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Itt készült

A felújítás alatt álló veresegyházi 
evangelikus templom javára adakoz-
tak a Szentlélek templom jótékonysá-
gi koncertjének résztvevői november 
13-án.

Ilyen szép a mi vidékünk, ahogy Vácegres látképe, csendes, temp-
lom felé forduló utcái, változatos háztetői, udvarai is mutatják. 
Jön a tél, és ahhoz, hogy ez a nyugalom és idill megmaradjon, szük-
ség lesz az otthonok melegére is. Vidék lévén Kistérségünkben 
zömében családi házakban élünk, így számos lehetőség adott az 
otthonaink fűtésére a hagyományos vegyes tüzeléstől a legmoder-
nebb környezetbarát fűtési módokig. Ezeket mutatjuk be Olvasó-
inknak, választási lehetőséget kínálva a döntéshez, illetve a fűtés-
korszerűsítéshez pályázati lehetőséget és hitelfelvételi tanácsokat 
is mutatunk a 6-7. és 9. oldalon.

( Fotó: Lethenyei László)

OTP Ingatlanpont Kft.
Iroda címe: 2112 Veresegyház, Fő út - MOL kút

          Mobil: 06 70 884 2112

Önéletrajzát küdje a 
kontos.monika@otpip.hu címre



Színesen

A XV. Veresegyházi
Betlehemi Istálló programjai - 2016. december 4-18.

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

December 4. vasárnap a Tájházban
10.00 Kenyér sütés és kézműves foglal-
 kozások
15.30 A Betlehemi Istálló rendezvényeit
 megnyitja Pásztor Béla Polgármester
Betlehemi jászol Kiállítás a Szent Erzsé-
 bet templom kertjében - Megnyítja   
 Novák Lászlóné etnográfus
16.30 Karácsonyi Misztérium – a TÉR
 Színház előadása a Szentlélek Temp-
 lomban
 Közreműködnek: a Népdal kör és a   
 Botorka tánccsoport

December 10. szombat a Tájházban 
6.00 Disznóvágás 
10.00 Kenyérsütés 
10.00 Kézműves programok kicsiknek-
nagyoknak 
14.00 Karácsonyi népi énekek tanulása
15.00 Fotókiállítás az elmúlt évek Bet-
lehemeiből 
Karácsonyi képeslap kiállítás
A vendégeket Pásztor Béla köszönti,
a fotókat Mohai Imre mutatja be
16.00 a pincében Kucsma Kocsma a 
Népi Együttes termében az eddig és az 
ezután szereplőknek 
DISZNÓTOR 
A Népi Együttes bemutatja az alkalomra 
felújított Versegyházi Disznótor c. mű-
sorát
Közreműködnek: a Népdalkör,  a Fab-
riczius József Általános Iskola Kórusa 
a Regenyés Zenekar és a Hagyomány-
őrző Népi Együttes 

December 17. szombat
10.00 Menjünk Betlehembe !
 Művészeti csoportok  
 betlehemi hívogatója a  
 Veresi Piacon
 Közreműködnek: a  ve-
 resegyházi Hagyomány
 őrző Népi Együttes, a 
 veresegyházi Népdalkör, 
 a Katonai Hagyományőr-
 ző Egyesület, a szadai 
 Czibere Együttes, a Gal-
 gamácsai,  a vácrátóti, a
 csomádi őrbottyáni nép-
 művészeti csoportok, a 
 Gödöllői Táncegyüttes 
 és a Fóti Népművészeti 
 középiskola

December 18. vasárnap
13.00 Zarándoklat a temp-
lomainkhoz
14.00 Betlehemi istálló 
megáldása

Polgármesteri köszöntő
A délutáni műsor szereplői: Kéz a kéz-
ben Óvoda, a Fabríczius Általános Isko-
la diákjai,a Botorka néptánc csoport,
a veresegyházi Hagyományőrző Népi 
Együttes,a veresegyházi Népdalkör, a 
Katonai Hagyományőrző Egyesület,a 
szadai Czibere Együttes, a Galgamá-
csai, a vácrátóti ,a csomádi népművé-
szeti csoportok, a Gödöllői Táncegyüt-
tes és a Fóti Népművészeti középiskola 
,az Őrbottyáni Csendítő Együttes
17. 30 SokKos zenekar karácsonyi kon 
certje
A rendezvény szervezői: Agora Kör, a 
Hagyományőrző Népi Együttes és a 
Váci Mihály Művelődési Ház

ÚJDONSÁG A VERESI PRÍMÁBAN

HAGYOMÁNYOS OLASZTÉSZTÁS KÖ-
VÖN SÜLT PIZZÁT KÉSZÍTÜNK GRILL 
EGYSÉGÜNKBEN, HA MEGÉHEZNE 

EGYEN EGY PIZZÁT NÁLUNK, PIZZÁINK 
ÁRA 1000FT/KG, HA VISZONT A CSA-

LÁDJÁT IS MEGVENDÉGELNÉ, RENDE-
LÉSRE ELKÉSZÍTJÜK PIZZÁJÁT AMÍG 
ÖN BEVÁSÁROL ÍGY IDŐT ÉS PÉNZT 

TAKARÍT MEG HISZEN AZ EGÉSZ PIZZA 
1400FT-BA KERÜL.

VALAMINT UGYAN ITT HOT-DOGOT IS 
KÉSZÍTÜNK, MELY PILLANATOK ALATT 

ELKÉSZÜL ÉS ISTENI FINOM. 
HOT DOG ÁRAINK:

CLASSIC 299.-FT/DB
PRÉMIUM 499.-FT/DB

Részlet a tavalyi betlehemi prog-
ramból

Veresegyház életnagyságú 
betlehemi fi gurái
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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.

Tisztelt Lakosok!

A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ kihelyezett intézményeként működik 
2014 októbere óta a Nappali Melegedő Veresegyházon. Immár 2 éve segítjük az ügyfeleinket. Men-
tális gondozást folytatunk, tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk a számukra. Ügyintézés-
ben is sokszor kérik a segítségünket és évente több alkalommal szervezünk szabadidős programokat 
is.
Rendszeresen kapunk adomány ruhákat melyeknek nagyon örülünk, de ezek ritkán tartalmaznak 
férfi ruhát, cipőt. Az ügyfeleink háromnegyede férfi , és számukra nehezen tudjuk pótolni a szüksé-
ges ruhadarabokat. Most a tél beköszönte előtt nagyon nagy szükség lenne férfi ruhára. Pld: pulóver, 
póló, kabát, nadrág, cipő, sapka!
Amennyiben van rá lehetőségük és szeretnének segíteni, akkor várjuk felajánlásaikat a Nappali 
Melegedőben. (Veresegyház, Fő út 108. felől van a bejárat) 

Segítségüket előre is köszönjük!

                                                                                                                        Nagyné Gódor Csilla
                                                                                                                           intézményvezető

 
 

KARÁCSONYI GYŰJTÉS 
 

A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata idén is karácsonyi gyűjtést szervez a hátrányos 
helyzetben élő gyermekek számára. 
 
Elsősorban 
 

színes ceruzát és filckészletet 
 
várunk, hogy karácsonyi ajándékcsomagjainkat bővíthessük az Önök jó 
szándékával, szeretetével is. 
 
Amennyiben szívesen hozzájárulna a gyermekek meglepetéséhez, hozza el 
adományát a település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatához, az arra 
kijelölt gyűjtődobozba 
 

 
 
 
                      2016. december 07.-ig.  
 

Támogatásukat köszönjük! 

    Családsegítő Szolgálat dolgozói 

ERDŐKERTES – 2113 Erdőkertes, Fő út 51. 

VERESEGYHÁZ – 2112 Veresegyház, Fő út 108. 

Biztonságos internet a szolgáltatótól

A Vodafone 2015 decemberében indította el a Vodafone Digitális Iskola Programot a hátrányos 
helyzetű fi atalok digitális ismereteinek fejlesztése és a magyarországi oktatás digitális átalakítá-
sának ösztönzése érdekében. Az indulás óta eltelt alig 10 hónap során a Vodafone 1300 Vodafone 
Tab SpeedLTE táblagépet osztott ki 25 iskolában országszerte, valamint díjmentesen biztosítja az 
oktatási célú használathoz szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet is. Miután az iskolák közel 700 
érintett pedagógusának internetbiztonsági oktatására már tavasszal sor került, a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálattal aláírt együttműködésnek köszönhetően a Vodafone jóvoltából megkezdődött 
az iskolákban a mintegy 6500 érintett gyermek internetbiztonsági oktatása is. 

November 21-én a program keretében a galgamácsai Fekete István Általános Iskola diákjai vehettek 
részt az oktatáson, így a jövőben tudatosabban, magabiztosabban használhatják a ma már az iskolai 
oktatásban is nélkülözhetetlen világhálót.

A hónap híre
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A veresegyházi Szülői Összefogás csoport a leg-
önállóbbak közé tartozik - ezt a büszkén vállal-
ható mondatot a gyerekek jövőjéért aktívan tevé-
kenykedő, a problémákkal kritikusan szembenéző 
civil kezdeményezés vezetőjétől, Puskás Kriszti-
nától hallottuk. Vele beszélgetünk: az interjúban 
a decemberi jótékonykodás jegyében az Add to-
vább a jót! – program részleteiről, és a veresegy-
házi aktivistákról, Sándor Nikolett szerepéről is 
szó lesz. Lehet csatlakozni, aki jót szeretne tenni 
a gyerekeknek, a rászorulóknak, az az alábbi elér-
hetőségeken, a Facebookon szerveződő csoporton 
keresztül tud bekapcsolódni. További informáci-
ók e-mailen, a szoszveresegyhaz@gmail.com is 
kaphatók!

A csoport leírása:
„Azért hoztuk létre ezt a csoportot, hogy ösz-
szefogjuk a helyi - ebbe beleértve a környező 
településeket is, mint kistérséget - szülőket, di-
ákokat és mindenkit, aki elégedetlen a mostani 
oktatási rendszerrel. 

A „Szülői összefogás gyermekeink jövőjéért” 
országos szülői hálózatának vagyunk a helyi 
csoportja. 

Nem tudjuk még, hogy mi fog ebből kisülni, 
de szülőként tenni akarunk valamit, mert nem 
mindegy, hogy gyermekeink milyen esélyekkel 
indulnak neki a nagybetűs életnek. 

Várjuk észrevételeiteket, ötleteiteket, bármit 
ami előbbre vihet minket és köszönjük, hogy 
mind ezt kulturáltan teszed!

A csoport email címe: szoszveresegyhaz@
gmail.com

Alapítók
Sándor Nikolett 4 gyermekes anyuka
Dr. Bakos Adrienn 4 gyermekes anyuka

Miért jött létre a Szülői Összefogás mozgalom, 
mi a célja? Kik alkotják? 
Két gyermek édesanyjaként (Levente 13, Lili 2 
éves) az elmúlt időszakban azzal szembesültem, 
hogy ha csak a családi viszonylatban gondosko-
dok a gyermekeimről, az most már kevés. Ha elé-
gedetlenkedem és panaszkodom, attól nekik nem 
lesz jobb, sőt, tovább rontom a helyzetet! Azt is 
láttam, hogy nem vagyok egyedül tapasztalata-
immal és szándékaimmal, és ekkor hoztam meg 
a döntést, hogy gyermekeimért hajlandó vagyok 
szülőként társadalmi szintű felelősséget is vállal-
ni! Ezért indítottam el 2016 februárjában a Szü-
lői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért Facebook 
csoportot, hogy ott megtaláljuk egymást, és kart 
karba öltve, egymást támogatva, erősítve együtt 
haladjunk közös céljainkért. Jelenleg civil társa-
ságként működünk, és fő célunk, hogy a gyerme-
kek számára szülőként olyan fizikai és társadal-
mi körülményeket teremtsünk, amik segítik őket 
abban, hogy kibontakozhassanak, és boldog fel-
nőttekké válhassanak. Csoportunkat főleg szülők 
alkotják, de nagyszülők és a gyermekek iránt fe-
lelősséget vállaló (még) nem gyermekesek is szép 
számmal a tagjai. 

A nagy ívű elképzelések mellett mik a napi fel-
adataitok, amiket az önkénteseitek vállaltak? 
Leginkább az oldal kezelése és a kapcsolattartás, 
kapcsolatépítés tölti ki a mindennapjainkat. Szé-

pen haladunk a hálózatépítéssel, de ez egyben 
hatalmas szervezést igénylő feladat is, hiszen az 
ország minden pontján csatlakoztak hozzánk. 
Szerencsére a mai internetes, okostelefonos vi-
lágban ez sokkal könnyebben megy, mert már a 
nagyszülői réteg is elérhető, megszólítható az in-
terneten. A központi szervezőcsapattal rendszere-
sen találkozunk, és a társszervezetekkel is igyek-
szünk személyesen tartani a kapcsolatot, és minél 
több, közös fórumon részt venni. 

Az év vége közeledtével számos szervezet kezd jó-
tékonysági akcióba. Nálatok ez különös is hang-
súlyt kap. Miről van szó? 
November 17-én hirdettük meg az „Add tovább 
a jót!” országos eseménysorozatot, amelynek há-
rom eleme van: 
Jótékonysági eseményeket, vagy jótékonykodó 
személyeket keresünk fel, és csatlakozunk a kez-
deményezésükhöz, segítjük munkájukat a már 
meglévő aktivista hálózatunkkal.
Arra biztatunk mindenkit, hogy szervezzen saját 
maga is segítő akciókat, még ha az látszólag olyan 
kicsi is, hogy bevásárol a szomszéd néninek, vagy 
lesöpri a falevelet nála a járdáról.
Kérünk mindenkit, hogy ha ismer a környezeté-
ben olyan személyt, családot, vagy intézményt, 
akinek (aminek) segítségre van szükséges, jut-
tassa el hozzánk, hogy miben segíthetünk, és 
igyekszünk összegyűjteni számukra a szükséges 
ruhaneműt, élelmiszert, tisztasági felszerelést, 
pelenkát, papírárut, stb., vagy segítünk megszer-
vezni, hogy télvíz idején ne a 80 évesnek, vagy a 
kismamának kelljen havat lapátolnia. 
Az akció kiemelt célja, hogy minél többen megta-
pasztalják, hogy nem egy gyűlölködő és félelme-
tes világban élünk, hanem egy kis összefogással 
barátságos, emberi léptékű országot tudunk ma-
gunknak teremteni. 

Hogyan kapcsolódtok a veresegyházi és környé-
ki iskolák munkájához, közösségeihez? 
Szerencsére Veresegyházon egy nagyon aktív 

és jól működő és önálló csoportunk van, mond-
hatom azt is, hogy a legönállóbbak! Sándor Ni-
kolett az elsők között csatlakozott a tavasszal a 
Szülői Összefogáshoz és legelsőként hozta létre 
a veresegyházi helyi csoportot Bakos Adriennel 
és Benkő Mariannal. Ezeknek kiemelt jelentő-
ségük van, ugyanis a jelenlegi helyzetben, hiába 
rendszerszintű a probléma, sajnos nem születik 
rendszerszintű megoldás. Viszont ezek a helyi 
csoportok jól ismerik az ott élők valós problémá-
it, és könnyebben találnak egy-egy bajra megol-
dást, önállóan, vagy segítséget kérve az országos 
csoporttól. Itt van lehetőség a személyes igények 
felmérésére, és ezek alapján tudjuk az országos 
szervezet tevékenységét meghatározni. Ezt úgy 
szoktam mondani, hogy nem 4-5 embernek kell 
„odafent” eldöntenie, hogy mi legyen a cél, és azt, 

Add tovább a jót! – gyerekeknek segít a Szülői Összefogás

Puskas Krisztina

Szülői összefogás
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KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉS
 A KISTÉRSÉGNEK

Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 
családsegítő szolgálata idén is részt vett a 
Magyar Élelmiszer Bank által szervezett ado-
mány gyűjtésen.
2016. november 25-26-27-én a Gödöllői 
TESCO áruházban kaptak lehetőséget, hogy 
a különösen forgalmasnak számító hétvégén 
karácsonyi adományokat gyűjthessenek az el-
látási körükbe tartozó rászoruló családoknak. 
 Az áruház előterében a boltban vásárolt tartós 
élelmiszereket fogadták a központ munkatár-
sai. 
Az összegyűjtött élelmiszert Erdőkertes, 
Galgamácsa, Vácegres, Váchartyán és Veres-
egyház hátrányos helyzetű családjainak juttat-
ják el.

Ebben az évben 2289 önkormányzat nyert a 
Belügyminisztérium által meghirdetett szociális 
tüzelőanyag-pályázaton. Erre a célra a Kormány 
összesen 3 milliárd forintos keretet biztosított az 
idén, mivel a lehetőségre évről évre több telepü-
lési önkormányzat pályázik. Az utóbbi két év-
ben 180-185 ezer családnak sikerült ezen a mó-
don egy-másfél hónapra elegendő tüzelőanyagot 
biztosítani.

A támogatásért az ötezer lakosnál kisebb telepü-
lések folyamodhattak. Az elbírálásnál fi gyelem-
be vették a 2015-ben átlagosan foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottak számát, valamint a tele-
pülésen élő nyolcvanévesnél idősebbek számát. 
Az önkormányzatok minden igényjogosult után 
legfeljebb két köbméternyi fát igényelhettek.
A hátrányos helyzetű térségekben lévő önkor-
mányzatoknak nem kell önrészt fi zetniük, a töb-
binek pedig köbméterenként ezer forint plusz 
áfa önrészt kell biztosítania. A Belügyminiszté-
rium keretéből fa esetében 15 ezer forint plusz 
áfa támogatást kapnak köbméterenként a telepü-
lések. A megvásárolt tűzifa szállítási költségeit 
az önkormányzatnak kell állnia.  A nyerteseknek 
február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanya-
got.

Keménylombos tűzifa vásárlására 2072 önkor-
mányzat nyert támogatást, lágylombos tűzifa 
vásárlására 35. A nyertes önkormányzatoknak 
a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazga-
tóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól 
kell megvásárolni. Barnakőszén vásárlására 182 
önkormányzat nyert támogatást. 

A szociális tüzelőanyag szétosztásáról az önkor-
mányzatok saját rendeletben hoznak döntést, a 
támogatással április 15-éig kell elszámolniuk.

A jogosultak  köre  minden  településen  ugyan-
az, mint az egyéb szociális ellátásokat igénybe 
vevőké: a 3 vagy több gyermeket nevelők, a 
lakásfenntartási támogatásban vagy rendszeres 
szociális segélyben részesülők, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a 
közgyógyellátást igénybe vevők, akik ápolá-
si díjat kapnak családtagjuk után, 65 év feletti 
egyedülállók, stb. 

A felsoroltak a helyi önkormányzatok látókö-
rében vannak, de ha valaki mégis kimaradna 
a fenti juttatásokból, de egyéb körülmények 
miatt rászorul, érdemes jelentkeznie az önkor-
mányzatnál. Minél előbb,  mert a tél még hosszú 
lesz…

hogyan valósítsuk meg, hanem valódi emberek, 
valódi igényeire kell reagálni.
Sándor Nikoletta szerint, aki például használt 
szemüvegkereteket szeretne gyűjteni rászoruló 
gyerekeknek és felnőtteknek, Veresegyházon ren-
geteg hasonló, önálló kezdeményezés van, ami 
nagyon fontos, és rengeteg a segítő szándékú em-
ber is.

Milyennek látjátok a rászorulók helyzetét és ho-
gyan tudjátok megoldani a segítségnyújtást? 
Sajnos a mai világ (sem) kedvez a valamilyen 
szempontból rászorulóknak, hátrányos helyzetű-
eknek. Hazánkra különösen jellemző az áldozathi-
báztatás, mint jelenség, a jelenlegi rendszer pedig 
nem a szolidaritást erősíti. A rászorulók többsége 
amúgy is feszélyezve érzi magát a helyzete miatt, 
és ezt csak fokozza a rohanó világ és a magából 
közönyt és hamis képet ontó média. Sokan nem 
mernek jelentkezni a segítő szervezeteknél, hogy 
bármit is igényeljenek, ezért szerepel a progra-
munkban az a felhívás, hogy ajánljanak gyerme-
keket, családokat, vagy akár intézményt is, amely 
segítségre szorul. Mivel itt már eleve van egy sze-
mélyes kapcsolat az ajánló és az ajánlott között, 
ezért olyan személyeket is elérünk, akik egyéb-
ként maguktól nem kérnének segítséget. A beér-
kező igényeket a társszervezetek és önkénteseink 
segítségével próbáljuk meg kielégíteni. 

Milyen a kapcsolatotok a pedagógusokkal? 
Folyamatos kapcsolatban vagyunk velük, úgyis, 
mint szülői szervezet a pedagógus szervezetekkel, 
és úgyis, mint aktív szülők a nyitott tanárokkal. A 
többségük nyitottan és segítőkészen fogadja meg-
kereséseinket, de természetesen akadnak olyanok 
is, akik elzárkóznak. Ennek oka, véleményem 
szerint az információhiány és a pedagógusokban 
lévő félelem. Ezeken pedig csak úgy tudunk se-
gíteni, hogy ha minél több személyes kapcsolatot 
sikerül kialakítani az ország iskoláiban. Úgyhogy 
arra biztatok minden szülőt és pedagógust, hogy 
beszéljenek egymással, nyissanak egymás felé, 
mert mind a két fél a gyermeknek szeretne jót, 
jobbat.

Az interjút készítette: Fülöp Hajnalka

A Szülői összefogás egyik eseményén készült fo-
tóról Puskás Krisztina ezt mondta:
Veressné Buzás Zsuzsanna, Hegyi Gabriella, Pus-
kás Krisztina (Csizmadia Lili az ölemben - gye-
rekbarátok vagyunk), Vass Ilona, Lukács Zoltán

Portré:
Kovalovszky Dániel, 168 óra
Interjú Puskás Krisztinával:
http://168ora.hu/add-tovabb-jot-szuloi-sztrajk-
arca-puskas-krisztina-harcai/

A hónap híre

A hónap híre

Ingyenes tüzelőanyag – állami pályázaton

Legalább egy hónapra elegendő tűzifát is 
kaphatnak a rászorulók

Apróhirdetés
ELADÓ

KARÁCSONYRA: EZÜST, LUC 
és NORMAND  fenyő vásárolható 
Váchartyánban dec. 10-étől. 
Előre kivágott ezüstfenyő 2500 Ft/
db ártól, Lucfenyő 1500Ft/db ártól, 
Normann fenyő 5000 Ft/db ártól 
Földlabdás 4000 Ft/db ártól. 
Kertből vágott vagy ásott 3000 Ft/
db ártól, ami előre is kiválasztható.
Tel.: 06-20-577-2189 vagy 06-27-367-107 
Cím: Váchartyán József Attila u. 40. 
(Rudnaykert MÁV megállótól 300m)

INGATLAN

Megbízható, eredményes  ingatlan-
közvetítés a hét minden napján!

Dr. Makkos Ingatlan Centrum 
Veresegyházi Irodája várja az ingat-
lant KERESŐ és ELADÓ Ügyfeleket 

és gyakorló referenseket.
06-20/9446205, 06-20/9273736                         

06-30/2816620 

ÁLLÁS

Fóti ingatlanirodába munkatársak je-
lentkezését várom! 36 70 454 3818
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Van, aki fával fűt, mások gázzal és gyakori a ket-
tő kombinációja is, amikor felváltva használják a 
gáz, illetve a szilárd tüzelésű kazánokat, így ta-
karékoskodva a gázzal.  Az olajtüzelés csaknem 
kiszorult a háztartásokból, az elektromos fűtés 
pedig még nem honosodott meg hazánkban. Di-
vatja van a cserépkályháknak és a kandallóknak. 
Ezek a berendezések egyre inkább „tevőlegesen” 
vesznek részt az épület fűtésében, túl azon, hogy 
hangulatosak. 
Csaknem húsz éves kandalló és cserépkályha-épí-
tői múlt mondatja Rákos Zoltánnal: 
- A jó fűtőanyag keményfa, legalább egy évig 
szárítva. (nedvessége nem több mint 20%, szerk.) 
Fenyőfát legfeljebb gyújtósnak használjunk, kát-
rányosítja az égésteret, szennyezi a kéményt. Aki 
válogatás nélkül mindent belerak, a tűzbe szá-
míthat rá, hogy a tökéletlen égés miatt, mérgező 
gázok keletkeznek.  A kandalló és a cserépkályha 
közt jelentős a különbség, mert a cserépkályhá-
ban járatokon át távozik a füstgáz, átadva a hőt 
a csempéknek. A kandallóban nincs füstjárat, az 
égéstermék a legrövidebb úton távozik. 
Működnek olyan korszerű kályhák, amelyek az 
égéshez szükséges levegőt a szabadból veszik és 
elektronikusan vezérelt huzatszabályzók garan-
tálják a tökéletes égést és a balesetmentes műkö-
dést is. Nem mindenki engedheti meg magának, 
nem olcsó berendezések, viszont biztonságosak.
Meglévő kazánjaink, kályháink döntő többsége a 
fűtendő helyiség levegőjével táplálja az égést és 
ilyen-olyan kéményeken át távozik az égéster-
mék.  Ez a mérgezések fő forrása. 
(A kéményekről bővebben keretes írásunkban.)
Új építésű házaknál csak kondenzációs rendszerű 
kazán használható az utóbbi évektől, ami bizton-
ságosabb, hiszen zárt égéstere révén nem hasz-
nálja az adott helyiség levegőjét. Ezek hatásfoka 
gyakran 100 % feletti, mivel a füstgáz hőjét is 
hasznosítják, így hosszú távon megéri a drágább 
árfekvésű kondenzációs készülékek beszerzése.
Az LZ Thermotrade kft. társtulajdonos ügyveze-
tője Zala Tibor hosszú évek szakmai tapasztala-
tával rendelkezik a közismert Hoval kazánokkal 
kapcsolatban.  
- A kazán égéstere zárt, az égéshez szükséges le-

vegőt a szabadból veszi, és a kémény is megfe-
lelő kialakítású, így az égéstermék biztonságosan 
hagyja el az épületet.  Kondenzációs kazánok 
használatával kiküszöbölhetők a szén monoxid 
mérgezéses balesetek. Más módon is megelőzhe-
tők az ilyen balesetek: jelző-riasztó berendezések 
használatával. A fejlettebb készülékeket nem kell 
konnektorba dugni, elemet sem kell cserélni ben-
nük, akár tíz évig is hibátlanul működnek. 
(A szénmonoxidjelző készülékekről keretes írá-
sunk szól.)   

               

AZ OTTHON MELEGE ÉS A NÉMA GYILKOS

A kémények

Gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőbe-
rendezésekhez kapcsolódó kémények felülvizs-
gálata kétévente, minden egyéb fűtőberendezés 
esetében évente történik meg. Az ingyenes la-
kossági sormunka magában foglalja az ingat-
lanhoz tartozó kémény – füstelvezető-rendszer 
– és a hozzá tartozó összekötőelemek műszaki 
és biztonsági állapotának, tömörségének, átjár-
hatóságának ellenőrzését és tisztítását.

A tevékenység fontos eleme, hogy a szakember 
ellenőrzi, nem áramlik-e vissza a szén-monoxid, 
valamint felmérik a helyiségek légáramlási vi-
szonyait módosító egyéb tényezőket.

 Egy új szagelszívó vagy ventillátor beépítése, 
a régi nyílászárók újakra cserélése, illetve a 
szellőzők eltakarása mind-mind befolyásolják 
a helyiségek légellátását. Amennyiben nincs 
meg a biztonságos égéshez szükséges levegő-
mennyiség, úgy tökéletlen égés alakulhat ki és 
másodpercek alatt veszélyes mennyiségű szén-
monoxid-koncentráció alakulhat ki.
 
Általános információkat a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon lehet megta-
lálni, telefonon pedig az ingyenes 1818 9.1 szám 
hívható.
 

Forrás: katasztrófavédelem

A szén-monoxid (CO)

A szén-monoxid színtelen, szagtalan és íztelen 
gáz, mely földgáz, fa, szén, faszén, fűtőolaj, stb. 
égése nyomán keletkezik, de a cigaretta füstje is 
tartalmazza. Erősen mérgező gáz és mivel jelen-
léte emberi érzékszervekkel felismerhetetlen, a 
szén-monoxidot „néma gyilkos” nak is nevezik. 

Az enyhe CO mérgezés tünetei a fejfájás, szé-
dülés, egyensúlyvesztés, émelygés, hányinger, 
hastáji fájdalom. Ahogy halmozódik a szén-
monoxid a szervezetben, úgy erősödnek a tüne-
tek. Emlékezetvesztés, átmeneti látászavar, esz-
méletvesztés lép fel, végül beáll a halál. 

Tapasztalatok szerint a mérgezést elszenvedők 
zöme maradandó károsodás nélkül felépül, de a 
mérgezettek 10-15%-nál maradó szív-, agy- és 
idegrendszeri károsodás léphet fel. Különösen 
érzékenyek a szén-monoxidmérgezésre a váran-
dós anyák és magzataik, csecsemők, kisgyerme-
kek, idős-, vagy beteg emberek, de a kisállatok is.

Otthon használható mérőműszerek jelzik a ve-
szélyes gázmennyiségét a levegőben, ha jelzik?!
2014 végén végzett vizsgálat szerint 20 készü-
lékből 19 nem felelt meg az előírásoknak. Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai 
idén (2014) további 22, a kereskedelmi forga-
lomban fellelhető mérőtípust vizsgáltak meg, 
amelyeknek fele biztonságosnak bizonyult. 
A tavaly és idén (2015-2016) ellenőrzött, ösz-
szesen 42 különböző típusú készülék közül 12 
felelt meg az előírásoknak, tehát biztonsággal 
használható.
Facebook oldalunkról letölthetik a szénmonoxid 
riasztók pozitív (a teszten megfelelt) és negatív 
(a tesztsorán elbukott) készülékek listáját  

http://www.nfh.hu/sites/default/fi les/
szenmonoxid_pozitiv_2015.pdf
http://www.nfh.hu/sites/default/fi les/
szenmonoxid_negativ_2015.pdf

Veresegyházon is kapható ilyen műszer a város 
központjában lévő iparcikkboltban.

Forrás: NFH

Az egyik veresegyházi termálkút A városi intézmények fűtését évek óta a környezetbarát geotermikus 
energia biztosítja

Itt a fűtési szezon, és sajnos, évről évre olvashatunk a nem megfelelően működő készülékek 
okozta tragédiákról. Függetlenül attól, hogy hiszünk-e a kemény telet ígérő előrejelzéseknek, 
fontos átgondoltan, és a számunkra elérhető legjobb módon működtetni a családi tűzhely mele-
gét. Térségünkben zömében családi házban élnek az emberek, ami nagy szabadságot ad a meg-
felelő fűtési rendszer kialakításában. A hagyományos, közkedvelt fűtési módok mellett azonban 
nem árt, ha tudjuk, hogy rendelkezésünkre állnak már olyan modern, környezetbarát lehető-
ségek is, amelyek hosszú távon rendkívül gazdaságosak. Ősz végi körképünkben azt vizsgáljuk, 
mivel és hogyan fűtünk az idén!
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A szakembereknek is érdekes a veresegyházi 
termálvíz-hasznosítás
November 10-én Veresegyházon tartotta szakmai napját a Magyar Geotermális Egyesület. 
Azért választották ezt a várost a találkozó helyszínének, mert véleményük szerint a település minta-
településként is megállja helyét, ha geotermikus energia hasznosításról van szó: önerőből alakította 
ki geotermikus fűtési rendszerét, mára három termelő és egy visszasajtoló termálkúttal rendelkezik, 
és olyan teljes körűen hasznosítja ezt a környezetbarát energiaforrást, ahogyan az országban más 
nem. 
Jó terepül szolgált tehát a szakma képviselői gyakorlati tapasztalatainak bővítésére, akik a konferen-
cia után természetesen személyesen is megtekintették a veresegyházi termál kutakat, és megismer-
kedtek a városban kialakított termálfűtési rendszerrel.
A konferencia során kizárólag szakmai témák voltak terítéken: általános ismertetés hangzott el a 
búvárszivattyúkról, a szükséges beépítési mélységről az NPSH értékről, a kavitációról, a motorhű-
tésről, stb. bemutatva a termálvizes búvárszivattyú alkalmazásait három településen (Veresegyház, 
Gyopárosfürdő, Vasvár).
Bemutatták a lehűlt termálvíz továbbhasznosításának célját szolgáló hőszivattyúkat, melyek al-
kalmasak arra, hogy az általában használhatatlan, alacsony hőmérsékletszintű energiából értékes 
hőmérsékletű energiát nyerjenek. A Penta-klíma Kft. jóvoltából a résztvevők megismerhettek egy 
lehetséges kertészeti alkalmazást is a lehűlt termálvízből továbbhasznosítására.
Végül előadás hangzott el a mérőműszerekről, és a termálkutak vízszintmérési problémájáról is.

Pásztor Béla polgármester házigazdaként köszöntötte a szakmai nap résztvevőit

Helyi adottság a termálvíz, remekül és biztonsá-
gosan használható fűtésre, de vajon kihasznál-
juk-e? 

A veresegyházi termálvíz hasznosításáról Cserhá-
ti Ferenc alpolgármester tájékoztat. 
- Az új építésű társasházak alkalmasak arra, hogy 
gazdaságosan fűtsük termálvízzel. Ezeknél az 
épületeknél a beruházás költsége megoszlik, a 
megtérülés kiszámítható. Egy új építésű családi 
háznál a megtérülés kérdéses, egy régi építésű 
házakból álló városrészben termálvízzel fűteni 
olyan jelentős költség, aminek a megtérülése nem 
várható a jelenlegi gázár mellett. Nem csak azt 
kell fi gyelembe venni, hogy az adott épületbe ho-
gyan vezetjük be a meleg vizet, kinek mijét verjük 
szét, ilyen-olyan árú burkolatokat teszünk tönk-
re, szép, vagy kevésbé gondozott kerteket ásunk 
fel, járdát, utat vágunk fel... És ha bejutottunk az 
épületbe, még ott a kérdés, hogy a meglévő fűtési 
rendszer hogyan illeszthető a termálvizes fűtés-
hez? Leszögezhetjük, hogy a régi építésű, egyedi 
fűtésű családi házakat nem éri meg termálvízzel 
fűteni! 

- Családi házakat hőszivattyú segítségével is fűt-
hetünk, teszi hozzá Megyeri Sándor műszaki osz-
tályvezető. Ez a megoldás is csak nagyon átgon-
dolt terveket megvalósítva térül meg, a jelenlegi 
gázár mellett. Veresegyház környékén a talajszon-
dás, hőszivattyús rendszert tartom életképesnek. 
A befektetés milliós nagyságú, de működtetése 
olcsóbb a gázfűtésnél. 

Itt a fűtési szezon van, aki fával fűt, mások gázzal 
és a szerencsésebbek termálvizet használhatnak. 
Amikor családi körben élvezzük az otthon mele-
gét, ne feledjük, a néma gyilkos - a szénmonoxid 
– lesben áll!

Ebben az évben is lehetett pályázniuk magánsze-
mélyeknek családi házuk energetikai korszerűsí-
tésére az Otthon Melege Program keretében. A 
pályázatokat augusztus 15-ig lehetett leadni, és a 
nagy érdeklődés miatt az erre a programra szánt 
forrás nagyon hamar ki is merült…

Összesen több mint 4000 pályázat érkezett a csa-
ládi házak államilag támogatott, energia-megta-
karítást eredményező korszerűsítésére, melynek 
tervezett keretösszege 5 milliárd forint volt.
A támogatott felújítások között szerepelt a nyílás-
zárók cseréje, a szigetelés, a fűtés korszerűsítés 
és a megújuló energia hasznosítása. A legtöbb 
jelentkező a fűtés korszerűsítéséhez kért támoga-
tást, illetve sokan szigetelést és nyílászárócserét 
terveznek.

A munkák elvégzésére egy év a határidő, így a 
legtöbb pályázati támogatással fi nanszírozott fel-
újítás várhatón a jövő év tavaszán indul majd meg 
látványosan. 

Bár az idei lakáskorszerűsítési pályázat hamar 
lezárult, már biztos, hogy 2017-ben is pályázha-
tunk majd. A rendkívül népszerű Otthon Melege 
Programban várhatóan annyi újdonság lesz, hogy 
nem egyenként lehet pályázni a különböző, ener-
giatakarékosságot célzó felújításokra – nyílászá-
rócsere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, megújuló 

energia használata – hanem a házak komplex 
energetikai felújítását támogatják majd a pályá-
zatban. 

A pályázat feltételei vélhetően nem változnak 
nagy mértékben, így érdemes a 2016-os kiírás-
ban foglalt feltételeket átnézni, hogy idejekorán 
benyújthassuk a pályázatot (a támogatás mértéke, 
keretösszege természetesen változhat az ez évi ki-
íráshoz képest): 

·A támogatás igénylésének feltétele, hogy ma-
 gyarországi lakóhellyel rendelkezzünk. (Egy
 épületre pedig csak egy pályázat fogadható
 el!)

· A vissza nem térítendő támogatás mértéke mi-
 niszteri döntéssel kerül meghatározásra.

· A támogatást kizárólag 1996 előtt épült, és
 1995. december 31. napjáig kiadott építési en-
 gedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb
 135 négyzetméter fűtött alapterülettel rendelke-
 ző és a pályázó tulajdonában álló és a pályá-
 zat benyújtását megelőzően használatban lévő
 (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe 
 venni.

· Nem kaphat támogatást, akinek lejárt esedékes
 ségű, 60 napot meghaladó adó-vagy adók mód-

 jára behajtható köztartozása van (kivéve, ha az 
 adóhatóság számára fi zetési halasztást, vagy 
 részletfi zetést engedélyezett).

· A támogatási kérelmeket a rendelkezésre álló 
 forrás kimerüléséig a pályázati portálon keresz-
 tül, elektronikusan kell benyújtani, ehhez pe-
 dig ügyfélkapus regisztráció is szükséges.

· A kivitelezéskor kizárólag megfelelőségi iga-
 zolással rendelkező anyagokat, termékeket le-
 het felhasználni.

· A támogatást minden esetben a kedvezménye-
 zettnek folyósítják, utólagos fi nanszírozással, a
 teljes bekerülési költség kifi zetésének igazolá-
 sát követően.

· A kivitelezési munkálatok támogatható mun-
 kadíja a támogatás szempontjából elismerhető
 anyagköltség 60 százalékánál nem lehet több.

· A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható
 költségek nem haladhatják meg a nettó 60 ezer 
 forint/négyzetméter fajlagos költséget.

· Több költség is van, ami nem számolható el,
 ide tartozik például: a saját kivitelezésű mun-
 ka és az energia-megtakarítást nem eredménye-
 ző felújítási munkálatok költségei.

Pályázatok
Jövőre is meleg otthonok
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A Mézesvölgyi Általános Iskola tornatermének 
október-novemberi felújítása miatt Gödöllőn 
„albérletben” rendezte meg az asztalitenisz szö-
vetség - Lencsés Csaba vezetésével  - a gödöllői 
körzeti válogatót.
A versenyen először volt lehetőség külön alsós 
csapatok versenyére. Egyéniben igazolt verseny-
zők csak bizonyos feltételek mellett ill. csapatban 
a nélkül is elindulhattak.
December 3-i Pest megyei döntőre az első helye-
zett csapatok, ill. az egyéni versenyben az 1-2. 
helyezettek jutottak be.
Veresegyház város gyermekei, tanulói minden to-
vábbjutó helyett megszereztek.
Gratulálunk a (kisebbek esetén a bátor) elindulók-
nak, helyezetteknek, köszönjük szépen a kísérő 
szülők, tanárok segítségét, az iskolák dolgozói-
nak, vezetőinek, önkormányzat támogatását!

Veresegyházi eredmények:

Alsós fi ú csapat:
1. Kálvin Téri Református Általános Iskola 
(Varga Vince, Szaszák Csongor, Kiss Ábel)

Alsós leány csapat:
1. Kálvin Téri Református Általános Iskola 
(Unyi Eszter, Paár Emília, Hammerl Lara)

Felsős leány csapat:
1. Fabriczius József Általános Iskola (Letanóczki 
Dalma, Sándor Petra, Erős Bianka)

Felsős fi ú csapat:
1. Kálvin Téri Református Általános Iskola „A” 
(Hangai Barna, Cseri Márton, Tarcali Benedek)
(2. Kálvin Téri Református Általános Iskola „B” 
(Varga Gergő, Benkő Mátyás, Szaszák Ábel)

Alsós lányok:
1. Unyi Eszter ((Kálvin Téri Református Általá-
 nos Iskola)
2. Deliagosz Kalliopé (Szadai Ált. Isk.)

3. Paár Emília (Kálvin Téri Református Általá-
 nos Iskola)
4. Hammerl Lara (Kálvin Téri Református Álta-
 lános Iskola)

Felsős lányok:
1. Erős Bianka (Fabriczius József Általános Iskola
2. Sándor Petra (Fabriczius József Ált. Isk.)

3. Balogh Enikő (Fabriczius József Általános
  Iskola)
4. Szappanos Éva (Fabriczius József Ált.
 Isk.) 

Alsós fi úk:
1. Deliagosz Sztamatisz (Szadai Ált. Isk.)
2. Varga Vince (Kálvin Téri Református Általá- 
 nos Iskola)
3. Szaszák Csongor (Kálvin Téri Református  
 Általános Iskola)
4. Kiss Ábel (Kálvin Téri Református Általános
 Iskola)

Felsős fi úk:
1. Vadas Áron (Fabríczius József Általános Isk.)
2. Hangai Barna (Kálvin Téri Református Általá-
 nos Iskola)
3. Cseri Márton (Kálvin Téri Református Általá-
 nos Iskola)

Összeállította: Letanóczki István

Megkezdődött az idei Diákolimpia

A hónap híre

Költözik a Gödöllői Járásbíróság

Még az idei évben megkezdődnek a Gödöllői Járásbíróság épületének rekonstrukciós (felújítási és 
bővítési) munkálatai. 

Emiatt a bíróság új helyre, a Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 6. szám alatti épületbe költözik.
A költözés miatt 2016. december 9-én (péntek) a bíróság ZÁRVA tart. 

Ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel, a bíróság sem személyesen, sem telefonon, sem elektro-
nikus úton nem érhető el, az erre a napra kitűzött tárgyalásokat elhalasztják.

2016. december 12-től (hétfő) a bíróság zavartalanul működik tovább az új épületben.
A már kitűzött tárgyalásokat a közölt időpontban az új bírósági épületben tartják meg.

A bíróság dolgozói az épület földszintjén kialakított ügyfélcentrumban változatlan ügyfélfogadá-
si időben várják az ügyfeleket. 

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:
Minden hónap első hétfője reggel 9.00-11.00 
óráig előzetes bejelentkezés alapján.

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
hétfő 9:00-12:00 és 13-15:30
szerda-péntek: 9:00-11:00

Panasznapi ügyintézés: hétfő 9:00-11:00

A bíróság elektronikus elérhetőségei és tele-
fonszámai nem változnak.
Központi telefonszám: +36-28/515-240
Telefax: +36-28/527-320
E-mail cím: birosag@godollo.birosag.hu

A felsős dobogós lányok

Alsós fi úk
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Lakásvásárlásban gondolkodik, de nem tudja, hogyan érdemes hozzáfog-
ni? A CIB Bank gödöllői fi ókjának szakértői összegyűjtötték a legfonto-
sabb tudnivalókat a témában.

Először a bankba menjünk!
Ha tisztában vagyunk a lakáspiaci lehetőségekkel, és látjuk, mennyi pénzt 
tudunk e célra fordítani, esetleg lakáskölcsönre is szükségünk lehet, ezért 
érdemes utánajárni, hogy mekkora kölcsönösszegre számíthatunk. Van 
olyan bank, ahol előminősítési szolgáltatás segítségével az érdeklődők 
már a lakás kiválasztása előtt fél évvel megtudhatják, mekkora összegű 
jelzáloghitelt kaphatnak, így ennek megfelelően kezdhetik meg az ingat-
lankeresést. Érdemes a bankfi ókba is ellátogatni, és tájékozódni a lehető-
ségekről. Ez semmilyen kötelezettséggel nem jár: nincs szükség adásvé-
teli szerződésre vagy értékbecslésre, hiszen csak információkat szerzünk. 
Mindenkinek fontos, hogy felkészült, biztos banki háttérrel rendelkező 
szakértőtől kapjon válaszokat kérdéseire, aki az apró betűs rész értelme-
zésében is segítségére lesz. Gondoljuk végig, melyik lehet a számunkra 
leginkább megfelelő termék: választhatunk referencia-kamatlábhoz kötött 
hitelt, melynek kamata csökkenhet vagy nőhet a piaci folyamatok függvé-
nyében, de ha fontos a kiszámíthatóság, 10 vagy akár 15 évig változatlan 
ügyleti kamatot biztosító konstrukció mellett is dönthetünk!

Így intézzük a hitelfelvételt!
Az alábbi 9 pontban foglaltuk össze a kölcsönfelvétellel kapcsolatos 
lépéseket:
1.Mielőtt a fi ókba megyünk, nézzük meg,  milyen dokumentumo-
kat szükséges magunkkal vinni a hiteligényléshez! Ezek listáját a bank 
weboldalán bármikor ellenőrizhetjük. 
2.A várakozás elkerülése érdekében előzetesen foglaljunk időpontot a 
pénzintézet honlapján!
3.A hitelkérelem elbírálásához a fedezetként bevont ingatlan(ok) érték-
becslésére is  szükség lesz, az értékbecslő kiválasztását és a kapcsolat
felvételt azonban a bank intézi. 
4.A bank ezt követően elvégzi a hitelbírálatot.
5.Ügyvéd közreműködésével véglegesítsük az adásvételi szerződést, 
amennyiben szükséges,  melyet az aláírást követően a Földhivatalhoz 
be kell nyújtani.  

Az adásvételi szerző-
dés Földhivatal által 
érkeztetett példányát 
a szerződéskötés előtt 
vigyük   be a bankfi -
ókba.
6.A pozitív eredmény-
nyel záruló hitelbírá-
latot követően a bank 
munkatársa telefonon
egyezteti velünk a köl-
csön– és jelzálogszer-
ződés-tervezet  átvételének időpontját.  Fontos információ, hogy a szer-
ződéstervezet átvétele és a szerződéskötés között  3 napnak legalább el kell 
telnie a vonatkozó törvényi előírások szerint. A szerződéstervezet átvételekor 
- ha  még nem rendelkezünk bankszámlával a pénzintézetnél -, a bank nyit 
nekünk egyet, hiszen erre folyósítják majd a kölcsön összegét.
7.Egy előre egyeztetett időpontban megtörténik a bankfi ókban a kölcsön- 
és a jelzálog szerződés aláírása. A kölcsönszerződés alapján a közjegyző-
nél közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot kell tennünk. 
8.Fontos, hogy a fedezetként szolgáló ingatlan(ok)ra legkésőbb a kölcsön  
folyósításáig kötelező vagyonbiztosítást kötni,  melyre akár a bankfi ókban 
is lehetőségünk van.
9.Ezt követően a folyósítási feltételek teljesülése esetén a bank folyósítja  a 
kölcsönösszeget.                                                                                     (x)

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

2016-BAN MÉG EGYSZER LESZ ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉS!

Idén is hosszú és enyhe őszünk volt, így gondot okoz a falvak-
ban, kertvárosi részeken élők számára, hogy mi lesz a most 
lehulló lomb, zöldhulladék sorsa. Hivatalosan már véget ért 
a zöldhulladék rendszeres gyűjtése, de tekintettel a lakossá-
gi ügyfeleink jelzéseire, a Zöld Híd Régió Nkft. munkatársai 
minden településen még egy alkalommal begyűjtik a zöldhul-
ladékot.

Időpontok: a meghirdetett utolsó gyűjtési nap után 2 héttel, a 
megszokott gyűjtési ciklus szerint.

Kérjük, hogy kizárólag a Zöld Híd Régió Nkft. által forgalma-
zott BIO-zsákokba helyezzék ki a zöldhulladékokat a gyűjtési 
napon reggel 6:00-ig. Zsák a telephelyeinken és a viszontel-
adóknál kapható.

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2016. december 1-től egy 
műszakos munkarendben dolgozik, ezért esetenként egy-két 
napot csúszhat a zöldhulladék elszállítása. 
Türelmüket kérjük, munkatársaink minden szabályosan kihe-
lyezett zöldhulladékot el fognak szállítani.

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
Zöld Híd Régió Nkft.

Tippek lakásvásárlást tervezőknek
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A FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Városligeti üzemegysége

SZAKKÉPZETT, GYAKORLOTT KERTÉSZEK 
jelentkezését várja!

Feltétel: 
• középfokú kertészeti szakképesítés  
 vagy gyakorlati tapasztalat
• jó fizikai állóképesség
• szakma iránti elhivatottság
Feladat: 
• zöldfelület-fenntartási és kertészeti  
 tevékenység ellátása
Amit kínálunk: 
• munkába járási költségtérítés
• versenyképes fizetés, próbaidő után  
 cafeteria juttatás
A foglalkoztatás teljes munkaidőben 
történik. 

Önéletrajzokat az allas@fokert.hu e-mail 
címre vagy a „FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Budapest 1073 Dob utca 90. HR csoport” 
címre várjuk 2016. november 30-ig.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Városligeti üzemegysége

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐK
jelentkezését várja!

Elvárások: 
• érvényes B kategóriás jogosítvány
• jó fizikai állóképesség
• középfokú kertészeti végzettség  
 vagy szakmai tapasztalat
Főbb feladatok: 
• parkfenntartási, kertészeti gépek,  
 eszközök szakszerű használata
Amit kínálunk: 
• gépkezelői képzés vállalaton belül
• munkába járási költségtérítés
• versenyképes fizetés, próbaidő után  
 cafeteria juttatás
A foglalkoztatás teljes munkaidőben 
történik. 
Önéletrajzokat az allas@fokert.hu e-mail 
címre vagy a „FŐKERT Nonprofit Zrt. 
Budapest 1073 Dob utca 90. HR csoport” 
címre várjuk 2016. november 30-ig.

VERESEGYHÁZI MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ KERES:

A fényképes önéletrajzokat a
szabo.krisztian@pasztorcsoport.hu email címre várjuk

karosszéria munkafelvevő, 
autószerelő, 
autófényező,

karosszéria lakatos, 
raktáros munkatársakat.

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

Társaságunk, a Zöld híd Régió Nonprofi t Kft. önkormányzati 
tualjdonban lévő, az ország egyik legnagyobb hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója. Dinamikusan bővülő csapatunk az alábbi pozícióra 
keres munkatársat:

Társaságunk, a Zöld híd Régió Nonprofi t Kft. önkormányzati 
tualjdonban lévő, az ország egyik legnagyobb hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója. Dinamikusan bővülő csapatunk az alábbi pozícióra 
keres munkatársat:

Feladatok:
· Hulladékgyűjtő gépjárművek vezetése
· Rakodó kollégák munkavégzésének irányítása és ellenőrzése
Elvárások:
· C és/vagy E kategóriás vezetői engedély
· Minimum 2 éves tehergépjármű vezetői gyakorlat
· Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány
· PÁV III
· Problémamegoldó és stressz tűrő képesség
· 2 műszakos munkarendben történő munkavégzés

Előny:
· NKH gépcsoport 3627 vagy 4213 vagy 4374 kódszámú képesítés
· OKJ-s szakirányú emelőgép-kezelő vagy települési hulladékgyűj- 
  tő-, és szállító szakképesítés
Amit kínálunk:
· Béren kívüli juttatások (cafetéria)
· Díjmentes buszjárat (Gödöllőn belül)

Feladatok:
· Hulladékgyűjtő edényzetek ürítése
· Zsákokban kihelyezett hulladékok begyűjtése
· Lomtalanítási feladatok ellátása
· Hulladékgyűjtő gépjármű takarítása
Elvárások:
· 8 általános iskolai végzettség
· Monotónia és stressz tűrő képesség
· Jó fi zikum és állóképesség
· 2 műszakos munkarendben történő munkavégzés
Előny:
· NKH gépcsoport 3627 vagy 4213 vagy 4374 kódszámú képesítés
· OKJ-s szakirányú emelőgép-kezelő vagy nehézgép-kezelő szak-
  képesítés
· Települési hulladékgyűjtésben szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
· Béren kívüli juttatások (cafetéria)
· Díjmentes buszjárat (Gödöllőn belül)

Jelentkezés:
online: http://www.zoldhid.hu/nkft/allasok
email: karrier@zoldhid.hu
levél: 2101 Gödöllő, Pf.: 75

Jelentkezés:
online: http://www.zoldhid.hu/nkft/allasok
email: karrier@zoldhid.hu
levél: 2101 Gödöllő, Pf.: 75

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ, Nógrádmarcali 

Hulladékkezelő Központ és Rétsági  Telephely

RAKODÓ
Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ, Nógrádmarcali 

Hulladékkezelő Központ és Rétsági  Telephely

A KISTÉRSÉG ÚJSÁG EZ ÉVI 
UTOLSÓ LAPSZÁMA DECEMBER 

22-ÉN JELENIK MEG.

LAPZÁRTA: DEC. 14.

A KISTÉRSÉG ÚJSÁG EZ ÉVI 
UTOLSÓ LAPSZÁMA DECEMBER 

22-ÉN JELENIK MEG.

LAPZÁRTA: DEC. 14.



Pr

399 Ft

SZALONCUKOR
Zselés, Családi (zselés, 
kókuszos, kakaós) 
350 g, 1140 Ft/kg

BOCI MIKULÁS 
TEJCSOKI  9 g

89 Ft

99 Ft

MILKA
Choco Wafer 30 g,
Choco Twist/Chunk 28 g, 
Cake & Choc 35 g
Mondelez Hungária Kft.

199 Ft

TIBI CSOKOLÁDÉ
Tibi tejcsokoládé, Tibi tejcsokoládé 
meggykrém-zselével,  
Tibi étcsokoládé,  Tibi étcsokoládé 
ananászkrém-zselével
90 g, 2211 Ft/kg- Bonbonetti Choco Kft.

VERESEGYHÁZI MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ KERES:

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

TÉVÉ, INTERNET
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott idejű 
szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem rendelkeztek 
előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, két vagy három vezetékes 
alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi 
díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk 
közül bármelyik kettőt vagy mindhármat 
választod kétéves szerződéssel, az első hat 
hónapban fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu 
oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel 
Pontban, munkatársainknál!

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

Mifelénk a jó dolgok

sokáig tartanak

g

ha két hónapig hirdet,
 a másodikért csak 50 %-ot fi zet!

KERESSE MUNKATÁRSAINKAT: 
Horváth G. István 06 30 477 3786

 Szerkesztő: 06 30 468 6686
akisterseg@freemail.hu

A KISTÉRSÉG ÚJSÁG 
TÉLI AKCIÓJA:  



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

100 000 Ft családi
készülékkedvezmény,  
3 fős Vodafone Family-vel
33 335 Ft kedvezmény készülékenként  
az előfizetéses alapárból

Legalább kettő, azonos névre, 2 éves havidíjas
hangalapú előfizetéssel, maximum 6 készülékre. 
Elérhető üzleteinkben vagy a 1401-en történő vásárláskor,
maximum a készlet és a vételár erejéig, visszavonásig.

Huawei  Y6 II Compact
42 990 Ft

9 655 Ft
Red Medium EU+ SIM 
előfizetéssel, 2 évre

Látogass el üzletünkbe!  
Veresegyház, Szadai utca 7. 
Tel.: +36 70 428 7563

DTS006_Xmas_Huawei_Y6_144x118_1116.indd   1 16/11/16   17:13

 ÜZLETHELYISÉGEK 

 DEICHMAN, PEPCO ,  ROSSMANN
 

K I A D Ó K
A VERESEGYHÁZ, ERKEL F. TÉR 1. SZÁM

 ALATTI ÜZLETHÁZBAN 

ÜZLETEK SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÉS AZ ÚJ VERES CENTER 
TERÜLETÉN. 

Érd. : +36 30 519 2783

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


