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Itt készült
Gresa Márton kiállítása az Udvarház Galériában, Veresegyházon, október 15-ig látható

Az új tanév elején kedvcsinálóként 
ismét sor került a Veresegyházi 
Sportnapok rendezvénysorozatára, 
melynek során a városban elérhető 
sportágak, sportklubok mutatkoz-
tak be a nagyközönségnek. Képünk 
a Mézesvölgyi Általános Iskolában 
készült, amely otthont adott a leg-
több bemutatónak. 
Az iskolaév legnagyobb újdonsága 
azonban, hogy hamarosan megépül 
a Kistérség első középfokú tanin-
tézménye Veresegyházon, ahol az új 
intézmény alapkövét is elhelyezték 
szeptember elsején. A középiskolá-
ra régóta várnak már az itt élők, és 
minden esély megvan rá, hogy pon-
tosan egy év múlva itt, az új, katoli-
kus gimnáziumban is megkezdődjön 
az oktatás.
(Írásaink a témában az 5. oldalon.)

Fotó: Lethenyei

*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.

ELADÓ

Erdôkertesen központhoz közeli 60 nm-es másfél 
szobás családi ház, 683 nm-es telken.
Irányár. 11.5 mFt

Csonkáson 763 nm-es telken 88 nm-es 2 plusz 
két fél szobás Önálló családi ház. 
Irányár 21.99 mFt

Elérhetôség: Fót, Móricz Zs. u. 16. 
Telefon: 06704543813

MERT AZ OTTHONOM  ÉN VAGYOK

SZERETNÉL MEGBECSÜLT LENNI?
SOK EMBERNEK SEGÍTENI?

AKKOR NÁLUNK MEGTALÁLOD A HELYED!

Szerencsi Éva  - irodavezetô 
Tel.: 06 70 4543818 

Én 5 éve kezdtem az ingatlanértékesítést négy kisgyermek 
mellett. Jelenleg pedig a fóti Otthon Centrum Ingatlaniroda 
franchise partnereként dolgozom.

Ami nekem fontos volt:
• hogy meg tudjak adni nekik   
 mindent, amire szükségük van,
• hogy minden programjukon 
 részt tudjak venni anyaként, 
 melyet a kötetlen munkaidô   
 lehetôvé is tett,
• hogy é rtük tudjak menni és el 
 is tudjam ôket vinni mindenhova.

Ha te is szeretnél karriert építeni, gyere 
hozzánk és tanuld meg a szakmát! Légy 
sikeres te is!

Kiemelkedô jövedelemre tehetsz szert, nem 
kell mást tenned, mint odafi gyelni ügyfeleid 
igényeire.
Ha érdekel, hogy élhetsz 
jobban, mint az átlag, várom 
önéletrajzodat a 
szerencsi.eva@oc.hu email 
címre. Érettségi bizonyítvány 
szükséges.

*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.

Várjuk kedves ügyfeleinket
 Fót,  Veresegyház, Dunakeszi és 

környékérôl
Hétfôtôl péntekig 9-18 óra között

MERT AZ OTTHONOM  ÉN VAGYOK

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

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

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

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

 Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

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

    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.

Támogatott hitel a vállalkozásoknak

Visszatérítendő támogatást igényelhetnek mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 3,7 milliárd fo-
rint keretösszegben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kereté-
ben. A beruházás helyszíne a kedvezményezettek Pest megyében bejegyzett székhelye, telephelye 
vagy fi óktelepe lehet.
A szeptemberben megjelent hitelprogram célja a kkv-k olyan kapacitásbővítő beruházásainak támo-
gatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiaco-
kon nem, vagy nem kellő mértékben jutnak fi nanszírozási forráshoz.
Az igényelhető kölcsön kamatmentes, összege 1-50 millió forint között lehet, teljes futamideje leg-
feljebb 5-7 év, a szükséges saját forrás a beruházás elszámolható költségének minimum 15 száza-
léka.
A hitelkérelmek október 15-étől nyújthatók be a folyósítást végző Magyar Fejlesztési Bankhoz 
(MFB).

A hónap híre

A hónap híre

Európa Kulturális Fővárosa címre pályázik Gödöllő

Gödöllő megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban. A képviselő-
testület szeptemberben egyhangúlag felhatalmazta Gémesi György polgármestert 
a pályázat megjelenése után annak beadására. Az Európai Bizottság programterve 
alapján 2023-ban Magyarország egyik települése lehet Európa kulturális fővárosa.

Gödöllő az ország egyik legismertebb 50 ezer fő alatti települése, amely jelentősen támogatja a kul-
turális életet, azok szereplőit. A kultúra ma a város egyik húzó ereje. Értéket őriz és jövőjét építve 
értéket teremt. A település gazdag történelme mellett méltán lehet büszke a kulturális életére.
Az elmúlt években folyamatos fejlesztések történtek, illetve történnek. A királyi kastélyban Euró-
pában párját ritkító Barokk Színház nyílt meg, a napokban adták át a Gödöllői Városi Múzeum új 
állandó kiállítását, zajlik a Művészetek Háza Gödöllő korszerűsítésének második üteme, megújul a 
Testőr laktanya, a közeljövőben elkészül a Hattyús-tó.

2011 óta Gödöllőn tematikus évek köré fűzik fel a kulturális programokat, amik célja a városi kul-
túra és a turizmus összekapcsolása: a kulturális értékekre épülő éves rendezvénykínálat kialakítása 
és a turizmus részére történő ajánlása.

Az önkormányzat 2013-ban hosszú távú kulturális koncepciót fogadott el, amit a helyi kulturális 
egyesületekkel, civil szervezetekkel és a helyi lakosság bevonásával készített el.

Több, mint 50 kulturális csoport működik a városban, melyek országosan és nemzetközi szinten is 
híresek és népszerűek. Gödöllő hírnevét viszik és hirdetik. Közéjük tartozik az évről-évre telthá-
zas bérletet meghirdető Gödöllői Szimfonikus Zenekar, az Afrikában is ismert Cimbaliband, a riói 
olimpián vendégszerepelt Fricska Táncegyüttes, a Szentpétervárott díjazott Talamba Ütőegyüttes.  
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány őrzi a XX. század eleji szecessziós Gödöllői Művésztelep 
szellemiségét és segíti a kortárs képzőművészeti alkotómunka. 

A Gödöllői Királyi Kastély az ország egyik legismertebb épülete, lovardája számos rendezvénynek 
nyújt helyszínt, mint például a Nemzetközi Hárfa Fesztivál, a Liszt Fesztivál, a GödöllŐsz Fesztivál 
koncertjei.

Gödöllő 20 éve rangos ünnepséggel emlékezik meg az ország tényleges felszabadulásáról az alsó-
parki Világfánál tartott Szabadság Napi rendezvénnyel és a Magyar Szabadságért díj átadásával.
2011-ben Gödöllő adott helyszínt hazánk európai uniós elnöksége számtalan rendezvényének, ami-
ken a város művészeti csoportjai is megmutatkoztak. Az akkori szlogen „Gödöllő in Europe, Euro-
pe in Gödöllő” („Gödöllő Európában, Európa Gödöllőn”) 2023-ban is érvényes lehet a településre.

A pályázatról

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat megjelenése az év végén várható, nagyjából 10 hónap 
áll rendelkezésre, hogy elkészüljön az első fordulós anyag magyar és angol nyelven.
Az így kimunkált, komplex anyagot 12 fős, nemzetközi szakértő testület bírálja el, majd az észre-
vételek kézhezvétele után a második fordulóba meghívott városokra újabb 9-10 hónapos munka 
vár: a javaslatok beépítése és a végleges pályázati anyag összeállítása. A végső döntés 2018 nyarán 
születhet meg.

A pályázatok értékelésében kulcsszerepe van a hosszú távú stratégiának, a pályázat európai dimen-
ziójának, a kulturális és művészeti tartalomnak, a megvalósítási képességnek, valamint a társadalmi 
kapcsolatoknak és az irányításnak.
A nyílt pályázaton bármely magyar város indulhat.
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A hónap embere

Név: Krizsán Xénia 
Született:1993. január 13. (23 éves) Budapest
Foglalkozása: atléta
Magasság: 172 cm
Súly: 63 kg
Versenyszám: hétpróba
Klub: Bp. Honvéd (2007–2015), MTK (2016–)
Edzők: Bakai József (2007–) Szabó Dezső
              (2013–)
Lakhely: Csomád

A család: 
Szülei és nővére is atletizáltak. Tízévesen vá-
lasztotta a sportágat. Hét évig zongorázott is, a 
gimiben már csak az atlétika maradt. A Testne-
velési Egyetemen testnevelő-edzőként végzett. 
A hétpróbázónak az olimpiai szerepléssel nagy 
álma válik valóra. Példaképe Jessica Ennis brit 
olimpiai- és világbajnok atléta. 

A mester (e) k:
Xénia munkáját az egykori hétszeres magyar 
bajnok, később mesteredző, majd sokáig a válo-
gatott élén is álló Bakai József irányítja, akihez 
három éve csatlakozott segítőtársként az öt ma-
gyar bajnoki címmel büszkélkedő, a barcelonai 
nyári játékokon pedig a tízpróbában az előkelő 
negyedik helyen végző Szabó Dezső.

Sikerlista:
2009 ifjúsági világbajnokság, negyedik hely
2010 junior-világbajnokság, hetedik hely
2012 junior-világbajnokság, ezüstérem
2015 U23-as Európa-bajnokság, aranyérem
2016 felnőtt Európa-bajnokság, negyedik hely
2016 Nyári Olimpiai Játékok, 16 hely (31 in-
dulóból)

Forrás: MOB, Wikpedia 

Délután három óra, kutya meleg van. Most feje-
ződött be az utolsó óra a Dózsa György gimná-
ziumban. A tanuló ifjúság igyekszik minél mesz-
szebb kerülni az iskola épületétől és a környező 
fák árnyékában megbeszélni a napi történéseket. 
A kitóduló diákokkal szemben csupán Krizsán 
Xénia igyekszik a gimnázium lépcsői felé. Jó egy 
fejjel magasodik ki a diákok közül, mosolyogva 
lépked. Mindketten itt végeztünk, bár több tíz év-
nyi különbséggel. Talán itt született meg az elha-

tározása, hogy a sportot választja életcélul. Nagy 
a lótás-futás a suliban, az évkezdet soha nem egy-
szerű. Az iskolatitkár is épp csak biccent, igen, 
emlékszik, hogy megbeszéltük… Bevesszük 
magunkat egy csendes terembe a folyosó végén. 
Ilyen nyugiban még nem ültem ebben az épület-
ben, most biztos nem lesz felelés. 

A sportolók inkább egy sportágat választanak, 
és abban elmélyedve küzdenek. Ön rögtön héttel 
kel birokra.
- Szeretem a változatosságot. Az atlétikával is-
merkedő gyerekek egyaránt kipróbálják a futást, 
az ugrást és a dobást is. Nem tudtam választani, 
mindegyik tetszett, és ügyes is voltam ezekben 
a számokban. Így lettem több-próbázó. Amelyik 
szám kevésbé megy, azzal többet kell foglalkozni, 
de nem szabad, hogy bármelyik is háttérbe szorul-
jon. Legkevesebbet a 800 méteres futással fogla-
kozom, ez heti egy edzés. 

Xénia sokan értékelik a teljesítményét: legelő-
ször saját maga, aztán az edzők, a szövetség, a 
szponzorok. Melyik a mérvadó az Ön számára? 

- Mindegyikre odafi gyelek. A leglényegesebb, 
hogy az ember saját magával legyen elégedett. 
Nagyon sokat adok az edzőim véleményére, ők 
azok, akik nap mint nap velem vannak, együtt 
készülünk. Ha nekik tudok bizonyítani, ha ők azt 
mondják, hogy ez jól sikerült, és meg is dicsér-
nek, az szárnyakat ad. 

Láthattuk a televízióban az olimpiára utazásu-
kat, a versenyekről is kaptunk részletes beszámo-
lót, közvetítették a díjkiosztókat is. Ám az olim-
piai falu életéről semmit sem tudunk. Hogyan 
képzeljük el? 

- Első olimpiámon vettem részt, furcsa is volt, 
hogy nem csak atlétákkal találkozom, hanem két 
méter harminc centis kosarasokkal, meg nagyda-
rab vízilabdás csajokkal is, akik mellett egész ki-
csinek tűntem a magam 172 centijével… 
Nagy dolog olyan sportolókkal beszélgetni, mint 
Hosszú Katinka, vagy Gyurta Dani, akiket eddig 
csak képernyőről ismerhettem. Meglepett, hogy 
nem sikerült teljesen befejezni a szobákat, nagyon 
zavart, hogy a fürdőszobámban nem volt tükör…

Nem mondja, hogy sminkel verseny előtt!?

- A szempillámat mindig kifestem, annyira szőke, 
hogy szempillafesték nélkül betegnek néznének. 
Amúgy vannak olyan lányok, akik úgy kifestik 
magukat, mintha az esküvőjükre mennének. 

Apartmanokban laktunk, kétágyas szobákban. 
Nagyon jó szobatársam volt, Erdélyi Zsófi , a 
maraton futó, vele barangoltuk be az olimpiai fa-
lut. Sose láttam még ekkora éttermet, volt vagy 
kétszáz méter hosszú. Különböző ételekből válo-
gathattunk: volt kóser kaja, ázsiai ételek, pizza, 
nagy volt a választék…

Ilyenkor megmondják az edzők, hogy mit ehet?

- Nem bonyolódtunk az ázsiai konyha remekeibe, 
nem kockáztattunk! Natúr csirke krumplival, a 
pizza is fogyott rendesen. Volt a faluban McDo-
nald’s, a sportolóknak ingyenesen, de szigorúan 
csak verseny után. Figyelünk a súlyunkra, magas-
ugrásnál nem mindegy, hogy egy fél kiló, egy kiló 
fölösleg van-e van az emberen. 

Edzői képesítést szerzett, egyszer talán tovább is 
adja ismereteit, tapasztalatait.

- Noha elég sokminden érdekel, a sport teszi ki 
a mindennapjaimat, szinte minden órában gondo-
lok rá. Gyakran elmondják: a sportban az a leg-
szebb, hogy kitartásra nevel, hogy megtanít emelt 
fővel veszíteni meg, ha győz is az ember, akkor 
sem szabad elszállnia magától… Gondolhatják, 
hogy ez „púder”, de teljesen igaz. Ezt én is meg-
tanultam. Mondják, hogy egy kicsivel több ön-
bizalomra lenne szükségem. Az edzők próbálják 
belém verni, hogy egy kis agresszivitás jó lenne. 
Egy dobószámnál például nem árt, ha a versenyző 
egy kicsit „mérges”. Túl szerény vagyok a sport-
hoz, ezen még csiszolnom kell… 

Horváth G. István

AZ OLIMPIKON, AKI TÚL SZERÉNY A SPORTHOZ

A hónap híre

Simándy Józsefre 
emlékeztünk

Emléktáblát avatott szeptember 18-án Veresegyház a 
hajdani neves operaénekes születésének 100. évfor-
dulója alkalmából. A művész a második világháború 
idején néhány évig a településen lakott, és bár 1997 
óta nincs már közöttünk, a régi veresegyháziak emlé-
kezetében nemcsak mint híres tenor, Bánk bán leghi-
telesebb megformálója él, hanem mint néhány hajdani 
betlehemezés szervezője, betanítója is.

A régi katolikus templom falán elhelyezett emléktáblát 
Simándy József özvegye és Pásztor Béla polgármester 
úr leplezték le, dr Beer Mikós, váci püspök áldásával. 

Az ünnepségen jelen volt a művész több családtagja: 
fi a, Simándi Péter, és unokái, dédunokája is, a Lisznyai 
Szabó Gábor Zeneiskola növendékei, és a Gaudeamus 
Kórus pedig tövid műsorral léptek fel.

A neves operaénekes özvegye és Pásztor Béla 
együtt leplezték le az emléktáblát

A város történelmének egyik fon-
tos momentumát őrzi az emlék-
tábla

 Krizsán Xénia a hétpróbát magyarázza
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Elhelyezték a katolikus
gimnázium alapkövét

Az idei tanév első napján, szeptember 1-jén került sor Veresegyházon a 
várva várt első középfokú tanintézmény alapkövének ünnepélyes letéte-
lére. A helyszín a ko-
rábbi elképzelésekkel 
szemben nem az álta-
lános iskolák környé-
kén kialakulóban lévő 
„oktatási negyed”, 
nem is az új katolikus 
templom szomszédsá-
ga, hanem attól kissé 
távolabb, a Fő út 119. 
szám alatt található, 
ahol az önkormányzat 
az utóbbi időben több 
ingatlant is megvá-
sárolt erre a célra. A 
beruházás keretében a 
jövő év szeptemberé-
re az iskola első üte-
me készül el.
Mint korábban hírül 
adtuk, az intézmény 
egyházi fenntartású, 
katolikus gimnázium 
lesz, melynek kivi-
telezési költségeit a 
katolikus egyházmegye és a városi önkormányzat együttesen vállalják.
Az alapkőletétel kapcsán a város polgármestere, Pásztor Béla rövid be-
szédében elmondta: ez az intézmény lesz Veresegyház első középisko-
lája, de reméli, hogy idővel több is lesz majd. Köszönetet mondott a 
szintén jelen lévő, és a helyszínt megszentelő váci püspöknek, dr Beer 
Miklósnak és az Egyházmegyének azért, hogy partnerek az iskola életre 
hívásában, a képviselő-testületnek az idáig vezető döntések meghozata-
láért, és munkatársainak az előkészítő munkáért. 
A polgármester felidézte azt a beszélgetést, amit augusztus 19-én, az 
éjszakai túra folyamán folytatott a város fi ataljaival, az iránt érdeklődve, 
hogy szerintük mire lenne leginkább szükség még a településen. A leg-
többen a középiskolát említették, igazolva, hogy a város vezetése jó úton 
járt, amikor a megvalósítás lehetőségeit kereste. A katolikus gimnázium 
megépítésével nemcsak az itt élők igényeinek tesznek eleget, hanem a 
város értéke, minősége, szellemi szintje is emelkedik – hangsúlyozta a 
polgármester. 
Dr Csáky Tibor, az Egyházmegyei Iskolák Főigazgatója ismertette az 
iskola lelkiségét tartalmazó alapdokumentumot, hangsúlyozva, hogy az 
intézmény az egyház és az önkormányzat közötti bizalomnak köszön-
heti létrejöttét, és az iskola legfontosabb feladataként kiemelve, hogy 
segítsen diákjainak kibontakoztatni azt a talentumot, amit Isten adott. 
A katolikus gimnázium épületét Zsigmond László főépítész tervezi, 
szervező-igazgatójának Prehodáné Nagy Évát nevezték ki.

Hatvankilenc évet kellett várnunk arra, hogy ismét legyen nappali tagozatos 
katolikus iskolája Veresegyháznak. Az alapító okiratot Pásztor Béla Veres-
egyház polgármestere és dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke látta 
el kézjegyével.

A Fő út 119. szám alatti nappali tagozatos iskola működtetésének szervezési 
munkáit Prehodáné Nagy Éva szervező-igazgató végzi, aki beszélgetésünk 
helyszínéül a Szentlélek templom kávézóját választotta. Percre pontosan ér-
kezik, kevés ideje van, az első osztály jövő év szeptemberében már iskola-
padba ül. 

Kinek ajánlja, kit vehetnek fel a katolikus gimnáziumba?

- Az iskolát mindenkinek ajánljuk, aki egyet tud érteni a gimnázium szelle-
miségével. Az iskolai nevelést hagyományos keresztény alapokon tervezzük, 
az európai értékeket kívánjuk megerősíteni, a pedagógiai programunk is ezt 
fogja tükrözni. De az iskolai hétköznapok is erről fognak szólni. 
Egy pici iskola lesz a miénk, fontos, hogy együtt tudjunk működni a min-
ket választókkal. Felvételi rendszerünkben lesz olyan személyes beszélgetés, 
mely támpontul szolgál arra, kivel, hogyan tudunk együttműködni. Kérdezték 
már tőlem szülői értekezleten: a plébánosi ajánlás hány pontot ér?! Úgy gon-
doljuk, nem váltjuk pontokra a lelkipásztori ajánlást. 
  
Mi jellemzi az iskola szellemiségét?

- Úgy látom, hogy a város partnert keresett és az egyház készséges társnak 
mutatkozott az iskola indításához. Az alapítók egyetértenek abban, hogy nem 
az egyháznak létesítünk iskolát, hanem a városnak, de a keresztény értékek 
mentén. Aki együtt tud élni azzal, hogy megismerje a szentírást, hogy vallás-
történetet tanul, hogy lesznek lelki programok, hogy közösség építés folyik és 
ez határozza meg az iskola szellemiségét, az előtt nyitva áll az iskola kapuja. 

 Hogyan oldják meg a működtetést?

- Ezzel nem lesz gond! Ami a pénzügyeket illeti ennél kedvezőbb helyzet-
ben nem is lehetne a gimnázium. A fenntartó a Váci Egyházmegye, az iskola 
állami feladatot lát el, és így állami támogatásban részesül. És mint egyházi 
iskola kiegészítő támogatást is kapunk. Minden iskola önálló gazdasági egy-
ség, ha valamit venni kell, azt magunk el tudjuk dönteni.

Milyen konkrét feladatai vannak a katolikus gimnáziummal kapcsolatban?

- Feladatom a tantestület létrehozása, a nevelési és a pedagógiai program 
kialakítása. Igyekszem fi gyelemmel kísérni minden olyan folyamatot, mely 
az intézmény létrehozásához szükséges. Tartom a kapcsolatot a tervezővel, 
a polgármesteri hivatallal, a jogi háttér kialakítás miatt az egyházmegyével. 
Feladatom, hogy létrejöjjön egy működő közösség.  
Most éppen a pedagógiai program elkészítésére fordítom a legtöbb időt.

GIMNÁZIUM A VÁROS ÉS AZ EGYHÁZ ÖSSZE-
FOGÁSÁBÓL

Az Egyház és a város összefogásából épül a 
gimnázium

Egyelőre még iroda nélkül a gimnázium igazgatója

Megtörtént az alapkőletétel
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Szakítunk a Tigázzal

Ráfi zetésessé vált a Tigáz Zrt. számá-
ra az utóbbi években a lakossági gáz-
szolgáltatás, így ezt az üzletágat idén 
új közüzemi szolgáltató, az állami tulaj-
donban lévő Főgáz veszi át. A megálla-
podás értelmében október 1-jén a Tigáz 
Zrt. 1,2 millió egyetemes szolgáltatás-
ra jogosult ügyfele új gázszolgáltató-
hoz kerül, de kapcsolatuk megmarad a 
Tigázzal, amely a gázszolgáltatás tech-
nikai feltételeit továbbra is biztosítja.

A fogyasztóknak a szolgáltatóváltással kap-
csoltban különösebb teendőjük nincs, az egye-
temes szolgáltatói szerződésük a Tigázzal 
október 1-jével automatikusan megszűnik, és 
életbe lép az új, a másik szolgáltatóval.
Szeptember elejéig a Tigáz Zrt. minden ügy-
felének részletes tájékoztatást adott a teljes 
folyamatról, többek között a végszámla kiál-
lításáról és kifi zetéséről, a nagycsaládos, va-
lamint a védendő státuszú fogyasztókat érintő 
speciális részletekről, a hátralékkal rendelkező 
fogyasztóknak az őket érintő teendőkről. A tá-
jékoztatás kiterjedt a szolgáltatóváltást követő 
visszakapcsolás feltételeire a kikapcsolt álla-
potú felhasználási helyeket illetően, valamint 
a korábban kötött részletfi zetési konstrukciók 
rendezésének módjára is.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal rendelkezéseinek megfelelően a Tigáz 
Zrt. a szolgáltatóváltást követően is biztosítja 
a fogyasztók részére a telefonos, a személyes, 
valamint az online ügyfélszolgálati kiszol-
gálást a folyamatban lévő ügyek rendezésére 
2016. december 31-ig változatlan formában, 
majd a megszokotthoz képest csökkentett ren-
delkezésre állással.
A Tigáz-DSO Kft. a 11 megyére kiterjedő több 
mint 33 ezer km hosszú gázvezeték-hálózatot 
ezt követően is üzemelteti, így a hálózatra csat-
lakozó fogyasztók ellátásbiztonságáról ezután 
is gondoskodik. 

A hónap híre

BEVÁSÁRLÁS A LEHETŐ LEGKÉNYELMESEBBEN
Szeptembertől Veresegyház és környéke lakói számára is elérhető a CBA Príma bolthálózatának 
legújabb szolgáltatása, a webes vásárlás és házhozszállítás.

Az onlineprima.hu weboldalon, különböző kategóriákban körülbelül 4 ezer féle terméket lehet ki-
választani, majd mindössze 499 forintos szállítási díjért házhoz is vitetni. A rendelések teljesítése 
rugalmasan történik, a leadástól számított 48 órán belül, a megrendelő által kiválasztott időinter-
vallumban. 
Az áru, amit a webes felületen rendelnek a vevők, garantáltan friss, első osztályú, a Príma boltháló-
zatban kínált termékek minőségével megegyező, az árak azonban eltérhetnek a boltokban megszo-
kottól, több az akciós termék az online készletben.

Az online bevásárlás legnagyobb előnye, hogy a boltokban nem kell sorban állni, és a vásárlás 
előre tervezhető, vagyis a megszokott, a háztartásokban rendszeresen meglévő cikkek pótlásáról 
egyszerűen gondoskodni lehet, mielőtt még kifogyna a készlet. Nagyobb családi alkalmakra, ünnepi 
összejövetelekre is lényegesen egyszerűbb rendelni a hozzávalókat, és biztosan örülnek ennek az új 
lehetőségnek azok is, akik éppen nem rendelkeznek gépkocsival, vagy betegség miatt nem mozdul-
nak ki szívesen otthonról. A házhoz szállítás nincs mennyiséghez kötve, a díja több vagy kevesebb 
termék rendelése esetén is egységes.
A fi zetés szintén rugalmas: történhet készpénzzel, bankkártyával vagy akár Erzsébet –utalvánnyal 
is. Nézzenek bátran körül a webboltban: www.onlineprima.hu! 

SALUDO, MACIK!

Szeptemberben két újabb mentett medve érke-
zett a Veresegyházi Medveotthon és Állatkert-
be, ezúttal Spanyolországból, ahol évek óta 
rossz körülmények között tengette életét.

Az állatvédő szervezetek összefogásának kö-
szönhetően a macik a veresegyházi medve-
menhelyen találtak menedéket, ahol remélhe-
tőleg még a téli álom előtt beilleszkednek a 
csapatba. A spanyolországi medvék a megér-
kezésük utáni időszakban a többiektől elkülö-
nítve, a karanténban lesznek láthatók.
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Kocogj farkasokkal!

FELHÍVÁS

A VERESEGYHÁZI AGORA KÖR tiszte-
lettel kéri a város és környéke családjait, in-
tézményeit, művészeti és hagyományápoló 
csoportjait, hogy készüljenek Betlehemes já-
tékokkal, készítsenek 1 nm-nél nem nagyobb 
Betlehemi jászolt, és advent idején mutassák 
be Veresegyházon az 
Agora Kör által ren-
dezendő ünnepségso-
rozatban.

Kapcsolatfelvétel: 
veresibetlehem@
gmail.com

Köszönjük! -  AGORA 

Magyar Örökség lett a térség 
büszkesége

Nagy örömünkre szolgál, hogy a MTA ÖK 
ÖBI vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert Magyar 
Örökség díjat kapott 2016. szeptember 17-én a 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. 
A díjat Kósa Géza, a botanikus kert vezetője, 
dendrológus, az MTA Ökológiai és Botanikai 
Intézet osztályvezetője vette át.
„A Bizottság Magyar Örökség kitüntető címre 
tett javaslatot azért, hogy az arra méltó MTA 
ÖK vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert beke-
rüljön a Magyarság Szellemi Múzeumába” 
mondta Dragonits Márta építész, belsőépítész, 
az Ars Sacra Alapítvány elnöke a díj átadásá-
nak alkalmával.

A díjátadás kapcsán laudációt tartott Vida Gá-
bor biológus, ökológus, genetikus, az MTA r. 
tagja, 2004-2006 között az MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézet igazgatója. 

A REMSEY CSALÁD ELŐTT TISZTELEG GÖDÖLLŐ

Szomszédolás

A várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Gödöllő a település művészeti és kulturális életét 
meghatározó Remsey családot mutatja be az öt különböző helyszínen megrendezett kiállítással.
Az ötlet eredetileg Remsey Flórától származott, aki két évvel ezelőtt vetette fel, hogy legnagyobb álma 
teljesülne azzal, ha Gödöllő várossá nyilvánításának 50.évfordulóján, azaz 2016-ban egy családi kiállí-
tást rendezhetne, ahol nagyapja Remsey Jenő, édesapja, Remsey Iván, saját maga és fi a, Remsey Dávid 
alkotásai lennének láthatóak. Sajnos Remsey Flóra még abban az évben elhunyt, de a város vezetői, 
kulturális csoportjai úgy gondolták, hogy tartoznak ennyivel a város családnak, így közös összefogás-
sal megvalósítják a művésznő álmát.

Remsey Jenő fi atal festőművészként 1909-ben telepedett le Gödöllőn. Rabul ejtette őt a Körösfői-
Kriesch Aladár vezette művésztelep szellemi és művészi atmoszférája, így lett tagja egy olyan közös-
ségnek, „amely egymásnak testvéri szeretettel kezet nyújtva, egész nemzetének, minden emberi szép-
ség felé a legnemesebb alázattal új utakat akart nyitni”. A fi atal művész feleségül vette Frey Vilmát, 
és Gödöllőn letelepedve példás családi élettel nevelték fel gyermekeiket, majd szerető otthont adtak 
unokáiknak és a család számos gondoskodásra szoruló fi ataljának. A gyermekek: Ágnes, Iván, Gábor 
és András mind a festészetben, mind az iparművészetben, de még a zeneművészetben is jeleskedtek. 
Az unokák közül Remsey Flóra folytatta Gödöllőn édesapja, és nagyapja hagyatékát, többen pedig 
Szentendrén alkotnak mind a mai napig. A művésznő a család és a gödöllői művésztelep hagyományait 
követve rajzszakkört tartott, majd nagy növendékszámmal gobelinszövést tanított, tette mindezt jeles 
kárpittervezői munkássága mellett. Remsey Jenő dédunokája Dávid is követi a családi hagyományt, 
felsőfokú művészeti képzés után grafi kusként alkot. 

Jelen kiállítás sorozat a Gödöllőn élő és alkotó 4 Remsey generációt mutatja be 5 helyszínen. A Gödöl-
lői Városi Múzeum időszaki kiállítótermében a Remsey család bábszínházát állítva a központi helyre 
a mese, a játék a varázslat szerepét hangsúlyozza művészetükben. Jelentős grafi kai munkájuk kerül 
előtérben a Levendula Galéria tárlatán, ahol a grafi kai munkák technikai hátterével is megismerkedhe-
tünk. A GIM Alkotóház Remsey Flóra legújabb kárpitjai mellett a textilművészetben újításként megje-
lenő fémszövéseit és Remsey Dávid textilre tervezett nagyméretű digitális nyomatait mutatja be. A Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs Központ nagyszerű vállalkozása a település Remsey családhoz 
köthető tárgyi emlékeinek összegyűjtése és bemutatása, valamint számos családi fotó és eddig nem, 
vagy ritkán látott házi videófi lm lesz látható. A Gödöllői Királyi Kastély a 2014-ben elhunyt Remsey 
Flóra kárpitművész életpályáját bemutató tárlatra készül, aki munkájával nagyban hozzájárult a pont 
20 évvel ezelőtt múzeumként kinyitott kastély felújítási munkálataihoz.
A Remsey család gödöllői léte a település történetének is jelentős periódusa. A város lakosságának egy 
jeles generációja köszönheti érdeklődését, műveltségét, művészi kibontakozását a Remsey-háznak, 
ahol a tehetséges fi atalok művészi képzésben részesülhettek, a tanulni vágyók könyveket kölcsönöz-
hettek, építő, lélekemelő beszélgetések résztvevői lehettek, a városszerte kedvelt bábelőadások és színi 
előadások élvezése mellett.

A Remsey család kiállítása a II. GödöllŐsz Fesztivál keretén belül nyílik meg október 15-én. 

A hónap híre

10 órától folyamatosan: 
- Ragadozó madarakról szóló előadás, a 
   vörösfarkú ölyv bemutatása
- Kódorgók interaktív kalandjáték 
- A Sajtkészítő Egyesület is kitelepül sajtbemu-
   tatóval, kóstolással és vásárlási lehetőséggel.

11:00 Repülőgépmodell-kiállítás
13:00 Farkas látványetetés
14:30 Western lovas bemutató

15:00 Élő szereplős Pokemon Go
16:00 Farkas látványetetés

A veresegyházi felső tagozatos diákok által 
megszavazott és egyébként óriási népszerűség-
nek örvendő élő szereplős Pokemon Go játékra 
várunk mindenkit az Élményportán 15 órától. 
Lesznek Pokélabdák, közös Pokémonvadászat, 
Pokémon párbaj, Pokémon divatbemutató!

Október 9-én újra sportos programra invitálja látogatóit a veresegyházi Medveotthon és Élmény-
porta: ismét megrendezik a tavaly már nagy sikerrel elindított Farkasokkal kocogó programjukat.
Az egész napos rendezvényen számos érdekes, sportos programra számíthatnak az ideérkezők.
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X. LEKVÁRFŐZŐ ÉS MÉZES TALÁLKOZÓ 2016. ÉS V. FESTŐVERSENY - VÁCKISÚJFALU

Méz, lekvár és levendulaillattal jött és telt az idei, 
jubileumi találkozó. Vendégeink ismét érezhették 
azt a semmihez sem hasonlítható hangulatot, amit 
a barátság, a művészetek, a jó ételek és italok - 
röviden: az élet - szeretete járt át. Öröm volt látni 
vendégeink arcán a mosolyt, azt, ahogy ismeret-
len emberek elegyedtek szóba egymással és be-
szélgettek, nem cseteltek vagy szkájpoltak. 

Önkormányzatunk ismételten köszönetet mond 
minden önkéntesnek, támogatónak, aki bármi-
lyen módon és mértékben közreműködött annak 
érdekében, hogy ez az emberi léptékű találkozó 
megvalósulhatott. 

Köszönjük a fellépő művészeknek - Csemer Bog-
lárka Boggie és az InFusion, a SokKos együttes, 
a Margaréta citerazenekar és a Pacsirták, a Duna-
varsányi népdalkör, a Kosdi Rozmaring Hagyo-
mányőrzők és a TomCatBAnd - a csodálatos zenei 
élményt! 

Külön köszönet Gógucz Nórának a Festőver-
seny, és Takár Emőkének a MAT kiállítása meg-
szervezéséért, Márton Ágnes Katinak és Ambrus 
Józsefnek a kézműves foglalkozásokért, Rell 
Gabinak a pazar csülökpörkölt elkészítéséért, a 
lányok-asszonyok csapatának a feledhetetlen ke-
mencés lángosért. Gratulálunk a díjazottaknak és 
Hajrááá!! azoknak, akik most éppen lemaradtak. 
Jövőre, Önökkel - veletek, ugyanitt! 
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Színesen

Nem indulok, amíg a Forma 1 szombati sza-
badedzése véget nem ér: előbb a munka aztán a 
szórakozás… A közel ezer lóerős versenyautók 
látványa kiváló bemelegítés a mai erdőkertesi 
programhoz. Utolsónak fejezi be a gyakorlást 
Kimi Raikkönen. Amint a Ferrarit leállítja a fi nn, 
elfordítom az indítókulcsot koros Opelom mű-
szerfalán, megmozdul a tizenhat szelep, életre kel 
a négy henger, elindulok. Száz fok az utastérben, 
magasan áll a nap, 35 fokot mutat a gyári hőmé-
rő. Az Öreg-tó partján gurulok, két oldalt parkoló 
autók közt visz a poros út. Míg a gazdik lubickol-
nak, járműveik a nyárfák árnyékában gyűjtik az 
erőt a hazaúthoz. A fürdőszezon utolsó szombat-
ján tele a strand. 

Néhány perc az út az erdőkertesi Ifjúsági Táborig. 
Szembejön egy F Astra kabrió és egy nyitott tete-
jű Citroen C3. Máris vége lenne az „Évzáró Autós 
Promenádnak” a Turing és a Cabrio jegyében? 
Szerencsére nem! Az út jobb oldalán, az akácbok-
rok árnyékában sorakoznak a várakozó autók, je-
lezve: itt valami készül. Megérkeztem.
 
A napernyők alatt kedélyesen diskuráló látogatók, 
szépen fogy a sör is. Látnivaló nem sok akad. Fe-
kete Golf 1 GTI kabrió aszalódik a napon, fehér 
bőrkárpitja szinte vakít a déli verőn. Gazdája a tá-

voli fák árnyékában kólázgathat. Hátrébb egy hot 
rod húzódott a kerítés tövébe a perzselő sugarak 
elől. Béke, nyugalom.

A benzinnel beoltott közönség nagy örömére – 
harsány dudálás közepette – sorra érkeznek az 
amerikai gépcsodák, 
benépesítve emberrel, 
géppel a zöld gyepet. 

Megmutatták magukat, 
mentek egy kört a te-
lepülésen, a világ leg-
szebb forgalmi akadá-
lyát képezve a község 
útjain. Mondanom sem 
kell, emiatt egyetlen 
panasz sem érkezett. 
Kiürülnek a sörpadok, 
csak az asztalokon fe-
lejtett műanyagpoharak 
emlékeztetnek a koráb-
bi vidám kvaterkázásra. 
Előkerülnek a fényké-
pezőgépek. 

Van itt minden, mi szem, szájnak (fülnek) ingere. 
Szemnek kedves a csillogó krómcuccok látványa, 

a metálfény ragyogása. Rengeteg odaadó munka, 
nem kevés pénz ölt itt testet a látogatók gyönyö-
rűségére.

Az ízlelőbimbók kényeztetéséről a vendéglátók 
gondoskodnak. 

A füleknek is kijut az élvezetből. A hat, nyolc ci-
linderre komponált, gázpedál dirigálta szimfóniák 
bármelyike még a klasszikus zeneszerzők műveit 
is felülmúlja, legalábbis így tarják az autók szer-
elemesei. Ezt onnan tudom, hogy nem a Zeneaka-
démiára mentek, hanem itt állnak – velem együtt 
- a nyitott gépház mellett. Az egész testet megre-
megteti egy komolyabb gázfröccs okozta hangél-
mény-hullám. Csodás!

A fekete Cadillac lökhárítója pont egy magasság-
ban van a kissráccal, aki a mama kezét elengedve 
totyog a benzinfaló félé. Hangosan kacagva isme-
ri fel önmagát a tükörfényes alkatrészben. 

Tűz a fejemre a nap, vágyon egy pofa sörre. In-
dulok haza, leteszem a kocsit és partra szállok a 
tónál, ahol druszám csapol egy korsó barnát, én 
meg elfogyasztom, minden benzinnel beoltott 
sorstársam kedves egészségére. 

(Horváth)

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 

SZÁGULDÁS, SZERELEM     

Klasszikusok a gyepen

Szépség

Autócsodák bevonu-
lása
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2 szobássá alakítható tégla lakás az Örs vezér 
tere közelében! Ir. ár:18.9 mFt

•

Angyalföldön, a Béke tér közelében találja ezt 
a 1 plusz 2 fél szobás,erkélyes, parkra néző, 
keleti fekvésű. panellakást. A bejárat biztonsá-
gi ajtóval és ráccsal is felszerelt.
Ir.ár:21.6 m Ft

•

Őrbottyánban jó közlekedés mellet 2 szobás 
pincés tégla építésű családi ház 1224 nm-es 
ásott kúttal rendelkező telken. Ir. ár:7.4 m Ft

•

Őrbottyán csendes kis utcájában teljesen fel-
újított 22 nm-es tégla építésű nyaraló! Ir. ár:7.9 
m Ft

•

Erdőkertesen jó közlekedés mellett felújított 
állapotban 70 nm-es családi ház 758 nm-es te-
lek 1 + 1 félszoba étkező - nappali nagy terasz. 
Ir. ár:16.9 m Ft

Fót, Móricz Zs. u. 16. fszt.
06 70 4543 818

ELADÓ INGATLANOK

Apróhirdetés

INGATLAN

Megbízható, 
eredményes  ingatlanközvetítés 

a hét minden napján!
Dr. Makkos Ingatlan Centrum 

Veresegyházi Irodája várja az ingatlant 
KERESŐ és ELADÓ Ügyfeleket 

és gyakorló referenseket.
06-20/9446205 
06-20/9273736                         
06-30/2816620 

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

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

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

Miért nem kapunk hónapok 
óta a szemétszállításról 

számlát?

Ahogy a sajtóhírekből már értesülhet-
tek róla, az állami hulladékgazdálkodá-
si közfeladat ellátására a magyar állam 
egy koordináló szervezetet hozott létre, 
ez a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt. Az NHKV 
Zrt. elsődlegesen a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás egységes rendsze-
rét hivatott kialakítani és fejleszteni, egy 
hosszútávon fenntartható fi nanszírozási 
rendszer megvalósításával.

Településünk közszolgáltatója, A Zöld Híd Ré-
gió Nkft. az alábbi tájékoztatást nyújtotta az 
ügyben:

A hulladékról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. 
törvény) változása miatt, 2016. április 1-től kizá-
rólag ez az állami szerv, az NHKV Zrt. jogosult 
számla kibocsájtására. Társaságunk, a Zöld Híd 
Régió Nkft. a törvény értelmében már nem ál-
líthat ki a lakosság felé számlaleveleket, azt az 
állami koordináló szerv fogja megtenni.

A közszolgáltatók számára jelenleg három út 
kínálkozik, ebből kettő jogszabály-ellenes. Az 
egyik, hogy a közszolgáltató – vállalva a tör-
vénysértést – továbbra is önmaga számláz. A 
másik, hogy az NHKV Zrt. felkérésére úgyne-
vezett bérszámlázást vállal, ami szintén sérti a 
jogszabályi előírásokat. A harmadik, törvényes 
út, hogy a megfelelő adatszolgáltatás után a köz-
szolgáltatók kivárják, amíg az NHKV Zrt. az 
ország valamennyi háztartása számára elkészíti 
a számlákat, kiküldi azokat és a befolyó összeg-
ből visszaosztja az egyes közszolgáltatókra eső 
hányadot. A hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás csak azért nem omlott eddig össze, mert az 
NHKV Zrt. a szolgáltatóknak biztosít egy - az 
átmeneti időszakra szóló - megpályázható pénz-
ügyi keretet.

Az NHKV Zrt. honlapján olvasható állásfoglalá-
suk értelmében a Zrt. még mindig nem rendelke-
zik a számlázáshoz szükséges infrastruktúrával. 
Társaságunk, a Zöld Híd Régió Nkft. sem tud 
információval szolgálni arról, hogy Ügyfeleink 
mikor kapják kézhez a számlákat is tartalmazó 
tájékozató leveleket.

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy településü-
kön a közszolgáltatást a továbbiakban is a Zöld 
Híd Régió Nonprofi t Kft. látja el. A hulladék-
begyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel keresse 
ügyfélszolgálatainkat, az ismert elérhetőségeink 
valamelyikén. 

Telefon: +3640/201-026. Fax: +3628/561-201 
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Magánkézből magánkézbe havonta egyszer!
Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között alkalmi vásárlási lehetőség! 

A meghirdetett börze célja továbbra is a veresi és környékbeli családoknál, 
a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű holmiktól való megválást szolgálja. 

Csere-bérével és adás-vételi lehetőséggel, alkalmi árusok által. 
Kereskedők nem vehetnek rész a börzén! Árusoknak a részvétel regisztráció köteles!

veresibolhapiac@gmail.com

▄ Október 16.
▄ November 20.



2016. szeptember 30., október 5., 9., november 5. 19 óra

írta: Vajda katalin   szereplők: bozsó józsef   fésűs nelly   zorgel enikő   sári évi   lőrincz andrea
janik lászló   pál tamás   dósa mátyás   steinkohl erika   miklós krisztina   balogh gábor

zenei vezető: nyitrai lászló   látvány: varsányi anna   koreográfus: bakó gábor
rendező: szilágyi annamária

Jegyinformáció: 70/37-17-838

veres     színház1
A   M I   S Z Í N H Á Z U N K

veres     színház1
A   M I   S Z Í N H Á Z U N K

veres     színház1
A   M I   S Z Í N H Á Z U N K

Csirkecomb
farrésszel
A kép illusztráció!

Coop Tejföl 
12% , 850 g, 
411 Ft/kg

Füstölt 
kenyérszalonna

Gazda  réteges 
joghurt
almás, meggyes, 
szamócás
200 g, 745 Ft/kg
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 Mifelénk most 

könnyebb többet látni

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

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

MOST

3990
FT / HÓ
3 HÓNAPIG3 HÓNAPIG

Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén, új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés és 
elektronikus számlázás választása esetén. Az előfi zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági 
előfi zetők részére, visszavonásig, kétéves 
szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól az 
adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy 
az Invitel Pontokban.

GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN!

Csatlakozzon a Facebookon is a 
kisterseg.veresegyhazi közösségéhez!

Tudjon meg mindent azonnal, ossza 
meg tapasztalatait másokkal,szóljon 
hozzá a történésekhez...

Kapcsolódjon hozzánk, hogy együtt 
naprakészek legyünk!

Csatlakozzon a Facebookon is a 

g



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

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261


