ  

GYERmEK éS FELNŐTT FOGÁSZAT

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok 
-Korrekt árak
-Családias 
 hangulat

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

AZ ÉV LEGEREDMÉNYESEBB SPORTSZER-
VEZETE SPECIÁLIS SPORTÁGAK KATEGÓ-
RIÁBAN: 
Váci Reménység SE

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI SPORTO-
LÓJA SPECIÁLIS SPORTÁGAK KATEGÓRI-
ÁBAN
3. Díj: Kanyó Zsolt, Váci Reménység SE
2. Díj: Kálmán Krisztina, Váci Reménység SE
1. Díj: Keresztesi Erika, Váci Reménység SE

AZ ÉV LEGEREDMÉNYESEBB SZABAD-
IDŐSPORT SZERVEZETE
3. Díj: Gyáli Mazsorett Csoport
2. Díj: Sagaku Sportklub, Cegléd
1. Díj: Dunai Sárkányok STE, Vác

AZ ÉV LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁ-
NOS ISKOLÁJA
3. Díj: Abonyi Somogyi Imre Általános Iskola
2. Díj: Veresegyházi Fabriczius József Általá-
 nos Iskola
1. Díj: Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános  
 Iskola

AZ ÉV LEGEREDMÉNYESEBB KÖZÉPIS-
KOLÁJA
3. Díj: Gödöllői Török Ignác Gimnázium
2. Díj: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium
1. Díj: Váci Boronkay György Műszaki Szak-
 középiskola és Gimnázium

AZ ÉV TESTNEVELŐJE
Görögh Zoltán, Halásztelki Hunyadi Mátyás  
 Általános Iskola
Nagy Péter, Váci Boronkay György Műszaki  
 Szakközépiskola és Gimnázium

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI DIÁKSPOR-
TOLÓJA ÁLTALÁNOS ISKAOLAI KOROSZ-
TÁLYBAN
3. Díj: Szegvári Benedek, Váci Hajó SE
2. Díj: Vajkovics Ferenc, Veresegyház Városi  
 Sportkör
1. Díj: Szegedi Dániel, Ceglédi Vasutas Sport-
 egyesület

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI DIÁKSPOR-
TOLÓJA KÖZÉPISKOLAI KOROSZTÁLY-
BAN
3. Díj: Ostváth Artúr, Százhalombattai VUK SE
2. Díj: Vigmond Richárd, Szigetszentmiklós- 
 Tököl SE
1. Díj: Boros Petra, L.S.P.Team SE Mogyoród

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI CSAPATA 
UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLYBAN
3.Díj: Taksony Sportegyesület U21 
 Labdarúgócsapata
2. Díj: Váci Női kézilabda SE Ifjusági Csapata
1. Díj: Ács Kristóf, Bácskai Máté kétpárevező-
 sök

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI SPORTO-
LÓJA NŐI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY-
BAN
3. Díj: Szabó Zita, Albertirsai SE
3. Díj: Moravcsik Angéla, Váci Reménység SE
2. Díj: Répási Petra, Gödöllői Egyetemi Atléti- 
 kai Club
1. Díj: Lucz Noémi, REgatta 2000 Dunakeszi  
 Kajak Klub

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI SPORTO-
LÓJA FÉRFI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY-
BAN
3. Díj. Havas Balázs, Váci Vasutas SE
2. Díj: Vigmond Richárd, Szigetszentmiklós- 
 Tököl SE
1. Díj: Grátz Benjámin, Százhalombattai VUK SE

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI CSAPATA 
FELNŐTT KOROSZTÁLYBAN
1. Díj: Dabas Beach Boyz

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI SPORTO-
LÓJA NŐI FELNŐTT KOROSZTÁLYBAN
3. Díj: Kaptur Éva, 
           Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
2. Díj: Bontovics Babett, 
           Gödöllői Taekwondo SE
1. Díj: Csernák Edina, Váci Vasutas SE

AZ ÉV LEGJOBB PEST MEGYEI SPORTO-
LÓJA FÉRFI FELNŐTT KOROSZTÁLYBAN
3. Díj: Gémesi Csanád, 
           Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
2. Díj: Lőrincz Viktor, Ceglédi Vasutas SE
1. Díj: Lőrincz Tamás, Ceglédi Vasutas SE

ÉV EDZŐJE DÍJ
I.DÍJ  Csank János, Vác FC
I.DÍJ Gnyálin István, 
          Szigetszentmiklós-Tököl SE 
I.DÍJ  Vértesi Tamás, Százhalombattai VUK SE

Veresegyházi jégpálya 
nyitás: december 5.

Nyitvatartás közönségkorcsolyázásra Nyitvatartás közönségkorcsolyázásra 
péntekenként 15:00-19:00, szombaton és 

vasárnap 10:00-19:00 között, valamint a téli 
szünetben december 22-től január 4-ig 

10:00-18:00 között.
(Jégkarbantartási szünet 14:00-15:00 között.)

A pályával kapcsolatos általános A pályával kapcsolatos általános 
információk és 0-24 webkamera a

 www.kmh.sport.hu
 oldalon a Veresegyház menüpont alatt 

találhatóak.

új telefonszámunk: +36 70 200 8828
Pályabérlés: +36 30 758 1346

  

Várunk mindenkit szeretettel!

PEST MEGYE LEGJOBB SPORTOLóI, SPORTSZERVEZETEI 2014:
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Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! oldalán is! 

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•
Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)

tel.: 30 /468 6686
akisterseg@freemail.hu

•
Fülöp Hajnalka (A Kistérség újság a 
Facebookon: Kistérség Veresegyházi)

•
Apróhirdetés felvétel: 

Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 
sportrészleg

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

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!

LEGYEN AZ 
ISMERŐSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

Vargabetű Könyvesbolt
Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ  

 
Nem tudja mit ajándékozzon, mi segítünk, 

mert könyvet adni és kapni jó!

Nem tud minket személyesen felkeresni az
üzletünkben, nem probléma, mi ebben is

tudunk segíteni!

Rendelését leadhatja telefonon, email-ben, a 
Facebook-n és a weboldalunkon és mi már 

visszük is, akár hétvégén is!
A füstjelek fogadásán még dolgoznunk kell egy kicsit!

Ingyenes házhozszállítás 
Veresegyházon!

06 28 389 042    vargabetu2@invitel.hu

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt

vargabetukonyvesbolt.hu

Akár hétvégén is!

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

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

E-mail: ferildi@hotmail.com

új!
Dr Ferencz Ildikó

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

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

www.eleteroforras.hu

ELHÍZÁS = BETEGSÉG

Fogyj le! Van elérhető megoldás! 
Ezzel a módszerrel nem szaladnak vissza a kilók.
Megmutatom neked, hogyan csináld meg Te is.
Egyeztess időpontot tanácsadásra most: 06 70 424 00 16

Ha túlsúlyod van, akkor többszörösen megnő a cukor-
betegség/ diabétesz, magas vérnyomás, szív- és érrend-

szeri betegségek vagy a stroke kialakulásának kockázata. 

Tudtad, hogy a túlsúlytól beteg lehetsz, hogy a  túlsúly 
nem esztétikai, hanem egészségügyi probléma?



Színesen

December 20. SZOMBAT:  18.00 -ig  
 

December 21. VASÁRNAP:   16.00 -ig  
December 24. Szerda:  12.00 - ig 
December 25-26.  ZÁRVA
  (Csütörtök, Péntek):   
December 27, 28, 29, 30.:  szokásos 
 (szombat, vasárnap, hétfő, kedd) nyitva tartás 
 

December 31. Szerda:  16.00 -ig. 
2014. Január 1. Csütörtök:  ZÁRVA
2014. Január 2. Péntektől:  szokásos nyitva tartás

RICHTER ARANYANYU DÍJ 2014

Sejtettem, hogy varázslatos este lesz, de minden várakozásomat felülmúlta az az 
élmény, ami a Richter Aranyanyu díj 2014 átadásán megérintett.
Rendszertelenül, de időről-időre írtam szinte minden, a kistérségben megjelenő új-
ságban az elmúlt 19 éve, mióta kiköltöztünk a Fővárosból.
Botcsinálta „újságíró” vagyok, de ha befogadta a szerkesztőség, általában megje-
lent, amit írtam.
Tehát adott egy csodás környezet a díjátadó gálához, egy nagylelkű cég, a Richter, 
mint a nőgyógyászat elkötelezettje és adott egy díj hét kategóriával, ahol nőket dí-
jaznak. Olyanokat, akik mindennapi családi életük és hivatásuk mellett (van olyan, 
aki hét gyermeket nevel!) adják segítőkész, áldozatos ajándék tevékenységüket a 
tőlük függőknek, a hozzájuk fordulóknak.

Hétköznapi hősöket láttam! … de pont abban van a legnagyobb erő, hogy minden-
nap úgy végzik a munkájukat, hogy szakmailag a tőlük telhető legtöbbet adják. Ami 
azonban  ennél sokkal- sokkal fontosabb :  az oktatás és az egészségügy területén 
hivatásként élik az Életüket.  Támogatásukkal mentális-,  lelki segítséget is kínál-
nak hihetetlen kreativitással, vagy csak egy egyszerűnek tűnő simogató mondattal,  
MOSOLYOGVA, NYITOTTAN, SZERETETTEL  !
Legyenek Ők a példaképeink, akik szebbé s 
jobbá teszik a világot, mindannyiunk világát! 
 Ez az elismerés lényege – állva tapsolta, 
ünnepelte Őket a gála közönsége.
Bíztatom Önöket, nézzék meg a világhálón 
a győzteseket :  www.aranyanyu.hu/dij 

Mit hoztam el a díjátadó gáláról?  Hatalmas 
élményt és annak a gondolatát, hogy sze-
mélyesen én mit tudok az elkövetkezők-
ben ebben a szellemben változtatni a saját 
munkámon.

Lejegyezte : Wertán Kinga 

Karácsonyfaállítás a főtéren

Nagy László építész előadása az új templomról

Ajándék a polgármester úrtól a könyvtáros 
hölgyeknek

Együtt a városi kulturális intézmények munkatársai

Aranyanyu Díj

Népművelők Napja 
Veresegyházon december 9-én 
ünnepelték a Népművelők Napját, 
mely alkalomból a város kulturá-
lis intézményeinek dolgozóit kö-
szöntötte az önkormányzat. Ritka 
alkalom volt ez, amikor a közmű-
velődés területén dolgozók nem 
mások szórakozását szervezték 
meg, hanem saját maguk is kikap-
csolódtak pár órára. Pásztor Béla 
Polgármester Úr az önkormányzat 
nevében ajándékozta meg a szak-
ma jeles képviselőit.

Mindenki karácsonyfája
Veresegyház főterén december elején állították 
fel a város karácsonyfáját. A csodaszép, szabá-
lyos fenyő odaszállítása komoly munkagépeket 
igényelt, mára viszont már teljes díszben ékesíti 
a város legforgalmasabb pontját.

Mindent a templomról….
Veresegyház egyik legrégibb civil szervezet, a Civil 
Kör november 27-i találkozójára Nagy László épí-
tészt hívta meg, hogy beszéljen az általa tervezett 
új katolikus templom terveiről, az építés részletei-
ről. Nem mindennapos manapság, hogy egy város 
templomot épít, így a téma sokakat érdekelt.



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

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonra

Nyomtatott 

 vászonképek
Képáruház  |  SzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonraIgényes vászonképek otthonra

Nyomtatott

vászonképek
Képáruház  Képáruház  |  SzépKép.huSzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon
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SZENT ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR
2112, Veresegyház, Fő  út 56. nyitva: H-P  8-18 óra, 

szo: 8-13, V: 9-11   Tel.:  06-28/385-020 
 www.szterzsebetpatika.hu

16 féle egészségpénztári 
kártyát elfogadunk.

ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR

Ünnepi 
nyit vatartás:

Ünnepi 
nyit vatartás:

dec. 24.           8-13
dec. 25-26     zárva
dec. 27.           8-13
dec. 28.          9-11
dec. 29.-30.    8-18
dec. 31.           8-13
janjan. 1.             zárva
jan. 2-3.          8-13
jan.4.             9-11

dec. 24.         9-12.
dec. 25-28.    zárva
dec. 29-30.    9-19
dec.31.           9-13
jan. 1-5.         zárva

 DEC. 24       - 7-13
     
 DEC. 25-26  - ZÁRVA 

 DEC. 31       - 7-15

 JAN. 1.        - ZÁRVA 

AZ ÉLMÉNYHEZ
MI ADJUK A

SÍFELSZERELÉST!

11 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRON

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 2014

Készítse el honlapunkon egyedi,
családi vagy céges naptárát!

12 lapos, A/4-es falinaptár 3200 Ft*
12 lapos, A/3-as falinaptár 4900 Ft*

www.ondepu.com
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ASZTALI- ÉS FALINAPTÁR

Veresegyházon ingyenes átvételi pont!
*JPG és PDF letöltési díj: +600 Ft/naptáradatlap
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