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Kistérségi oldal
Főszerepben az idősek

A hónap híre
 Pályázatból megújuló utak

Gazdaság 
Egy igazi modern
gyárban jártunk

Innen-onnan
Hogyan autózzunk télen?

Hónap témája
Jó kapni, de még jobb adni! 

Ahogy közeledik a karácsony, úgy szaporodnak 
a jótékonysági akciók, felhívások, és szeren-
csére az ezek nyomán felhalmozott adományok 
is. A legtöbb ember – bármilyen elszigetelten 
éli is manapság az életét – szeret jót tenni, és 
megvan benne a segítőkészség, így a legnehe-
zebb talán a segítségre, támogatásra szorulók 
felkutatása a jótékonyság folyamatában. 

Novemberi lapunkban olyan intézményt mu-
tatunk be, amely koordinálja és összefogja az 
adakozást, civil szervezetet, ami azzal a céllal 
jött létre, hogy ahol tud, segítsen, és embere-
ket, akik saját életük nehézségei mellett is ter-
mészetesnek tartják, hogy a náluk gyengébb 
mellé álljanak. Hiszen mindjárt karácsony … 

(4-5. oldal)
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December 5-én, 17-20 óráig talál-
kozó a Mikulással Veresegyhá-
zon, a főtéren!  
A programban játék, állatsi-
mogató,  Répa Retek Mogyoró 
Együttes, Ricsi Bohóc, kisvona-
tozás, ételek-italok szórakoztat-
ják majd a kisgyermekes csalá-
dokat. 

Német tulajdonban levő, az építőipar terü-
letén működő Lamilux Hungária Kft.

 
 IRODAVEZETŐ MUNKATÁRSAT 

keres gödöllői munkahelyre.

Főbb feladatok:
• Ajánlatkérések feldolgozása, projektek  
 nyilvántartása
• Megrendelések feldolgozása, szervezése,  
 lebonyolítása
• Számlázás, pénzügyi kimutatások készítése
• Ügyintézés

Elvárások:
• Min. érettségi (közgazdasági vagy pénzügyi  
 tapasztalat)
• ERP-rendszer (Microsoft Navision) ismerete
•	 Biztos	MS	Office,	különösen	Excel	 felhasz- 
 nálói ismeret
•	 Jó	kommunikációs	és	szervezőképesség
•	 Német	nyelvismeret	(haladó	szint)

Amit kínálunk:
•	 Stabil,	megbízható	munkahely
• versenyképes bérezés

A	 jelentkezéshez	 szükséges	 fényképes	 szak-
mai	önéletrajzot	a	következő	email	címre	vár-
juk:	tamas.balogh@lamilux.hu.	

Német tulajdonban levő, az építőipar  
területén működő Lamilux Hungária Kft. 

PROJEKT MENEDZSER 
kollégát keres.

Főbb feladatok:
•	 Természetes	fény	épületekbe	történő	been- 
 gedésére gyártott felülvilágító, valamint   
	 hő-	és	 füstelvezető	berendezések	képvise- 
 lete
•	 Hő-	 és	 füstelvezetési	 felületek	 számításai- 
 nak készítése
•	 Meglevő	ügyfélkör	gondozása,	és	új	ügyfe- 
 lek megnyerése, 
•	 Építész-,	és	szakági	tervezőkkel	való	együtt- 
	 működés,	kapcsolattartás		

Elvárások:
•	 Műszaki	képzettség
•	 Építőipari,	 beruházási	 területen	 szerzett	 
 munkatapasztalat
• Nagyon jó szakági és termékismeret
• Értékesítési tapasztalat olyan termékkör- 
	 ben,	amely	igényli	a	megfelelő	tanácsadást	 
	 a	termékről
•	 B	kategóriás	gépjárművezetői	engedély
• ERP-rendszer (Microsoft Navision) ismerete
•	 Biztos	MS	Office	felhasználói	ismeret
• Német nyelvismeret

Előnyt jelentő képességek:
•	 Felülvilágítók,	hő-	és	 füstelvezető	 rendsze- 
 rek ismerete
• Jó tárgyalóképesség
• Prezentációs képesség
•	 Szervezőképesség
•	 Vevő-,	cél-,	sikerorientáltság
• Rugalmasság

Amit kínálunk:
•	 Stabil,	megbízható	munkahely
• versenyképes bérezés
• Laptop
• Céges autó

Szükséges tapasztalat:
•	 Építőipari	területen	szerzett	munkatapasz- 
 talat

A	 jelentkezéshez	 szükséges	 fényképes	 szak-
mai önéletrajzot az alábbi email címen várjuk: 
tamas.balogh@lamilux.hu.

Itt a Mikulás!

Az Állásról:
•	 Teljes	munkaidő
• Heti 5 nap
• Napi 8 óra

Az Állásról:
•	 Teljes	munkaidő/	(részmunkaidő)
• Heti 5 nap
•	 Napi	8	óra/	(6	óra)
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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.:	(30)	494	-7430	v.	(30)	494	-7640
Nyitva:	hétfő-csütörtök:	8-15.30-ig
												péntek:	8-14-ig
 

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES  
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZER-
TANI INTÉZMÉNY
Székhely:	2112	Veresegyház,	
Új	iskola	u.	15.	Tel.:	(28)	594-170
 

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  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!   

Minden év október hónapja az idősek hava. Kis-
térségünk települései önállóan is megünnepelték 
az érettebb korú lakosságot. Ilyenkor kedves mű-
sorokkal, uzsonnával stb. látják vendégül a meg-
jelenteket.
A Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Tár-
sulása az Idősügyi Tanáccsal évek óta más-más 
településen rendezi meg a Kistérségi Idősek Vi-
lágnapi rendezvényt.
Ebben az évben Veresegyház Város Önkormány-
zata látta vendégül október 20-án a Kistérségből 
megjelent mintegy 250 főt. A rendezvényre a 
Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában került 
sor, ahol szépen megterített asztalok várták a ven-
dégeket. Az asztalokon édes és sós süteményeket, 
üdítő italokat, ásványvizet kínáltak a vendégek-
nek. Az ünnepi köszöntőt Pásztor Béla Polgár-
mester Úr, a Veresegyház Kistérségi Társulás el-
nöke mondta. Az ezt követő műsorban felléptek 
Leblanc Győző és Tóth Éva operett énekesek, 
közreműködött még Földvári Sándor énekes. Pro-
dukcióikat a közönség nagy tapssal jutalmazta. A 
műsort követően sült csirkecombot burgonyával, 
uborkával tálaltak fel, utána jófajta vörösborral 
lehetett koccintani. A vacsora után Stréer Tamás 
szolgáltatott zenét a mulatsághoz. Valamennyi 
meghívott vendég jól érezte magát. Köszönjük az 
Önkormányzatnak és a Váczi Mihály Művelődési 
Központ vezetőjének, dolgozóinak a szervezést és 
a kiszolgálást.
Ezen az őszön negyedik alkalommal, november 
10-én, a Vácrátóti Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban a Kistérség Idősügyi Tanácsa, a Veresegy-
házi Idősek Otthona, a Vácrátóti Önkormányzat 
és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház a Vácrátóti 
Nyugdíjas Klub vezetése szervezésében került sor 
a „Ki Mit Tud” nyugdíjasoknak című vetélkedőre.
A vetélkedőt egyéni vers, próza, egyéni ének, 
egyéni hangszer, csoportos ének, csoportos tánc, 
színdarab- bohózat kategóriában hirdettük meg.  
A vetélkedőre 16 fő jelentkezett. Felkérésre He-
gedűsné Kripák Ildikó Csörög polgármestere, 
mint a zsűri elnöke, Csécsiné dr. Drótos Edina, 
a Veresegyházi Váczi Mihály Művelődési Köz-
pont igazgatója, dr. Pásztor László, Erdőkertes 
polgármestere, Spiegelhalter László, Vácrátót 
polgármestere és Pásztor Ildikó, a Váczi Mihály 
Művelődési Központ igazgatóhelyettese látták el 
a zsűri szerepét. A településekről mintegy 170 fő 
volt kíváncsi a produkciókra.
Az érkező vendégeket üdvözlő itallal és pogácsá-
val vártuk. Elkezdődött a verseny. A versenyzők 
jó témaválasztásról, kiváló felkészültségükről 
adtak tanúbizonyságot. Valamennyi produkciót 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a lelkes kö-
zönség. A produkciókat követően a versenyzők és 
a közönség is vendéglátásban részesültek. A zsűri 
értékelését követően került sor a díjak átadására. 
Az értékes díjakat a települések önkormányzatai 
ajánlották fel.

Díjazásban részesültek:

Egyéni vers/próza kategóriában
- Kardos Gabriella
- Turcsák Jánosné
- Bartók Józsefné
- Gergely Lászlóné
- Mohácsi Kálmánné

Egyéni ének kategóriában
- Simon Jánosné
- Varga Judit
- Török Istvánné
- Török Éva

Egyéni hangszer kategóriában
- Madarász János
- Juhász János

Csoportos ének kategóriában
- Kvassay Jenő Nyugdíjas Klub énekkara
- Vácrátóti Nyugdíjas Klub énekkara

Csoportos tánc kategóriában
- Senior Örömtánc Csoport Veresegyház

Színdarab-bohózat kategóriában
- Nádasdi Jánosné – Nemes Péter
- Nokta Józsefné

Meglepetés vendégként a nemzetközi színpado-
kat is megjárt és ott is kiváló eredményeket elérő 
Csörögi Fények AMARÓ KHELYPÓ /a mi tán-
cunk/ roma fiatalokból álló táncegyüttes műsorát 
láthattuk. Műsorukkal nagy sikert arattak.
Az Idősek Világnapi rendezvény, valamint a Ki 
Mit Tud résztvevői nevében köszönetet mondok 
a szervezésben és a rendezésben résztvevő vala-
mennyi segítőnek.
Köszönet az önkormányzatoknak az anyagi támo-
gatásért. Valamennyiünknek jól esik az ilyen és 
ehhez hasonló gondoskodás az idős lakosságról. 
Kérjük a további aktív támogatást.

Köszönettel
Nagy Miklós

Idősügyi Tanács elnöke

A Kistérség  időseinek őszi találkozói

December 9. és 16. 
 

Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között! 
Magánkézből magánkézbe!!!  

 
 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén! 
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  

veresibolhapiac@gmail.com 
 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az időseket minden településen felköszöntötték
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A hónap témája

 A jótett, a segítőkészség, a támogatás témakörét 
járjuk körbe a jótékonysági akcióiról leginkább 
ismert veresegyházi civil szervezet, az Élhető Vi-
dékért és Összefogás a Gyermekekért Egyesület 
alapítójával, Leviczki Tamással beszélgetve. 

 Az ÉVÖGY néven ismert civil szervezet sok-sok 
éve dolgozik Veresegyházon és környékén, hogy 
a rászorulóknak, időseknek, gyerekeknek jobbá 
tegye az életét. Milyen programjaik lesznek dec-
emberben?
 Hamarosan itt a Mikulás, és ahogy az már ilyen-
kor szokás, az ÉVÖGY saját Mikulása is útjára 
indul: a hátrányos helyzetű családokhoz, nagy-
családosokhoz megyünk. Tartós élelmiszert vi-
szünk, közösen a Kismosoly  Alapítvánnyal. A 
Kismosoly Alapítvány, melynek motorja és lelke 
Kosik Szilvia, szintén Veresegyházon működik, 
körülbelül három éve, a hátrányos helyzetben 
lévő kisgyermekek számára gyűjtenek játékokat, 
ruhát, használati tárgyakat. Nem mi vagyunk te-
hát egyedül, akiknek fontos a gyerekek sorsa. 
A másik fontos vállalásunk ebben a hónapban, 
hogy december  27-29. között, mind a három na-
pon, a Veresegyházon, a Sport utcában lévő  harc-
művészeti központunkban  elkészítsünk naponta 
300 adag meleg ételt a rászorulók számára. Ez 
már a negyedik év lesz, hogy az egyesületünk há-
rom napon át főz nekik.
A központban – ahogyan most és máskor is - mint 
eddig is mindig, lesz  ruhabörze. Gyerek-felnőtt 
ruhákat is adunk, plusz  gyerekjátékokat is a gye-
rekkel érkezőknek. Természetesen a karácsony 
körüli napokon mindenki a vendégünk lesz egy 
szelet beiglire is. Az aktivistáink pedig ilyenkor 
elbeszélgetnek velük, és összeírjuk, mire lenne 
leginkább szükségük.

Elfogy ez a hatalmas ételmennyiség?
Eddig 250 adagot főzünk, de most többen je-
lentkeztek be, ezért főzünk 300 főre. Ebben is az 
egyesületi tagok segítenek. 

Honnan tudnak Önökről a lakosok?
Már tizenkettedik éve csináljuk ezt - mindig ott 
vagyunk, ahol szükség van ránk, minden főzés-
ben, jótékonysági akcióban részt veszünk. Lé-
nyegében az év 365 napján segítünk, ezért jól is-
mernek minket azok, akik valamiben támogatásra 
szorulnak.

Mit kell tudni az Élhető Vidékért Összefogás a 
Gyermekért  Egyesületről?
Egyesületünknek 30 fős „kemény magja”, állan-
dó csapata van, akikkel sok rendezvényt, akciót 
bonyolítunk, ami egy kicsit jobbá teszi az itt élők, 
elsősorban a gyermekek és a családok életét. Nem 
csak jótékonysági akciókat szervezünk és bonyo-
lítunk: mi rendeztük például legutóbb a Medveott-
honban a Halloween partyt is.  Mi hoztuk létre és 
mi üzemeltetjük a veresi harcművészeti központot 
is, mi szervezzük a horgásztáborokat és más jel-
legű gyerektáborokat,  a városi Gyermeknapokat, 
csapatunkkal részt veszünk a Föld napja alkalmá-
ból szervezett várostakarításban. A harcművészeti 
központ is a fiatalok rendelkezésére áll: sok-sok 
szakágban, többféle küzdősportban próbálhatják 
ki magukat, ide várunk mindenkit, aki tornázni, 
mozogni szeretne – ez a létesítmény is az itteniek 
életének jobbá tételét szolgálja. 

Hogy lehet jelentkezni a sportfoglalkozásokra, 
edzésekre?
Személyesen kellene lejönni, annál is inkább, 
mert az első edzés ingyenes. Amelyik szakág 
megtetszik valakinek, azt látogathatja, kedvezmé-
nyes térítés ellenében. Amit adunk: jól felszerelt 
terem, 320 nm tatami, boxzsákok, boxring, erőn-
léti eszközök, öltözők, zuhanyzók, és szakérte-
lem, hiszen csakis szakképzett edzőink vannak.  
Mindegyik edzőnknek komoly sportmúltja van, 
vannak közöttük Európa- és világbajnokok. Már 5 
éves kortól lehet jönni, felső korhatár pedig nincs, 
mert ez nemcsak versenysport, hanem egészséges 
szabadidős tevékenység. Családi kedvezménye-
ink is vannak. 

Miből tudják finanszírozni ezeket a feladatokat?
 Döntően úgy, hogy adományokat gyűjtünk, emel-
lett természetesen a tagok adnak támogatást saját 
fizikai munkájuk és jelenlétük mellett is. Ezen kí-
vül az önkormányzattól is kapunk támogatást. Ha 
valaki szeretne hozzájárulni a munkánkhoz, akkor 
azt kérjük, nézzen körül  a honlapunkon- www.
evogy.hu - ahol megtalálható  a tevékenységünk, 
számlaszámunk, alapszabályunk, jelentkezés, és 
hogy hogyan tud segíteni.

Vannak-e terveik a jövőre nézve?
 Folytatjuk az eddig elmondott tevékenységeinket 
az év minden napján: segítünk a rászorulóknak, 
akik hozzánk fordulnak. Emellett még december-

ben szeretnénk hétvégére ingyenes tornát, vasár-
napra, többfajta edzést szervezni, ami közül lehet 
választani, tömegsport jelleggel. 

Mi az oka, amiért a szabadidejüket feláldozva ezt 
a munkát végzik, mi hajtja Önöket? 
Hogy miért is csináljuk? Talán, mert ahogy min-
denki, mi is sok olyan dolgot élünk meg életünk 
során, ami elgondolkodtat. Tudjuk, milyen azt 
érezni, hogy egyedül maradtál, barátok nélkül, és 
nem segít senki sem a bajban. Sokan ezt a fajta 
gondolkodást kaptuk örökségbe a szüleinktől. 
Vagy ki tudja? Talán csak egyszerűen csak ilyen-
nek születtünk.

De egy biztos: mi tényleg őszintén úgy gondoljuk, 
hogy adni nagyon jó, és mi ezt nemcsak mondjuk: 
12 éve segítünk mindenhol, ahol csak tudunk, és 
soha nem várunk érte köszönetet vagy elisme-
rést…

 Az interjút készítette: Fülöp Hajnalka

JÓNAK LENNI JÓ!
Közeledik	a	karácsony,	és	ilyenkor	mindig	több	ember	jótékonykodik	valamilyen	mó-
don:	játékokat,	kinőtt	ruhákat	adományoz,	tartós	élelmiszert	ad,	például	eggyel	több	
liter olajat vesz és odaadja a bevásárlóközpontokban dolgozó aktivistáknak, vagy 
legalábbis	felhív	egy	telefonos	adományvonalat.		Ez	nagyon	szép	és	emberi	dolog,	
azonban	a	rászorulók	nemcsak	ebben	az	egy	hónapban	vannak	nehéz	helyzetben,	
hanem	sajnos	egész	évben.	Mit	tehetünk	ez	ellen?

A harcművészeti központban

Emlék a nyári horgásztáborról

Apák napja rendezvény, szintén az ÉVÖGY 
szervezésében

Gyermeknapi emlék

Legutóbbi rendezvényük, a Halloween
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A hónap témája
 „Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen  
karácsony!”   (Szilágyi Domokos)
Legyen Boldog a Karácsony Mindenkinek!

Közeledik az Adventi időszak, a Karácsony, a sze-
retet ünnepe. Sorra járjuk a boltokat ajándékokat 
keresve szeretteink, barátaink üzlettársaink szá-
mára. Sok mindent vásárolunk, néha meggondo-
latlan költekezésbe verve magunkat. Biztos, hogy 
a megajándékozott arra vágyik, amit tőlünk kap? 
Kétségek és az örömteli várakozás jellemzi ezt az 
időszakot. De elgondolkodtam, mindenki átélheti 
ezt a bizsergető, kellemes érzést? Nap mint nap 
találkozom olyan anyukákkal, apukákkal, akik 
szeretnék boldognak látni gyermekeiket, de a napi 
megélhetés is gondot okoz számukra. Dönteniük 
kell, étel kerül az asztalra, vagy új cipőt vesznek 
a kinőtt helyett. Kérdéseimmel Nagyné Gódor 
Csillát, a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális 
Alapellátó Központjának vezetőjét kerestem fel 
Erdőkertesen, a központi irodájukban. Szerettem 
volna megtudni hogyan készülnek az ünnepekre.
A Központ gyermekjóléti szolgáltatást és szoci-
ális alapellátást nyújt a Veresegyházi Kistérség 
településein élők számára. Munkájukat a Veres-
egyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulása segíti, ellenőrzi. Ellátási területükön 
belül a személyes kapcsolatot a településeken 
található családsegítő kollégákon keresztül tud-
ják biztosítani. Ők tartják a kapcsolatot a helyi 
óvodákkal, iskolákkal, ahonnan jelzés érkezhet 
a nehéz élethelyzetbe kerülő családokról, gyer-
mekekről. A családsegítés és gyermekjóléti szol-
gálat egy komplex ellátási forma, amely célja a 
családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, 
vagy időszakos nehézségek kezelése, enyhítése. 
Ellátásokat közvetítenek, információt nyújtanak 
az elérhető támogatásokról, és segítséget nyújta-
nak azok eléréséhez, tanácsot nyújtanak életviteli, 
gyermeknevelési kérdésekben, hivatalos ügyek 
intézésében.

A szolgálat rendszeresen szervez programokat is 

hátrányos helyzetű családok, gyermekek számára. 
Több éves múltra tekintenek vissza a karácsonyi 
rendezvények, amikor az ellátott gyermekeket 
meghívják egy közös ünneplésre. A számukra 
szervezett műsor mellett személyre szóló aján-
dékkal lepik meg őket. A sok szervezési, rendsze-
rint munkaidőn túl megvalósuló gyűjtési munka 
eredménye a sok ragyogó szemű, boldog gyermek 
mosolya, felhőtlen nevetése, és őszinte ölelése.
Nagyné Gódor Csilla elmondta, hogy az év folya-
mán elegendő mennyiségű ruhanemű, könyv és 
játék gyűlt össze az adományozóktól, így azokból 
megfelelő választékot tudnak biztosítani a rászo-
rulóknak. 

Ebben az évben olyan ajándékcsomagokat szeret-
nének összeállítani, amelyek nem csak hasznosak, 
de a gyermekek igényességének kialakulását, fej-
lődését is elősegítik. A kisebb gyermekeket gyur-
mával, színes ceruzával, színező füzetekkel, filc-
tollakkal, vízfestékkel lepnék meg, míg a nagyobb 
gyermekek számára elsősorban shamponokat, 
kozmetikai szereket csomagolnának. A személyes 
higiéniára nevelés érdekében fogkrémeket, fog-
kefét is tartalmaznak majd az ajándékcsomagok. 
A több, mint 300 csomag elkészítéséhez kérik az 
adományozók segítségét. A gyűjtési időszakban a 
legkisebb ajándékot, akár egy csomag színes ce-
ruzát is szívesen fogadnak az erdőkertesi (Erdő-
kertes Fő út 51.) és veresegyházi (Veresegyház Fő 
út 108.) irodákban. Az ajándékozás örömét Carlos 
Ruiz Zafón spanyol író gondolata szépen tükrözi: 
„Az ajándékot mindenki saját örömére adja, nem 
annak az érdemeiért, aki kapja.” 

Az Adventi rendezvénysorozat keretében decem-
ber 2-án Erdőkertesen, december 18-án Veresegy-
házon kerül sor az ajándékok gyűjtésére. 
Az Adventi rendezvényekről – ahol gyermek-

központú kézműves foglalkozások is lesznek - a 
Központ honlapján (www.eselykisterseg.hu), 
Erdőkertes és Veresegyház honlapján, valamint 
a kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak az ér-
deklődők.

„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, 
akkor a fa alatt sem találsz rá!”
(Charlotte Carpenter)

AMIKOR EGY EMBER IS SOKAT TEHET
A segítő civil szervezetek tagjai minden elismerést megérdemelnek, ám 
tény, hogy nem minden segítőkész, jószándékú ember tud csatlakozni hoz-
zájuk. Főként sokan nem engedhetik meg maguknak az adakozást, hiszen 
örülnek, ha maguk is megélnek valahogy. Az emberi együttérzés és az ebből 
fakadó támogató, segítő hozzáállás azonban belőlük sem hiányzik, és hogy 
ez mennyire igaz, vagyis a hétköznapi jó cselekedetek mennyire jelen van-
nak rohanó világunkban, arra szerencsére számtalan példát találhatunk.

Gabi régóta egyedül neveli a lányát, és éppen csak annyit keres, amiből sze-
rény, nem hivalkodó módon, de gondosan és beosztóan megélnek. Reggeltől 
estig rohan, de havi rendszerességgel szakít rá időt, hogy vért adjon. „Nem 
tudnám elviselni a gondolatot, hogy valaki azért ne gyógyulhasson meg, 
mert én egyszer nem értem rá elmenni. Mint régi véradót, ráadásul bármikor 
be is hívhatnak, ha hirtelen több vérre van szükség – még egyetlen alkalmat 
se hagytam ki!”

Ilona a munkájával igyekszik kicsit többet tenni a rászorultakért. Könyvtá-
ros, aki a ráérő szabadidejében társaival könyveket gyűjt, és ha már elég sok 
összejött, a saját költségén kiautózik vele a határon túlra, hogy eldugott kis 
falvak magyar iskoláinak ajándékozhassa. Ő is az idejét, és a saját pénzét 
fordítja erre a szép önként vállalt feladatra, mert, mint mondja, maga is ilyen 
apró faluban járt iskolába, és tudja, mekkora kincs arrafelé a szép könyv, a 
hazai irodalom. És hogy a jó példa ragadós, mi sem mutatja jobban, mint az 
az eset, ami nyáron történt vele, amikor Ukrajna felé haladva lerobbant az 
autója, teli könyvekkel. Azt meséli, a szerelő, akit talált, nehezen boldogult 
a javítással, így volt idő beszélgetni, és az is szóba került természetesen, 
hová igyekszik éppen ekkora rakománnyal. A mester végül nem fogadott 
el semmit a javításért, azt mondta, ő ennyivel járul hozzá, hogy olvassanak 
azok a gyerekek.

Ádám tipikus, vagány kamasz, az ellenőrzője tele beírásokkal, mert képtelen 
jól viselkedni az iskolában. Az utcán is kizárja magát a világból: folyama-
tosan nagy hangerővel megy a fülében a zene, le nem tenné a kezéből a 
telefonját, egyszerre csetel és követi a közösségi oldalát. De ha meglátja azt 
a szegény, hajlott hátú idős nénit, aki a vasút felé lakik, nem tudja megállni, 
hogy ne segítsen neki. Volt már, hogy kivette a kezéből a hólapátot, és elta-
karította a havat a kis háza előtt, jól el is késett miatta az iskolából. „Egy be-
írással több vagy kevesebb, mit számít?!” – vigyorog pimaszul, mert azt per-
sze nem mondta el az osztályfőnökének, hogy miért késett. Szinte restelli. 
Évi hármat már útnak indított az öt gyerekéből, és a két legkisebbet már 
egyedül kell nevelnie. Ráadásul friss és még gyakorlatlan vállalkozóként 
sokszor azt se tudja, hol áll a feje, de ahogy mondja, ez a nagy nyüzsgés a 
szabadság ára, hogy ne kelljen a nap nagy részében távol lennie a családtól, 
amíg egy irodában dolgozik. Így legalább a közelben van, tudja intézni a 
gyerekek dolgait, hozni-vinni őket. Illetve, nemcsak őket…. Ismer ugyan-
is egy másik egyedülálló anyukát, még több kisgyerekkel, aki segítségre 
szorul. Így hát hétvégére Évi magához vesz abból a csapatból is egy-két 
gyereket, akik közel annyi idősek, mint az ő legkisebbje. Viszi őket moziba, 
színházba, rendezvényekre, strandolni, a sajátjaival együtt. „Volt már, hogy 
mind az ötöt elhoztam egy napra, hogy az anyukájuk addig kipihenhesse 
magát, mert éppen beteg volt. Nem volt nagy dolog, még jól is éreztem 
magam, mert kirándultunk, programot csináltunk, fociztunk. Hogy miért te-
szem? Nos, mert arra gondolok, milyen jó lett volna pár évvel ezelőtt nekem 
is egy ilyen kis segítség. Most jó érzés, hogy én tehetek valamit, ami ré-
szemről nem is nagy áldozat, mert mindig jut egy-két szelet kenyérrel több, 
a vidámság és a szeretet pedig megsokszorozódik, ha itt vannak a „fogadott” 
gyerekek.”

Igen, bizony, a jószándékú emberek köztük járnak. 
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Gazdaság

A GE Aviation veresegyházi gyára is csatlakozott az idei Modern Gyárak Éj-
szakája kezdeményezéshez, amely az „Ipar 4.0  Mintagyár projekt” keretén 
belül került megrendezésre 2018. november 16-án. 

A GE örömmel támogat minden olyan szemléletformáló kezdeményezést, 
amelynek elsődleges célkitűzése, hogy a hazai termelő kis- és középvállal-
kozások számára működő Ipar 4.0 mintákat, technológiai fejlesztéseket és 
digitális megoldásokat mutasson be. 

A GE Aviation 2000-ben zöldmezős beruházás keretén belül kezdte meg 
működését Magyarországon, fő profilja a repülőgép hajtómű-alkatrészek ja-
vítása. A Veresegyházon található üzemünk a térségben egyedüli alkatrész-
javító üzemként támogatja a GE repülőgép nagyjavító üzemeit és a légi-
társaságokat.  A gyáregység hegesztési, keményforrasztási, plazmaszórási, 
hőkezelési és forgácsolási eljárások alkalmazásával a legfejlettebb repülő-
gép-hajtóművek – többek között a GEnx és a GP7000 – javítását is végzi, 
amelyeket a Boeing 787 és az Airbus 380 típusú gépei használnak. 
GE Aviation 2015-ben közel megduplázta az üzem méretét egy 4 600 négy-
zetméteres új csarnokkal, bővítve ezzel a repülőgép-hajtóművek alkatrésze-
inek javításával foglalkozó egység kapacitását. A GE Aviation ugyancsak 
veresegyházi üzemében alakította ki az üzletág új technológiai központját, 
ahol az alkatrész-helyreállítási eljárások és technológiák továbbfejlesztése 
folyik. 

Az országosan megrendezett Modern Gyárak Éjszakája esemény napján a 
GE Aviation veresegyházi gyára is megnyitotta kapuit a modern technoló-
giák iránt érdeklődők számára és összesen több, mint 220 érdeklődőt foga-
dott az óránként induló csoportokban. A részletes gyárbemutatót követően a 

résztvevők kérdéseinek megválaszolására is sort került, illetve tájékoztatást 
kaphattak a kollégáktól a nyitott pozíciókkal kapcsolatban is. 

„A GE repüléstechnikai üzletága a portfóliónk legdinamikusabban fejlődő 
területe és örömmel tölt el bennünket, hogy e térség egyik fő munkáltatója 
a GE Aviation veresegyházi gyára. A legjobb műszaki érdeklődésű tehetsé-
geket keressük és alkalmazzuk, kollégáinknak fejlődési és képzési lehetősé-
get biztosítva, annak érdekében, hogy a versenyképes technológiára építve 
a legmegfelelőbb termékeket biztosíthassuk ügyfeleinknek szerte a világon” 
– mondta el Casey Ott, a GE Aviation veresegyházi gyárának igazgatója 
megnyitó beszédében.  „Büszkeséggel tölt el Bennünket, hogy minden 6. 
másodpercben a világon felszáll egy olyan repülőgép, melynek a hajtómű-
alkatrészeit a GE Aviation veresegyházi üzemében javítottunk”. 

A GE több, mint 28 éve van jelen Magyarországon és nemcsak a legna-
gyobb amerikai befektető, de egyben az egyik legnagyobb magyar vállalat 
is. 
A GE digitális beruházásaira, kiterjedt ellátási láncára, valamint az ország 
kiemelkedő gyártási és digitális képességeire támaszkodva magyarországi 
üzemeiben korszerű egészségügyi, olaj- és gázipari, légi közlekedési, és 
energiatermelési berendezéseket és gépeket gyárt. A GE közel 5 000 mun-
katársat foglalkoztat Magyarországon, ahol 4 gyár, 3 kutatás-fejlesztést 
végző központ (GE Aviation, GE Power, GE Healthcare,) és egy regionális 
üzleti központ található.

Egy modern gyárban jártunk

A vendégeket kalauzoló csapat

Egy valóban modern gyár - GE Aviation

Beszámoló
Egy rendhagyó éjszaka a  
gyárban

Büszkén mondhatom, hogy még sosem volt je-
len annyi ember a délutános műszakban a GE 
Aviation Hungary Kft. veresegyházi telephelyén, 
mint 2018. november 16-án. Ezen a napon dél-
után négy és este tíz között, megtörve a szoká-
sos pénteki rutin tevékenységet, felpezsdült a 
gyár élete. Ez az este számomra ugyanolyan iz-
galmasra sikerült, mint az Éjszaka a múzeumban 
fantasy-vígjáték kivéve, hogy nem volt dinoszau-
rusz, fáraó, ősember. 

Három óra után kezdődött minden, amikor szép 
lassan megérkeztek a gyár első vendégei. Fél óra 
sem telt el és már megtelt az előcsarnok érdekes és 
különleges emberekkel. Járt itt autószerelő szak-
ember, folyamatfejlesztő mérnök, Lean tanulmá-
nyokat folytató diáklány, kisgépes és áruszállító 
pilóták, repülőgép karbantartó oktató, pénzügye-
sek, kutatóorvos, gimnazisták, szoftverfejlesztő 
mérnökök, játékgyári dolgozók, tervezőmérnö-
kök, vállalkozók, GE-s kollégák és családtagjaik. 

Nem sokkal később, néhány bátorító szó után, 
szinte mindenki érdeklődve kérdezgetett a gyár 
múltjáról, a GE jövőjéről, tevékenységünkről, fo-
lyamatainkról, a különböző típusú hajtóművekről. 
És ekkor éreztem a varázslatos átváltozást, mert 
az általában nyugodt és kissé monoton, lelassult 
péntek délutános műszak hirtelen felélénkült. 
Csillogtak a szemek és nem csak a látogatóké, ha-
nem a kollégáimé is.

A Gyárigazgatónő üdvözlő beszéde megható volt, 
mert nemcsak az elért sikereket, hanem a múltbe-
li nehézségeket is említette, kihangsúlyozva azt, 
hogy a gyár legfőbb értékei a telephely dolgozói. 
Kiemelt tisztelettel és szeretettel vártuk Béla bá-
csit, ahogy mi egymás közt nevezzük a Polgár-
mester Urat, akit mint régi barátunkat köszöntöt-
tünk. Az este során látogatóink megtekintették 
a telephely bemutatkozó filmét, majd egy rövid 
biztonsági oktatás után óránként 2*20 fős maxi-
mális létszámmal elindultak a 40 perces gyárláto-
gatások. Megtiszteltetés volt, hogy az utolsó tur-
nusnál én vezethettem körbe a látogatói csoportot. 
Volt néhány felejthetetlen pillanat. Az egyik ilyen, 
amikor egy fiatal fiú boldogan kiáltott fel a kezébe 
vett selejt alkatrészt felemelve:- „Úristen ez egy 

GenX hajtóműről való! Nem gondoltam volna, 
hogy látok ilyen alkatrészt, és kézbe is vehetem.” 
Talán az egyik legviccesebb pillanat az volt, ami-
kor egy fiatal pár összeveszett a gyárlátogatás vé-
gén a totó értékelésekor, mert a férfi nem figyelt 
oda, és rossz választ jelölt be. A legaranyosabb 
visszajelzést pedig az egyik kollégámtól kaptam, 
aki a feleségét hozta el a rendezvényre és a láto-
gatás végén így váltak el: -„Tudod még nekem is 
tudtál újat és érdekeset mondani!”    

Este, amikor az utolsó látogatóinktól is elbúcsúz-
tunk, az önkéntes szervező csapat kissé fáradtan, 
de boldog elégedettséggel nyugtázta, hogy a ren-
dezvény remekül sikerült. Az elsődleges vissza-
jelzések pozitívak voltak, a vendégeink kedélye 
pedig arról árulkodott, hogy jó hangulatban töltöt-
ték velünk és közöttünk ezt a különleges estét. És 
mint a filmben a hajnali múzeum, ahol a nap első 
sugarára ismét megkövülnek a korábban életre 
kelt tárgyak, úgy csendesedett és változott visz-
sza a néhány órára nyüzsgő telephely is és adta át 
magát a nyugalmas, kissé lelassult éjszakás mű-
szaknak. 

Bencs Andrea
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Innen-onnan

Megjött a tél. Kinézek reggel az ablakon, és gyö-
nyörű pelyhekben hull a hó. Indulnom kell, a 
programom nem lemondható. Az autóm az ud-
varon áll és alig látszik a tegnap még ragyogó 
metálbordó színe. Ma már hófehérré változott.
Nincs gond, elő a kocsikulcs és indulok. A hideg 
és a hó nem ért váratlanul, hiszen a tél előbb utóbb 
minden évben beköszönt. A téli gumira váltást 
már rég elintéztem, amikor még csak 7 fok volt az 
átlagos napi hőmérséklet, az abroncsok mintázata 
jó, a vájatok mérete meghaladja a 4 millimétert. 
A nyomásellenőrzésre megkértem a benzinku-
tas fiatalembert az utóbbi tankolásnál. Sőt, még 
a hűtőfolyadékot is ellenőrizte, jöhet akár a húsz 
fokos hideg is.

Két hete voltam szervizben, leadtam az autót, és 
irány a fodrász. Mire megújult a frizurám, az autó 
is felkészült a hidegre. Ellenőrizték az akkumu-
látor állapotát, és megnyugtattak, rendben van a 

töltés, el fog indulni autóm a reggeli hidegben is.
Fontosnak tartották az ablaktörlők, az ablakmo-
só folyadék cseréjét, hogy a várható esős, havas, 
jeges csapadékot is biztonságosan el tudjam tá-
volítani az ablakokról. Kellemetlen lenne, ha az 
előttem haladó által felvert latyakot nem tudom 
letörölni, mert például befagyott a spriccelő lyuk. 
A klíma, ha megfelelően működik a téli időszak-
ban is - feltöltve és fertőtlenítve - szintén jó szol-
gálatot tehet a párásodás megakadályozásánál, és 
a hideg autó felfűtésénél. Nem csak kényelmet-
len, de nagyon veszélyes is sapkában, sálban, 
bundában vezetni.

Megnyugodtam, most már jól fogok látni, de fi-
gyelmeztettek a szerelő:, nem elég látni, látszani 
is kell. A téli időszakban többet vezetünk sötétben, 
hiszen a nappali órák száma jelentősen lecsökken. 
A sötétben autózásnál a jó világítás sok balesetet 
előzhet meg. Többet világítunk a téli időszakban 
– még a nappali borús időben sem árt – ezért az 
izzók is hamarabb kiégnek. Ezt magam is ellen-
őrizni tudom indulás előtt. Találkoztam már olyan 
kedves autóstárssal az utakon, akik figyelmeztet-
tek, nem ég a hátsó lámpám. Megköszöntem és 
irány az első benzinkút, ahol készségesen segítet-
tek, majd biztonságosan folytathattam az utamat. 
Volt olyan eset, hogy majdnem balesetet okozott 
egy jobb első lámpa hibája. A sötétben a szemben 
jövő joggal feltételezheti, hogy csak egy motor 
közelít szemből, nyugodtan kikerülheti azt a kis 
kátyút. 
Most már látok és látszom is, gondoltam, minden 
rendben lesz. De a szerelő átvizsgálta a fékeket, 
az olajszintet, lecserélte a hűtőfolyadékot, ellen-
őrizte a mozgó alkatrészek, hajtószíjak állapotát. 

Ezek meghibásodása a téli hidegben gyakoribb 
lehet, és nem szeretne senki órákat eltölteni az út 
szélén a segítség megérkezéséig.

A téli időjárással jár a több víz, jég, és az utak jár-
hatóságát biztosító sós latyak. Ezek káros hatását 
csökkentheti az a viaszréteg, amit percek alatt rá-
vittek a karosszériára, sőt az ablakokra is tettek 
vízlepergető réteget.

Téli felkészülésem kiegészítéseként sikerült be-
szereznem egy kesztyűvel kombinált jégkaparót 
és jégoldót, ha netán befagyna az ajtó, vagy va-
lamelyik zár. Az esti időjárás-jelentést követően 
a befagyást megelőzendő előre befújtam a zára-
kat jégoldó spray-vel. Megnyugodtam, mindent 
megtettem annak érdekében, hogy biztonságosan 
elindulhassak, jöhet a hó letakarítása az autó abla-
kairól és tetejéről. Sokan megkérdezik, miért söp-
röm le a tetejét, elég egy kis lyuk, amin indulásnál 
kilátok, a többit elintézi a fűtés és a sebesség. Ők 
biztosan nem találkoztak még autóssal, aki meg-
görnyedve, kínlódva, minden figyelmét a kilátás 
biztosítására fordítja, és nem veszi észre a ha-
sonlóan vezető autóstársát. A következmény egy 
nagy csatt. Az autópályán is számtalan esetben ta-
lálkoztam repülő hólabdákkal. Ha ezek egy kicsit 
fagyosak, akár a szélvédő sérülését is okozhatják, 
nem beszélve a meglepetés okozta vészhelyzetről.
Kedves autóstársak! A saját kényelmünk, bizton-
ságunk és autóstársaink tisztelete érdekében kér-
lek Benneteket, figyeljünk egymásra. A balesetek 
jelentős része elkerülhető lenne egy kis gondos-
kodással. Az utakon társak vagyunk és felelősek 
egymás biztonságáért!

Katona Ágnes

Belvíz ellen

A Kistérség több településén is gondot jelent a 
megoldatlan csapadékvíz-elvezetés,  ami nagy 
viharok esetén komoly károkhoz és közlekedé-
si nehézségekhez is vezethet. Az önkormány-
zatok önerőből nehezen tudják kezelni ezt a 
problémát, de egy most bejelentett hazai pá-
lyázat közelebb hozza a megoldást.
 A Pest megyei települések belterületi csapa-
dékvíz-gazdálkodásának fejlesztésére, korsze-
rűsítésére januártól 4 milliárd forintos keret áll 
az önkormányzatok rendelkezésére. A támoga-
tás egy-egy település vagy településrész csa-
padékvíz-gazdálkodási rendszerének komplex 
fejlesztésére irányul, olyan infrastruktúra-fej-
lesztések támogatásával, amelyek javítják a 
települések általános környezeti állapotát.
A program alapvetően önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanokon megvalósítandó be-
ruházásokat támogatja. A pályázattal érintett 
fejlesztési területbe kizárólag abban az esetben 
vonhatók be állami tulajdonú ingatlanok, ha 
azok a település vagy településrész vízgazdál-
kodási rendszerének szerves részét képezik, 
vagy meghatározó szerepet töltenek be a tele-
pülés vagy településrész csapadékvíz-gazdál-
kodásában.

 A pályázat keretében, amely jövő év január 
23-tól adható be, településenként maximum 
300 millió forint értékben van lehetőség vissza 
nem térítendő támogatás igénylésére.

A hónap híre
Még az óvintézkedések dacára is előfordulhat, hogy nem jutunk el télen az úticélunkhoz. 
Érdemes elolvasnunk a szakértők tanácsai erre vonatkozóan is!

Mikor NE induljunk el az autóval?

 •  Téli időszakban közlekedve fokozottan kövessük nyomon a közlekedési viszonyokról, vala- 
  mint a várható időjárásról szóló híradásokat.
 •  Az időjárási viszonyokra nem bírunk befolyással, azok hirtelen és jelentős mértékben meg- 
  változhatnak, esetenként rendkívüli időjárási körülmények alakulhatnak ki. Ismerjük meg köz- 
  vetlen környezetünk, illetve a tervezett útvonalunk viszonyait, készüljünk fel arra, hogy szük- 
  ség esetén módosítanunk kell útvonalunkat, és nézzük meg azt is, hol van lehetőség hosszabb  
  idejű, de biztonságos várakozásra (pl. benzinkút, pihenőhely, bevásárlóközpont).
 • Nehéz téli időjárási viszonyok között mindig gondoljuk át: feltétlenül szükséges-e az utazá- 
  sunk, vagy az későbbi időpontra ütemezhető.
 • Ha a közlekedési hatóság vagy a katasztrófavédelem egyes útszakaszokra, vagy országos jel- 
  leggel riasztást ad ki, arra kérve a közlekedésben résztvevőket, hogy csak a legszükségesebb  
  esetben induljanak el, vegyék komolyan ezt a felhívást és halasszák el utazásukat.
 
Teendők kényszermegállás esetén

 • Mindig legyünk tisztában pontos helyzetünkkel, az utazás során kövessük nyomon, mely tele- 
  püléseken haladtunk át, milyen irányban, navigációs készüléken figyeljük meg, hol állunk.
 • Elakadás esetén ne hagyjuk el a gépjárművet, mert sokkal nagyobb eséllyel találnak meg min- 
  ket a járműben, és így védettebbek is vagyunk az időjárási viszonyoktól.
 • Értesítsük a hatóságokat, amennyiben saját erőből nem tudjuk a gépkocsinkat a hó fogságából  
  kiszabadítani. Fontos számukra helyzetünket pontosan megadni.
 • Ha gépjárművünk üzemképtelenné válik, ne próbáljuk rendkívüli időjárási körülmények kö- 
  zött megjavítani, időben forduljunk a katasztrófavédelem szakembereihez a mielőbbi segítség- 
  nyújtás érdekében.
 • A járművünk helyzetét jelezzük vagy elakadásjelző fények működtetésével vagy elakadásjelző  
  háromszöggel, kiemelt figyelemmel a veszélyes útszakaszokon.
 • Ha a hatóság szakemberei leállítják az útszakaszon a forgalmat, fogadjuk meg utasításaikat.  
  A járművel próbáljunk úgy parkolni, hogy az úttisztító gépek elférjenek mellettünk.
 • A járművet ne járassuk folyamatosan, hogy az üzemanyagunk el ne fogyjon. Ha egy helyben  
  állva fűtés céljából járatjuk a gépkocsi motorját, rendszeresen – 15 percenként – szellőztessük  
  az utasteret.

TÉLEN IS AUTÓZUNK?

Kerüljük el az ilyen helyzeteket, hiszen a prob-
lémák megelőzhetők
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Kultúra
Év végi programok az Erdőkertesi Faluházban
2-án, 9-én és 16-án ADVENT A SZENT ISTVÁN 
  PARKBAN – részletesen plakátokon, honla- 
 pokon
3-án (hétfő) 16.45-17.45 TIPPENTŐ-KEREKÍTŐ
6-án 18.00 (csütörtök) Bushcraft – befejező rész – 
  Előadó: Boldizsár József
 7. Viselkedés a természetben, Hit
6-án (csütörtök) 9.00-tól az ESZAK jótékonysági 
 BIGYÓ-VÁSÁRA
6-án (csütörtök) 10.00-11.00  TIPPENTŐ- 
 KEREKÍTŐ - díjmentes
7-én (péntek) 18.00 BARTÓK BÉLA, A ZENÉSZ 
 2. „A NÉPZENE A TERMÉSZET TÜNE- 
 MÉNYE” -  BARTÓK BÉLA, A NÉPZE- 
 NEKUTATÓ
 ELŐADÓ: FERGE BÉLA, ZENETANÁR
 AZ ELŐADÁSON KÖZREMŰKÖDIK  
 FERGE ELIZABET HÁRFÁN.
7-én (péntek) 18.00 - 22.00 „Éjszakai” Könyv- 
 baglyok Találkozója a könyvtárban.
 Részletes információ a Könyvtári Híradóban.
10-én (hétfő) 14.00 órától GYERMEKKARÁ- 
 CSONY – meghívásos ünnepség az ESZAK 
  szervezésében
11-én (kedd) 13.00 órától Karácsonyi ünnepség  
 az önkormányzat és intézményei nyugdíjasainak
11-én (kedd)  18.00 A MAGYAR ÁLLAMI  
 OPERAHÁZ NAGYKÖVETE, 
 BOKOR JUTTA operaénekes tart vetített- 
 képes előadást
 „Bartók Bala és Kodály Zoltán közös népze- 
 nei gyűjtései, alkotói kapcsolatuk” címmel.
 A belépés díjtalan!
12-án (szerda) 16.00 órától FALUKARÁ- 
 CSONY -  Műsor:  a Neumann J. Általá- 
 nos Iskola diákjai
13-án (csütörtök) 9.00 az  ESZAK 60+ csoportjá 
 nak karácsonyi ünnepsége
13-án (csütörtök) 16.00  Gitáros Karácsony –  
 félévi bemutató előadás szülőknek, 
 rokonaknak, barátoknak
13-án (csütörtök) 18.00 TÁRSASJÁTÉK KLUB
14-én (péntek) 14.00 NOSZTALGIA KLUB év- 
 búcsúztató eseménye
15-én (szombat) 14.00  ULTI-KLUB
18-áig tart a Galérián Sajó Borbála és Pozsgai  
 Ágnes  kiállítása
19-én szerda) 10.00 és 11.00 órakor  a Neumann 
  J. Általános Iskola karácsonyi ünnepsége
 18.oo a Neumann J. Általános Iskola kará- 
 csonyi műsora szülőknek, rokonoknak, ba- 
 rátoknak
20-án (csütörtök) 18.00 Karácsonyi Hangver- 
 seny a katolikus templomban  a program 
 külön meghívóban, plakátokon
28-án (péntek) a Barátság Nyugdíjas Klub év- 
 búcsúztató rendezvénye

A FALUHÁZ ÉS A KÖNYVTÁR DECEM-
BER 21-től JANUÁR 11-ig ZÁRVA TART.

2019. JANUÁRI ELŐZETES

19-én (szombat) 18.00 KIÁLLÍTÁS-MEGNYI- 
 TÓ -  PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR
26-án 13.00 (szombat) ULTI KLUB
27-én 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub

***

Három előadásból álló sorozat kezdődött nov-
emberben BARTÓK BÉLA munkássága fel-
idézésére  „A tiszta forrás felé…” című zenés 
előadásainkon, Bartók Béla gondolatait, üzeneteit 
szólaltatjuk meg prózában és zenében. Úgy gon-
doljuk, hogy egy küzdő, igazságkereső ember – 

levelekben, interjúkban és egyéb írásokban meg-
fogalmazott - gondolatai minden időben fontos 
tartalmat közvetítenek és minden generációnak 
hasznos üzenetet hordozhatnak.
Az előadás interaktív módon történik. Közös 
énekléssel, zenéléssel, beszélgetéssel próbáljuk 
elmélyíteni az elhangzott idézeteket, gondola-
tokat. Az ismert népdalok és azok feldolgozásai 
mindenki számára érthetőbbé, szerethetőbbé teszi 
a  - gyakran előítéletektől és meg nem értettségtől 
körül vett – bartóki művészetet és életutat. Ezért 
az előadásokon megszólalnak  Bartók Béla által 
gyűjtött magyar népdalok ill. más népek dallamai is.
Érdemes tehát barangolásra indulnunk a tiszta 
forrás felé, mert utunkon az a világhírű zeneszer-
ző lesz az útmutatónk, akiről 1945-ben így írt Má-
rai Sándor: 
„Ha legmagasabb mértékkel mérünk embert és 
művét: Bartók volt utolsó nagy emberünk.” 
Előadó: Ferge Béla, zenetanár
Közreműködik: Ferge Elizabet hárfán

***

…ÉS MÉG EGY KIS ZENE: bekapcsolód-
tunk a MÜPA vetítős rendezvénysorozatába, 
az előadásaikon felvett filmekből lehetett válogat-
ni. A MÜPA  HD programsorozat keretein belül 
még szélesebb közönség számára válik elérhetővé 
a sokak által már jól ismert MÜPA-élmény. In-
gyenes vetítésekkel kaphatnak látogatóink ízelítőt 
az elmúlt évek felejthetetlen zenei programjaiból. 
Országszerte több helyszínen párhuzamosan te-
kinthetőek majd meg a MÜPÁ-ban készült külön-
leges felvételek. Ehhez csatlakoztunk most mi is. 
A következő előadásokat az alábbi napokon vetít-
jük majd a könyvtárban: 
November 15. 17.3o Sol Gabetta és a Bázeli 
 Kamarazenekar
2019. január 17.  Szakcsi Lakatos Béla;   
 Budapest Bár (két film)
2019. március 14. 30Y
2019. június 23. Szájról szájra;  Swing All Stars  
 (két film)

***

BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét (meg-
felelő számú jelentkező esetén) a Faluházban, 
vezeti Havas Péter. A foglalkozások heti egy al-
kalommal, pénteken 17.00-19.00 óráig lesznek, a 
minimum létszám 4 fő, és a maximum 6 fő.
Tervezett foglalkozások száma: 4 
A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket 
készíthetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és 
tűzzománccal kombinálva.
A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszköz-
használatot, a felhasznált bőr és a festék árát is 
tartalmazza. Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok 
ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.), melyet 
az elkészített ékszerhez felhasználnak, külön fi-
zetendő. 

A hónap híre

Pályázatot nyertünk!

A Széchenyi 2020 keretében a VEKOP-7.3.4-17, 
Kulturális intézmények a köznevelés eredmé-
nyességéért kiírásra a pályázatot négy etapban 
lehetett beadni, mi az első, a 2017. június 1-től 
július 31-ig terjedő időszakban adtuk be, s a múlt 
hónapban kaptuk az értesítést, hogy nyertes a pá-
lyázatunk. „Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 
szolgálata a köznevelés eredményessége érdeké-
ben” című projektünkbe a „Ki Akarok Nyílni” 
Óvoda, a Veresegyházi Egységes Gyógypedagó-

giai Módszertani Intézmény, a Galgamácsai Fe-
kete István Általános Iskola, a Fóti Népművészeti
Szakgimnázium és Gimnázium, a Gyermekliget 
Általános Iskola, és a Neumann János Általános 
Iskola tanulói közül vonunk be diákokat.
A projekt rövid távú hatásaként a megvaló-
suló tevékenységekben részt vevő gyerekek új 
kulturális élményekkel gazdagodnak, rengeteg 
új kulturális inger éri őket, tudásuk és készsége-
ik fejlődnek; ezen túlmenően intézményünk és a 
bevonandó 6 partner (5 iskola és 1 óvoda) között 
még szorosabb kapcsolat alakul ki.
Hosszú távon a bevont gyerekek jobban igénylik 
a különféle kulturális jellegű tevékenységeket,
illetve tudásuk és készségeik további fejlesztésére 
törekednek a mostaniakhoz hasonló, nekik tetsző 
formákban. Azt reméljük, hogy a programban 
részt vevő gyerekek a későbbiekben is aktívan 
részt vesznek az intézményünk által szervezett 
programokon, illetve felnőtt családtagjaikat is 
elhozzák azokra. További remélt hosszú távú cél 
intézményünk közművelődési és általában kultú-
ra-terjesztői szerepének erősödése, illetve további 
közös projektek létrehozása az erdőkertesi és kör-
nyéki partner oktatási-nevelési intézményekkel. A 
25 millió forint költségvetésű projekt 2019. febru-
ár 1-én indul és 2020. július 31-én zárul.



9

Visszatekintő
A hónap híre

Indulhat az új rendelő 
építése

Bármilyen hihetetlen, de tény: az utóbbi öt év-
tizedben egyetlen új közintézmény sem épült 
Galgamácsán. 
A nem túl szerencsés időszaknak azonban ha-
marosan vége szakad, mivel a község sikeresen 
szerepelt egy hazai, a Pest megyei települések-
nek kiírt, kompenzációs keretből finanszírozott 
pályázaton. A települési egészségügyi intéz-
mények építésére és fejlesztésére vonatkozó 
programban majdnem 200 millió forint támo-
gatáshoz jutott a község, amelyből egy 300 
négyzetméteres, 4 szobából álló orvosi rendelő 
készülhet el. A beruházás várhatón a jövő év 
őszére fejeződik be..

NÓGRÁD VÁRMEGYE HELYIÉRDEKŰ VASÚT

Nógrádkövesd község Nógrád megye délnyugati részén, Balassagyarmat és Aszód között helyez-
kedik el. Itt ágazik el északnyugat irányban az út Bánk-Rétság felé. A község határától mintegy két 
kilométerre vezet az országos kék túra útvonal. A Balassagyarmat-Aszód vasútvonal egyik teher- és 
személyforgalmat bonyolító állomása is itt található. A galgamenti községet már a váci káptalan 
egyik 1271-ben kelt bizonyságlevele is említi. A török hódoltság idején lakatlanná vált. 1715-ben 9 
magyar és 4 tót háztartás szerepelt az összeírásokban. 1720-ban nemes községként említik.

 „Kövesd község nevét az országos községi törzskönyvbizottság Szandakövesdre kívánta megvál-
toztatni. A község azonban a határán keresztül folyó patak után a Galgakövesd nevet választotta. 
Minthogy a község a Szandai vártól igen messze fekszik (kb. 7 km-re), a törvényhatóság az község 
földrajzi fekvésének megfelelőbb Galgakövesd nevet ugyan nem kifogásolja, tekintettel azonban 
arra, hogy e nevet a nagyközönség írásban a leveleken szokásos módon G.kövesdre rövidítené, mi 
által az könnyen, tévesztenék össze Garamkövesd község nevével, a Nógrád jelző használatához 
kivételesen hozzájárul, s így a Nógrádkövesd nevet hozza javaslatba.”

Kövesd fejlődésében  jelentős változást jelentett, hogy 1896. szeptember 8-án átadták a forgalom-
nak az Aszód-Losonc vasútvonalat és a helyi vasútállomást.
A Nógrád vármegyei helyiérdekű vasút építését az 1895. évi XXIV.Tc. alapján a Közlekedési Mi-
nisztérium 45631/1895.VI.22.sz.rendelettel a Budapesti Bankegyesület Rt. Cég részére engedélyez-
te. Az engedélyes cég kötelességet vállalt Arra, hogy a MÁV Aszód állomásból kiágazólag Nógrád-
kövesd, Balassagyarmat állomásának érintésével a MÁV Losonc állomásig vezetendő helyiérdekű 
gőzüzemű vasutat megépíti, és az engedélyezésének tartalma alatt üzemben tartja.
A tényleges építési és az üzlet berendezési tőkét 3.740.000.-frt-ban határozták meg. Ebből forgalmi 
eszközök beszerzésére 224.000.-frt,  tartalékalap képzésre 40.000.-frt elkülönítését rendelték el. 
Az vasútvonal kezelését a MÁV látja el. Az Aszód-Balassagyarmat közötti vonalrész 56 km hosz-
szan 1896.szeptember 13-án, a Balassagyarmat-Losonc közötti vonalrész 55 km hosszan 1896. dec-
ember 1-én nyílt meg a forgalom számára. A vasút felépítményét 9 méter hosszú 23,6 kg/m-es, „i” 
jelű acélsínekből fektették le. A vonal 11,1 km szakaszát a trianoni szerződés értelmében Csehszlo-
vákiához /a mai Szlovákiához/ csatolták. A magyarországi 100 km-es vonalrészt 1931. október 1-től 
államosították.  Érdekességként megemlítjük, hogy az Aszód-Balassagyarmat-Losonc 111,1 km-t 
568 nap alatt kézi munkával, kubikusokkal építették meg.

A kőbánya megalakulását követően, a 20.század végéig üzemelt a faluban a feldolgozóüzem. 1925-
ben nyitották meg a Pest-Nógrád megye Rt. tulajdonában lévő, szandai Péter hegyben lévő andezit 
kőbányát. A követ Nógrádkövesdre fa állványú kötélpályán szállították, a megrendelőknek vasúti 
vagonokban juttatták el. 1948-ban kezdték el megépíteni Nógrádkövesden a kőbánya feldolgozó 
telepét a Galga patak két oldalán a vasútállomással szemben, melyet 1952-ben fejeztek be. Ezzel el-
kezdődött a nagyüzemi kőfeldolgozás. A berceli Fogas hegyben is ekkor mérték ki a bánya területét 
3 mérnök és 12 segédmérnök segítségével.  Kiépítették a vasállványú kötélpályát, mely Nógrádkö-
vesd vasútállomására vezetett.  Az elszállított követ utak, hidak, vasút, házak építéséhez használták. 
Az üzem működési rendszerének felülvizsgálata során olyan álláspontra jutottak, hogy a technoló-
giai rendszer felújítása többe kerülne, mint a korszerű új technológiai gépsor telepítése. Így a falu 
központjában eddig működő üzemet leszerelték és megszüntették a telep működését 2006-ban. Így 
a vasútállomás sincs kihasználva, csak 2 vágányt használnak személyvonatok közlekedésére. Na-
gyon ritkán még szállítanak zúzott követ vasúton, de a nagyobb mennyiséget közúton szállítják a 
felhasználási helyig.

Összeállította:  Gombos István és Tóth László

Megújulnak a környékbeli utak

Galgamácsa 94 839 921 Ft
Vácrátót 132 586 019 Ft
Erdőkertes 99 987 500 Ft
Vácduka 48 459 603 Ft
Őrbottyán 137 456 322 Ft

A hónap híre

Összesen több mint 7,5 milliárd forintot kap kormányzati támogatásként 
74 Pest megyei önkormányzat, belterületi utak felújítására.

A belterületi utak fejlesztésének támogatására irányuló pályázat 2018 ele-
jén jelent meg, azzal a céllal, hogy támogassa az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítését, felújítását és korsze-
rűsítését. Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg 150 millió forint 
volt településenként. A támogatás szükségességét jól mutatja, hogy óriási 
volt az érdeklődés, és végül a tervezettnél 500 millió forinttal magasabbra 
emelték a pályázat keretösszegét.

A támogatás eredményeként 74 Pest megyei település területén javul a 
belterületi utak, közterületek állapota: összesen 250 közterület fejlesztése 
valósulhat meg, köztük összesen 13,3 kilométer szilárd burkolattal újon-
nan ellátott önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út megépítésére, 
valamint 100,4 kilométer önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út 
felújítására nyílik lehetőség. 

A pályázat támogatásával a következő kistérségi településen, illetve a 
térségi közlekedés szempontjából fontos Őrbottyánban újulhatnak meg a 
belterületi utak:

Adventi Kastélynapok Gödöllőn
A Gödöllői Királyi Kastély karácsony közeled-
tével hamarosan ünnepi díszbe öltözik és adven-
ti programok sokaságával várja a látogatókat. 
A lovardában december második hétvégéjének 
mindkét estéjén különleges zenei csemege várja 
a közönséget.  Az országosan ismert és népszerű 
Adventi Kastélynapok az idén is látványos ren-
dezvényekkel várja látogatóit december 15-én és 
16-án.
Az esztendő legbensőségesebb időszakában a 
régimódi, meghitt karácsonyok hangulatával vár 
mindenkit a Gödöllői Királyi Kastély:
– kézműves vásár
– ajándékkészítés
– ünnepi finomságok
– interaktív meseelőadások
Valamivel karácsony után is érdemes a gödöllői 
kastélyba ellátogatni, mert december 28-án, Er-
zsébet királyné karácsonyán megtudhatjuk, ho-
gyan is ünnepelték egykor a karácsonyt a királyi 
család tagjai. Légy Te is Erzsébet királyné vendége! 

E különleges nap eseményei:
– találkozás Erzsébet királynéval,
– tárlatvezetés gyerekeknek,
– rejtvényfejtés,
– tánctanulás,
– mesejáték
www.kiralyikastely.hu
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Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

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

ÉV VÉGI AKCIÓNK!
 

Decemberben, januárban és 
februárban 3 hónapig
30% KEDVEZMÉNY jár
új Megrendelőinknek!

Érdeklődjön az akcióról: 
+ 30 4686686

akisterseg@freemail.hu

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

www.pelikansuli.huGÖDÖLLŐ, Petőfi tér 11.

A(M), B, C, D, E tanfolyam

Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

Tel.: 70/433-50-33
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009.  B:ÁKO:104,87%,VSM(elm.):41,98%,(forg.):57,89%, KK:152.271

Pelikánsuli Kft.

2019. JANUÁR 7-ÉN 

Dr. Makkos Ingatlan 
Centrum Veresegyházi iroda

2112. Veresegyház Páskom u. 15.
Tel: 06-20-9446205, 06-28-748-807.

INGATLANOK ADÁSA-VÉTE-
LE ÉS BÉRBEADÁSA teljes körű 
szolgáltatással: ügyvédi feladatok, energetikai 

tanúsítvány, földmérés épület feltüntetésével, telek-
megosztás, övezeti besorolás átminősítése, hitel 
szakszerű ügyintézésével, társasház alapítás stb

KEDVEZMÉNY:  a 2018. 12.01- 12.31. időszak-
ban értékesítésre felvett ingatlanok energetikai   
tanúsítványainak költségeit az Iroda átvállalja!

ELADÓ és KIADÓ ingatlano-
kat keresünk Ügyfeleinknek: családi 
házak, lakások, hétvégi házak, ipari és 

egyéb ingatlanok,  építési és hétvégi tel-
kek, szántók stb...  

Az országos  Iroda aktuális kínálat a 
www.ingatlandoktor.com portálon található. Né-
hány ajánlat a  kínálatunkból.  H = hirdetési azo-
nosító szám, ez alapján a részletes leírás olvasható. 

VERESEGYHÁZ:
H: 83070 Veresegyház 86 m2 családi ház 490 m2 
 telekkel 29,9 Mft.
H: 81952 Veresegyház 230 m2 családi ház   
 2 szint +  teljes szuterén 830 m2 telekkel   
 52,0Mft.
H: 83519 Veresegyház 33 m2 faház kivett üdü-
 lőépület-udvar, 791 m2 telekkel 16,75 Mft.
H:70355  Veresegyház 450 m2 3 szintes ház,   
 1200 m2 telekkel 78,0 Mft.
H: 84572 Veresegyház 120 m2 2 szintes sor
 ház, 680 m2 telekkel 43,5 Mft.
H: 79199 Veresegyház 238 m2 3 szintes családi 
 ház, 770 m2 telekkel 37,9 Mft. 

FÓT:
H: 83290. Fót ipari ingatlan 2400 m2  3 szint, 
 4000 m2 telekkel  280,0 Mft.

ERDŐKERTES:
H: 80672 Erdőkertes 712 m2 építési telek 5,99 Mft.

MÁTRASZENTIMRE: 
H: 81502    639 m2 építési telek  5,8 Mft.
H: 84817 173 m2  3 szintes belterületi üdülő   
 544 m2 telekkel 16, 9 m2 

ŐRBOTTYÁN:
H: 77264 Őrbottyán 130 m2 2 szintes családi 
 ház 1440 m2 telekkel 29,9 Mft.

VÁCEGRES:    
H: 83913  54m2 családi ház, 1700m2 2 utcára
 nyíló telekkel 11,5Mft.
H: 83914  850 m2 telek 3,0Mft.

VÁCHARTYÁN
H: 57286 220 m2 2 szintes  családi ház  
 2240 m2 telekkel 26,9 Mft.

Régóta hirdeti ingatlanját eredménytele-
nül? Nem talál megfelelő ingatlant?  

Hívja irodánkat! 

OKTATÁS
Dob tanítást vállalok.  Cseke László 06 30 508 2979

ELADÓ
KARÁCSONYRA: EZÜST, LUC és NORMAND  fenyő vásárol-
ható 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 Jó-
zsef Attila u. 40. (Rudnay kert MÁV megállótól 300m)

MUNKA
Megbízható, munkájára igényes takarítónőt keresek hosszú táv-
ra, heti 1-2  alkalommal, jól felszerelt, gondozott, veresegyházi
 2 szintes házhoz. KERTÉSZ jelentkezését is várom az őszi gene-
rál munkák elvégzésére. Lehet számlaképes vállalkozásban is. 
Tel: +36 20 9469613, lehetőleg  17-18 óra között.

APRÓHIRDETÉS

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

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

Tel.: 06 20 284 4051
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT 
magánrendelés

Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00

István Király Gyógyszertár 
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.

DR. GÉCZI MÁRIA
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Bejelentkezés: 06 20 5421183, 
hétköznap 16:00-19:00



Sport

Galaxisok ismét a diákolimpián

Kislányok csapat:
1. Fabriczius József Ált. Isk. (Dudás Réka, 
 Dudás Emese, Voith Emese)

Nagy lányok csapat:
1. Fabriczius József Ált. Isk. (Vidéki Tímea,  
 Szappanos Éva, 
 Tóth-Fidler Petra, Horváth Laura)

Kis fiúk csapat:
1. Kálvin Téri Református (Ozsváth-Sarok  
 Ákos, Herman Benedek, Varga Csanád)
2. Kálvin Téri Református (Pyka Botond,  
 Törőcsik Ferenc, Hornyák Péter)

Nagy fiúk csapat:
1. Kálvin Téri Református (Varga Vince,   
 Benkő Mátyás, Varga Gergő).
2.  Fabriczius József Ált. Isk. (Voith András,  
 Mezei Levente, Alpár Ádám)
3. Kálvin Téri Református (Szirtesi Soma,   
 Guti Noel, Kanizsay Máté)

Kislányok egyéni:
1. Dudás Réka (Fabriczius József Ált. Isk.)
2. Dudás Emese (Fabriczius József Ált. Isk.)
3. Voith Emese (Fabriczius József Ált. Isk.)

Kisfiúk egyéni:
1. Ozsváth–Sarok Ákos (Kálvin Téri  
 Református)
2. Herman Benedek (Kálvin Téri Refor- 
 mátus)
3. Varga Csanád (Kálvin Téri Református)
4. Törőcsik Ferenc (Kálvin Téri Református)

Nagylányok egyéni:
1. Vidéki Tímea (Fabriczius József Ált. Isk.)
2. Szappanos Éva (Fabriczius József Ált.   
 Isk.)
3. Tóth-Fidler Petra (Fabriczius József Ált. 
  Isk.)
4. Horváth Laura (Fabriczius József Ált. Isk.)

Nagyfiúk egyéni:
1. Varga Vince (Kálvin Téri Református)
2. Voith András (Fabriczius József Ált. Isk.)
3. Benkő Mátyás és Varga Gergő (Kálvin 
Téri Református)

Középiskolás fiúk:
1.  Vadas Áron (Veresegyházi Katolikus 
  gimnázium)

Igazolt Általános iskolások:
Lányok: 
1.  Letanóczki Dalma (Fabriczius József Ált.  
 Isk.)

Fiúk: 
1.  Szaszák Csongor (Kálvin Téri Reformá- 
 tus)

Igazolt Középiskolások:
Fiúk: 
1. Cserey Bálint (Veresegyházi Katolikus   
 Gimnázium)
 
Hajrá a megyei döntőben!

Tibi tejcsokoládés
szaloncukor
Karamellás mogyo-
rókrémmel töltött
360 g , 4442 Ft/kg

Illatmécses
Üvegpoharas, 
vegyes
75 g, 7987 Ft/kg

BB pezsgő
Doux (édes)
Demi sec 
(félszáraz)
0,75 l, 
1199 Ft/l
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2018. november 14-én a Fabriczius József Általános Iskola tornatermében megren-
dezésre került a 2018/2019-es Asztalitenisz Diákolimpia Gödöllő körzeti versenye.
Izgalmas egyéni és csapatversengés végén a veresegyházi iskolás gyermekek ki-
tettek magukért, megszereztek minden továbbjutó helyet, melyhez szívből gratulá-
lunk!
A sportos délelőttön az alábbi veresegyházi dobogós eredmények születtek:
(a győztesek továbbjutottak a Pest megyei döntőbe)

A legjobb fiúcsapatok

Győztes kicsi lányok

Versenyben

Téli álomba merül a kert

A vácrátóti botanikus kert közlemé-
nye szerint a létesítmény nyitva tar-
tása november 1-jétől megváltozott. 
A korai sötétedés miatt a téli nyitva 
tartás szerint 8.00-16.00 óráig fogad-
ják a látogatókat, az üvegházi gyűjte-
mények 8.00-15.45-ig vannak nyitva a 
tél folyamán.
A Kaktusz- és Pozsgásház további 
fejlesztései miatt ideiglenes lezárás-
ra lehet majd számítani a téli nyitva 
tartás során.

A hónap híre



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

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

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

Aquaworld - Budapest élményfürdője

KAPCSOLÓDJ KI ŐSSZEL IS AZ AQUAWORLDBEN
11 óriáscsúszda, gyermekvilág, animációs programok, élmény- és termálvizes medencék, 
korlátlan játszóház használat, valamint Budapest legnagyobb szaunavilága egyetlen belépőben! 
Nyitva minden nap 6:00-22:00 között!

GYEREK BELÉPŐ
2290
FORINTTÓL

A resort of VAMED Vitality WorldCheck in, chill out

g

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 


