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Pályázatok
Minden ami mezőgazdaság

 KAPCSOLÓDJON HOZZÁNK MEGÚJULT FACEBOOK OLDALUNKON, HOGY EGYÜTT NAPRAKÉSZEK LEGYÜNK!   
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*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
IMPOZÁNS, MESEBELI CSALÁDI 
OTTHON, ÖRÖK PANORÁMÁVAL, 
VERESEGYHÁZON.
Elvehetetlen örök panoráma, tágas, 
akár műteremlakásoknak is alkalmas 
belső tér, tartozzon a környék legex-
kluzívabb ingatlanai egyikének gazdái 
közé mindössze 59,5 mFt ért! 
Érd.: +36704543811

Őrbottyán rózsadombján, csak új há-
zak között, ytong téglából épült nettó 
95 nm-es, amerikai konyhás, nap-
palis, dupla fürdőszobás, kétszintes,
3 hálószobás ikerfél.
Irányár 25.99 mFt
Érd.: + 36704543818

Fót, Móricz Zs. u. 16.

Várjuk kedves
 ügyfeleinket Fót,

 Veresegyház, 
Dunakeszi és környékéről

Hétfőtől péntekig 
9-18 óra között

Szerencsi Éva 
06 70 4543818

Visi Judit 
06 70 4543812

Ézsöl Anikó
06 70 4543815

Nagy Zoltán
06 70 4543811
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A kor nem számít! Akarj pénzt keresni, 
tanulni, és segíteni másoknak!
Szükséges: minimum érettségi
Előny: jogosítvány és saját autó

Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni 
másoknak, és ezért mindent meg is akarsz

 tenni, akkor várom az önéletrajzodat a 
szerencsi.eva@oc.hu email címre. 

Tel.: 06 70 4543818

Nyitott, segítőkész, munkáját szerető 

ÉRTÉKESÍTŐT 
keresünk ingatlanirodánkba!

Eső mosta idén a március 15-i megemlékezéseket, de ha az időjárás miatt 
a programok egy részéről le is kellett mondanunk, szép pillanatok azért 
akadtak, mint képünk is bizonyítja. A szemerkélő eső Veresegyházon a 
hagyományos 1848 méteres családi futástól sem vette el mindenki kedvét, 
de a gyermeket nevelők vagy tervezők idén ennél sokkal nagyobb dolog-
nak is örülhetnek. A Kormány kidolgozta, majd átdolgozta, de nemrég 
végre az érintettek számára elérhetővé tette a családi otthonteremtési 
kedvezményt. A hónap témája rovatunkban igyekszünk most ennek lé-
nyegét bemutatni, kitérve a tavaly ősszel életbe lépett építésügyi változá-
sokra is, hiszen egy ilyen kistérségben, ahol rengeteg nagycsaládos él, ez 
bizony sokakat érdekelhet. (Cikkeink az 5. oldalon.)EDAMI

SAJT
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10 ÉVES A KISTÉRSÉG 
ÚJSÁG !



Mézes Mackó – minden, ami jó!

Nagyszabású, a teljes hétvégére szó-
ló rendezvényt tervez a veresegyházi 
Medveotthon és Állatkert és a hozzá 
tartozó Barátkozoo rögtön a tanév zá-
rását követően, június 17-18-19-én.
Az intézmény vezetője, Bankó Lász-
ló tájékoztatása szerint a többnapos 
programkavalkádot évről évre meg-
rendezik majd, lényegében ez lenne a 
családok és a tanulók számára a szün-
idő és a nyári szabadidős programok 
„hivatalos” indítása.
Bár természetesen az állatok és velük 
való helyes viselkedés, kapcsolatépí-
tés áll majd a fi gyelem középpontjában – a Medveotthonban is lesznek látványete-
tések, farkasbemutatók – a program másik fontos célja lesz, hogy a Veresegyházi 
Kistérség településeit közelebb hozza a nagyközönséghez. Hiszen a térség egésze 
gazdag történelmi múltban, turisztikai látványosságokban, természeti szépségekben, 
melyek azonban korántsem lettek annyira népszerű célpontjai a turizmusnak, mint a 
Medveotthon. 
Ezeket az értékeket szeretnék újra felfedeztetni a látogatókkal a színes programokat 
felvonultató rendezvényen, ahol ízelítőt kaphatnak a térség lovas kultúrájából, meg-
tekinthetik a térségi kulturális csoportok bemutatóit, megismerkedhetnek a kistér-
ségi hagyományokkal, és a Barátkozoo nagyszerű adottságait kihasználva kellemes 
családi pikniken vehetnek részt. 
A színpadon az elképzelések szerint a térségben élő hírességek produkcióit láthatja 
majd közönség, hiszen szép számmal élnek itt ismert zenészek, művészek, sportolók, 
akik szívesen népszerűsítik maguk is lakóhelyüket. A nagy koncert sem maradhat el, 
természetesen annak az együttesnek az előadásában, amely megismertette Veres-
egyház nevét az egész országgal. Igen, a Z’Zi Labor és a Veresi Asszonykórus lép újra 
színpadra, hosszú kihagyás után, a Mézes Mackó kedvéért!
A rendezvény még számos meglepetést tartogat, de már ez is jó ok arra, hogy ne 
siessék el a nyaralást, és töltsék a szünidő első hétvégéjét itthon, Veresegyházon, a 
Medveotthonban és a Barátkozooban. 
 
             
 

A hónap híre

Felemelkedett a torony

Helyére került a veresegyházi Szentlélek temp-
lom toronysisakja, így a város új katolikus temp-
lomának építése a végső szakaszához érkezett. 
Március 11-én, délután 2 órakor érdeklődő soka-
ság fi gyelte, amint a toronydaru a magasba emel-
te az építkezés melletti területen előre megépített 
tornyot, a templom új harangjával.
A nagy precizitást és fi gyelmet igénylő művelet 
rendben lezajlott, és a torony elfoglalta helyét, 
így a beruházás újabb fontos állomása is lezárult.
Képeinken a torony magasba emelése, illetve a 
régi és az új templom tornyai láthatók, olyan hely-
zetben, látszólag egymás mellett, ahogyan már 
nem láthatjuk őket ezután. (Köszönjük Lethenyei 
László különlegesen szép felvételét!)

Színesen

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

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

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

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

Ő is várni fog
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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  n Terjesztve: Csomád, 

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

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

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

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

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

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

CBA Baldauf Kft. és a  Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

Teret a civileknek
 
Épülnek a cselekvés újszerű intézményei Magyarországon: már hét közösség - Ferencváros, Duna-
kanyar, Debrecen, Gödöllő és környéke, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs – tagjai tehetnek saját sorsuk, 
lakóhelyük jobbításáért egy új társadalmi intézmény, a közösségi alapítvány segítségével.

A Magyarországon még alig-alig ismert közösségi alapítványok világszerte sikeres szervezeti koncep-
ciót jelentenek: hatékonyan és a közösség érdekében feltárják és kiaknázzák a helyi erőforrásokat, au-
tonóm módon, demokratikusan működnek, és érzékenyebbé teszik egymás gondolataira, nehézségeire 
a helyi társadalom szereplőit. A világsiker itt nem uniformizált hálózatot jelent: a közösségi alapítvá-
nyok létrehozói mindenütt a helyi szükségletekre reagáló alkotótevékenységet végeznek.

Helyzetkép
2016 végéig a Közös ALAPON program folytatja a sokrétű és testre szabott szakmai támogatását hét 
közösségben, valamint több mint 3 millió forintnyi pénzbeli támogatást is nyújt minden szervezőcso-
portnak, ha sikeresen jegyzik be az alapítványt és helyben 4,5 millió forintnyi támogatást/adományt 
gyűjtenek. A helyi munkán túl 2016-ban cél, hogy megtalálják azokat, akiknek országos szinten fonto-
sak a közösségi alapítványok. 

Kezdeti lépésként TERET NYITUNK címmel rendezték meg a március 18-19-i hétvégén Budapesten 
a Közösségi Alapítványok Első Országos Konferenciáját.
A konferencia első napján neves szakemberek előadásait hallgathatták meg a résztvevők, majd a má-
sodik napon tapasztalatcserére, gyakorlati problémamegoldásra, ismeretszerzésre nyílt lehetőség egész 
napos workshop keretében.

A közbizalomról és a sajátságos helyzetről 
Péterfi Ferenc, közösségfejlesztő, a Közösségfejlesztők Egyesületének tagja és a Civil Rádiózásért 
Alapítvány alapító elnöke kifejtette: a közbizalom főként a társadalom jelenlegi fő alakítói, a politiku-
sok és a hivatalos intézmények magatartása miatt igen alacsony szinten van idehaza. Kérdés, hogy a 
civil társadalom képes-e, s ha igen, milyen eszközökkel, lépésekkel ezen alapjaiban változtatni? Kik 
lehetnek ebben a szövetségesei?

Dr. Kocsis János Balázs egyetemi docens, BME Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja munka-
társa, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke a helyi közösségek társadalmi helyzetéről beszélt. 
Bármilyen lokális erőfeszítés sorsát alapvetően meghatározzák a helyi közösség, sokszor láthatatlan, 
hosszú idő alatt kialakult jellegzetességei, a története és tapasztalatai, a lakosság és közösség attitűdjei. 
Talán legfontosabb és leginkább tárgyalt kérdés a közösségben egymás iránt meglévő bizalom szintje, 
de a külvilág, a fejlesztések iránti hozzáállás, a helyi információs és döntéshozatali struktúrák láthatat-
lan szövedéke is egyaránt meghatározó. Az előadás arra kíván szempontokat adni, miképpen is állnak 
a magyarországi helyi, elsősorban városi, közösségek e téren, és milyen megközelítések lehetnek al-
kalmasak a lakosság bevonására.

Sebestény István statisztikus, nonprofit kutató, a Civitalis Egyesület részéről a civil szektor helyzetével 
foglalkozott, hiszen funkciója, jogi környezete alaposan megváltozott a nemzeti együttműködés rend-
szerében. Ismertette, milyen tendenciák rajzolódnak ki a statisztikai adatokból az elmúlt fél évtizedben, 
és hogyan hatott a támogatási rendszer átalakítása ( szja 1 %) a forrásteremtési lehetőségekre.
Prof. Dr. Utasi Ágnes szociológus, az MTA doktora, egyetemi magántanár, a közösségi kapcsolatok és 
a társadalmi szolidaritás témakörében tartott előadást. 
Az MTA PTI és Szegedi Tudományegyetem 2009-2013 között készült empirikus kutatása alapján ke-
reste választ arra a kérdésre, hogy milyen mértékű a társadalomban az atomizálódás, mi a közösség 
kritériuma, és a közösségi kapcsolatok igényének általánossá válása hozzásegíthet-e a demokratikus 
közélet fellendüléséhez. Bemutatta, hogy a fogyasztói társadalom működésével miként rombolja a 
kapcsolatokat és közösségeket, illetve milyen esély kínálkozik azok építésére.

Scsaurszki Tamás, a Közös ALAPON program vezetője arról beszélt, hogy a közösségi alapítványok 
miért csak 15 éves késéssel jutottak el Magyarországra, illetve elmondta, mit és hogyan tehet a kö-
zösségi alapítványok fejlődéséért az országos program, amely régiónkban, Gödöllőn és környékén is 
működik már.

Április 17. és Május 8.

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. 

Árusoknak a részvétel regisztráció köteles. Kereskedők nem vehetnek rész a börzén!
A program terjesztése kizárólag helybeli, kistérségbeli fórumokon ajánlott és megengedett.
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Gazdaság

Pályázatok

A kistérségünkben működő CBA az új Veres Center megépítésével nemcsak 
korszerű, kényelmes és minden igényt kielégítő bevásárlási lehetőséget te-
remtett a városban és a környező településeken élőknek, hanem a régi Center 
épületének bérbe adásával új kereskedelmi szolgáltatókat is a városba vonz. 
Így egyre több minden elérhető lesz az ittenieknek, és egyre kevesebbszer 
kell távolabbra utazniuk egy-egy különleges holmiért. A régi Center épüle-
tének felújítása, az új céloknak megfelelő belső kialakítása hamarosan véget 
ér, és az óriási területen néhány nagyobb, és több kisebb üzletnek megfelelő 
teret alakítanak ki. Nagyobb üzletet nyit majd itt a Rossmann, és hasonló, 
ismert és közkedvelt cégeket várnak ide bérlőként. Egy biztos: a vásárlók 
csak nyerhetnek, ha újra beindul az élet ebben az épületben is…
 Az új Veres Center nemcsak szolgáltatásaival, hanem további újdonságok-
kal is kedveskedik vevőinek. A pékségben folyamatosan készülnek az egész-
séges, kiváló minőségű összetevőkből álló új termékek, a legújabb sláger a 
Tavaszi kenyér, melyet 239 Ft/450 gr bevezető áron kínálnak. Ugyanabból 
az alapanyagból készül a tavaszi stangli (45 Ft/db), és a tavaszi baguette 
(199 Ft/db).
A másik idei újdonság az Ősi gabonás kenyér, amely 400 grammos, és 279 
forintba kerül darabonként. A hozzá kapcsolódó termék az Ősi gabonás csa-

vart, amelyet 89 Ft/db áron vásárolhatunk meg.
A két új kenyérféleség bevezetése is része annak a törekvésnek, melynek 
keretében a CBA Centerek egyre szélesebb választékban kínálnak az egész-
séges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen glutén-, laktózmentes, illetve bio élel-
miszereket. 
Ugyanezen elv alapján működnek a térségi boltok grillbárjai, ahol valóban 
fi nom, minőségi alapanyagokból készült, házias ételekkel várják a vendége-
ket. A grillbárokban elvitelre is lehet vásárolni, és rendelni is lehet: akár a 
hétvégi ebédet is érdemes itt beszerezni, ha valaki nem tud a főzéssel foglal-
kozni. A két fogásos menü ára mindössze 750 Ft/adag.
Az egészséghez azonban nemcsak a megfelelő táplálkozás, hanem a mozgás 
is elengedhetetlen. A Veres Center mögötti területen elkészült már a játszó-
tér – a parkosítás itt, és az áruház környékén folyamatosan zajlik - , így a 
környékbeli gyerekek, csakúgy, mint a boltba érkező családok gyermekei, 
játszhatnak, hintázhatnak a friss levegőn. A Baldauf Kft. a Veresegyházon 
április 10-én megrendezésre kerülő Futófeszt kiemelt, bronz fokozatú támo-
gatója is, a versenyre többek között ásványvizet, gyümölcsöket ajánlott fel, 
így vállalva részt az itt élők közérzetének még jobbá tételében.

És természetesen a tavaszi kedvezmény-meglepetés sem marad el: a Szada 
Centerben április 1-jétől a hétfőn, kedden és szerdán vásárlók minden ter-
mék árából 10% kedvezményt kapnak, kivéve természetesen az egyébként 
is akciós árucikkeket. 

Az idei évben megjelenik valamennyi vidékfej-
lesztési pályázat, a rendelkezésre álló összesen 
1300 milliárd forintnyi forrásból 610 milliárdra 
már jelentkezhetnek az érintettek. Kiemelt cél 
a munkaerő-igényes ágazatok - állattenyésztés, 
kertészet, erdőgazdálkodás - fejlesztése, valamint 
a mezőgazdasági termékek feldolgozását segítő 
beruházások támogatása, megfelelő STÉ üzem-
méret mellett (STÉ= Standard Termelői Érték). 
A pályázatok szakaszosan, több időpontban, de 
folyamatosan nyújthatók be egészen 2018. márci-
usig vagy a keret kimerüléséig.
 
1) Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP2-
6.3.1-16) – megjelent 2016. februárban
Azok pályázhatnak, akik a versenyképes méretha-
tékonyságot (6 000 € STÉ) még nem érték el, de 
adottságaik és ambícióik alapján fejlődő képesek  
vagy a meglévő termékszerkezet (6 000 - 25 000 
€ STÉ) piaci pozíciójának stabilizálását, fejlesz-
tését tűzték ki célul a termékszerkezet korszerű-
sítése, a megtermelt alapanyagok feldolgozásával 
hagyományos, kézműves termékek előállítása, a 
termelési mód korszerűsítése, jövedelemszerzés 
és a foglalkoztatás erősítése érdekében. 

2) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, 
élelmiszeripari fejlesztés a feldolgozásban 
(ÉLIP) – (VP3-4.2.1-16) meghirdetve 2016. ja-
nuárban, 151 mrdFt áll rendelkezésre
Azok kaphatnak 25- 60% vissza nem térítendő tá-
mogatást, akik vállalják az élelmiszeripar ágazati 
innováció ösztönzését, ezáltal az elavult techno-
lógiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések 

mentén új munkahelyek teremtését. Támogatható 
új gépek, berendezések, anyagmozgatáshoz és 
rakodáshoz szükséges eszközök beszerzése, vál-
lalatirányítási rendszerek, IT szoftver és hardver 
beszerzése, a célterülethez tartozó tevékenységet 
szolgáló épületek, építmények kivitelezése, meg-
lévő építmények energiamegtakarítási rendszerei-
nek fejlesztése (külső szigetelés, nyílászárócsere, 
fűtéskorszerűsítés).
 
3) Kertészet korszerűsítése - folyamatosan ke-
rül meghírdetésre összesen 75 mrdFt értékben
A kertészeti ágazat a mezőgazdaságon belül az 
egyik legmunkaigényesebb, így a legtöbb embert 
foglalkoztató terület, ezért az ágazatok további 
fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb 
technológiák alkalmazása a cél. Pályázni lehet 
többek között az alábbiakra:
 
a. Üveg és fóliaházak létesítése (VP2-4.1.3.1-
16) – megjelent 2016. februárban
Üveg és fóliaházak létesítéséhez 40-60%-os visz-
sza nem téritendő támogatás igényelhető.

b. Ültetvénytelepítés öntözés kialakítással 
(VP2-4.1.3.1-16)  - megjelent 2016. februárban
Gyümölcsültetvények telepítéséhez 40-60%-os 
vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

c. Gyógy és fűszernövény termesztés fejlesztése 
(VP2-4.1.3.2-16) - megjelent 2016. februárban, 
3 mrdFt értékben
Évelő gyógy, aroma és fűszernövények telepítése, 
meglévők korszerűsítése, új cserjés, nem cserjés 
és félcserjés ültetvények létrehozása, támrendszer 

kialakítása/felújítása, kerítés építése/felújítása, 
talajtakarás kialakítása kapcsán igényelhető 40-
60%-os vissza nem térítendő támogatás.

d. Gomba és hűtőházak, komposztüzemek épí-
tése/korszerűsítése, energiahatékonyság javí-
tása (VP5-4.1.3.4-16) - megjelent 2016. febru-
árban
A fejlesztésének feltétele a jelenleginél korsze-
rűbb technológiák alkalmazása, a gombatermesz-
tés és a hűtőházak versenyképességének, hozzá-
adott érték termelésének fokozása az új, innovatív 
és környezetbarát termesztési technológiák és 
termesztési módok elterjesztésének 40-50%-os 
vissza nem térítendő támogatása révén.

e. Kertészeti ágazat technológiai fejlesztés ki-
alakítása öntözéssel (VP2-4.1.3.4-16) - várható-
an 2016 áprilisában 54 mrdFt forrással jelenik 
meg a pályázati felhívás A vissza nem térítendő 
támogatás mértéke várhatóan 40-50% lesz.

f. Kertészeti gépbeszerzés támogatása (VP2-
4.1.3.5-16)
Kertészeti gépek fejlesztéséhez 40-60%-os vissza 
nem térítendő támogatás igényelhető várhatóan 
2016 júniusától.
 
FIGYELEM! Megváltoztak a pályázási felté-
telek! A támogatást igénylőknek a pályázatot 
a támogatási kérelem benyújtására szolgáló 
elektronikus felületen kell benyújtania, üzleti 
terv csatolása mellett!
További információ partnerünk honlapján: www.
arundo.hu

A CBA ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Hatalmas források a vidék fejlesztésére - Pest megyében is

Ínycsiklandó és egészséges Tavaszi kenyérŐsi gabonás kenyér szintén újdonság
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A hónap témája

Robbant a hír a médiában, hogy a három gyerme-
kes, új lakást vásárló családok 10 millió forintot 
kapnak az államtól. Jól járnak a két gyermeket 
nevelők is, és a korábbinál 10%-kal nagyobb 
támogatást kapnak azok is, akik használt lakást 
vennének. A bankok nem tekintik édes gyerme-
küknek ezt a támogatási formát, ami abból is 
kiderül, hogy egyedül a legnagyobb lakossági 
ügyfélkörrel bíró, hazai pénzintézet reagált meg-
keresésünkre. 
Összegyűjtöttük - a teljesség igénye nélkül - amit 
a rendelet kapcsán tudni érdemes a Családi Ott-
honteremtési Kedvezményről, a CSOK-ról. 

Kik vehetik igénybe?
A CSOK-ot bárki igényelheti, aki együtt él gyer-
mekével, legyen egyedülálló, éljen házasságban, 
illetve élettársi kötelékben. Gyermeket ígérve 
csak fiatal házasok kapnak támogatást. „Fiatal 
házaspárnak azok a házastársak számítanak, akik 
közül a CSOK iránti kérelem benyújtásának idő-
pontjában legalább egyikük még nem töltötte be 
a 40. életévét (korábban mindkettejüknek 40 év 
alattinak kellett lennie).”
Az igénylőnek legalább 180 nap folyamatos tár-
sadalombiztosítással kell rendelkeznie, belföldön, 
vagy külföldön. Ha a 10 milliós támogatást céloz-
za meg a pályázó, akkor 2 éves folyamatos társa-
dalombiztosítást kell igazolnia. 

Kik nem kaphatnak CSOK támogatást?
Nem jár a támogatás bizonyos bűncselekmények 
elkövetőinek, azoknak, akik jogosulatlanul vettek 
igénybe otthonteremtési támogatást, nincs 180 
nap folyamatos társadalombiztosításuk, KHR 
listán szerepel a nevük (központi hitelinformáció 
rendszer, korábban BAR lista).

Mekkora a támogatás összege?
A támogatás, új lakás építése, vásárlása esetén:
Egy gyermek     600.000 Ft
Két gyermek  2.600.000 Ft
Három gyermek                               10.000.000 Ft
Négy, vagy több gyermek                10.000.000 Ft

A támogatás használt lakás vásárlása, bővítése 
esetén:
Egy gyermek 
 40-55 nm között      550.000 Ft
 55 nm felett      600.000 Ft 
Két gyermek
 50-65 nm között      880.000 Ft
 65-80 nm között            1.100.000 Ft
 80 nm felett                             1.430.000 Ft
Három gyermek   
 60-75 nm között             1.320.000 Ft
 75-90 nm között             1.650.000 Ft
 90 nm felett               2.200.000 Ft 
 
Négy, vagy több gyerek 
 75-85 nm között             1.760.000 Ft
 85-100 nm között   2.200.000 Ft
100 négyzetméter felett   2.750.000 Ft 
 
Újnak számít – a rendelet értelmében – az a lakás, 
mely a kérelem benyújtásakor használatbavéte-
li engedélyt, vagy a használat tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítványt kapott, és építési 
engedélyét 2008. július elsején, vagy később állí-
tották ki.  Az emeletráépítéssel, tetőtér beépítéssel 
létrehozott lakótér is új lakásnak számít.

Van-e korlátozás a lakás értékére nézve?
Új lakás esetén nincs. A használt lakás négyzet-
métere nem lehet drágább, mint 350 ezer forint 
és a teljes vételárat területenként szabályozza a 
jogalkotó. 

A közép-magyarországi régió városaiban 28 mil-
lió forintnál drágább lakás nem kap támogatást a 
CSOK keretein belül. 

Hány gyereket vállalhatnak a pályázók?
10 milliós támogatásért három gyermeket, egyéb-
ként legfeljebb kettőt. Három gyermek esetében 
10, kettő esetében 8, egy esetében 4 év alatt kell 
megszületniük a gyermekeknek. A meg nem szü-
letett gyermekek után felvett támogatást a határ-
idő lejártát követő 60 napon belül - késedelmi ka-
mattal – vissza kell fizetni.

Hol és mennyiért igényelhető a támogatás?
Bankoktól kérhető a támogatás, a jogosultság el-
bírálásáért legfeljebb 30.000 Ft-ot kérhet a pénz-
intézet. Ha hitelt is igénybe vesz az ügyfél, a díj 
magasabb is lehet, ezt nem szabályozza a rende-
let, érdemes előre tájékozódni.
 

LAKJUNK JÓL – MÁR IGÉNYELHETŐ A CSOK

Napvilágra került a kormány gazdaságélénkítést 
célzó törvénycsomagja, melynek egy régóta várt 
pontja az új lakások áfáját 27%-ról 5%-ra mér-
sékli. Az intézkedés ideiglenes, a 2016 és 2019 
közötti időszakra érvényes.  További változások 
is hivatottak a lakásvásárlás, építés kedv serken-
tésére. Ezúttal az építési engedélyezési eljárás-
sal kapcsolatos változásokat tekintjük át. 
Szakértő segítségért Jovanovic Dragutin építé-
si csoportvezetőhöz fordultunk. Írásos válaszát 
szerkesztett formában adjuk közre.  

Az építéshatósági engedélyezési eljárásokat 
érintő legjelentősebb változás, hogy a legfeljebb 
300 m2 hasznos alapterületű lakóépületek épí-
téséhez nem kell építési engedélyt kérni. Elég a 
456/2015. (XII. 29.) Kormány rendeletben fog-
laltak szerinti bejelentés.

Az építető az elsőfokú építéshatóságnál megte-
szi a bejelentést és mellékeli a kormányrendelet 
1. melléklete szerinti dokumentációt. Ennek tar-
talmaznia kell egy 1:200 léptékű helyszínrajzot, 
utcakép rajzot, nézetrajzokat (közismerten hom-
lokzati rajzokat), valamint egy műszaki leírást, 
a tervező nyilatkozatát az alapvető követelmé-
nyek betartására vonatkozóan, az épület ismer-
tetését és a helységlistát, terület kimutatással. 
Alaprajzokat, metszeteket nem kell csatolni.

A hatóság megvizsgálja a bejelentés tartalmát, 
valamint azt, hogy az épület a megengedett leg-
nagyobb beépítettségnek, a megengedett legna-
gyobb építménymagasságnak, beépítési módnak 
és szabályozási vonalnak - megfelel-e?

A hatóság számára 8 nap áll rendelkezésre, hogy 
tájékoztassa az építtetőt a bejelentés hiányossá-
gairól és felhívja a figyelmét arra, ha a bejelen-
tés nem megfelelő. Közli az építtetővel az ennek 
ellenére folytatott építési tevékenység jogi kö-
vetkezményeit. 
A bejelentés megtételét követő naptól számított 
15. nap után az építtető megkezdheti az építési 
tevékenységet, figyelemmel az építési naplóval 
és a kivitelezéssel kapcsolatos jogszabályokra.

A fentiek alapján leszögezhető, hogy számos 
jogszabály betartása továbbra is kötelező, de a 
hatósági engedélyezés - mint egyfajta előzetes 

ellenőrzés - teljesen kimarad. Ezáltal nagy fe-
lelősség hárul elsősorban a tervező építészre, 
továbbá a felelős műszaki vezetőre, a műszaki 
ellenőrre és az építtetőre.

Az épületet 10 éven belül meg kell építeni. Ha a 
munka tovább tart az épületet a hatóság elbon-
tathatja!
A bejelentés alapján megépített lakóépületre – 
annak megépítéséről – a telek fekvése szerinti 
település jegyzőjétől hatósági bizonyítványt kell 
kérni.
A hatósági bizonyítványért, az építésre vonatko-
zó bejelentés megtételétől számított három éven 
belül nem kell „igazgatási szolgáltatási díjat” 
fizetni. Ezt követően az igazgatási szolgáltatási 
díj mértéke, évente 200 000 forinttal nő. Így a 
tízedik évben megépített épületre a hatósági bi-
zonyítvány „díja” eléri az 1 400 000 forintot.

Elgondolkodtató – a változások okán- a szakértő 
által felvetett kérdések sora:

Mi lesz az települések sokéves munkájával ki-
alakított utcaképével? 
Bizonyosan sérül az épített környezet, mint ér-
ték.
A hatályos rendelkezések értelmében a közvet-
len szomszédok csak akkor szereznek tudomást 
az építkezésről, amikor az elkezdődik és jogor-
voslati lehetőségük csak a bíróságnál van.
A kivitelezési, illetve a megfelelő szintű enge-
délyezési dokumentáció hiányában megoldott-e 
a kivitelezés megfelelő szakszerűsége és minő-
sége?
Az előbb említett dokumentáció hiányában, ho-
gyan oldható meg a hatékony építésfelügyeleti 
ellenőrzés?
Hozható-e az építtető olyan helyzetbe, hogy 
előzetes hatósági kontroll hiányában, szabály-
talanság miatt a megkezdett építkezést az épí-
tésfelügyelet leállítja, vagy a drága pénzen meg-
épített lakóházát a hatóság részben vagy teljesen 
elbontatja?

Különböző fórumokon az építész szakma, a 
lakosság és nem utolsó sorban a hatóságok ré-
széről is elhangzottak az ehhez hasonló észre-
vételek. Értesülések szerint hamarosan születik 
döntés a szükséges módosításokról.

Változtak az építésügyi szabályok

Forrás: A Kormány 16/2016. (II. 10.) Korm. ren-
delete az új lakások építéséhez, vásárlásához kap-
csolódó lakáscélú támogatásról, 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt la-
kás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről, 
www.portfolo.hu

Új építésű lakások is szép számmal várják 
lakóikat
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Közélet

A hónap híre

Országfutás
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság a Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére és a 
katonai hivatás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítésére „To-
borzó Országfutás 2016” elnevezésű rendezvényt szervez, mely érinti 
Veresegyházt, Erdőkertest, Vácegrest  és  Galgamácsát is.  

A váltófutás Budapestről indul 2016. április 13-án, és 27 nap alatt, 207 
település érintésével 2016. május 20-án ér vissza a célba.

A rendezvényen a futás útvonalába eső lakosság is részt vehet, a szerve-
zők esősorban a diákok közreműködésére számítanak. 
A településeken más program is kapcsolódhat a váltófutáshoz: Galgamá-
csára a futók 2016. április 13-án a délutáni órákban érkeznek, amelyet kö-
vetően koszorúzással egybekötött megemlékezésre kerül sor a település I. 
Világháborús emlékművénél.

Az esemény hagyományosan a polgármester, Pásztor Béla felszólalásával 
vette kezdetét, beszámolva az elmúlt év történéseiről, és ismertetve az aktu-
ális pénzügyi év célkitűzéseit.
Elsőként a városra vonatkozó legfrissebb adatokat sorolta fel, kiemelve, 
hogy a 18 ezer fős Veresegyházon élénk közélet zajlik, amit jól reprezentál, 
hogy 50 civil szervezet működik itt. A gazdasági és népességi mutatókról is 
jókat hallottunk: 2221 bejelentett vállalkozás működik, a munkahelyek szá-
ma 5 ezer, 2 ezer általános iskolás és 900 óvodás gyermek van a városban.
Az elmúlt év legnagyobb beruházásai között elsőként említette az önkor-
mányzati bérlakás-vásárlást, melynek köszönhetően már 175 bérlakással 
rendelkezik a város. Az erre fordított körülbelül egymilliárd forinton felül 
450 millió forintot költött a város olyan ingatlanok megvásárlására, amelyek 
a hosszú távú fejlesztések szempontjából fontosak.
Szintén kiemelkedő adat a fejlesztések sorában, hogy az elmúlt évben 20 
hektár erdő telepítését végezte el az önkormányzat a város körül – ez több-
szöröse a korábbi évek fásítási programjainak.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is körülbelül 3 milliárd forint értékben ter-
vez a város vezetése fejlesztéseket a 2016-os, 12 milliárd 700 millió forintos 
éves költségvetésből.

A termálfürdőre még várni kell

Ebből jut a termálfürdő tervezett építéséhez szükséges feltételek kialakítá-
sára, például körforgalmak megépítésére a Mézesvölgyi iskolánál és a Patak 
utcánál. Magának a fürdőnek a fi nanszírozása érdekében az önkormányzat 
egyébként kötvény kibocsátást tervezi a jövőben. Ez a nagyberuházás még 
várat magára, hiszen meg kell teremteni az anyagi feltételeit. Ami azonban 
bizonyosan sorra kerül ebben az évben, az a Lévai utcai és a Széchenyi téri 
óvodák bővítése, új tornaterem építése a Fabriczius iskolában, további útépí-
tések elsősorban a Viczián területén. A jövőbeni fejlesztések megalapozására 
újabb ingatlanokat vásárol majd az önkormányzat, és elkészíttetik a terve-
ket az Újiskola utcában megépítendő sportcsarnokra. A lehetőségek szerint 
akár új épület felépítésével, akár a meglévő iskola egy részének átadásával, 
de ebben az évben önálló középiskola indítását tervezi az önkormányzat, és 
továbbra is napirenden van az M3 autópályához való közvetlen csatlakozás 
kiépítése. 
Veresegyház tavaly kezdte meg új katolikus templomának építését, melyet 
az ütemezés szerint idén május 14-én, Pünkösdkor adnak majd át, nemcsak 
a gyakorló hívőknek, hanem az itt élő családok mindegyikének, hiszen kö-
zösségi terei lehetővé teszik koncertek, családi programok megvalósítását is.
Végezetül a polgármester megköszönte a testület egy éves munkáját, és 
köszönetet mondott a lakosság együttműködéséért, támogatásáért, de azt is 
hangsúlyozta, hogy az ellenzőknek is köszönet jár, hiszen átgondolásra, na-
gyobb megfontoltságra késztetik az önkormányzatot az egyes döntéseknél.

Vita a tudatos tervezésről

A lakossági felvetések sorát Tóth József nyitotta, aki több kérdést is intézett 
az önkormányzathoz. Felrótta, hogy a korszerűsítést követően sok helyen 
gyenge a közvilágítás – ez tavaly is szóba került (szerk.) -, és hogy a város 
nem élt az önálló rendőrkapitányság létrehozásának lehetőségével. Költség-
vetéssel kapcsolatos kérdését Gáncs Gábornak és Szalontai Boldizsárnak 
tette fel, arról érdeklődve, miért szavaztak nemmel az idei költségvetési vi-
tában. 
Válaszában Szalontai Boldizsár képviselő elmondta, hogy mint tavaly, úgy 
az idén sem bánta meg, amiért nemmel szavazott, hiszen azt látja, hogy újra 
nő a hitelállomány: az új költségvetésben már 4.1 milliárd forintnyi hitel 
szerepel. Felsorolta tételesen az okokat is, amiért az idei költségvetéssel nem 
ért egyet: nincs benne forrás a termálfürdő építésére, a körforgalmakra, az 
Álomhegyi tóra, a régi öntöde tornacsarnokká való alakítására, és nem látja 
a hosszú távra vonatkozó előretervezést sem a fejlesztésekben.
Pásztor Béla azzal reagált a hitellel kapcsolatos kifogásokra, hogy éppen az 
előretervezés miatt van szükség hitelfelvételre. Példaként említette, hogy tíz 
év múlva vélhetően kétszer ennyi autó lesz majd a városban, és erre számít-
va az utakat most, hitelből kell felkészíteni a fokozott igénybevételre, nem 
akkor kell elkezdeni, ha már nem lehet közlekedni.
Azt is kiemelte, hogy ha nem vett volna fel hitelt a város annak idején ipari 
parkok létesítésére, ma nem számolhatna 3 milliárd forintos iparűzési adó-
bevétellel a költségvetés – a fejlesztésre felvett hitel így mindig megtérül. 
Ugyanakkor azt is hozzátette, lezárva a témát, hogy a „hitel egy nagyon ér-
zékeny zongora, tudni kell, hogy meddig nyomhatja az ember a billentyűt.”
 Aranyosi Miklós, aki pár éve költözött a városba, korábbi lakhelyével, Sá-
rospatakkal hasonlította össze a fejlődést, és úgy vélte, az iparnak köszön-
hetően tudott Veresegyház más településekhez mérve jelentősen előrelépni. 
Észrevételt is tett: az Ivacson, az Árpád úton látna szívesen járdát, illetve 
sebességkorlátozást.  Petrik József a Temető utca egyirányúsítását helyesnek 
tartotta, de felhívta a fi gyelmet arra, hogy a pékségnél sokan parkolnak úgy, 
hogy elállják a kapukat a tulajdonosok elől, ezért Megállni tilos tábla kihe-
lyezését javasolta.
A közmeghallgatás végére valamennyi felvetésre megnyugtató válasz érke-
zett, kivéve az utolsót, amelyben a kóbor kutyák elhelyezéséről volt szó. Ezt 
a feladatot egyelőre a Gamesz látja el, de abban egyetértettek a jelenlévők, 
hogy ezt a problémát is meg kell oldani mielőbb.  
   

KÖZÉPPONTBAN ISMÉT A HITELEK
A térségközpont egyik legnagyobb közéleti eseménye évente a 
közmeghallgatás, melynek során Veresegyház képviselő-testülete 
személyesen találkozik a lakossággal, meghallgatja felvetéseiket, 
megválaszolja kérdéseiket. Idén március 17-én, csütörtökön este 
került sorra a városgyűlés, ami tekintve a nem túl szerencsés, hét-
köznap kora esti időpontot, a tavalyinál lényegesen kevesebb ér-
deklődőt vonzott a helyszínre, a művelődési ház színháztermébe.

A testület több tagját személyesen is megszólították a felszólalók

Kevesebben jöttek el, mint tavaly



Megjelentek az első, Pest megye települési ön-
kormányzatai számára is igénybe vehető VEKOP 
források felhívásai. 

VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése

A kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási ak-
tivitásának növelése c. felhívás a gyermekellátó 
kapacitások növelésével a kisgyermekes szülők 
munkába állása feltételeinek javulását hivatott 
elősegíteni. A létrejövő új kapacitások lehetősé-
get adnak arra, hogy az eddig férőhelyhiány miatt 
elutasított gyermekek szülei visszatérhessenek a 
munka világába. A megyei területfejlesztési prog-
ram célként határozta meg ezen kapacitások igé-
nyekhez történő igazítását.
Támogatható tevékenységek:
Intézmény infrastrukturális fejlesztése, bővítés, 
átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, 
a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését 
is; férőhelyek bővítése; új telephely vagy szolgál-
tatás létesítése; új építés, ingatlankiváltás; udvar, 
játszóudvar felújítása (pl.: kerékpár- babakocsi 
tároló létesítése, kerítés építése, javítása; zöldte-
rület-fejlesztése, növelése; ivókút építése); bezárt 
telephely újranyitása; szocializációt, mozgásfej-
lesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős 
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesz-
tése; tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyi-
ség létesítése, felújítása.
Pályázható eszközbeszerzés, beleértve: a bútorok 
és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai be-
rendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktá-
roló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő 
eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgálta-
táshoz kapcsolódóan; az informatikai eszközök, 
berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. 
wireless) technológiák beszerzését.
Pest megyében az első benyújtási szakaszban 
rendelkezésre álló keretösszeg 4,125 milliárd Ft 
(összesen pedig 5,115 milliárd Ft) a támogatott 
kérelmek várható száma: 30 db.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 
11-től 2016. május 31-ig lehetséges.

VEKOP-6.2.2-15 A leromlott településrésze-
ken élő alacsony státuszú lakosság életkö-

rülményeinek javítása, társadalmi és fi zikai 
rehabilitációja Pest megyében

A leromlott településrészeken élő alacsony stá-
tuszú lakosság életkörülményeinek javítása, tár-
sadalmi és fi zikai rehabilitációja Pest megyében 
c. felhívás a települések fejlődése során létrejött 
szegregálódó, társadalmi és környezeti kockáza-
tot jelentő területek fejlesztését, a település életé-
be történő bekapcsolását segíti elő.
Főbb támogatható tevékenységek:

Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő la-
kóépületek közös tulajdonú részeinek energiaha-
tékonyság javításával egybekötött korszerűsítése, 
felújítása, modern szociális bérlakások kialakítá-
sa, komfortosítása, önkormányzati vagy nonprofi t 
szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a 
fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába 
kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik 
megszüntetése.
A felhívás keretében a támogatási kérelem be-
nyújtására kizárólag konzorciumi formában van 
lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag települési 
önkormányzat lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat-
nak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

• helyi önkormányzat
• helyi önkormányzati költségvetési irányító és
 költségvetési szervek
• Magyarország területén alapított és itt szék- 
 hellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szer-
 vezetek
• egyházi jogi személy
• helyi nemzetiségi önkormányzat
• önkormányzati többségi tulajdonú nonprofi t 
 gazdasági társaság
• társasházak, lakásszövetkezetek
A támogatott kérelmek várható száma: 2-3 db.
A támogatási kérelem benyújtása 2016. április 29-
től 2016. június 27-ig lehetséges.

VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfej-
lesztés Pest megyében

A Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyé-
ben c. felhívás a kerékpáros hivatásforgalom és 
turizmus biztonságos kiszolgálását, a közlekedés-
biztonságot, a forgalomcsillapítást és az akadály-
mentesítés elvégzését segíti Pest megye településein. 
Főbb támogatható tevékenységek:

1. Kerékpáros-barát fejlesztés:

Teljes település vagy településrész közlekedési 
úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása kerék-
párforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.
Települések, vagy településközpont és lakott te-
rületen kívül elérhető lakott településrész közötti 
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.
Nem megyei jogú város esetében országos közút 
teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcio-
nális egysége mentén (pl. településközpont és a 
település szélén egy lakóterület közötti szakasza) 
létesül kerékpáros útvonal.
Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek 
és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi 
útvonal kialakítása.
Országos (OTrT) vagy nemzetközi (EuroVelo) 
kerékpáros turisztikai útvonalra ráhordó, meg-
szakítás nélküli regionális kerékpáros turisztikai 
útvonalfejlesztés.

2. Módváltás, közlekedésbiztonság, forgalomcsil-
lapítás, akadálymentesítés

Biztonságos – szükség szerint térfi gyelő rendszer 
kialakításával - P+R, B+R és K+R4 parkolóhelyek 
és rendszerek kialakítása, meglévők rendezése, 
korszerűsítése, közlekedésbiztonsági beruházás 
(gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések 
kialakítása, kivilágítása, fejlesztése, csomópontok 
forgalomlassító és csillapító átépítése, fejlesztése, 
települési kapuk kiépítése, közlekedésbiztonsági 
intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, 
forgalmi sávok újraosztása, szűkítése, stb.). For-
galomcsillapítás a fenntartható városi közlekedés, 
valamint az élhetőbb városi környezet megterem-
tése érdekében, Lehetséges tevékenységek pl. 
építések, átépítések, bontások, forgalomtechnikai 
beavatkozások, zöldterület-fejlesztés, forgalmi 
rend átalakítása, stb.
Intelligens, fenntartható városi közlekedést előse-
gítő informatikai, forgalomirányítási fejlesztések.
Települési parkolási rendszer infrastrukturális 
és vagy informatikai korszerűsítése, fejlesztése, 
kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul 
a városközponti területeken áthaladó meglévő 
gépjárműforgalom mértékének és sebességének 
a csökkentéséhez (parkolóházak, mélygarázsok, 
parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, kialakítása).
Gyalogos közlekedés feltételeinek a javítása a 

közösségi közlekedés átszállási pontjaihoz kap-
csolódóan, különös tekintettel a közterületi köz-
lekedési felületek akadálymentesítésére a fogya-
tékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt 
nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkozta-
tottságának a segítése érdekében, pld. közösségi 
vagy egyéni közlekedésben, a mozgáskorlátozott 
vagy problémás közlekedésű csoportok munkába 
jutásához és mindennapi közlekedéshez használt 
infrastruktúra akadálymentes ki- és átalakításával.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra ren-
delkezésre álló tervezett keretösszeg, összes el-
számolható költség alapon 1 800 millió Ft. A tá-
mogatott kérelmek várható száma: 4-6 db.

A konzorciumi formában megvalósítandó projekt 
esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást 
igénylő helyi önkormányzat lehet.
A támogatási kérelem benyújtása az első szakasz-
ban: 2016. április 8-tól 2016. május 30-ig lehet-
séges.
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Közélet
AZ ELSŐ PÁLYÁZATOK ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE

10 ÉVES A KISTÉRSÉG ÚJSÁG !

FIGYELEM!
ÁLMAINK ÜZLETKÖTŐJÉT KERESSÜK

10 éve bevezetett térségi magazinunk és webol-
dalunk üzleti célú felületeinek értékesítésére!

Légy sikerorientált, kreatív, tárgyalóképes, alkal-
mazkodj rugalmasan az ügyfelek elképzeléseihez, 

de képviseld jól a közös érdekeinket. Legyen 
számodra szent a lapzárta ideje, a pontosság és a 
precizitás, és legfőképpen szeresd az embereket, 

a munkádat, és minket!:) 
Nem bánod meg!

Ha magadra ismersz, jelentkezz az akisterseg@
freemail.hu –n egy rövid 

bemutatkozással.
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Kultúra

„Éljen minden bájos, szép nő!”

Életünk első percétől az utolsóig nők vesznek kö-
rül bennünket, férfiakat - ők segítenek elviselni 
fájdalmunkat, osztoznak örömünkben, eltüntetik 
homlokunkról a napi gondok okozta ráncokat, 
mosolyuktól kiderül az ég, hűvös kezük érinté-
sétől messze szalad belőlünk a betegség. Szerel-
meink, asszonyaink, anyáink ők – az élet forrásai 
és fenntartói, életünk jobbik részei. Azt kívánom, 
hogy legyen minden nap nőnap, érezzék a höl-
gyek folyamatosan szeretetünket, figyelmünket. 
– kezdte ünnepi megnyitóját dr. Sajó Gyula pol-
gármester úr a 99. Nemzetközi nőnap apropó-
ján tartott ünnepségen. A köszöntő szavak után 

a Kisvakond óvoda ügyes apróságai varázsoltak 
mosolyt a klubtermet zsúfolásig megtöltő ünne-
peltek és az ünneplők arcára. Az ovisok a fellé-
pésük végeztével egy-egy szál virággal köszön-
tötték a jelenlevő nőket, majd a TomCatBand 
művészeinek műsora következett. A változatos, 
régi és új dalokat, klasszikus műveket és örök-
zöldeket pontos arányérzékkel tartalmazó műsor 
utolsó – kissé az alkalomhoz módosított szövegű 
- dalát a közönség már együtt énekelte a zené-
szekkel: kívánok én nagyon sok boldog nőnapot! 
A rendezvény végén az önkormányzat vendégül 
látta a megjelenteket, a finom debreceni, puha 
kenyér mellett vidáman beszélgettek a vendégek, 
emlékeztek régi nőnapokra, dicsérték a műsort, 
és ígérték, hogy jövőre, a századik Nőnapon is itt 
lesznek.

Március hőseire emlékezett 
Váckisújfalu

Az ünnep a már hagyományos tisztelgő ágyúlö-
véssel kezdődött, majd a szépszámú ünneplő kö-
zönség emlékező menetben haladt a Veresegyházi 
Katonai Hagyományőrző Egyesület tagjaival a 
Szent Erzsébet parkig. Kossuth, Petőfi, Vasvári, 
Táncsics és a többi, nevével fennmaradt vagy 
névtelenül hősi halált halt forradalmárra és örök 
érvényű eszméket alkotott forradalmukra emléke-
zünk ma. Máig ható elvek: a szabadsághoz, de-
mokráciához, szólás- és vallásszabadsághoz, ön-
rendelkezéshez való jog, a mások befogadásának, 
elismerésének szükségessége, a közösség össze-
fogásában rejlő erő – többek között ez a forrada-

lom öröksége. Tisztelettel és csodálattal hajtsunk 
fejet azok előtt a fiatal emberek előtt, akik a leg-
drágábbat, életüket adták a hazának, a hazának, 
amelyet mai fiaiként próbálunk több-kevesebb si-
kerrel szolgálni. – mondta dr. Sajó Gyula polgár-
mester úr ünnepi beszédében. A hagyományőrzők 
’48-as gyalogsági szakaszának sortüzét követően 
az óvodások műsorának tapsolhattak a megje-
lentek. Ezt követően a Corvin udvarban minden 
érdeklődőnek lehetősége volt megismerkedni a 

szabadságharc katonai történetével, kézbe venni a 
kardok, puskák, pisztolyok korhű utánzatait, fel-
próbálni a csákókat. Öröm volt látni, hogy milyen 
sokan jöttek el, cáfolva a nemzeti ünnepek iránti 
közömbösségről szóló híreket. Emlékezés, tiszte-
let, identitástudat és ismeretterjesztés egy helyen 
– soha rosszabb megemlékezést!

Váckisújfalui óvodások a népzenei  
koncerteken

Az óvodásokkal népzenei bérletünk második elő-
adásán vettünk részt márciusban a váci Madách 
Imre Művelődési Központban.
Az első alkalomra februárban került sor. Ekkor a 
Tükrös Zenekar adott koncertet a gyermekeknek, 
majd egy táncházba hívogatottak bennünket.  A 
Művelődési Központ aulájában a zenekar nótáira 
együtt ropták kicsik és nagyok. A délelőtt a far-
sang jegyében telt el. A Tükrös zenekar nem 
mindennapi, hangulatos élményt nyújtott a kis 
hallgatóságának.
„Szerelemcsütörtök, dobszerda” volt a címe a 
márciusi előadásnak, amelyen a Makám Zene-
kar húzta a talpalávalót. A zenekar fontosnak tart-
ja a mesét és a játékot a gyermekek személyiség-
fejlődésében.  Előadásukat is egy mese fonalán 
vezették végig, ahol a gyermekfolklór közismert, 
szerteszóródott kis darabjai találtak a helyükre. A 
koncertet a gyermekek nagy örömére ismét tánc-
ház zárta.
A gyermekek már most nagyon várják a harmadik 
alkalmat, amelyen Korpás Éva és zenekara szó-
rakoztatja a kicsiket. Az előadás címe: „Csiteri, 
csiteri csütörtök” lesz. A koncerten az erdélyi ma-
gyar népzene legszebb dallamai: gyermekdalok, 
népdalok, mondókák csendülnek majd fel, fel-
idézve a régi falusi világot. 
Köszönjük szépen a váckisújfalui Önkormány-
zatnak, hogy az autóbuszt a rendelkezésünkre 
bocsátja az óvodás gyermekek rendezvényre való 
eljutásához.

Marton Zsuzsanna óvodavezető
Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus

A TAVASZ ÜNNEPEI VÁCKISÚJFALUN
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KEDVES ÜGYFELEINK! 

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja, hogy 
a szerződésben rögzített szolgáltatásainkat 
igénybe vevő Ügyfeleink elégedett legyenek. 
Társaságunk igyekszik megelőzni minden fél-
reértést és kellemetlen szituációt, ezért a kö-
vetkezőket kérjük Önöktől:

• aki rendelkezik érvényes szerződéssel, de 
 elfelejtette felragasztani a 2016. évi matri - 
 cát, azt legyen szíves felragasztani a hulla- 
 dékgyűjtő edényzetre
• aki elveszítette a matricáját, az Ügyfélszol- 
 gálatunkon keresztül, 750 forint pótdíj 
 megfizetése után pótolhatja és a pótlás után  
 kiragaszthatja
• aki még nem jelentkezett be a rendszerünk- 
 be és nincs érvényes szerződése, kérjük,  
 Ügyfélszolgálatainkon rendezze szerződését.

Csörögön például 207 Ügyfelünk halmo-
zott fel 90 napon túli tartozást, összesen 
7.968.683Forint értékben! Nekik Társasá-
gunk nem küldte ki a 2016-os matricát. Az 
elmúlt hónapokban több alkalommal felhívtuk 
hátralékos Ügyfeleink figyelmét, hogy rendez-
zék tartozásukat. Kérjük, haladéktalanul ve-
gyék fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunk-
kal és mielőbb rendezzék elmaradásukat!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulla-
dékszállítás díjköteles!

Társaságunk munkatársai a hulladékbegyűjté-
sek alkalmával csak az érvényes, felragasztott 
matrica alapján tudják eldönteni, hogy az adott 
cím, háztartás regisztrálva van-e a rendsze-
rünkben. Ha nem találunk az edényzetre ki-
ragasztott, érvényes matricát, kénytelenek 
vagyunk azt feltételezni, hogy az adott Ügy-
fél nem kívánja a hulladékát elszállíttatni!  
A nem fizető ügyfeleink hulladékát a továb-
biakban nincs lehetőségünk elszállítani!

A tartozásukat nem rendező és a nem regiszt-
rált, matrica nélküli Ügyfeleink hulladékát 
nem szállítjuk el, postaládájukba adatbejelentő 
lapot és a bejelentkezéshez szükséges informá-
ciókat tartalmazó felhívást helyezünk el.

Akcióink során eddig 36 települést ellenőriz-
tünk a szokásos begyűjtési időpontok alkalmá-
val.

Köszönettel és üdvözlettel:

ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

Tisztelt erdőkertesi Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Erdő-
kertes településen 2016. április elején változik 
a szelektív gyűjtés rendje, mivel társaságunk 
április elsejétől átáll a két műszakos munkarendre. 
2016. március 30-án még a szokásos rend sze-
rint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a 
SZELEKTÍV 1 utcáiban. A következő gyűjtési 
alkalom 2016. április 6-án lesz az egész tele-
pülésen, ezáltal a SZELEKTÍV 1 gyűjtési rend-
hez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni a szelek-
tív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően 
kéthetente, minden páros héten lesz mindkét 
településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelek-

tív gyűjtés, azaz április 20-án, május 4-én és így 
tovább. 
A kommunális, szelektív és zöldhulladék 
gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési 
naptárban tudják figyelemmel követni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2016. szeptem-
ber 24-én lesz a LOMTALANÍTÁS és ELEKT-
RONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS Erdőkertesen.

További információk:
www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…

Tisztelt veresegyházi Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Veres-
egyház településen 2016. április elején vál-
tozik a szelektív gyűjtés rendje, mivel tár-
saságunk április elsejétől átáll a két műszakos 
munkarendre. 
2016. március 21-én még a szokásos rend sze-
rint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a 
SZELEKTÍV 2 utcáiban. A következő gyűjtési 
alkalom 2016. április 11-én lesz az egész tele-
pülésen, ezáltal a SZELEKTÍV 2 gyűjtési rend-
hez tartozó utcákban 3 hét fog eltelni a szelektív 
hulladékok begyűjtése között. Ezt követően két-
hetente, minden páratlan héten lesz mindkét 
településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelek-
tív gyűjtés, azaz április 25-én, május 9-én és így 
tovább. 

A kommunális, szelektív és zöldhulladék 
gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési 
naptárban tudják figyelemmel követni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2016. június 
4-én és június 11-én lesz a LOMTALANÍTÁS 
és ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 
Veresegyházon.

További információk:
www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu

Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…

 

Hulladékgyűjtési rend 2016 
MÁRCIUS  ÁPRILIS  MÁJUS 

DÁTUM  SZERDA  DÁTUM  SZERDA  DÁTUM  SZERDA 
2.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 1.  6.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  4.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 

9.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 2.   13.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  11.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 

16.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 1.  20.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  18.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 

23.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 2.   27.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  25.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 

30.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 1.    
 

 

 

Hulladékgyűjtési rend 2016 
MÁRCIUS  ÁPRILIS  MÁJUS 

DÁTUM  HÉTFŐ  DÁTUM  HÉTFŐ  DÁTUM  HÉTFŐ 
7.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 2.   4.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  2  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 

14.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 1.  11.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  9  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 

21.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 2.   18.  KOMMUNÁLIS  ZÖLD  16  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 

28.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 1.  25.  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV  23  KOMMUNÁLIS  SZELEKTÍV 

               30  KOMMUNÁLIS  ZÖLD 
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Családi 
 NapköziPillangó 

Családi Napközink elsősorban 
1,5-3  éves korosztálynak kínál bölcsődei jellegű 

rendszeres napközbeni ellátást,  gondozást, 
felügyeletet kis létszámú csoportban.

A jelentkezés és a beszoktatás folyamatos.
Telefonos bejelentkezés:06-30-63-92-752

Honlap:www.pillangocsaladinapkozi.nanoweb.hu
Jelentkezését szerete� el Várjuk!

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 Szülészet-Nőgyógyászat

magánrendelés

Előjegyzés:

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

Kedd: 16.00-19.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfőn 18.00- 20.00
Dr. Kicsiny Emese 

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

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

GOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

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

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

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

Ilyen nincs sehol! Kertes ház hangulat Gödöllő 
belvárosában! Társasház udvarán, kocsibeállóval, 
kis előkerttel. Azonnal költözhető nappali+2 szoba. 
A legigényesebb anyaghasználat és megoldások. 
Tegyen rá ajánlatot, amíg nem viszi el más. 
27,5MFt
Érd.: +36704543811

•

Családi ház fi llérekért Veresegyház, Ivacs! Alpesi 
jellegű, lakóházzá minősített, lakható faház, nappa-
li+2 kis szoba, pince. Közelben horgásztó, lovarda, 
erdő, természet közelség, kicsi ráfordításból igazi 
kis ékszerdoboz válhat. 
11,5MFt 
Érd.: +36704543811

•

Veresegyház Tóparthoz közeli részén egy 84 nm-es 
2+2 félszobás családi ház egy 452 nm-es telken.  
Ár: 24.900.000.- Ft
+36 70 4543815

•

Veresegyház Tóparti részén egy 75 nm-es 2+1 
félszobás családi ház egy 455 nm-es telken. A tel-
ken található még egy teljesen különálló 35 nm-es 
lakható kis ház is.
Ár: 20.900.000.- Ft
+36 70 454-3815

 •

Nagytarcsán eladó egy 2 generációs lakó ingatlan-
ban lévő tetőtéri lakás. A lakás 85nm 2 szobás 437 
nm telekkel. 
Ár:15,9 millió. 
+36704543818.
+36704543816

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

ELADÓ INGATLANOK

ÁLLÁS
Erdőkertesi kertészeti cég, KERTÉPÍTŐ-KERT-
FENNTARTÓ munkakörbe, valamint ugyanitt 
csoportvezetői munkakörbe munkaerőt keres.
Előny: szakmában eltöltött gyakorlat/szakirányú 
végzettség, jogosítvány. 06 20 405 4672, 
info@fogarasidiszfa.hu

Nyugdíjas hölgy vagy úr részére heti 2-3 alkalom-
mal néhány órás,  változó, érdekes elfoglaltság, 
melyhez gépkocsi szükséges – Veresegyházon és 
környékén. Megbízható, intelligens jelentkezőket 
várunk, időpont egyeztetés: +36 20 944 6205

Veresegyházon és környékén pályakezdő vagy 
pályamódosítók részére, térítésmentes tanfo-
lyam biztosításával ingatlanreferensi képzést,  
munkalehetőséget és jó kereseti lehetőséget 
ajánlunk:, +36 70 370 7317,+36 20 944 6205

Cégünk állandó munkára keres kőművest, 
gipszkartonost és segédmunkást Veresegy-
házról vagy környékéről. Csak józan életű, 
dolgozni akaró kollégák jelentkezzenek! 
Tel.: 06 30 964 3077

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

IDŐS ELLÁTÁS
Veresegyház és közvetlen környékén idős 
gondozását, takarítást, vasalást, kiskert 
rendben tartását vállalom. Pontos, igényes 
munkát végzek .
Tel.: 06 20 224 4035

GYERMEKFELÜGYELET

Kétgyermekes anyuka gyerekfelügyeletet vállal 
erdőkertesi otthonában 12 éves korig, 800Ft-os 
óradíjért. Személyes találkozóra időpont egyez-
tetés telefonon. Telefonszám: 06 30 6392 752

KÖLTÖZTETÉS
Zongora és páncélszekrény szállítás!    

Hétvégén és ünnepnapokon is! 
06 70 721 6291

APRÓHIRDETÉS
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Az ajánlat 2015. november 16-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területein. A 4 990 Ft-os csomagajánlat csak internetet, tévét és telefont együtt tar-
talmazó kiemelt csomagunkra érvényes, kábel és réz technológián a Színvilág M, FTTH és VDSL technológián a Színvilág L csomagra. Az egy hónapos havidíj-ked-
vezmény bármely 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára, kétéves, határozott idejű szerződés-
sel érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát 
tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Gyorsinternet-fejlesztési projektünkben az alábbi települések érintettek: Csomád, Vácduka, Vácegres, Veresegyház.

Színvilág csomagjainkban az internetet, a tévét és a telefont együtt most az első hónapban 0 Ft-os havi díjjal kínáljuk, a második 
hónaptól a csomaghoz tartozó havi díj lép életbe.
Akciós kiemelt csomagunk internetet, Családi tévét és telefont tartalmaz, és mindezt az első hónapban 0 Ft-os, a második 
hónaptól mindössze 4 990 Ft-os havi díjért!
Ajánlataink új lakossági ügyfeleink számára érvényesek, kétéves, határozott idejű szerződéssel.
Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

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

Vár rád a net színe-java
Internet, tévé, telefon együtt – most az első hónap havi díja 0 Ft

Kiemelt csomagunk

4 990 
Ft/hó

16
02
11
-B

Gyors 

internet még 

több helyen!
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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!

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

                 A  V E R E S  C E N T E R B E N  

1 0 - 1 2  N M - E S  Ü Z L E T I  C É L Ú

T E R Ü L E T E K  B É R B E  A D Ó K

 É R D . :  + 3 6  3 0  5 1 9  2 7 8 3

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

Petőfi az iskola előtt

Újabb köztéri szoborral gaz-
dagodott Vácrátót március 
15. alkalmából: a Petőfi  téren 
az ünnepi megemlékezés so-
rán felavatták Petőfi  Sándor 
mellszobrát. A szobor alkotója 
Stégmár Róbert, helye pedig a 
róla elnevezett iskola előtti té-
ren van.

A hónap híre

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

Közlendője van?

g


