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Hamarosan mindenhol helyükre kerülnek a karácsonyfák, a telepü-
lések főterein és az otthonokban is kigyúlnak az ünnepi fények. Az 
év hátralévő részében aligha történnek már fontos dolgok, az érté-
kelés, elmélyedés, a lezárás időszaka ez inkább. 
Bár idei utolsó lapszámunkban még körképet adunk a térségköz-
pont beruházásainak helyzetéről, a térség egészségügyi ellátásának 
nehézségeiről, a Hónap témája rovatunkban ezúttal inkább pihen-
tető olvasmánnyal szolgálunk Olvasóinknak: tudósítóink személyes 
hangvételű beszámolóit közöljük arról, hogyan ünneplik a kará-
csonyt a Föld két távoli pontján…. /4-5. oldal/

MINden órában

eladunk
egy ingatlant.*
Csatlakozz hozzánk
és add el te a következőt!

*az év minden egyes munkanapján.

Ami fontos:

• Légy nyitott az új felé!
• Akarj tanulni és segíteni másoknak!

• Akarj dolgozni!
• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban, 

hogy meg tudod csinálni!

SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!

Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak 
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom 
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

Munkakezdés interjú után akár azonnal.



Visszatekintő

Újabb nagysikerű balett produkció a Veresi Balett Tündérkék  Csoportjától, 
a Hókirálynőből

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Betle-
hem műsora Erdőkertesen

Adventi vásár Erdőkertesen

Betlehemi jászol a Szent István parkban, Kertesen

Így került helyére a veresegyháziak karácsonyfája Még egy sikeres bemutató a Veres1 Szinházban,  Csak semmi 
pánik

Polgármesteri dicséret a munkatársaknak a Népművelők Napja alkalmábol 
Veresegyházon

Még egy sikeres bemutató a Veres1 Szinházban,  Csak semmi pánik

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

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

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

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENVasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek  is a fentiek szerint tartanak nyitva.

Események, programok az év végén



Az idei Megyenap alkalmából Környezetvédel-
mi díjjal kitüntetett veresegyházi Civil Kör idei 
utolsó, „rendes” találkozójának vendége Jobban 
Eszter, a Misszió Egészségügyi Központ igazga-
tója volt. A Kör tagjai rendszeres összejöveteleik 
alkalmával – mindig a hónap utolsó csütörtökén 
– személyesen igyekeznek tájékozódni az aktu-
ális közéleti kérdésekben. érdeklődésük közép-
pontjában ezúttal a Misszió jelenlegi helyzete állt, 
ami nem függetleníthető természetesen a magyar 
egészségügy állapotától. 

Az igazgatónő szemléletesen elmagyarázta a ma-
gyar egészségügyi rendszer működését, melyből 
egyértelműen kiderült, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a nemzetközi összehasonlításban egy-
általán nem áll rossz helyen. Bár sokszor szidjuk, 
számos jobb gazdasági helyzetben lévő orszá-
géval szemben komplex ellátást nyújt, az általá-
nos társadalombiztosítás alapján. / Ez például az 
USA-ban sincs így, és komoly problémát jelent, 
hogy a lakosság nagy része nem rendelkezik tár-
sadalombiztosítással./ A nálunk megszokott védő-
női szolgálat, iskola-egészségügyi, munka-egész-
ségügyi ellátás, a szervezett szűrővizsgálatok a 
környező országokban például nem is léteznek. 

A hazai egészségügy évtizedek óta a szolidaritás 
elvén működik, azaz, mindenki egyenlő mérték-
ben fi zeti, és azok veszik igénybe az egyes szol-
gáltatásokat, akiknek éppen igényük van rá. Így 
válik lehetségessé, hogy igen drága, akár több 
milliós műtéteket, beavatkozásokat is külön té-
rítés nélkül igénybe vehessen, akinek szükséges.
Ezeket az elveket még 1945 után fektették le, és 
mára az is bebizonyosodott, hogy az ország lé-
nyegében gazdasági erején felül kell, hogy hozzá-
járuljon ennek a rendszernek a működtetéséhez.  
Hiszen közismert, hogy a lakosság elöregszik, ke-
vesebben dolgoznak, és így kevesebbet fi zetnek 
be a tb kasszájába, mint ahányan rászorulnak a 
szolgáltatásra. .. 

Ugyanakkor az egészségügyben látványos és 
gyors a technikai fejlődés, ami egyre újabb, és 
egyre drágább eszközök beszerzésére készteti az 
egészségügyi ellátókat, még tovább tágítva a sza-
kadékot a bevételek és a kiadások között. Ezek a 
társadalmi-gazdasági folyamatok vezettek odáig, 
hogy az egészségügy lényegében „betömhetetlen 
zsákká vált.”

Visszaemlékezve a Misszió alapításának idejére 
és a működés kezdeti éveire, elmondta, hogy az 
intézményben kidolgozott modell /betegirányítá-

si rendszer/ amíg 2009-ben meg nem szüntették, 
bebizonyította, hogy a fentiek ellenére is lehet jól 
gazdálkodni a rendelkezésre álló forrásokkal, és 
az így keletkezett megtakarítást vissza lehet for-
gatni fejlesztésekre. A modellben a költségtakaré-
kosságot az eredményezte, hogy egyszerűsítették 
a betegutakat, és kizárták a párhuzamos ellátások 
lehetőségét ugyanazon betegek esetében.
Az intézmény állami tulajdonba vonása óta a 
Misszió továbbra is azt a célt szolgálja, hogy a 
városnak önálló egészségügyi ellátó rendszere 
legyen, amit a járóbeteg-ellátáson túl a nappali 
kórház tesz teljessé.  Ennek fenntartását nem fe-
dezi az OEP, a járóbeteg-ellátásból, illetve a reha-
bilitációs osztály bevételeiből tartják fenn annak 
érdekében, hogy a térségben élők számára teljes 
ellátást garantáljanak. A Misszió üzemeltetésében 
nem ez az egyetlen nehézség: nincs befolyásuk 
a rendelési óraszám megállapítására, így számos 
szakrendelés esetében az óraszám kevésnek bizo-
nyul. Ha lehetséges, igyekeznek átcsoportosítás-
sal megoldani, hogy például belgyógyászat és ult-
rahang rendelés a hivatalos rendelési óraszámon 
felül is a betegek rendelkezésére álljon.

A fi nanszírozást az OEP annak ellenére sem emel-
te, hogy a városban és környékén élők száma lé-
nyegesen gyarapodott, viszont az intézményt is 
elérte az országosan is megmutatkozó orvoshiány. 

Az igazgatónő elismerte, hogy vannak velük 
szemben elégedetlenségek, de a fenti nehézségek 
ellenére is igyekeznek szakmailag igényesen, kul-
turált körülményeket biztosítva, a háziorvosokkal 
jól együttműködve megoldani feladataikat. A 
problémák megoldásában nagy segítséget nyújt a 
veresegyházi önkormányzat, melynek támogatá-
sára – bár már nem tulajdonosa az intézménynek 
-  a Misszió  mindenkor számíthat. 

3

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

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064
VereseGyHáz KIstérséG esély 
szocIálIs alaPellátásI  
KÖzPont
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 

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

szÓ-FoGadÓ BeszédJaVÍtÓ 
általános IsKola
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 14.
 

KIncs-tár általános IsKola 
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 12.
 
oKMányIroda
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig
            Kedd: 8-16 óráig
  Szerda: 8-18 óráig
  Csütörtök: 8-16 óráig
  Péntek: 8-12 óráig
  
JárásI GyáMHIVatal
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

Fontos teleFonszáMoK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

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

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

 Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

 Munkatárs: Horváth G. István 
  Fotók és címlap: Lethenyei László

  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.    ISSN 1788-1404  
  Információs telefon: + 06 30 477 3786,

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

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!  
 Kistérség megjelenését támogatja:  

CBA Baldauf Kft. és a  zöld Híd régió Nonprofi t Kft.

Újabb nagysikerű balett produkció a Veresi Balett Tündérkék  Csoportjától, 
a Hókirálynőből

Jobban Eszter,a Misszió Egészségügyi Központ igazgatója dr Mohai Imre oldalán a Civil Kör összejöve-
telén

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

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

•
horváth g. istván (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

eGészséGÜGy – aHoGy neKÜnK FáJ
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A hónap témája

Többször tapasztaltam, hogy az élet nagy rendező. Most úgy osztotta a sze-
repeket, hogy két ismerősünk is beszámolt arról, hogyan töltik a karácsonyt 
otthonuktól távol, a világ két végén. Egyikük Dél-Afrikában játszik egy 
szimfonikus zenekarban, másikuk a divat világából kirándult pár hónapra a 
Feröer-szigetekre, mindketten hölgyek, akiknek különösen fontos a meghitt 
ünnep. Délen közel 30 fokos a meleg, míg a Dániához tartozó szigeteken 
éppen csak 0 fok fölötti a hőmérséklet. Közreadom hát karácsonyi leveleik 
szerkesztett változatát. 

Mindenki húzzon egy krakerszt!– fokvárosi karácsony

Hetekkel az ünnep előtt a család férfi tagjai reménykedve rebegik el, hogy 
mit is szeretnének enni karácsonykor.  A ház asszonya pedig megpróbálja 
valamennyi alkotóelemet beszerezni, mielőtt még a többi nő felvásárolja az 
orra elől. Jön aztán a futkározás hetedhét üzleten át, míg sikerül mindent 
egybe gyűjtenie. Komoly gond, hogy mi fér bele a fagyasztóba ebben a me-
legben (26-28 C°). Bizony gyakran megesik, hogy egy ismerős agglegény 
„hűtő kapacitását” is igénybe veszik.
Az elmaradhatatlan gyümölcskenyeret, ha jól emlékszem püspökkenyér a 
neve, már két-három héttel előbb elkészíthetik, karácsonyi díszekkel díszí-
tik. De ezt lehet ajándékként is készíteni idősebb, magányos, kedvelt isme-
rősöknek. Aztán egy-két nappal az ünnep előtt megsül a diós és mákos bejgli 
meg a vajas kalács is.

Az afrikanszok, (Több száz éven át, a holland, francia, majd az angol gyar-
matosítás alatt betelepedett fehérek. Nyelvükben dominál a holland. Az ide-
látogató holland turista szavakat, sőt egész mondatokat is megérthet a ha-
sonlóság miatt. A szerk.) az angolok és a franciák 24-én éjfélkor templomba 
mennek, ők 25- én és 26-án ünnepnek. Karácsony első napjának reggelén 
díszes, hosszú zokniba tesznek ajándékokat egymásnak a fa alá. 

A szentestét a németek meg a magyarok szűk családi körben töltik, úgy, mint 
a hazájukban. Ám az ünnep első napja az már más, olyan, mint egy majális, 
sok barát és egy-két haver részvételével.

A család férfi tagjai, 23-án előkészítik a húst a roston sütéshez, vagy a birkát 
pácolják, ízesítik a nyárson sütéshez. A füstölt sonkát pedig finoman ízesítik 
mustárral, és vékonyan megkenik barackdzsemmel, majd szárított, cukro-
zott gyümölcsdarabkákat is szórnak  a tetejére. Ez majd fenséges ízűre sül 
a sütőben.  

A lucfenyőt vagy műfenyőt már jó egy hete elrejtették. Szenteste reggelén 
a család apraja nagyja girlandokkal díszíti a házat, a kertet, és felállítják a 
karácsonyfát. Itt nem ismerik a hazai szaloncukrot, csak szép díszek gazda-
gítják a fát. Lehet kapni a német üzletben kis mézeskalács figurákat, vagy 
puszedliket, amiket szaloncukor helyett használnak. 
Munka közben lelkierőt merítenek, iszogatnak egy kevéske sört, vagy meg-
mártóznak a medence vizében. Aztán estére mind befutnak a család tagjai és 
egy ital  kíséretében élvezzük a naplementét a kertben. 

Aztán nyolc körül megérkezik a Jézuska, általában a nappaliba. A csengety-
tyű hangját a gyerkőcök az ajándékok, míg a férfinép a gyomra miatt várja 
türelmetlenül. 
Az asztal már szépen megterítve, díszítve a kertben a vacsorához. Karácso-
nyi  CD-ről először a magyar dalok, majd az angolok szólnak az ajándékok 
felfedezése idején. Amikor mindenki kiörömködte magát, vacsorához ülünk 
a kertben. A sült pulyka egészben kerül az asztalra a díszes pulykatálon. 

Na és itt az isteni sült, füstölt sonka is, garnírungként gombás rizs, sült bur-
gonya. Közvetlenül evés előtt mindenki húz egy-egy krakerszt. (A krakersz 
egy karácsonyi asztaldísz, kb. 12 cm hosszú keménypapír henger, benne 
valami kis apróság, például: gyerekeknek játék-féle, felnőtteknek kulcstar-
tó, pici zseblámpa. A papírhengert becsomagolják, mint a szaloncukrot és 
a benne lévő petárda nagyot durran, amikor a két szomszédos családtag a 
végeit maga felé húzza. Az ajándék azé lesz, akinél a papírhenger nagyob-
bik fele marad. A szerk.) Az est hátralévő részében a családtagok csendesen 
iszogatnak, mindig boldog ünnepet kívánva, koccintgatva, és aki még bírja, 
be-beugrik a medencébe felfrissíteni magát.  Így ér véget a Szenteste.

Másnap jön a hússütés, ami a férfiak igazi öröme. Olyankor, ha nincs a sütő-
nél asszonyszemély, bizony elhangzik néhány vaskosabb kifejezés. Mintha 
farsang lenne, olyan a folytatás. Nem ritkán hajnalig tart, és felszabadultan 
mulatnak. Persze „adakoznak” étellel, itallal a köznek, amennyi csak belefér.

Az ünnep második napja hasonló az elsőhöz, de másik háznál ünnepelnek. 

Aztán már vége is a karácsonynak, harmadnap kipihenik az ünnep fáradal-
mait, vagy a medencében ücsörögnek, vagy borogatással a fejükön az ágyat 
nyomják. 

Lejegyezte: Horváth G. István

Bárányfej és bálnahús az ünnepi asztalon –  
karácsony a Kecskék- szigetén 

A táj lakatlannak tűnik. A zord éghajlat fűtetejű, meleg és egyszerű házaik-
ban tartja lakóit. A legelésző kecskék száma jelentősen meghaladja az itt élő 
emberekét. Sokak szerint ez a “Kecskék- szigete”. Hivatalos nevén azonban 
ez a Feröer-szigetek.

Érintetlen, vad vidék, az északi Atlanti-óceán közepén. Tizennyolc szige-
te  bizonyítja, hogy a természetnél kreatívabb alkotómester nincsen. A zöld, 
tömör moha és fű borította hegyes vidéket láthatatlan vízerek szövik át, me-
lyek egy kiadós esőzés alatt bővizű folyókká, néhol vízesésekké változnak. 
Az óceán hatalmas ereje körülvesz bennünket, bármerre nézünk. Lenyűgöz 
és megborzongtat. A felhők között beszűrődő napfény varázslatosan sejtel-
messé fest mindent. Az embert csupán az erős szél emlékezteti arra, hogy 
nem egy képeslapot bámul ámulva. 

A bálnavadászatáról elhíresült, dán fennhatóság alá tartozó, de minden 
szempontból tradícióihoz és saját ősi nyelvéhez ragaszkodó ország elsősor-
ban halászatból és kecsketenyésztésből tartja fenn magát. Ilyen körülmé-
nyek között az összetartás nélkülözhetetlen, ehhez társul egyfajta skandináv 
nagyvonalúság és bizalom egymás iránt. Kevés erőforrásukat az itteniek 
bölcsen, pazarlás és tiszteletlenség nélkül használják. 

Vajon milyen téli és karácsonyi szokása vannak ennek a rejtélyes, zord világ-
nak, ami okkal szerepel sokak bakancslistáján? (Vagy hamarosan odakerül.)

A vasárnapi fürdőzés e szokások egyike. Véletlenül se gondoljunk valami 
meleg vizes lubickolásra! A helyiek által kedvelt és gyakorolt szokás az óce-
ánban való megmártózás. A feröer-szigeteki gyerekek kicsi koruktól nagy 
örömmel ugrálnak bele a jéghideg, 5 Celsius fokos óceán vizébe, akár magas 
szikláról is.

A másik érdekesség, hogy sok ház saját érlelő pajtával rendelkezik, ahol 
húsaikat tartósítják, szárítással, sózással. Az itt fellógatott eledel nagy része 
saját zsákmány, és a gyerekek intenzíven vesznek részt a hús feldolgozás-
ban. Így adják át nekik a túléléshez szükséges tudást. A család bevonása az 
állattartásba is természetes, így az sem különleges, ha egy rokon, munkába 
indulás előtt visszakergeti az elkóborolt kecskét a legelőre.

Nem csoda tehát, hogy elsősorban a pajta tartalma adja, tölti meg a karácso-
nyi étlapot. Innen kerül elő a skerpikjøt, mely hosszú ideig érlelt és szárított 
birkahús, a ræstk jøt, a hagyományos finomság, azaz félig szárított és érlelt 

Karácsony észaKon és délen

Jellegzetes, fű borította ház
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A hónap témája

birkahús, továbbá a ræstur fiskur, mely szárított és érlelt hal. Ami az italt ille-
ti, fontos tudni, hogy tömény ital csak egyetlen egy helyen kapható. A köny-
nyű sör, Foroya Bjórt azonban bárhol beszerezhető. Az étkezéseket desszert 
zárja. Ris ala Mande, a különleges nevű mandulás édesség tulajdonképpen 
dán rizspuding.

Szenteste, december 24-én (Jólaaftan) a nagycsalád az ünnepi asztal köré 
gyűlik és megkezdődik a több napig tartó lakmározás. Természetesen ezt a 
világ sok más népe is elmondhatja magáról. Amiben más ez az asztal, az a 
feltálalt menüsor. Melyik európai család szervíroz bárányfejet és bálnahúst 
szeretteinek karácsonykor?!

A lakomák után és közben - nem meglepő módon - jár a szunyókálás. A kö-
zösen díszített fa alá rakott ajándékokat karácsony másnapján (2. jóladagur) 
bontják ki. 26.-án az ifjúság csatlakozik a hagyományos lánctánchoz, vagy 
pedig egy pop partihoz, megkoronázva a hosszú ünneplést. 

A karácsonyi ajándékokat a világ legkisebb fővárosában, Torshavenben 
szerzik be. Az ünnepeket megelőző időszakban a pár utcából álló centrum 
megtelik csak erre az időszakra felbukkanó üzletekkel. Ha itt nem találunk 

mindenkinek ajándékot, akkor irány a település egyetlen bevásárlóközpont-
ja, az SMS, mely karácsonyfák, mikulások, tengerész kapitányok, sütögető 
anyókák és szánkózó törpék lakhelyévé változik erre az időre.

A szigeteken sok szorgos kéz kötöget. Népszerű  a férfi családtagoknak az itt 
tipikus sötétbarna, vállain ezüstgombokkal díszített pulóvert készíteni, vagy 
kézzel kötöttet vásárolni. Hölgyeknek pedig válogathatunk az elérhetőbb és 
a luxus divattervezők kötött árui közül, legyen az meleg kalap, puha kesztyű 
vagy cirmos kardigán. 

A természet viszontagságaihoz alkalmazkodott, magabiztos kicsi ország - 
messze a fogyasztói társadalom zajától - megtalálta és őrzi boldogságának 
forrását. Bátran mond nemet a világ trendjeire és sürgetésére, büszke ősei 
tradícióira és szorgosan ápolt kapcsolataira. Sok mindent tanulhatunk tőlük, 
még ha nem is tálalunk bálnahúst az ünnepekkor.
Az Ön bakancs listájára felkerült már a Feröer- szigetek?

Horváth Anna

GratulálunK!

Pest Megye Közgyűlése a Megyenap alkalmából Pest Megye Kör-
nyezetvédelméért Díjat adományozott a Civil Kör Veresegyházért 
Egyesület részére a természeti értékek megóvása érdekében kifejtett 
tevékenységük elismeréseképpen. 

A civil szervezet 34 éve végzi munkáját Veresegyház épített és termé-
szeti környezetének védelme, szemléletalakítása és a jövő formálása 
érdekében. Tagjai elkötelezett lokálpatrióták, akik színvonalas, jó-
kedvű, önkéntes munkával teszik szebbé környezetüket. Elsősorban 
példamutatásukkal ösztönzik a település lakóit, munkáltatóit, iskoláit 
a hasonló gondolkodásra, társadalmi felelősségvállalási tevékeny-
ségre, de újabb és újabb klubokat, szervezeteket is megszólítanak és 
bevonnak tevékenységükbe. Munkájuk sikerét jelzi, hogy az elmúlt 
években 18 programjukon, közel 1000 fő vett részt. 

Kitartásuknak, lelkesedésüknek, szakmai tudásuknak köszönhetően 
már számítanak rájuk, és megkeresik őket, ha tanácsra, segítségre van 
szükség – áll a kitüntetés hivatalos indoklásában.

Dr Mohai Imre, a Civil Kör vezetője vette át a díjat

A Feröer-szigetek kihalt partjai



November végén birtokba vehették a vásárlók az 
új Veres Centert, amely szebb is, jóval nagyobb is, 
mint elődje, és több újdonsággal is szolgál vevői-
nek. A karácsonyi vásár idején sikeresen működik 
az üzletház, mintegy húszezer féle árucikket for-
galmazva a legapróbb dísz-és ajándéktárgyaktól 
az ételkülönlegességeken át az alapvető élelmi-
szerekig, és a saját készítésű, házias fi nomságo-
kig.
Karácsonyig a Szada és a Veres Centerekben élő-
halat is árusítanak, illetve rendelést vesznek fel 
különleges tengeri halfajtákra. A grillbárokban el-
vitelre lehet megrendelni a hagyományos ünnepi 

menüt. Szilveszterig a két Center előtt tűzijátéko-
kat is árulnak, illetve az előírásnak megfelelően 
vissza is veszik a fel nem használt pirotechnikai 
eszközöket január első napjaiban. 

A régi Center kiürítése az új beüzemelésével pár-
huzamosan zajlik, és hamarosan megkezdődnek 
itt is a belső felújítási munkálatok. A régi boltot 
néhány nagyobb kereskedelmi cég veszi bérbe, és 
megjelenésükkel a térségben színesedik majd az 
elérhető márkák és árucikkek palettája.
 Az ünnepnapokon a törvényi szabályozásnak 
megfelelően módosul a térségi CBA üzletek nyit-

va tartása: december 24-én és december 31-én 
12 órakor kell bezárniuk a boltoknak. Nem lehet 
tehát az utolsó pillanatra időzíteni a karácsonyi 
bevásárlást, vagy a szilveszteri bulira való felké-
szülést, de aki nem vásárol be mindent előre, a két 
ünnep között még megteheti.

Akár vasárnap is, hiszen a törvény adta lehető-
séggel élve december 27-én, vasárnap, nyitva 
lesz majd a CBA Cent Erdőkertesen, és a Bevá-
sárlóház Veresegyházon: az idei évben ez lesz az 
utolsó szabadon felhasználható vasárnapi nyitva 
tartásuk. 

Az új év első napjai jelentős kedvezményekkel 
indulnak majd, így érdemes lesz az ünnepeket kö-
vetően is alaposan körülnézni a CBA-kban… 

6

Gazdaság

Év vége felé még tucatnyi helyen folynak épít-
kezések, felújítások Veresegyházon. A munkák 
döntő hányada a szociális létesítmények álla-
potának javítását, oktatási intézmények bővíté-
sét, illetve a közművek fejlesztését célozza.  A 
költségek jelentős részét mégsem ezek teszik ki, 
hanem a város legnagyobb beruházása, a katoli-
kus templom építése. A gyorsfényképet Cserháti 
Ferenc Pályázati- Beruházási- és Vagyongazdál-
kodási osztályvezető segítségével készítettem.

Most már szép is az idősek otthona…

A látványos munkák elkészültével befejeződik 
az idősek otthonának felújítása. Megújult a hom-
lokzat, kicseréltük az ablakokat, felújítottuk az 
épületet övező járdát, a bádogos már dolgozik a 
tetőn, a beázásokat szünteti meg. A munkálatok 
az északi tűzfalon szigeteléssel folytatódnak. Ez 
a tevékenység már nem zavarja az otthon lakói-
nak életét.

iskolák, óvodák…

Az Újiskola utcában több ingatlant is megvett az 
önkormányzat, többek között a 13. számú telket 
is. Ott a Nemzeti Sportközpontokkal közösen 
folyik beruházás. Az NSK irányítja, pénzzel is 
támogatja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Programot. Tornaterem és tanterem 
építésre 400 milliót kaptunk, 25 milliót teszünk 
hozzá, ebből épül a Szófogadó iskolának kilenc 
tanterem, tornaterem és kiszolgáló helyiségek. 
Azért küzdünk – szinte szó szerint – hogy az 
iskola szeptemberben fogadhasson diákokat, de 
minden nagyon lassan, nehezen megy.
A közbeszerzés folyik a Lévay utcai óvoda át-
építésére, felújítására és bővítésére, illetve a 
Széchenyi téri óvoda bővítésére. Ezek a beruhá-
zások is megkezdődnek februárban. Szinte biz-
tosra merem mondani a szeptemberi befejezést. 

tavaszig tart a patak utcai csatorna 
beruházás első üteme…

Folyik a csapadékvíz elvezető csatorna építése a 
Patak utcában. Ezt szinte mindenki tapasztalja, 
ha arra közlekedik, mert lassan halad az épít-
kezés miatt. Ha elkerüli, a párhuzamos utakon 
bosszankodik a zsúfoltság miatt. Tavaszig ez az 
állapot fennmarad. Egy majd másfél méter át-
mérőjű csövet fektetünk az út alá, kerülgetve a 
kesze-kusza közművezetékeket.(gázvezeték, ívó 
vízvezeték, csatornacsövek, internet, telefon ká-
belek.) A csővezetéket csak műszaki bravúr árán 
sikerül a helyére tenni. 
Köszönjük az eddigi türelmet és kérjük továbbra 
is. A helyzet a Patak híd átadásával javul majd 
érezhetően, de ez nem az idén lesz. / év végéig 
a híd átmenetileg használható, de később újra le-
zárják majd. A szerk./

 Tavaszra elkészülünk az Anonymus utcáig és 
utána folyik tovább a csatornázás egészen a 
Tölgy utcáig, erről döntött is a képviselőtestület. 
Innen már nyitott árok gyűjti össze a csapadék-
vizet. Ez a munka kisebb felfordulással jár, de a 
Medveotthonba látogatók közlekedését lassítja, 
nehezíti, ráadásul pont a szezon kellős közepén.  
Út és járdaépítés csak ezek után, június július 
hónapok táján lehetséges.  Nem biztos, hogy a 
2016-os költségvetésbe belefér. Ez a munka net-
tó 135 millióba kerül városunknak.

Elszórtan folynak útépítések is a városban…

Egyre kevesebb a földút, ezért már csak elszór-
tan folynak útépítések. A Ligetek városrészben 
csapadékvíz elvezetési munkálatokat végzünk 
aza Erkel Ferenc utca, Fészekrakó utca, Kró-
nikás utca környékén, itt komoly víz elvezetési 
gondokat oldunk meg. A Találkozók útjának to-

vábbi aszfaltozása a fürdőberuházással van ösz-
szefüggésben.  
A tájházzal kapcsolatban nem tudjuk, hogy a 
Norvég Alap befogadta-e a pályázatunkat, nem 
értesültünk esetleges hiánypótlási igényükről 
sem, kicsit ködbe vész az egész. 

Félidőben a katolikus templom felépítése…

Több mint a fele felépült a templomnak, ez meg-
felel a tervezett ütemnek. A belső berendezésből 
a padok beszerzését vállalta az önkormányzat, ez 
99 darab ülőalkalmatosság megvásárlását jelen-
ti. Ezeket a templomtérben, illetve a kápolnában 
helyezik el. A közbeszerzési eljárás lezárult, még 
az idén megkötjük a szerződést, és az imaház 
felszentelésekor már a helyünkön lesznek.  A 
padokért nettó 25 milliót fi zet a város. A többi 
berendezési tárgyat az egyház adományozza a 
templomnak. 
Az önkormányzat vállalta, hogy a plébánia épü-
letét felújítja, átépíti. Első ütemben a földszinti 
részen folynak a munkák, ez a terület teljes egé-
szében megújul. A templomhoz igazodó külsőt 
kap a parókia. A felújítás nettó 49 millió forint-
jába kerül Veresegyháznak. A munkák befejez-
tével nyílik a lehetőség az egyház számára két 
apartman lakás kialakítására a tetőtérben, ezt 
nem fi zeti a város. 

HaJráBan a FeJlesztéseK

Új üzletben készülhetünk 
az ünnepekre

A Patak utcai csatornázás egyik munkafázisa

Az első vásárlók a nyitás napján Az új Center látványos zöldségespultja
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Kultúra

Fő a biztonság

November végén Csörög is csatlakozott a biz-
tonsági térfigyelő kamerákkal ellátott községek 
csapatához, és felavatták a faluban telepített 
kamerarendszert. A 11 nagyfelbontású, éjjel is 
látó kamera azóta folyamatosan figyeli a tele-
pülés legfontosabb létesítményeit és pontjait, 
nagy segítséget nyújtva a hatóságoknak a bűn-
megelőzésben, és a közbiztonság javításában.  

A kamerák felvételeit több napig rögzíti a köz-
ponti szerver, így a rendőrség bűncselekmény 
esetén megtekintheti a történteket. A kamerák 
a következő helyszíneken őrködnek: játszótér, 
óvoda, egészségház, vasútállomás és feljárata, 
Kisfaludy utca bejárat, önkormányzat, Béke 
tér, Komáromi utca. 

Az önkormányzat a jövőben a rendszer tovább-
fejlesztését, bővítését is tervezi, összhangban a 
lakosság igényeivel.

 

1. hét   január 7 - 13   

14.00   Csak 9-10-én vetítjük!
Snoopy éS CharliE Brown 3D 
szinkronizált amerikai animációs film 92 perc
Korhatár: 6
Egy nagy kerekfejű kisfiú meg a bohókás kutyája végre 
a széles vásznon is bebizonyítja, milyen viccesek tudnak 
lenni. A világhírű képregényfigurák megelevenednek. 
Jön Snoopy és a barátait is hozza magával!

16.00
nagyon VaDon –BolonDoS VaDáSz-
iDény
szinkronizált amerikai animációs film 85 perc
Korhatár: 6
Kedvenc erdőlakóink visszatérnek, hogy egy újabb re-
mek vadonbeli kalanddal szórakoztassanak bennünket.

17.45
Joy
feliratos amerikai film 124perc
Fsz: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert 
De Niro
Előzetes korhatár: 12
Joy neve azt jelenti: öröm. És valószínűleg nem vé-
letlenül. Különleges nő: szeszélyes, bolondos, elszánt 
és erős; és bármire hajlandó, hogy együtt tartsa csa-
ládját, melynek tagjai legalább olyan dilisek és olyan 
makacsok, mint ő maga. Nincs túl sok esélye a sikerre. 
És ez ad neki szárnyakat. A szükség és egy álom, amely-
hez gyerekkora óta ragaszkodik, végül elrepíti odáig, 
hogy egy sok millió dollár értékű vállalatbirodalom 
alapítója legyen.

20.00
az alJaS nyolCaS
szinkronizált amerikai westernfilm 167 perc
R: Quentin Tarantino
Fsz: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth
Előzetes korhatár: 16
Az Aljas nyolcas főhősei sokat próbált fejvadászok, 
akik az amerikai polgárháborút követő időszakban ta-
lálkoznak egymással Wyoming erdős vidékein. Egy ke-
mény hóvihar elől menekülve kénytelenek egy helyen 
meghúzni magukat, a kényszerű összezártság eredmé-
nye pedig ármány és intrika. Vajon túlélik-e a vihart 
az egymás megtévesztésével és átverésével boldogulni 
próbáló hét(nyolc)próbás gazemberek?

2. hét   január 14 – 20

14.00  Csak 16 – 17-én vetítjük!
nagyon VaDon –BolonDoS VaDáSz-
iDény
szinkronizált amerikai animációs film 85 perc
Korhatár: 

16.00  Csak 15-16-17-én vetítjük!
Snoopy éS CharliE Brown 3D 
szinkronizált amerikai animációs film 92 perc
Korhatár: 6
.
18.00
MEgJött apuCi
szinkronizált amerikai vígjáték 96 perc
Fsz: Mark Wahlberg, Will Ferrell
Korhatár: 12
Will Ferrell legújabb vígjátékában egy galamblelkű 
rádiós nagyfőnököt alakít, aki nagyon szeretne felesé-
ge két gyerekének a legjobb nevelőapja lenni - de nem 
számít arra, hogy felbukkan a hiperlaza és élősködő 
vérszerinti apa, és így komoly versenyre kényszerül a 
gyerekek kegyeiért.

20.00
A visszAtérő
feliratos amerikai kalandfilm 156 perc
Fsz: Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, 
Előzetes korhatár: 16
A visszatérő megtörtént események alapján készült. 
Magával ragadó, hátborzongató film egy férfi küzdel-
méről. Hugh Glassra a még feltérképezetlen amerikai 
vadonban rátámad egy medve: vadászcsapata többi 
tagja halottnak hiszi, és magára hagyja az áldozatot, 
társa, John Fitzgerald pedig szándékosan tagadja meg 
a segítséget. Glass hihetetlen erőfeszítéssel dacol a ter-
mészet és az ember kegyetlenségével. 

3. hét    január 21 – 27 

16.00   23-24-én 14.00-kor is!
alVin éS a MóKuSoK – a MóKáS MEnEt 
szinkronizált amerikai családi vígjáték 86 perc
Előzetes korhatár: 6
A mókusok szeretnének nyugodtan élni. Számukra a 
nyugalom sok éneklést, sok evést és rengeteg rendetlen-
séget jelent, ám nevelőapjuk, Dave felforgatja a békés 
hétköznapokat. Meg akarja kérni a barátnője kezét, és 
hogy ne álljanak az új családja útjába, meg akar sza-
badulni a mókusoktól. Vagy hát… lehet, hogy mindez 
nem is igaz. A fékezhetetlen Alvin, Simon és Theodore 
néhány őrült félreértésnek köszönhetően mégis azt hi-
szi, hogy ez a helyzet és bármire hajlandó, hogy meg-
akadályozza a kézfogót. 

17.45
StEVE JoBS
szinkronizált amerikai életrajzi film 123 perc
Fsz: Michael Fassbender,  Kate Winslet, Jeff 
Daniels
Korhatár: 12
A három ikonikus termékbemutató kulisszái mögött 
játszódó, és az iMac 1998-as prezentációjával végző-
dő Steve Jobs betekintést nyújt a digitális forradalom 
műhelytitkaiba, és intim portrét rajzol az események 
középpontjában álló briliáns emberről.

20.00
az alJaS nyolCaS
szinkronizált amerikai westernfilm 167 perc
R: Quentin Tarantino
Fsz: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth
Előzetes korhatár: 16?

4. hét   január 28 – február 3

16.15  30-31-én 14.30-kor is!
alVin éS a MóKuSoK – a MóKáS ME-
nEt
szinkronizált amerikai családi vígjáték 86 perc
Előzetes korhatár: 6

18.00
nagyfatEr ElSzaBaDul 
szinkronizált amerikai vígjáték 102 perc
Fsz: Zac Efron, Robert De Niro
Előzetes korhatár: 16
Jason Kellyt egy hét választja el, hogy feleségül vegye 
főnöke irányításmániás lányát, és így végre társtulaj-
donossá váljon apósa ügyvédi irodájába.  Azonban ez a 
szépen megtervezett jövő egy csapásra veszélybe kerül, 
mikor Jason szabadszájú nagyapja, Dick csőbe húzza a 
mit sem sejtő ifjú titánt. Dick a felesége halálát követő 
napon arra kéri unokáját utazzon el vele Daytonába, 
ahová a feleségével jártak el minden évben, és ahol 
éppen a Tavaszi Szünet nevű, vad partijairól híres fesz-
tivál zajlik.

20.00
A visszAtérő
feliratos amerikai kalandfilm 156 perc Fsz: Tom 
Hardy, Leonardo DiCaprio 

Kormányablak-nyitás

Újabb Kormányablak nyílt a Kistérség lakos-
sága számára is elérhető közelségben, Vácott, 
a Széchenyi út 42. szám alatt /vasútállomás/.
A december 11-én megrendezett nyitóünnepsé-
gen részt vett dr Tarnai Richárd, a megye kor-
mánymegbízottja, és Harrach Péter, a körzet 
parlamenti képviselője is.

Az úgynevezett „egyablakos ügyintézési rend-
szerben” az állampolgárok több mint ötszáz 
féle hivatalos ügyet oldhatnak meg, anélkül, 
hogy különböző szakhivatalokban kellene sor-
ban állniuk.

Az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le 
az illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoz-
tatva a kérelmezőt az ügymenetről, vagy a hi-
ánypótlásról. Ezáltal a polgároknak nem kell 
több helyre elmenniük, és többféle ügyfélfoga-
dási rendhez igazodniuk. Vannak olyan ügyek, 
amelyekben a kormányablakok kizárólag tájé-
koztatást tudnak adni és vannak olyanok, ame-
lyekben szolgáltatást is tudnak nyújtani. 

A  legjellemzőbb ügycsoportok a személyi 
igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, a jármű 
nyilvántartással és a vezetői engedéllyel kap-
csolatos feladatok, a kormányablakok hatáskö-
rébe tartozó, illetve abba nem tartozó ügyekben 
tájékoztatás nyújtása, továbbá a lakcímigazol-
vánnyal és a családtámogatással kapcsolatos 
feladatok.

A kormányablakok munkaidőn kívül is nyitva 
állnak az ügyfelek számára, hogy ezzel is meg-
könnyítsék a hozzájuk fordulók életét – dec-
embertől már ezen az újabb váci helyszínen is.

A Gödöllői Filmszínház műsora 
A hónap híre

A hónap híre
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Kultúra
elismerés, kiállítás, és találkozó a Mikulással Váckisújfaluban

AZ úJFALuSI KuLTuRÁLIS éLET úJABB 
SZEREPLőINEK SIKERE

Az InFusion triónak a Hungary’s Got Talentben 
adott aranygomb után csak kapkodtuk a fejünket, 
hiszen a Talamba ütőseinek művészete is ugyan-
ezt a minősítést kapta, majd jött a hír, hogy a 
Füredi Mihály Népzenei Találkozónk zsűri elnö-
ke, Szvorák Kati népdalénekesnek ítélték a Pest 
Megye Díszpolgára kitüntető címet.

Ezekben a nagyszerű művészekben az a közös, 
hogy mind visszatérő résztvevői Váckisújfa-
lu kulturális életének, annak az önkormányzati 
közművelődési koncepciónak a révén, amely a 
legjobb művészeket hozza helybe és biztosítja a 
műélvezetet ingyenesen a község lakosságának.
Gratulálunk barátainknak, osztozunk örömükben 
és büszkék vagyunk arra, hogy ismerjük őket!

ECSETTEL éS ÍRÓKÁVAL

„Édes” alkotások és légies festmények kerültek 
a vitrinekbe és a falakra Nagy Katalin mézes-
kalácsos és Gógucz Nóra festőművész közös 
tárlatán. A Hubay Jenő kvartett remek műsora 

után dr. Sajó Gyula polgármester nyitotta meg a 
tárlatot: „A kiállítók gyakorlatilag mindenben el-
lentétei egymásnak, Katalin először, míg Nóra ti-
zenegyedszer állít ki nálunk, és nehéz elképzelni 
egymástól távolabb álló technikát és anyagokat, 
mint amelyekkel dolgoznak - azonban mindezen 
különbségeken túl a két művészt mégis együvé 
sorolja valami, amit úgy hívunk: tehetség. Ami 

pedig ars poeticájukat illeti, arra Katalin bemu-
tatkozó levelében találunk egy félmondatot: Nem 
vagyok művész csak alkotó. Látva mindkettejük 
alkotásait, én azt a „csak”-ot nagyon idézőjelbe 
teszem.” 

MIKuLÁS!!!

Sőt, álmikulás, világító szarvú krampusz és vi-
dám zenésztársak is! Mert ők mind várták a falu 
apraja-nagyját az ünnepi díszbe öltözött közössé-
gi klubban. Ha hozzátesszük a tréfás ügyességi 
játékokon elnyerhető édesség-ajándékokat – már 
minden együtt van egy gyermekszívnek sokáig 
emlékezetes gyertyafényes, boldogságos esté-
hez. Az pedig, hogy az önkormányzat meglepetés 
csomagjait nemcsak odaszállította, de még sze-
mélyesen ki is osztotta az ősz szakállú, jóságos 
Mikulás, már igazán csak ráadás volt.
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Új munkahelyeket teremt a fóti 
east Gate Business Parkba   

költöző WebEye szolgáltatást 
nyújtó lambda-com Group

A nemzetközi járműinformatikai piac egyik 
meghatározó szereplője, a Lambda-Com 
Kft. és hazai leányvállalatai, a webEye 
international és hungary Kft. dinamikus 
növekedésüknek köszönhetően a fóti East 
gate Business parkba helyezik át központ-
jukat, ahol számos új pozícióval bővítik ál-
lományi létszámukat.
 
A szállítási és logisztikai szektor ma a ma-
gyarországi munkavállalók öt százalékát fog-
lalkoztatja. Ez az arány a fejlett európai orszá-
gokban 10-12 százalék között mozog, éppen 
ezért a logisztikai iparágban van még lehető-
ség. A hazai kilátások szerint is a mostani hat 
százalékról az állami és uniós támogatások 
révén akár 8-10-12 százalékra lehet feltornáz-
ni ezt az arányt. A magyar tulajdonban lévő 
járműinformatikai szolgáltatásokat fejlesztő 
Lambda-Com Group most tovább kívánja erő-
síteni ezt a fejlődést a 2016 májustól a fóti East 
Gate Business Parkba áthelyezett, folyamato-
san bővülő központjával. 

A száz százalékban magyar tulajdonban lévő 
WebEye szolgáltatást nyújtó vállalatcsoport a 
hazai telematikai iparág piacvezető szereplője 
a 3,5 tonna fölötti járműszegmensben. A vál-
lalat nem egészen 15 év alatt nőtte ki magát 
egy mindössze néhány fős fejlesztői társa-
ságból Európa legnagyobb piaci szereplőinek 
járműinformatikai beszállítójává. A szervezet 
2001-es megalakulása óta folyamatos fejlő-
désen ment keresztül, mind technológiában, 
mind szervezeti működtetésben. A cég mára 
11 országban működtet saját tulajdonú leány-
vállalatot és összesen 300 főt foglalkoztat a 
kontinensen. 

A vállalat olyan telematikai megoldásokat fej-
leszt, amelyek nagyobb kontrollt biztosítanak 
a közúti áruszállításban résztvevő vállalatok 
számára a járműveik felett és, amelyekkel je-
lentős mértékben csökkenthetik logisztikai ki-
adásaikat ezek a szereplők.  
A WebEye megoldásait hazai és nemzetközi 
piacokon is használják az ágazat meghatározó 
szereplői. 

„Az elmúlt évek fejlesztései és elégedett ügy-
feleink számának növekedése nyomán kima-
gasló eredményeket érhettünk el az utóbbi 
években. A folyamatos bővülés nem csak a 
szervezeti struktúránk átalakítását tette szük-
ségessé, hanem a létszám növekedés miatt az 
irodaváltást is. Hosszas, átfogó kutatómunka 
után a fóti East Gate Business Park mellett 
döntöttünk, ahol az impozánsabb infrastruktu-
rális környezetnek köszönhetően lehetőségünk 
lesz új munkavállalók felvételével bővíteni 
kollégáink körét és ezáltal további fejlődést 
elérni. Bízunk benne, hogy a jövőben a kör-
nyező településekről is számos új munkatársat 
köszönthetünk csapatunkban.  ” – mondta el  
Németh Tibor, a Lambda-Com Group ügyve-
zetője.

 
álláS

építőipari cég keres állandó munkára, gyakor-
lattal rendelkező segédmunkást Veresegyházról 
vagy környékéről. Tel.: + 36 30 964 3077

Otthon végezhető munka! Cd-lemezek csoma-
golása, stb. érd.: +36 90 60 36 07
/www.audiopress.iwk.hu/ 635 Ft/min.
+36 20 910 4517

ingatlan

Eladó és kiadó ingatlanok közvetítése, teljes 
körű ügyintézéssel, vevők és bérlők részére díj-
mentesen!
www.drmakkos.com
Havasköri Judit, + 36 20 944 6205
havaskori.judit@invitel.hu/veresegyhaz@in-
gatlandoktor.com

Apróhirdetés

 

 

 

 

 

 

 

Határozott időre 
azonnali belépéssel AnyAgmozgAtó  

munkAtársAt keres
 
Munkakör célja 
Anyagok, eszközök szállítása, mozgatása, rakodása anyagmozga-
tó gépek, liftek használatával, egyes részműveletek közti anyag-
mozgatások elvégzése. 

Feladatok
- A raktár területén a be- és kiszállításra kerülő anyagok kezelé- 
 se, az árumozgások nyomon követése, valamint szakszerű  
 tárolása. 
- A raktárba érkező és kiszállításra kerülő anyagok fogadása,  
 átvétele, igazolása. 
- Az árukészlet mozgásának kezelése, naprakész követése,  
 ellenőrzése.
 Leltározásban való részvétel.

Igényelt végzettség
- Munkakörre vonatkozó kezelői engedély. 
- könnyűgépkezelői bizonyítvány
- targonca jogosítvány (új típusú)

Szükséges ismeret, tudás
- Anyagmozgató gépek, járművek működésének ismerete,
- Precíz, pontos, gyors, felelősségteljes munkavégzés,
- GMP ismeret, 

Munkavégzés helye: Veresegyház

Kezdés: azonnali belépés

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát küldje el az alábbi e-mail cím-
re: monika.czira@sanofi.com  vagy a  gyongyi.aradine@sanofi.
com

Határozott időre 
azonnali belépéssel rAktáros  

munkatársat keres
Munkakör célja 
Anyagok, eszközök szállítása, mozgatása, rakodása anyagmozga-
tó gépek, liftek használatával, egyes részműveletek közti anyag-
mozgatások elvégzése. 

Feladatok
- Átveszi, címkézi, betárolja, kiadja, komissiózza a raktárba  
 érkező árukat. Bizonylatokat, anyagkísérő dokumentumokat  
 állít ki, leltárt készít. Kezeli a szállítási okmányokat, SAP áru- 
 mozgatásokat indít és ellenőriz.
- A raktárba érkező és kiszállításra kerülő anyagok fogadása,  
 átvétele, igazolása. A készletnyilvántartásba vétele, azonosítá- 
 sa, és batározása az érvényes eljárások szerint.
- Az árukészlet mozgásának előírás szerinti bizonylatolása, keze- 
 lése, naprakész követése, ellenőrzése.

Igényelt végzettség
- Munkakörre vonatkozó kezelői engedély. 
- könnyűgépkezelői bizonyítvány
- targonca jogosítvány (új típusú)
- 1 év raktározási területen szerzett tapasztalat.

Szükséges ismeret, tudás
- Önálló munkavégzés, megbízhatóság, precíz, pontos, gyors,  
 felelősségteljes munkavégzés.
- GMP ismeret.
 
Munkavégzés helye: Veresegyház
Kezdés: azonnali belépés

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát küldje el az alábbi e-mail cím-
re: monika.czira@sanofi.com  vagy a  gyongyi.aradine@sanofi.
com

Határozott időre 
azonnali belépéssel AnyAgmozgAtó  

(hulladékkezelő) munkatársat keres

Munkakör célja 
Anyagok, eszközök szállítása, mozgatása, rakodása anyagmozga-
tó gépek, liftek használatával, egyes részműveletek közti anyag-
mozgatások elvégzése. 

Feladatok
- A raktár területén a be- és kiszállításra kerülő anyagok kezelé- 
 se, az árumozgások nyomon követése, valamint szakszerű  
 tárolása. 
- A raktárba érkező és kiszállításra kerülő anyagok fogadása,  
 átvétele, igazolása. 
- Az árukészlet mozgásának kezelése, naprakész követése,  
 ellenőrzése.
- A telephelyen keletkező hulladék anyagok fogadása, átvétele,  
 kezelése
- Telephelyi hulladék kiszállítások szervezése, adminisztratív  
 hátterének biztosítása
- A hulladékok mozgatásának előírás szerinti bizonylatolása,  
 szakszerű tárolása a környezetvédelem előírásainak megfelelően

Igényelt végzettség
- Munkakörre vonatkozó kezelői engedély. 
- könnyűgépkezelői bizonyítvány
- targonca jogosítvány (új típusú)

Szükséges ismeret, tudás
- Anyagmozgató gépek, járművek működésének ismerete,
- Precíz, pontos, gyors, felelősségteljes munkavégzés,
- GMP ismeret, 

Munkavégzés helye: Veresegyház
Kezdés: azonnali belépés

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát küldje el az alábbi e-mail cím-
re: monika.czira@sanofi.com  vagy a  gyongyi.aradine@sanofi.
com

Határozott időre azonnali belépéssel  
gyógyszergyártó 

munkatársat keres
 
Munkakör célja 
Gyógyszergyártás technológiai lépéseinek végrehajtása, a szük-
séges eszközök, gépek, berendezések kezelése az érvényes eljá-
rásoknak és a GMP alapelveinek, és a HSE elvárásainak megfele-
lően, minőségi gyógyszertermékek előállítása céljából.

Feladatok
- Termelő berendezések ellenőrzési, tesztelési, gépkezelési és  
 tisztítási feladatainak ellátása és ezek dokumentálása.
- Technológiai lépések elvégzése az előírt eszközökkel a gyártá- 
 si dokumentáció és az érvényes munkautasítások alapján.
- Gyártási dokumentációban, munkautasításokban, higiénés, 
 biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi eljárások- 
 ban szereplő utasítások ismerete, maradéktalan betartása.
- Termelési alapanyagok és csomagolóanyagok kezelése,  
 felhasználása, dokumentálása.

Igényelt végzettség
- gépészeti végzettség

Szükséges ismeret, tudás
- GMP ismeret, 
- Alapvető tömeg - méréstechnikai ismeretek
- Termelő berendezések működésének és átszerelésének isme- 
 rete és működtetése 
- Előny: gyógyszergyártási tapasztalat 

Munkavégzés helye: Veresegyház
Kezdés: azonnali belépés

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát küldje el az alábbi e-mail cím-
re: monika.czira@sanofi.com  vagy a  gyongyi.aradine@sanofi.
com

Évszázados tradíció és nemzetközi szakértelem.
A Sanofi sokszínű gyógyszeripari vállalat, amely Magyarországon 
már több mint 100 éve az egészség védelméért, az életszínvonal 

javításáért dolgozik.



10

Pr

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!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

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

•
horváth g. istván (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: 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!

LEGYEN Az isMErősÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

Akár hétvégén is!

 
Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA

Bejelentkezés 06 70 225 2565

Az első  konzul táció ingyenes !  

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat 

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

vásárlóinkat.

veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!  
pl:  horváth lajos, horváth ferenc, Vank 
Erzsébet, Baranyó Csaba, arthur C. Moor, 

ozsvár zsanett, tatár Sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!

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

személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs 
Központ      

06 28 389 042 
vargabetu2@invitel.hu

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

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

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

E-mail: ferildi@hotmail.com

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

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfőn 18.00- 20.00
Dr. Kicsiny Emese 

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

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

D r .  G é c z i  M á r i a
S Z Ü L É S Z - NŐG Y Ó G Y Á S Z  
S Z A K O R V O S

Hétfő: 18.00-20.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR 
Veresegyház,  Könyves Kálmán út  5.
www.nogyogyasz.co.cc

aki tartozik, nem
kaphat új matricát!

A Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft. 65 ezer ügy-
félcímet szolgál ki 45 településen. Az ügyfe-
lek többsége rendszeresen befi zeti számláit és 
nincs tartozása a hulladékszolgáltató társaság 
felé. Az Ügyfelek ezzel a felelős magatartás-
sal járulnak hozzá a Zöld Híd 265 munkahe-
lyének megtartásához, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás színvonalas működtetéséhez, a 
közegészségügyi és járványügyi veszélyhely-
zetek elkerüléséhez és a környezetbiztonság 
fenntartásához.

Sajnos azonban közel 14 000 olyan ügyfél van, 
aki nem fi zeti rendszeresen a hulladékszállítási 
díjat. Gyakorlatilag minden ötödik ügyfélnek 
van tartozása! Sőt sokan évek óta „potyauta-
sok”, azaz úgy veszik igénybe a szolgáltatást, 
hogy nem szerepelnek a közszolgáltató nyil-
vántartásában. A Zöld Híd Régió Nonprofi t 
Kft-nél mindezek miatt 500 millió forintos hi-
ány keletkezett: ennyi pénzből 9 hónapon ke-
resztül tudnák biztosítani az összes dolgozójuk 
munkabérét.

a közszolgáltató ezúton is szeretné felhívni 
az érintett ügyfelek fi gyelmét, hogy ameny-
nyiben lejárt tartozásuk van, azaz nem 
fi zették meg a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás ellenértékét, nekik nem tudják 
biztosítani a 2016-os évre érvényes matri-
cát!

Ahhoz tehát, hogy 2016. január 01-től a hul-
ladékokat el tudják szállítani, érvényes, 2016. 
évi matrica szükséges.

A Zöld Híd Régió kéri, hogy akinek tartozása 
van, az haladéktalanul vegye fel a kapcsola-
tot az ügyfélszolgálattal az ismert címeken és 
elérhetőségeken.
A közszolgáltató a 2016-os matricák postázá-
sát 2015. november 16-tól kezdi meg.

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



Színesen

Nincs ötlete, hogy mit vegyen?

Vásároljon a Gödöllő COOP Zrt. üzleteiben beváltható 
Ajándékutalványt, mely 1000 és 5000 Ft-os értékben is 
elérhető!
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Vásároljon a Gödöllő COOP Zrt. üzleteiben beváltható 

Ajándékutalványt, mely 1000 és 5000 Ft-os értékben is 

elérhető!

Boldog 
Karácsonyt és 
Sikeres Új 
Esztendőt 
Kívánunk!
a Gödöllő Coop Zrt. 
dolgozói

Vásároljon a Gödöllő 
Coop zrt. üzleteiben 

beváltható
Ajándékutalványt,       
mely 1000 és 5000 
Ft-os értékben is 

elérhető!

Ünnepeltek a rendőrök

Az egy évig tartó felújítási munkálatokat 
követően december 3-án adták át hivatalo-
san a Gödöllői Rendőrkapitányság épületét 
az itt dolgozóknak, illetve az illetékességi 
területhez tartozó önkormányzatoknak és 
társadalmi szervezeteknek.

A kapitányság előtti parkolóban felsora-
kozott állomány és a meghívott vendégek 
előtt dr Gémesi György, a város polgár-
mestere mondott beszédet, felidézve a 
közel 300 millió forintos fejlesztés részle-
teit. A rendelkezésre álló, részben uniós 
forrásból „az eleve adott betontömbszerű 
épületből sikerült kihozni a legjobbat,” 
hiszen megújult és korszerű lett a rendőr-
ség belseje, míg kívülről szigetelést, és a 
városképhez is jobban illeszkedő, szebb 
megjelenést kapott.

A városi önkormányzat az alkalomból 
ajándékot is átnyújtott a rendőröknek: egy 
új, Dacia típusú járőrkocsival bővült a ka-
pitányság gépjármű-állománya Gödöllő 
jóvoltából. Adomány érkezett Gödöllő hol-

land testvérvárosától is: két, rendőrségi 
színekben pompázó minőségi kerékpár, 
amelyek a nyári időszakban a parkok és 
a sétálóutcák védelmében segítik majd a 
rendőröket.
Az ünnepélyes szalagátvágást és a felújí-
tott épület bejárását követő fogadáson 
Bozsó Zoltán dandártábornok, a kapitány-
ság vezetője, az elmúlt egy év nehézsége-
it idézte fel, amikor az átalakítási munkák 
közepette kellett a megszokott színvonalú 
munkát végezniük kollégáival, és sikerült 
úrrá lenniük a nehézségeken. Megköszön-
te a jelenlévő önkormányzati vezetőknek 
a települések támogatását, és kérte, hogy 
a jövőben is segítsék lehetőségeik szerint 
a rendőrség munkáját, hiszen a nagyobb 
közbiztonság mindannyiunk közös érdeke.  

   

a hónap híre

Felsorakozott a teljes kapitányság Az épület korszerűsített homlokzata az ajándékba kapott két rendőrbiciklivel

nincs ötlete, hogy mit 
vegyen karácsonyra?

(A részletekről 
érdeklődjön boltjainkban!)



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

MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKNAK 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, 
JÓ EGÉSZSÉGET,  

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

  
 A  TÉRSÉGI CBA ÜZLETEK DOLGOZÓI!
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BELEVALÓT
A WebEye nemzetközi és magyar csapata széles körű felvételt hirdet
a fóti East Gate Business Parkba költöző központjába.

karrier.webeye.eu
A részletekért látogasson el weboldalunkra:

nEMzEtKözi SzaBVányoK
 BEVEzEtéSE! Most KEDVEzMénnyEl!

iSo 9001 minőségirányítási rendszer
iSo 14001 környezetirányítási rendszer

MSz 28001, a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítási rendszer

(MEBir). követelmények (OHSAS 18001);
rendszerek kiépítése, meglévők átdolgozására,
hívja a Mir&Kir Minőség-és Környezetvédelmi Bt., 
ha gazdaságos, értékteremtő tanácsadó szolgál-
tatást szeretne? Kérje ingyenes ajánlatunkat!

Elérhetőségeink:
Cím: 2111 Szada, Akácvirág u. 39.

Tel/Fax.: 06/28/ 817-910, Mobil: 06/20/466-3780
E-mail: mirkirtanacsado@gmail.hu

http://www.mirkirtanacsado.hupont.hu

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS A SZENT ERZSÉBET
 PATIKÁBAN

december 12. szombat: 8-13-ig
december 24 csütörtök: 8-13-ig
december 25.; 26. Karácsony: Zárva
december 27. vasárnap: 9-11-ig
december  28-30-ig: 8-18-ig
december 31. csütörtök: 8-13-ig
január 1. péntek: Zárva
Január 2. szombat: 8-13-ig
január 3. vasárnap: 9-11-ig
2016. január 4., hétf őtől, pedig szokásos nyitva 
tartásunkkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és eredmények-
ben gazdag boldog új esztendőt kívánunk:

Szent Erzsébet Gyógyszertár dolgozói


