
g

VI. évfolyam 1. szám 2011. január

FRISS HÍREK, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓK ÉS A GÖDÖLLŐI MOZI HAVI  
MŰSORA FILMISMERTETŐKKEL:   www.vkisterseg.hu 

A HÓNAP TÉMÁJA 

Gödöllőn Európa

VISSZATEKINTŐ

A Magyar Kultúra Napja

KISTÉRSÉGI OLDAL

A munkavállalók egészségéért

KÖRNYEZETVÉDELEM

Szelektív hulladékgyűjtési naptár

Január 25-én hivatalosan is lezárult a veresegyházi Malom-tó rehabilitációs programja, melyre uniós 
pályázat segítségével nyílt lehetőség. A tavat a projekt keretében megtisztították a lerakódott iszaptól, 
melynek köszönhetően javul majd a vízminőség. A tó egyelőre téli álmát alussza, míg Európa figyelme 

jórészt Gödöllőre szegeződik, amely az Európai Unió magyar elnökségének hónapjai alatt 
a tanácskozások, találkozók egyik fő helyszíne. 

(Írásunk a témáról a 4. oldalon olvasható.)
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Dabasi fotósok kiállítása a Szabadidős és Gazdasági 

Innovációs Központ kiállítótermében



Visszatekintő

A Magyar Kultúra Napján
Veresegyházon idén is megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról: a népi ha-
gyományokat felelevenítő programok középpontjában a szerelem és a haza-
szeretet álltak a január 21-én megtartott rendezvényen.
 Szavalat, néptánc és népzene mellett régi veresegyházi jegyespárok fotói 
elevenedtek meg, és ünnepélyes gesztusnak lehettek tanúi a megjelentek. 
veresegyház hagyományainak leghívebb ápolója, hajdiné huszai Margit a 
városi könyvtárnak adományozta írásainak, dokumentumainak gazdag gyűj-
teményét.
 az alkalomból Pásztor béla, a város polgármestere kitüntetéseket adott 
át a kultúra és hagyományőrzés területén kimagasló munkát végzetteknek. 
Polgármesteri elismerésben részesültek: bazsikné kővári krisztina, czeller 
karola, kvaka Ferenc, Mistéth erika, rádi Jánosné, szabó Ferencné, vankó 
István.
 ebben az évben is van veresegyházi díjazottja a Magyar kultúra lovagja 
címnek. nagy zoltán közgazdász, amatőr néprajzos munkásságáért vehette 
át a kitüntető címet január 22-én.

Elhunyt Dániel Kornél

2011. január első napján, életének 59. évében rövid, 
súlyos betegség után elhunyt dániel kornél, az anyám 
Fekete rózsa vers- és Prózamondó találkozó megál-
modója, létrehozója. 
 dániel kornél 1951. február 12-én, budapesten látta 
meg a napvilágot. hat éves koráig élt a nagyvárosban, 
majd szüleivel, családjával erdőkertesre költözött. az ál-
talános iskola után tanulmányait a váci Sztáron Sándor 
gimnáziumban folytatta. ezek után 1969-ben veresegy-
házra került, a váci Mihály Művelődési központba, ahol 
előadóként, később igazgatóként dolgozott. e közben 
katonai szolgálatot teljesített és elvégezte a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola színházelmélet szakát. aktívan 
részt vett a térség kulturális életében, amatőr színjátszó 
társulatokat hozott létre. Szervezett, rendezett, szavalt, 
alkotott. 1976-tól a Pest Megyei tanács művelődési fő-
előadója lett. 1984-től a szentendrei teátrum intendán-
sa. 1988-tól az erdőkertesi ady endre Művelődési ház 
igazgatójaként tevékenykedett. 1990-ben létrehozta az 
anyám Fekete rózsa vers- és Prózamondó találkozót, 
amely az évek folyamán nemzetközivé nőtte ki magát 
és rengeteg versszeretőt ösztönzött határon innen és 
túlról a versmondásra. 
 a közművelődésben való munkájáért számtalan díj 
mellett 1992-ben bessenyei györgy-díjjal jutalmazták. 
1993-ban a Pest Megyei kerékpárszövetség elnöke és 
rengeteg kerékpárverseny lebonyolítója lett. 1999-től a 
veresegyház és térsége Fejlesztéséért kht. ügyvezető 
igazgatója. aktív társadalmi életéből barátain, kollégá-
in, ismerősein kívül gyászolja még édesanyja, két fia, 
felesége és rokonai. 
 barátai, hajdani kollégái, iskolatársai és tisztelői ja-
nuár 13-án búcsúztatták az erdőkertesi temetőben. itt 
hangzott el, hogy életének főművét, az anyám Feke-
te Rózsa Vers-és prózamondó Versenyt nem hagyják 
veszendőbe menni: ebben az évben is megrendezi az 
Anyám Fekete Rózsa Alapítvány, hála Kornél eddig vég-
zett gondos előkészítő munkájának. emlékét a rangos 
szavalóverseny is megőrzi.  

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
cba bevásárlóház
veresegyház, szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 8-15

cba center
veresegyház, budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

cba cent
erdőkertes, béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

cba szada center
szada, dózsa gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN

A hangszerbemutató ezúttal is nagy 
sikert aratott

A Magyar Kultúra estjét Birinyi József 
nyitotta meg

Évzáró Veresegyházon

A Gaudeamus kórus fellépése Veresegyház évzáró ünnepségén
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Kistérségi oldal

A Veresegyház Kistérség Idősek Otthonában 
újabb sikeres pályázat megnyitó rendezvényére 
került sor január 12-én. Ezúttal nem az otthon fej-
lesztése volt a cél: a TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 
pályázat keretében az itt dolgozók egészséges 
életmódjának kialakítása, életminőségének javí-
tása került a középpontba.
 Aki egészséges, jobban, többet dolgozik, a 
megfelelő fi zikai állapot kihat a hangulatra is, a 
jókedvű, kellemes légkörben pedig jobban megy 

a munka, és végül az intéz-
mény lakói, az itt gondozottak 
látják legnagyobb hasznát an-
nak, hogy az értük dolgozók 
jobban odafi gyelnek saját testi 
és lelki egészségükre.

 „Az Egészségért Dolgozók 
EGÉSZsége” elnevezésű 
projekt keretében egészségre 
nevelő és szemléletformáló 
életprogram vette kezdetét az 
Idősek Otthona dolgozói kö-
rében.
 Az intézmény vezető-
je, Tóth Gáborné a pályázatot 
előkészítő munkáról, és a pro-
jekt megvalósításának részle-
teiről adott tájékoztatást. Mint 
elmondta, az előkészítő mun-

ka során végzett felmérés őket is megdöbbentette: 
kiderült, hogy a dolgozók közül alig valaki végez 
rendszeres testmozgást, a sport, mint szabadidős 
tevékenységi forma, nem szerepel legtöbbjük 
életében. Pedig a dolgozók átlag életkora 47 év, 
vagyis főként a fokozottan veszélyeztetett, közép-
korú korcsoportba tartoznak a legtöbben.
 A program végrehajtását igyekeztek a felméré-
sen tapasztaltak, és a dolgozók kívánalmai szerint 
alakítani: például az általánosan elterjedt aero-

bikórák helyett tartásjavító tornaórákat tartanak a 
dolgozók részére. 
 A projekt a munkába jutással is kapcsolatba 
hozható: aki kérte, kerékpárt kaphatott a munkába 
járáshoz, és ezzel a lehetőséggel meglepően sokat 
éltek a dolgozók közül.
 
A program bizonyítja: ha lehetőség van rá, az em-
berek szívesen sportolnak és tesznek valamit az 
egészségükért, ezt bizonyítja az Idősek Otthoná-
nak legújabb, sikeres projektje is.

Babják Annamária színésznő a Budapesti 
Holdvilág Kamaraszínház tagja. Dunakeszin a 
József Attila Művelődési Házban már 10 éve 
vezet színjátszó stúdiót, általános és középis-
kolás gyerekek számára.
 Egyéb tevékenységei:- önálló es-
tek, verses-zenés irodalmi műsorok ösz-
szeállítása és előadása(közreműködő: 
Papp József gitárművész) esküvői szertar-
tásokon való közreműködés (versmondás) 
verses-zenés rendhagyó irodalom órák ál-
talános iskolákban és gimnáziumokban 
(közreműködő:Papp  József gitárművész)

 A színjátszó stúdióban készségfejlesztő, – 
beszéd technika –  mozgás gyakorlatok – drá-
ma játékokon keresztül bepillantást nyerhet-
nek a gyerekek a színház világába, s átélhetik 
a testbeszéd és mimika, a mozgás, a fantázia 
és abszurd játékok élményét.
 Immár hagyományos „ Játsszunk színhá-
zat” nyári táborukban, a színház kulissza-
titkaival ismerkednek, és összefoglalván az 
addig tanultakat egy színpadra állított mű-
vel „vizsgáznak”, mutatják be tudásukat.

Foglalkozás helye: 
Művelődési Ház Könyvtár, Színházterem

Csomád, Kossuth L u. 39
Foglalkozás ideje:

 minden héten, kedden, vagy szerdán, 
igénylés esetén, 1500-tól – 1700-ig

Díja: 2000 Ft/ alkalom/2 óra/
A programról bővebb információt Babják 

Annamária színművésznő készségesen ad, a 
06-70-940-81-07 elérhetőségén.

Az első foglalkozásra kérjük a szülők
 részvételét is! 

A munkavállalók egészségéért

A VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBBCÉLÚ 

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÖS 
INTÉZMÉNYEI:

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

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
Veresegyház, Fő út 93. (28) 589-541

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  KÖZPONT
Székhely: Erdőkertes, Fő út 19.
   Tel:  06-28-595-051
   Telephely: Veresegyház, Fő u. 68.  
   Tel/Fax:     06-28-586-790

 Email: esely.kisterseg@esely.hu

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG EGYSÉGES 
 GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI

INTÉZMÉNY 
NEVELÉSI TANÁCSADÓ
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6
Tel.: (28) 589-785
Nyitva: hétfő–csütörtök: 8–17-ig
  péntek: 8–14-ig

BESZÉDJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Erdőkertes, Mikszáth K. u. 29.
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE
Veresegyház, Fő u. 45-47. Szabadidős 
és Gazdasági Innovációs Központ
Tel.: (28) 585-170

KISTÉRSÉGI HATÁSKÖRREL 
RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK

OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő u. 45-47.Szabadidős és 
Gazdasági Innovációs Központ –
Tel.: (28) 588-661
Ügyfélfogadás:  hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    csütörtök: 13–16-ig
    péntek: 8–12-ig

GYÁMHIVATAL
2112 Veresegyház, Fő u. 37. em. (K&H bank fölött)
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
    hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    péntek: 8–12.30-ig
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
2112 Veresegyház, Fő u. 106.
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
    hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    péntek: 8–12.30-ig

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió- orvosi ügyeleti : (20) 922 0082

Felvételi hirdetés
BABJÁK ANNAMÁRIA 

SZÍNJÁTSZÓ STUDIÓBA

A nyitórendezvényen az intézményvezető, Tóth Gáborné beszélt 
a pályázat előkészítéséről, tapasztalatairól
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A hónap témája

Mint ismertes, január elseje óta fél éven át Magyarország tölti be az EU 
elnökségi tisztét. Az elnökséggel járó hivatali munka egyik fő helyszíne a fő-
városhoz és a repülőtérhez is egyaránt közel eső, megfelelő közlekedési út-
vonalakkal és színvonalas középületekkel rendelkező Gödöllő. Nem túlzás 
azt állítani, hogy egész Európa fi gyel majd a városra ezekben a hónapokban. 
A nemzetközi vendégek fogadására, az Európa Unió elnökségében betöltött 
szerepre a város kiválóan felkészült.
 Az uniós találkozóknak, tanácskozásoknak és hivataloknak otthont adó 
gödöllői királyi kastély a múltban is több alkalommal adott teret magas szin-
tű találkozásoknak. A XX. század második felében hányatott sorsú épület-
együttes felújítása a 80-as, 90-es években kezdődött, de igazi lendületet csak 
a közelmúltban vett, amikor több mint 3000 négyzetméternyi műemléki te-
rületet rekonstruáltak, és a több mint 5 hektáros parkot is újjávarázsolták kö-
szönhetően az EU 900 millió forintos támogatásának. A helyi önkormányzat 
100 millió forinttal járult hozzá a nagyszabású munkálatokhoz. 
 A Kastélyban, a Gizella-szárny földszintjén és félemeletén az uniós orszá-
gok titkárságai, valamint irodák kapnak helyet, és a plenáris ülések színtere, 
az egykori lovarda lesz. A lovardát mindössze 4 hónap alatt építették át, a 
638 négyzetméteres tanácskozóterem év végére készült el.
Központi szerepéből adódóan a híres műemlék többször lesz majd zárva a 
turisták előtt az év első felében. Június végéig a nyitva tartási időben sem 
lesz alkalmuk a vendégeknek felkeresni a tavaly átadott Gizella - és Rudolf-
szárnyakat, mint ahogy az elnökség idején konferenciateremként használt 
lovardát sem. 
 A gödöllői kastély „szabad napjain” érkezők kizárólag a Kastélymúzeum 
főépületben lévő termeibe (Erzsébet- és Ferenc József-lakosztályok, Mária 
Terézia szoba, díszterem) juthatnak be, illetőleg az épületegyüttes már fel-
újított északi szárnyában berendezett Grassalkovichok kora című kiállítást 
csodálhatják meg, a kastélykápolna főhajójának végében kialakított oratóri-
ummal bezárólag.
 Ugyanakkor azonban az uniós elnökség idején a város számos kulturális 
programmal szolgál az ide érkezőknek, melyek zömét a sajtóközpontként 
működő Művészetek Házában rendezik, amelyet hosszú átalakítást és felújí-
tást követően január 22-én, A Magyar Kultúra Napja alkalmából avattak fel 
ünnepi műsor keretében.
 Itt látható például az a nem mindennapi tárlat, melyen Gödöllő testvér-
városai mutatkoznak be. A kiállított festményeken Giessen (Németor-
szág), Csíkszereda (Románia), Forssa (Finnország), Beregszász (Ukrajna), 
Wageningen (Hollandia), Dunaszerdahely (Szlovákia), Zenta (Szerbia), 
Hillerod (Dánia), Laxenburg (Ausztria), Turnhout (Belgium), Zywiec (Len-
gyelország), Aichac (Németország), Valdemoro (Spanyolország), Brandys 
nad Labem-Stará Boleslav (Csehország) és Bogor (Indonézia) nevezetessé-
gei láthatóak.
 Ugyanitt kap helyet a város történetét, nevezetességeit bemutató „Gödöl-
lő sarok”, és nem maradhatnak ki a település megismertetéséből a gödöllői 

művészeti csoportok sem, amelyek a tárgyalások szüneteiben kedveskednek 
műsorszámokkal a vendégeknek.
 
Az idei uniós elnökségi események egybeesnek a gödöllői barokk év rendez-
vényeivel. 2011-ben a város két jelentős eseményre, Mária Terézia magyar 
királynő látogatásának 260. és a kastélyt építő gróf Grassalkovich I. An-
tal halálának 240. évfordulójára emlékezik. A jeles alkalomból több rangos 
eseményt is tartanak a helyi zeneiskolában, a máriabesnyői templomban, a 
városi múzeumban és könyvtárban, és természetesen a királyi kastélyban.
A programokat úgy állították össze, hogy azokba a Gödöllőn tartózkodó 
vendégek, így az EU-elnökségi rendezvények lebonyolításában résztvevők 
is bekapcsolódhassanak
A magyar EU-elnökség első informális tanácsülése január 14-én zajlott a 
konferenciateremben. A 27 tagállam Európa-ügyi miniszterei és államtit-
kárai egyebek között a soros magyar elnökségi félév programját vitatatták 
meg. A delegációk megállapodtak, hogy az Európai Tanács februári ülésén 
megtárgyalják az energia és az innováció kérdését, nem hagyják, hogy más 
napirendi pontok „elsodorják” ezeket az ügyeket. Az EU célja ebben a vo-
natkozásban az egységes, integrált energiapiac, az energiahatékonyság el-
érése és a megújuló energiaforrások felhasználása, európai kutatási térség 
létrehozása, a kutatók mobilitásának segítése, a kutatási feltételek javítása és 
a programok egyszerűsítése.
 Júniusig további 16 hasonló, ún. informális ülésre kerül majd sor. Az 
eseményen kiválóan debütált a kastély: alkalmas és méltó helyszínnek bi-
zonyult az új konferenciaközpont pedig minden igényt kielégített. A város 
uniós központként is jól vizsgázott.

Az európai delegációk látogatása, a tanácskozá-
sok természetesen rendkívüli biztonsági intéz-
kedéseket is követelnek, illetve hatással lesznek 
a közlekedésre is az ülések idején. Az EU soros 
elnökség kapcsán a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság az alábbi tervezett és várható, lakosságot 
érintő forgalomtechnikai korlátozások bevezeté-
sét tervezi a Gödöllőn megrendezésre kerülő ese-
mények idején. 
 Az Ady Endre sétány a Szabadság tértől a Hon-
véd utcáig - a sétány felső szakasza az úgyneve-
zett „szerviz út” kivételével – a közúti forgalom 
elől lezárásra kerül.  Ezen a lezárt szakaszon 
lévő két - a Szabadság tértől mintegy 50 méterre, 
valamint a Martinovics Ignác utcától 20 méterre 
lévő- buszmegállók szintén lezárásra kerülnek, a 
buszközlekedést terelő útvonalon, a Honvéd és a 
Tessedik Sámuel utca irányába terelik. A tömeg-
közlekedést igénybe vevők a nagyobb forgalmú 
többi buszmegállóban zavartalanul igénybe vehe-
tik  a helyi és helyközi járatokat.
  A BKV HÉV közlekedését a közutak zárása 
alapvetően nem érinti, indokolt esetben csak mi-
nimális időszakra terveznek eseti korlátozást. 
 Az érintett területen lakók otthonaikat – jelen-
tős érdeksérelem nélkül – meg tudják közelíteni, 

az Ady Endre sétány felső szerviz útja a Martino-
vics Ignác utcától a Honvéd utcáig járható lesz, a
Martinovics utcát igénybe vehetik.
 Megállási tilalom lép hatályba a Szabadság 
úton a Tessedik Sámuel utcától a Munkácsy Mi-
hály utcánál lévő HÉV átjáróig, ahonnan a sza-
bálytalanul megálló járműveket a rendőrség 
elszállítatja. További megállási tilalom lesz a 
Martinovics Ignác utcában a királyi kastély olda-
lán az Ady Endre sétánytól a Lovarda utcáig. 
 Egyéb utakon csak időszakosan rendel el a 
rendőrség megállási tilalmat. 
 A gyalogosok a Szabadság tér irányából az Ady 
Endre sétány lezárt területe mellett, a park felő-
li oldalon közlekedhetnek, a lezárás az Alsópark 
sétányait a volt Testőrlaktanya vonalában a park 
felőli oldalon (Állomás út irányában) nem érinti. 
A zeneiskola gyalogosan a park irányából megkö-
zelíthető lesz.  
 A lezárások a Martinovics utcai óvoda megkö-
zelíthetőségét nem befolyásolják. 
 Az Ady Endre sétányon lévő zeneiskola gya-
logosan bármely irányból megközelíthető. A ze-
neiskolát gépjárművel megközelítőknek javasol-
juk, hogy az Ady Endre sétány Állomás tér felőli 
szakaszán, az Isaszegi úton, vagy a Faiskola utca 

környékén parkolják le járműveiket.
 Gödöllő város területén fokozott ellenőrzés 
kerül bevezetésre, a személyi és gépjármű okmá-
nyokat tartsák maguknál.
 A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az euró-
pai uniós rendezvények helyszínének forgalom-
technikai rendszerének kialakításánál egyik fő 
célja volt, hogy a lakosság közlekedését minél 
kisebb érdeksérelemmel alakítsa ki.

Európa Gödöllőre jön

Fokozott ellenőrzések, biztonsági intézkedések

A tanácskozások fontos színhelye a Gödöllői Grassalkovich Kastély



5

Közélet

A számlázás megindulásával és a beruházás  
lezárulásával Őrbottyán Nagyközség Önkor-
mányzatának meg kellett alkotnia két rendele-
tet, egyet a víz- és csatornadíjra vonatkozóan, 
egyet a talajterhelési díjról.

A díj mértéke
(1) A vízközműből szolgáltatott ivóvíz díja  
2010. évre: 

nettó áfa bruttó

Lakossági 
alapdíj: 

200 Ft  50 Ft  250 Ft/hó

 Lakossági 
vízdíj: 

234 Ft 58 Ft 292 Ft/m3

 

(2) A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és 
csatornahasználat hatósági díja 2010. évre:

nettó áfa bruttó

Lakossági 
alapdíj: 

270 Ft  67 Ft  337,5  Ft/
hó

 Lakossá-
gi szenny-

vízdíj: 

273 Ft 68 Ft 341,25 Ft/
m3

Környezet-
terhelési 

díj:

20 Ft 5 Ft 25 Ft/m3

(3) A díjak mértéke a gazdálkodó egységek 
tekintetében a bekötési vízmérő átmérője ha-
tározza meg.
A talajterhelésről szóló 11/2010. (XI. 30) szá-
mú önkormányzati rendelet pontjai 2011. ja-
nuár 1-től lesznek kötelező érvényűek azon 
ingatlantulajdonosok esetében, akik még nem 
kötöttek rá a csatornarendszerre.
Talajterhelési díj egységdíja (E)
A talajterhelési díj egységdíjának (E) mértéke 
120 Ft/m3. (Ktd. 12. §. (3) bekezdés) 

Területérzékenységi és veszélyeztetési (T)  
szorzó
A fentebb említett rendelet szerint Őrbottyán 
érzékeny. Őrbottyán Nagyközség közigazgatá-
si területén a területérzékenységi szorzó (T) a 
helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya 
alá tartozó talajterhelés esetében 1,5, a vízjogi 
engedély hatálya alá tartozó talajterhelés ese-
tében 2,0.

Talajterhelési díj (TTD) mértéke.
 A talajterhelési díj mértéke egyelő talajter-
helési díj alapjának valamint talajterhelési díj 
egységdíjának, valamint területérzékenységi 
szorzó szorzatával. A talajterhelési díj mérté-
kének kiszámítási képlete: TTD=A×E×T
A talajterhelési díj megfizetési alól díjmentes-
ség nem adható.

Megkezdődött a  
szolgáltatás, kiszabták a  

díjakat

Bár véget értek az év végi ünnepek, tovább tar-
tanak az akciók a CBA térségi üzleteiben. Fő-
ként a húsárak kerülnek a fogyasztók számára 
kedvezően alacsony szintre, hiszen a tél dereka 
hagyományosan a disznótorok, a hurka és kol-
bászkészítések időszaka.
 Aki szívesen készít ilyen hagyományos fi-
nomságokat a családnak, de nem saját maga ter-
meli meg a hozzávalót, és szereti konyhakészen 
hazavinni az alapanyagot – ahogyan legtöbben 
tesszük -, jól teszi, ha figyeli a CBA hétről hét-
re változó akcióit. Nemcsak a különféle sertés-
húsok akcióival találkozik majd, hanem olcsón 
beszerezheti nagy kiszerelésben a szükséges fű-
szereket és sertésbelet is.   
 A heti akciók követésével sokat spórolhat 
majd, hiszen nemcsak a CBA központi árleszál-
lításaira lehet számítani, hanem a Príma üzlete-
kére is, sőt, ezen túlmenően akcióznak a térségi 
üzletek: a két Center és két diszkont áruház is 
Veresegyházon és Szadán, illetve Erdőkertesen 
és Veresegyházon.

Januárban például a narancs 
kilója a térségi üzletekben 
169 Ft/kg, a mandarin ki-
lónként 199 Ft-ba kerül.
 A CBA pékségek a saját 
készítésnek köszönhetően 
a legolcsóbb árakat tudják 
biztosítani alaptermékek tekintetében, de akciók 
itt is várhatók.
 Január végén a farsang időszakában járunk: 
polcokra kerültek a maszkok, jelmezek, és a várt 
tavasz előhírnökeként a hónap végétől megje-
lennek majd a vetőmagok is. 

Sikerek és tervek

Veresegyházon december 16-án került sor a ha-
gyományos éves közmeghallgatásra, egyben ez 
volt az első alkalom, hogy az érdeklődő lakosság 
szemtől szemben találkozhatott az új képviselő-
testület tagjaival. A szokásnak megfelelően a pol-
gármester, Pásztor Béla beszámolója nyitotta meg 
a rendezvényt.
 A város fontosabb, és évről évre változó (!) ada-
tainak ismertetése után az elmúlt év beruházásait 
ismertette. Mint elmondta, a sikeres pályázatok-
nak köszönhetően zajlott le a tórehabilitáció a 
Malom-tavon, megtörtént a régi iskola nyílászá-
ró-cseréje és szigetelése, kerékpárutak épültek, 
elkészült az állomásnál a P+R parkoló, és meg-
kezdődött a bölcsődeépítés 2. üteme. Pályázat 
nélkül, önerőből folytatódott a közutak építése: 
35 km aszfaltos út épült a városban 2010-ben.
 Az elmúlt évben kezdődött, de idénre áthúzódó 
beruházások: a Fő tér továbbépítése – ennek át-
adása idén tavasszal várható – a szennyvíztisztító 
korszerűsítése és bővítése, valamint a geotermi-
kus fűtésrendszer továbbépítése, amelyet ebben a 
beruházásban már a lakosság számára is elérhető-
vé tesznek. 
 A polgármester ismertette a 2011-ben várható 
fejlesztéseket is: 500 millió forint értékben támo-
gatja a város a református iskola építésének kö-
vetkező ütemét, vagyis a város építi meg az iskola 
új épületét a református egyház tulajdonában lévő 
telken, a Mogyoródi út és a templom közötti te-
rületen. A még mindig növekvő gyermeklétszám 
indokolja a beruházást, a régi iskolában emelet-
ráépítéssel pedig a 2010 szeptemberétől induló 
városi középiskolának biztosítanak majd helyet.
Ebben az évben is épülnek új utak, körforgalmak 
is készülnek a biztonságosabb közlekedés érdeké-
ben. A fejlesztési stratégia irányát az ipari, illetve 

termálfejlesztésben jelölte meg a polgármester: 
az utóbbival kapcsolatban elmondva, hogy 2013-
ra újul meg a strand, és hamarosan megkezdődik 
magánberuházás keretében egy 250 férőhelyes 
szálloda kivitelezése a Ligetekben.
 A fejlesztésekhez szükséges anyagiakhoz elen-
gedhetetlen a város számára az ipari létesítmé-
nyektől érkező bevétel, az iparűzési adóból a tájé-
koztató napjáig befolyt összeg 3.5 milliárd forint 
volt. A 2011-es költségvetés összege 10.5 milliárd 
forint körül lesz, ez az eddigi legnagyobb összegű 
költségvetés a város életében.
 A december 31-i évzáró rendezvényen a 
Mézesvölgyi Általános Iskolában a polgármester 
nemcsak az elvégzett munkáról, hanem arról is 
beszélt, hogy 2010-ben milyen kimagasló ered-
ményeket értek el veresegyházi felnőttek, diákok, 
szervezetek.
 Mint említette, a Fabriczius József Általá-
nos iskola harmadszor lett a sport területén a 
legeredményesebb intézmény Pest megyében, 
Csomborné Halmai Ágnes pedig a megye legjobb 
sportoktatója címet érdemelte ki.
 Szép eredményt ért el, nemzetközi matemati-
ka versenyre jutott az iskolások csapata, akiket  
Fehérné Németh Györgyi készített fel a feladatra. 
 
A Megyenap alkalmából december elején Pest 
megye építészeti nívódíját kapta Veresegyház Vá-
ros Önkormányzata és a Kvadrum Kft. a bölcső-
de épületének megtervezéséért és kivitelezéséért. 
Ugyanitt kapott média-díjat a Veresi Tv főszer-
kesztője, Jónás Szabolcs is.    
 Az évzáró városi ünnepség az önkormányzati 
elismerések átadásával folytatódott: Veresegyhá-
zért Díjat kapott a fennállásának 20. évfordulóját 
ünneplő Veresegyházi Hagyományőrző Együttes, 
és Harcos Györgyné óvodavezető.
 A kisközösségek létrehozásáért, szervezéséért 
járó Vankó István Díjat kapott Lőrinczné Pirók 
Irén, a Veresi Szövőkör vezetője, és Varga József, 
a Csokonai utcai játszótér létrehozására és fenntartá-
sára szóló lakossági kezdeményezés szervezője.
 
 A Bellai János Testnevelési és Sport Díj ki-
tüntetettjei: Gruber Mihály, Szente Dániel triat-
lonos, és Varga Katalin sakkozó. Polgármesteri 
kitüntetést vehetett át a Polgármesteri Hivatal 
néhány munkatársa: Földesiné Varga Éva, Gubics  
Lászlóné, Krasnyánszki Magdolna, Orosziné  
Ványi Melinda és Szűcs Vendelné.

Ünnepek után is akciók
Gazdaság

Közmeghallgatás Veresegyházon

Januárban is egymást követik az akciók
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Környezetvédelem

Hétfő:  15.00-20.00 Edzőterem használata 
 16.00-16.45 Néptánc gyerekeknek
 17.00-17.45 KARATE - kezdő
 18.00-18.45 KARATE - haladó
 19.00-21.00 IADO 
Kedd:   14.00-18.00 Könyvtári Nyitva tartás
 13.00-19.00 Edzőterem használata
 18.00-19.00 Gerinc torna
 19.00-21.00 Kendo
Szerda:  16.00-19.00  Könyvtári Nyitva tartás
 9.00-20.00 Edzőterem (9.00-16.00   
  Női nap) 
 9.30 ZENEBÖLCSI 0-3 éves korig 
 10.15 UGRI-BUGRI TORNA 1-4 éves korig 
 18.00-19.00 Angel dance – 
 19.00-21.00 IADO 
Csütörtök:  
 14.00-18.00  Könyvtári Nyitva tartás 
 13.00-19.00 Edzőterem használata 
 16.00-16.45 Gyógytorna ovisoknak 
 17.00-17.45 KARATE - kezdő 
 18.00-19.00 Gerinc torna 

 18.00-18.45 KARATE - haladó
 19.00-21.00 Kendo
Péntek:  16.00-18.00  Könyvtári Nyitva tartás
 10.00-18.00 Edzőterem használata 
 17.30-18.30 Angel -dance 

Edzőterem használatát a nyitvatartási időben lehet 
igénybe venni, csak helyi lakosok részére, 16 év kor-
határ felett a házirend előírása szerint. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Érdeklődés a programokról, a Művelődési Ház és 
Közösségi Ház (régi iskola) igénybevételéről és 

bérléséről 
Művelődési Ház vezetőjénél: Salamonné Sinkó 

Mária 06-20-442-8610 

Kedves Csomádi Olvasók!
Megújult könyvtárunkba szeretettel várjuk az 
érdeklődőket könyvtári nyitva tartásainkban, 
állományunk tovább gazdagodott új könyvekkel, 
folyóiratokkal és internet használattal. Bizonyá-
ra önök is találnak kedvükre valót. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizott-
ság a T-Mobile Webshop támogatásával a 

közép-fokú oktatási intézményekben tanuló 
diákok részére közlekedésbiztonsági rövidfilm 

pályázatot hirdet 
„KRESZ COOL-TÚRA” címmel.

Az alkotóktól olyan tudatformáló és kreatív pá-
lyaműveket várunk, amelyek alkalmasak arra, 
hogy felhívják a közlekedők figyelmét a KRESZ-
szabályok betartására, és ezáltal a biztonságosabb 
közlekedésre. 
Választható témák:
 • gyalogos és/vagy kerékpáros közlekedés álta- 
  lános szabályai, (különös tekintettel a látha- 
  tóságra);
 • sebességtúllépés kockázata;
 • ittas vagy bódult állapotban történő járműve- 
  zetés veszélyei; 
 • passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv,  
  gyermekbiztonsági rendszer, bukósisak)  
  használata;
 • mobiltelefon használata járművezetés közben. 
 
A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 • Egy pályázó maximum 2 filmmel indulhat. 
 • A videófelvétel bármilyen erre alkalmas  
  technikai eszközzel készülhet (videokamera, 
   fényképezőgép, mobiltelefon).
 • A film hossza maximum 1 perc, mérete maxi- 
  mum 50 MB, formátuma avi, mpeg, wmv lehet.
 • A pályamunkákat egy regisztrációt követően 
   (név, életkor, lakcím, iskola) az ORFK- 
  Országos Balesetmegelőzési Bizottság által  
  üzemeltetett www.kreszvaltozas.hu honlapra  
  kell feltölteni.
 • A pályázatra jelentkezni kizárólag saját  
  készítésű filmekkel lehet, amelyek szerzői  
  jogával a pályázó rendelkezik. 
 • A szerző - a pályázaton történő részvétellel  
  - hozzájárul ahhoz, hogy munkáját az ORFK- 
  Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a  
  T-Mobile Webshop térítésmentesen felhasz- 
  nálja propaganda és oktatási célból.  

Nyeremények:

 • 1. díj: Nokia C3 mobiltelefon
 • 2. díj: T-Mobile Vairy Touch II mobiltelefon
 • 3. díj: Samsung E1170 mobiltelefon 
 • További díjak: 10 db 3000 Ft-os Domino  
  feltöltőkártya
 • Különdíjak: 1 db Kenwood fülhallgató, 
   ORFK-OBB ajándékcsomag

A pályamunkák feltöltési határideje: 
 2011. január 31.

Értékelés:

A www.kreszvaltozas.hu honlap látogatóitól leg-
több szavazatot kapott első 30 pályamű kerül az 
ORFK-OBB szakmai zsűrije elé, aki ezek után 
választja ki a nyertes alkotásokat. 

A díjak átadására 2011. február hónapban a Rend-
őrségi Igazgatási Központ épületében kerül sor, 
amelynek pontos időpontjáról a későbbiek során 
értesítjük a nyertes pályázókat. 

További információ érdekében látogasson el a 
www.baleset-megelozes.eu honlapra. 

 
ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság

CSOMÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁR
Csomád, Kossuth L. u 39.sz
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A hónap híre

Kultúra
Februári programok az  
Erdőkertesi Faluházban

11-én 16.00 - a Neumann János  Ált. Iskola   
 alsó tagozatosainak farsangi ünnepsége
12-én 18.00 -  SZÍNHÁZ
 Ray Cooney: PÁRATLAN PÁROS
 vígjáték két felvonásban, az OSCAR Szín 
 társulat előadásában (részletesen alább!)
 Belépődíj: 1.500.- és 1.100.-Ft
 (jegyek elővételben már kaphatók!)
13-án 9.00-16.00 -  Pest Megyei Sakk  
 Csapat bajnokság Szupercsoport)

Sütőverseny!

Harmadik alkalommal hívjuk  Rétes-sütő ver-
senyre a vállalkozó szellemű, sütni szerető 
asszonyt, leányt, férfiembert! Bárki benevez-
het, a szakács-végzettség sem akadály! Egye-
düli kitétel, hogy üzemi réteslapot nem lehet 
használni. Mivel Faluházunk nem rendelkezik 
a helyben sütés lehetőségével, az előkészítést
és a sütést mindenki az otthonában végezheti. 
Az alapanyagot mi biztosítjuk hozzá. A neve-
zéssel egyidejűleg le kell adni a hozzávalók 
listáját és mennyiségét.
A nevezés határideje:
 2011. február 10.
Az alapanyagok átvétele:
 2011. február 24.
A verseny február 26-án lesz,
 13.00 órára kell a Faluházba hozni a két tep-
si rétest, melyet hivatásos cukrászokból álló 
zsűri bírál el.
Az eredményről az Erdőkertesi Naplóból ér-
tesülhetnek. Akik a legfinomabb rétest sütik, 
Erdőkertes színeiben indulhatnak áprilisban az 
Újszentiváni Rétesfesztiválon.
Szeretnénk ezzel egy tél-végi gasztronómiai 
hagyományt teremteni községünkben.

   2011. februári  programok  
VERESEGYHÁZ  Váci Mihály  

Művelődési Ház és a  Szabadidős és  
Gazdasági Innovációs központ 

Január 28. 19 óra: Filmklub 
 „Mint mi közülünk egy”  Portréfilm Halász  
 Endre katolikus plébánosról. 
 Rendezte: Gulyás János – Gulyás Gyula
Január 29. 19 óra: Menyecske bál a   
 Hagyományőrző Népi Együttes szervezé- 
 sében.  Helyszín: Váci Mihály Művelődési  
 Ház nagyterme 
Február 9. Filharmónia koncert 
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház,  
 Köves u. 14.  
Február 11. 18 óra:  Csorba Simon László   
 festőművész  
 Helyszín:  Udvarház Galéria / Szabadidős és 
 Gazdasági Innovációs Központ II. em. 331. 
Február 13. 16.00  Kolompos táncház 
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház  
 Köves u. 14. 
Február 19 (szombat) 18 óra  Kamarazenei  
 Koncert   Helyszín:  Szabadidős és  
 Gazdasági Innovációs Központ
Február 20. 16 óra: Cantemus Farsangi koncert 
 Helyszín: Szabadidős és Gazdasági  
 Innovációs Központ konferenciaterme 
Március 4. 18.00  Fúvószenekari koncert  
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház   
 Köves u. 14. 

Az alábbi csoportokba várjuk jelentkezéseiket:  

- Baba-Mama Klub  
 Vezeti: Tóth Margit logopédus  
 első foglalkozása szeptember 7-én, kedden 
 lesz, 10 órától. Továbbiakban: kedden és  
 csütörtökön, 10-től, 11.30-ig 
 Jelentkezés: Nagy csilla népművelőnél, vagy  
 a helyszínen (részvételi díjas) 
 - Kerámia   
 Továbbiakban: hétfőn és szerdán, 14.30-tól  
 16.30-ig. 
 Vezeti: Nagy Csilla keramikus –népművelő 
 Jelentkezés: Nagy Csilla népművelőnél 
 (részvételi díjas)   
- Csemete Néptánc (két csoportban) 
       óvodások 3 éves kortól  
 általános iskolások 7 -10 évesig 

 Foglalkozásokra jelentkezés a Szabadidős és 
 Gazdasági Innovációs Központ „B” recep- 
 cióján, illetve a csoport vezetőjénél:  
 Pénteki napokon: 16.00-16.45 óvodásoknak  
 16.45 – 17.00 (kisiskolások)  
 Kovács Éva Tel.: 06-780- 943-12-79; 
 (részvételi díjas) 
- Népdalkör
 Vezeti Kovács László népzenész  
 Próbák:  keddi napokon 17-19 óráig a  
 Szabadidős és Gazdasági Innovációs  
 Központban , Jelentkezés a helyszínen. 
- Hagyományőrző Népi Együttes 
 Művészeti vezető: Széphalmi Zoltán,  
 koreográfus, néptáncos , Próbák: szerdai  
 napokon 19-21 óráig.  Helyszín: Váci  
 Mihály Művelődési Ház, Köves u. 14.  
 Jelentkezés a helyszínen. 
- Veresi Szövőkör  
 Vezető: Lőrincné Pirók Irén művésztanár  

 Foglalkozások:  Pénteki napokon 16 órától  
 19 óráig.   
 Jelentkezés a helyszínen. (részvételi díjas) 
- Bokréta Néptánccsoport  
 Vezeti: Almási Bernadett néptáncos  
 Keddi napokon 19 órától a Váci Mihály   
 Művelődési Házban  , Pénteki napokon az  
 Innovációs központban: 19.00  - 21.00 óráig  
 Jelentkezés a helyszínen, illetve Almási   
 Bernadettnél: 06-30-364-58-83;
- Néptánc oktatás 10-15 éves fiatalok 
  számára   a Bokréta Néptánccsoport  
 gondozásában  
 Próbák: csütörtök 17.00 – 18.00 óráig 
 Az első foglalkozás időpontja: 2011. január 6.  
 Részvételi díj: 2 000,- Ft/ hó 
- Cantemuis Kórus 
 Vezető: Vadász Ágnes karnagy  
 Próbák: kedd és pénteki napokon 19 órától  
 21.30-ig, Jelentkezés a helyszínen.  
- Gaudeamus Kórus  
 Vezető: Kovács Katalin pedagógus,   
 karvezető, Próbák: keddi napokon  
 17-19 óráig a Mézesvölgyi Általános Iskola  
 dísztemében.  Jelentkezés a helyszínen. 
- Veresegyház Város  Fúvószenekara. 
 Vezető: Balogh Ferenc karnagy 
 Próbák: kedd és csütörtöki napokon 17.30- 
 19.00 óráig. Jelentkezés: a helyszínen. 
- Kreatív gyakorlatok  
 Vezeti: Mizser Pál festőművész 
 Foglalkozások. hétfő és csütörtöki napokon  
 15.00-18.30-ig.  Helyszín: Mézesvölgyi  
 Általános Iskola  rajzterem  
 Jelentkezés: Szabadidős és gazdasági 
 Innovációs központ  „A” recepcióján. 
 Részvételi díj: 5 000,- Ft/ 10 alkalom. 
- SZEREP-ELEK 
 Diákszínpad – színjátszás 
 Indul, megfelelő jelentkezői létszám esetén. 
 Vezeti Éli Nóra  
 Jelentkezés: a Szabadidős és Gazdasági In- 
 novációs Központ „A” recepcióján  

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ 
sport részlegében elérhető foglalkozások: 

AEROBIK  Kedd, csütörtök:  19.00– 20.00        
 Vezeti:  BOJSZÁNÉ ANDREA 
AIKIDO:  (gyerekeknek)   szerda:  16.30 –   
 18.00    péntek:  16,30– 18.00 
 Vezeti: PINTÉRNÉ G.ANETT
AIKIDO (felnőtt)  hétfő: 17.00– 18.00  szerda:  
 18.00–19,30   péntek: 19.00–20,30 
 Vezeti:   PINTÉRNÉ G.ANETT 
AKROBATIKUS ROCKY   kedd  , csütörtök:  
 16.00– 18.00,  péntek: 17.00–18.00 
 Vezeti: FARKAS GERGELY
A NŐISSÉG ÖRÖK hastánc 50 felett   
 kedd: 15-16 
 Vezeti: ZSÓK KATA
BALETT   hétfő, szerda: 17.00– 18.00,    
 kedd- csütörtök: 16.00– 19.00 
 Vezeti:BOJSZÁNÉ ANDREA
BABA– MAMA JÓGA   hétfő: 8.30-09.30,   
 10,30– 12.00 
 Vezeti: ELŐD TÜNDE
CHI KUNG  hétfő 19.00– 20.00 
 Vezeti: HERHOLD ÁGNES
JIU JITSU  szerda, péntek:   19.00 –20.00  
 Vezeti: DÖBRÖSSY BENCE
JÓGA  szerda 19.00– 20,30  
 Vezeti: DR SRAMKÓ KATALIN
JUDÓ hétfő-kedd-szerda-csütörtök 16.00– 19.00

„Rekordok”

Év elején a Gödöllői Rendőrkapitányság ismét 
közzétette 2010 „leg”-jeit, azaz a legkirívóbb 
szabálysértéseket. Íme, az elmúlt év lakossági 
túlkapásai.

- A legjelentősebb sebességtúllépés: A megen-
gedett 50 km / h helyett 126 km/ h sebességgel 
közlekedett motorkerékpárjával egy férfi 2010. 
május 29-én 15.45 órakor Gödöllő lakott terü-
letén belül a Szabadság úton. 

- A legmagasabb szabálysértési bírságot, 150 
ezer forint pénzbírságot és 12 hó járműveze-
téstől eltiltás szankciót halmazati büntetésül 
szabott ki a Gödöllői Rendőrkapitányság Igaz-
gatásrendészeti Osztálya egy bagi férfi részé-
re, aki ellen több szabálysértési feljelentés is 
érvényben volt, mivel nem állt meg a rendőri 
karjelzésre, engedély nélkül vezetett gépjármű-
vet, illetve ellenőrzéskor nem volt nála a jármű 
forgalmi engedélye.

- A legtöbb bűncselekmény elkövetésével egy 
rétsági férfit gyanúsított meg a rendőrség.  
Összesen 128 rendbeli vagyoni hátrányt okozó 
szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 
vétség elkövetésével



8

Kultúra

Fontos mérföldkőhöz érkezett január elején a  
Befogadó Munkahely Program, amikor az első 
5 projektrésztvevő elhelyezkedett a Művésze-
tek Háza Gödöllő intézményében. A három fő 
recepciós, egy fő irodai asszisztens és egy fő 
fénytechnikus már a felújított épületben kezdte 
meg munkáját.
 „A munkába állás indulásakor nagy rugalmas-
ságra volt szükség mind a projektrésztvevők, mind 
a menedzsment részéről” - mondta el Czompó 
Anita projektvezető. „A Művészetek Háza Gödöl-
lő Európai Uniós elnökséggel kapcsolatos felada-
tai miatt az eredeti ütemezéshez képest korábbi 
időpontban indult a foglalkoztatás, így januárban 
a munka mellett még nyelvtanfolyamot végeznek 
a résztvevők. Ebben a helyzetben is beigazolódott 
az az általános tapasztalatunk, hogy a mai munka-
adói elvárások közül kiemelkedik a rugalmasság 

és az önálló feladatmegoldás képessége.”
 A munka világára történő felkészítést, munka-
helyi beilleszkedést és hosszú távú foglalkoztatást 
biztosító programba 2010 szeptemberében 22 fő 
hátrányos helyzetű álláskereső került be. A fel-
készítés első három hónapjában ECDL képzésen 
és kompetencia-fejlesztő tréningen vettek részt, 
jelenleg pedig a leendő munkakörökhöz igazított 
speciális képzések zajlanak. A képzéseken túl 
egyéni tanácsadások és további tréningek segítik 
a sikeres munkavállalást. A komplex felkészítő 
programot követően három foglalkoztató partner 
várja a projektrésztvevőket. A Művészetek Háza 
Gödöllő mellett a Prompt Számítástechnikai Kft. 
és a VÜSZI Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
vállalta, hogy befogadó munkahelyi kultúrát hoz 
létre szervezetében. 
 A Befogadó Munkahely Program gazdája a 

GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Di-
verzitás Programja, amely 2006. óta valósít meg 
munkaerő-piaci reintegrációs projekteket Gödöl-
lőn és környékén.

 A „Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlő-
ségért - befogadó szervezeti kultúra elterjesztése 
a Gödöllői kistérségben” című projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai 
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege 62.439.040,- Ft.

Elkezdődött a foglalkoztatás a Befogadó Munkahely Programban  

A Gödöllői mozi  februári műsora

1. hét február 3 - 9
 16:00    5-6-án   14.00-kor is!
 ARTHUR 3 - A világok harca 
 szinkronizált francia animációs kalandfilm   
 101 perc,  Rendezõ: Luc Besson,  
 Korhatár: 12
 Malatazár fondorlatos csellel eljutott az emberek világá 
 ba. A célja egyszerű:  az univerzum meghódítása. Csak  
 Arthur hiúsíthatja meg a tervét, de ehhez a kertből vissza 
 kell jutnia a hálószobájába és villangó méretűből újra  
 normál nagyságúvá kell válnia. A feladat nem egyszerű, 
  a kalandos úton  Holdviola és Tátombák segítik a fiút.  
 Van azonban még valaki, aki csatlakozik hozzájuk:  
 Maltazár fia, Darkosz, aki az állítja, át akar állni a jó 
  oldalra.

 18.00
 EGY KOMOLY EMBER
 amerikai-angol-francia film 106 perc,   
 Rendező: Ethan Coen, Joel Coen
 Korhatár: 12
 Larry Gopnik élete egyik napról a másikra a feje tetejére  
 áll. Neje közli, hogy elhagyja őt egy nagyképű kollégájá- 
 ért. Bonyolítja a válást és költözést a családdal élő  
 Arthur, Larry testvére, aki szintén egy örök vesztes. Larry 
  és Judith két kamasz  gyereke sem a könnyen kezelhető  
 kategóriába tartozik. (Ráadásul Larry gyönyörű szom- 
 szédasszonya kiveti a hálóját a teljesen összezavarodott  
 férfira.)  Egyre groteszkebb (és roppant mulatságos) 
 szituációkba sodródik. 
.  
 20.00     
 ZÖLD DARÁZS                  
 szinkronizált amerikai akciófilm    119 perc
 Korhatár: 16, Fsz: Cameron Diaz, Seth  
 Rogen, Edward Furlong
 Reid  laza és nagydumájú milliomos, Kato  eszes, csen- 
 des és hűséges. A páros kihasználja a kínálkozó alkalmat, 
  hogy végre valami hasznosat tegyen az  életben:  Reid  
 Zöld darázsként, Kato pedig pótolhatatlan segédjeként  
 száll szembe a bűnözőkkel. A nem túl törvényes módsze- 
 reket alkalmazó két harcművész és fegyverspecialista  
 Reid titkárnőjének (Cameron Diaz) segítségével Los  
 Angeles legnagyobb alvilági vezetőjének (Christoph 
 Waltz)nyomába erednek. 
 
 2. hét február 10 - 16

 16.00      12 - 13-án 14.00-kor is! 
 NARNIA KRÓNIKÁI: A Hajnalvándor  
 útja
 Helyár egész héten 690 Ft, Szinkronizált  
 amerikai fantasy 113 perc, Korhatár:12
 A Pevensie-gyerekek körül a leghétköznapibb dolgok is  
 csodává válnak. Ezúttal egy festménnyel kezdődik min- 
 den: a vásznon árválkodó hajó életre kel, és az óceánba  
 zuhannak. Szerencsére a  Hajnalvándor legénysége ki- 

 menti őket. A hajó és rajta Caspian király Narnia hét  
 elveszett urát keresi a Magányos Szigetek környékén,  
 ahol rabszolga-kereskedők, trónbitorlók, tengeri viharok, 
 a mélység fenekén élő szörnyek és láthatatlan lények  
 várnak az expedíció tagjaira.
 
 18.00
 ÜVEGTIGRIS 3.          
  Helyár egész héten  690 Ft,  magyar filmvíg- 
 játék , 100 perc, Fsz: Rudolf Péter,  Reviczky  
 Gábor, Csuja Imre, Gáspár Sándor,  Szarvas  
 József, Korhatár: 16
 Egy fogpiszkáló, egy lövés, egy megkeseredett orvos és  
 egy jókor érkező luxuskocsi - ennyi elég, hogy Lali meg- 
 hozza élete nagy döntését. Az Üvegtigris váratlan vendé- 
 ge, Feri, a budapesti sztárügyvéd - bár nem tervezte -, a  
 büfénél marad, míg Lali - bár nem tervezte -, az ügyvéd  
 Bentley kabriójában marad. Elindul egy őrült nap, az  
 álomautóra azonnal felfigyel az álomnő, és elkezdődik  
 élete legnagyobb kalandja.

 20.00  
 SZERELEM ÉS MÁS DROGOK
 szinkronizált amerikai romantikus vígjáték  
 112 perc ,  Fsz: Jake Gyllenhaal,  Anne   
 Hathaway, Korhatár: 16
 Jamie (Jake Gyllenhaal) sármos pasi, nincs nő, akit ne  
 kapna meg, ha akar. És ő mindegyiket akarja - miközben 
  a munkájában is örökké győzelemre tör: gyógyszerekkel  
 kereskedik, és már nagyon várja a nagy fogást. Azután 
 találkozik Maggie-vel (Anne Hathaway), aki más, mint az  
 addigi könnyű kalandjai. Meghódíthatatlan szabad szel- 
 lem, aki nem hagyja, hogy bárki vagy bármi az útjába  
 álljon.  A páros vad, szenvedélyes, és kiszámíthatatlan  
 viszonyba keveredik egymással.

3. hét február 17 - 23
 
 16.00    19–20 . - án 14.00 – kor is   
  Helyár egész héten 690.-                     
 ARANYHAJ ÉS A NAGY GUBANC  
 szinkronizált amerikai animációs film 91 perc
 Korhatár: kn
 A királyság legkeresettebb és legsármosabb körözött  
 banditája, Flynn Rider egy titokzatos toronyban próbál  
 menedéket találni üldözői elől, ahol fogságba ejti arany- 
 hajával a torony lakója, a gyönyörű és  bátor Aranyhaj. 
 Flynn felettébb kíváncsi fogvatartója eddig csak a megfe- 
 lelő alkalomra várt, hogy az éveken át tartó rabságból  
 szabadulhasson. Alkut köt hát a jóképű tolvajjal, így  
 kezdetét veszi egy kalandokkal teli utazás.

 18.00
 ÜVEGTIGRIS 3.           
 Helyár egész héten 690 Ft, magyar filmvígjá- 
 ték 100 perc, Fsz: Rudolf Péter, Reviczky  
 Gábor, Csuja Imre, Gáspár Sándor, Szarvas  
 József , Korhatár: 16
 Egy fogpiszkáló, egy lövés, egy megkeseredett orvos és  
 egy jókor érkező luxuskocsi - ennyi elég, hogy Lali meg- 

 hozza élete nagy döntését. Az Üvegtigris váratlan vendé 
 ge, Feri, a budapesti sztárügyvéd - bár nem tervezte -, a  
 büfénél marad, míg Lali - bár nem tervezte -, az ügyvéd 
  Bentley kabriójában  marad. Elindul egy őrült nap, az  
 álomautóra azonnal felfigyel az álomnő, és elkezdődik  
 élete legnagyobb kalandja.

 20.00
 AZ UTAZÓ
 szinkronizált amerikai-francia romantikus  
 thriller 103perc, Fsz: Angelina Jolie, Johnny  
 Depp, Korhatár: 12
 Frank (Johnny Depp) Amerikából érkezett olaszországi  
 körútra, de nem érdeklik a látnivalók. Egy szerelmi csa- 
 lódást szeretne kiheverni, és úgy látszik, ez sikerülni is  
 fog neki: megismerkedik egy gyönyörű, különleges nővel 
 Elise-vel (Angelina Jolie), akivel a véletlen szerencse  
 hozza össze. A nő azonban nem az akinek mondja magát.  
 A férfinak is megvannak a maga titkai. A páros egyik ka- 
 landból keveredik a másikba, és sosem biztosak benne, ki  
 üldöz kit.
  
4. hét február 24 – március 2
 18.00      
 ILYEN AZ ÉLET          
 Helyár egész héten 690 Ft,  Szinkronizált amerikai  
 vígjáték    115 perc, Fsz:Katherine Heigl, Josh   
 Duhamel, Korhatár: 12
 Mindketten határozott személyiségek: Holly egy catering  
 cégnél dolgozik, míg Eric egy sporthálózat ígéretes igaz- 
 gatója. Sokáig csak egy közös tulajdonságuk van: imád- 
 ják pelenkás keresztlányukat Sophie-t. Egyszer randiznak, 
 és máris szert tesznek még egy közös tulajdonságra:   
 a másik iránt érzett ellenszenvre. De a sors egy váratlan 
  fordulattal úgy hozza, hogy Sophie-nak nem marad senki  
 mása,  csak ők. 

 20:00
 UTÓDOMRA ÜTÖK          
  Helyár egész héten 690 Ft, szinkronizált amerikai 
 vígjáték , Fsz: Robert De Niro, Ben  Stiller,   
 Dustin Hoffman, Barbra Sreisand
 Korhatár: 12
 Az akaratok viadala Jack Byrnes és Greg Beckur között a  
 tetőfokára hág a nagysikerű vígjátéksorozat harmadik ré- 
 szében, melyben Laura Dern Jessica Alba és Harvey  
 Keitel csatlakozik a parádés szereposztáshoz.

 Február 26 – 27 – én 14.00, 16.00 – kor
    MEGAAGY       Helyár egész héten 690 Ft
 szinkronizált amerikai animációs film  96 perc
 Korhatár: 12
 Megaagy a világ a legbriliánsabb gonosztevője. És a leg- 
 sikertelenebb is. Az évek során minden elképzelhető esz- 
 közzel megpróbálta meghódítani Metro Cityt,  
 ám minden kísérlet kolosszális kudarcba fulladt a Metro 
 Man néven ismert szuperhős miatt.  Metro Man legyőzhe- 
 tetlen volt, egészen addig, amíg Megaagy meg nem ölte  
 az egyik elfuserált gonosz terve keretében. Így viszont   
 Megaagy hirtelen életcél nélkül maradt…..

Pr
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A veresegyházi vasútállomás melletti  parkoló-
építés az előhírnöke egy nagyszabású fejleszté-
si elképzelésnek, aminek keretében öt éven be-
lül korszerűsítik a Budapesttől Veresegyházon 
át Vácra tartó vasútvonalat, az érintett telepü-
lések állomásépületeivel,  parkolóival, útátjá-
róival együtt.
Bár a MÁV-projekt terveiben benne van a veres-
egyházi vasútállomás melletti parkoló építése, ám 
erre nem akart évekig várni a város vezetése, ezért 
az önkormányzat a Parking Kft.-vel közösen Eu-
rópai Uniós pályázatot célzott meg, és nyert el. 
A kivitelezést a közbeszerzési eljárást követően a 
Főkert Parkfenntartó-Kertészeti Szolgáltató Kft. 
végezte. A tervezettnél alacsonyabb árnak kö-
szönhetően az önkormányzat önrésze is csökkent.
A tervek szerint január végén már igénybe is 
vehetik az utazók a száztizenkét ingyenes, ka-
merákkal őrzött parkolóhelyet, melyből négy a 
mozgáskorlátozottak számára készült, a fedett ke-
rékpártárolóban pedig negyven bicikli helyezhető 
el. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében valósul meg, azonosító száma: KMOP-
2.3.1/C-2009-0009.
 A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. tá-

jékoztatása szerint, ha az EU aláírja a kivitelezési 
támogatási szerződést, 2013 és 2015 között húsz-
milliárd forintot költenek a Rákospalota-Újpest 
– Veresegyház – Vác vasútvonal pálya-infrastruk-
túrájára, a megállóhelyeken magas peronokat és 
parkolókat építenek. Erdőkertes és Veresegyház 
határán átalakítják a balesetveszélyes közúti-vas-
úti kereszteződést. Több helyen második vágány 
is létesül, így a jelenlegi óránként 60 kilométeres 
sebességet egyes szakaszokon 80-100 kilométerre 
növelhetik, aminek nyomán a menetidő Rákospa-
lota és Veresegyház között 12, Őrbottyánig 15, 
Vácrátótig 18 perccel csökken.
 Ha bevezetik a zónázó közlekedést, negyed-
óránként járnak majd a vonatok a főváros és 
Veresegyház között, azon túl pedig félóránként. 
Egy másik projektben a Nyugati pályaudvar – Új-
pest vasútvonal fejlesztése is szerepel, megvalósu-
lása esetén további menetidő-csökkenés várható.
 Jelenleg az engedélyezési tervek készítése, az 
engedélyek beszerzése zajlik.

Vasútfejlesztés a veresegyházi vonalon
Dr NAGY IMRE

Sebész, érsebész fôorvos
- érszűkületes panaszok vizsgálata
- alsó végtagi visszérbetegség, 
  lábszárfekély vizsgálata, kezelése
- alsó és felső végtagi dopplervizsgálat
- mélyvénás trombózis utáni állapotok 
  szakvizsgálata, kezelése

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

Rendelési idő: hétfőnként 16-18 óra között
A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
A rendelés helye: Misszió Egészségügyi Központ, 
Reumatológiai szakrendelő, H-035-ös szoba
A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: + 36 30 318 8006

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

GOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866
Web: www.gooddent.hu ,  E-mail: gooddent@invitel.hu

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

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

a vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, rÖvid 
határidőn belül a következő számon kérhetők:  06-30/584-2097 

E-mail: ferildi@hotmail.com

új!
Dr Ferencz Ildikó

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

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

A megváltozott munkaképességű munkavál-
lalók foglalkoztatásának témája előtérbe ke-
rült a hazai munkaadóknál a rehabilitációs 
hozzájárulás megemelt összege következté-
ben, azonban a megvalósítást gyakran aka-
dályozza információhiány.
A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 
keretében szakmai munkacsoport szerveződött, 
amelynek egyik célja hatékony megoldások 
kidolgozása a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatottsági arányának és fog-
lalkoztatásuk időtartamának növelésére a part-
nerségben résztvevő szervezetek együttműkö-
désére alapozva. 
 Ennek érdekében tudásbővítő rendezvény-
re kerül sor 2011. február 23-án Gödöllőn az 
Erzsébet Királyné Szállodában. A rendezvény 
célja egyrészt a témakörhöz kapcsolódó infor-
mációk, jogszabályok, elérhető támogatások 
és jó gyakorlatok bemutatása, másrészt szak-
mai kapcsolatok, együttműködések létrehozá-
sa, a témával foglalkozó helyi szervezetek és 
munkáltatók között. A rendezvényre a térségi 
munkáltatók, vállalatok, intézmények, szerve-
zetek vezetőit, HR vezetőit várják.

 A rendezvényt megelőző igényfelmérés és to-
vábbi információ a www.godollopaktum.gak.hu 
oldalon található.
A gödöllői kistérségi paktum a „Kistérségi 
együttműködés a helyi gazdasági és foglal-
koztatási potenciál erősítésére” című projekt-
hez kapcsolódik és „A helyi és határon át-
nyúló foglalkoztatási megállapodások” című, 
TÁMOP-1.4.4-08/1 kódszámú pályázati prog-
ram keretében valósul meg. Az Európai Unió és 
a Magyar Állam által nyújtott támogatás össze-
ge 23.490.188 Ft.

Rehabilitációs hozzájárulás vagy plusz munkaerő?

Utolsó simítások a P+R parkoló kerékpártárolóján
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Foglalkozások: Szerdánként 
17.30-tól az Ezerkincs Életmód 
Centrumban (Veresegyház, Fő út 59.)
Az első foglalkozás minden 
kisgyereknek ingyenes.
Magánórák is igénybe vehetők.

JÁTÉKOS-DALOS ANGOL NYELVŰ 
FOGLALKOZÁS  KICSIKNEK

Érdeklődni: 70/333-4521, happyteddyangol@gmail.com
 www.facebook.com/happyteddyangol

www.wix.com/HappyTeddy/HappyTeddy

Happy teddy

Sok-sok dal, 
mondóka, 
mozgás

A memória, a kre-
ativitás és a problé-
mamegoldó-képesség 
fejlesztése

Megismerkedés
egy idegen  
nyelvvel  játékos  
környezetben 

Alapveto
 angol szókincs 

˝

gyógyszergyártó vagy vegyésztechnikusi
végzettséggel és tapasztalattal, önálló 

munkavégzésre alkalmas

munkatársakat.
Munkaidő: 3 műszak-8 órában.

Veresegyházi munkavégzésre keresünk

Önéletrajzát  
a budapest@humaniakft.hu címre várjuk!

GYÓGYSZERGYÁRTÓ

Zelenka Vilmos vagyok, 12 éve inzulinnal ke-
zelt cukorbeteg.
Szeretném elmondani történetemet és tapasz-
talatomat, hátha valakinek segítségére lehetek 
problémája megoldásában.

 Sorstársaim pontosan tudják, milyen szövőd-
ményekkel kell hogy együtt éljen egy cukor-
beteg. A rossz vérkeringés miatt a talpam és 
a bokám szinte folyamatosan dagadt és fájdal-
mas volt, majd 2010 márciusában bekövetke-
zett az akkor elkerülhetetlen lábujj-amputáció. 
Épphogy kezdtem lelkileg is kiheverni a műté-
tet, amikor rádöbbentem, hogy másik két láb-
ujjamban sem érzek már semmit…
Rettentően elkeseredtem. 
 
Novemberben egy helyi újságban olvastam a 
MEDIFORTE-ról és az ott használt BEMER 
terápiáról, ami látványosan javítja a zavart 
vérkeringést. Gondoltam, közel van, kipróbá-
lom.
Azóta hetente kétszer járok kezelésre. Már a 4. 
alkalom után elmúlt az állandó túszúrásszerű 
fájdalom, újra meleg járja át a lábamat, 75 
százalékkal könnyebbé vált a járás és a boka-
duzzanat is jelentősen csökkent.
 
 A pedikűrösöm szerint döbbenetes a kü-
lönbség a talprészen, mert újra él a bőr és 
zsírral telítődött. Azóta ő is ellátogatott a 
MEDIFORTE-hoz, hogy megismerhesse azt a 
gépet, ami nekem ennyit segített. 
Meglepő volt, hogy az erős fülzúgásom is csök-
kent és a kedélyállapotom is sokkal jobb. Va-
lószínűleg ebben közrejátszanak a kezelések 
alatti nagy beszélgetések Dórával.
 
Bátran ajánlom minden vérkeringési zavarral 
küszködő betegnek, hogy használják ki ezt a 
helyi lehetőséget!
Amputáció helyett BEMER!

Üdvözlettel,
Zelenka Vilmos, Veresegyház

MEDIFORTE Egészségvédő Központ
Veresegyház, Huszár u 1.
T: 06 20 518 75 98
info@mediforte.hu
www.joverkeringes.blogspot.com

 IDŐPONT : RÖVID
 HATÁRIDŐN BELÜL !

DR. SZŐKE BÉLA
FŐORVOS, KANDIDÁTUS, 
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ 

SZAKORVOS

● NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT
● ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
● RÁKSZŰRÉS
● MEDDŐSÉGI VIZSGÁLAT
● KLIMAX VIZSGÁLAT
● SPIRÁL ( IUD) FELHELYEZÉS
● FAGYASZTÁSOS MÉHSZÁJKEZELÉS

A RENDELŐ CÍME: 
VERESEGYHÁZ, GYERMEKLIGETI ÚT 30. 

A Misszió EÜ központban 
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS 

ALAPJÁN :
 06-20-473-82-33-as TELEFONON

Rendelés:
 minden szerdán és kéthetente  pénteken 

NŐGYÓGYÁSZATI
 MAGÁNRENDELÉS

Könyvelő: Gulácsy Éva
Telefon: 06 30 265-9009
Email: jeno.eva@invitel.hu

vállalja társaságok, nonprofit szervezetek és egyéni 
vállalkozások teljeskörű könyvelését, bérszámfejté-

sét, hatóságok előtti képviseletét.
Igény szerint mindezt cégük székhelyén, telephelyén 

is elvégezzük, egyedi szerződés alapján.

Állandóan elérhetőek vagyunk, akár hétvégén is 
felveheti velünk a kapcsolatot!

Erdőkertesi könyvelő irodánk

APRÓHIRDETÉSEK

SZOLGÁLTATÁS 

Dob oktatást vállalok Veresegyházon! 
Telefon: +36 20/9230 218

Középkorú, megbízható pár idős vagy rászoruló ember 
gondozását vállalja ottlakásért cserében Veresegyhá-

zon vagy környékén. Tel.:+36 30/851 7019

LAKÁS
2 szobás összkomfortos lakás kiadó Veresegyházon. 

Érd.: +36 30 585 7096

Veresegyházon, társasházban a következő lakások 
eladók!

40 nm-es, 2 szoba összkomfortos, kertrésszel, 
kocsibeállóval. Irányár: 12.9 m Ft
50 nm-es, 3 szoba összkomfortos, kocsibeállóval. 
Irányár: 12.9 m Ft
46 nm-es, 2 összkomfortos tetőtéri. Irányár: 10.8 m Ft.
Érd.: +36 30 287 9522

OKTATÁS

A KATEDRA Nyelviskola diplomás ANGOL, NÉMET, 
OLASZ, SPANYOL, FRANCIA nyelvtanárokat keres 

VERESEGYHÁZI és GÖDÖLLŐI irodájába.
 +36 28 384 643, +36 30 746 7138, www.katedra.hu

Internetezés, számítógép-használat oktatás, teljesen 
kezdőknek is, akár az Ön otthonában, az Ön igényei 
szerint. nincs felső korhatár! Levelezés, internetes tele-
fonálás, orvosi és egyéb információ, ügyintézés, vásár-
lás az interneten. Hívjon, segítünk belépni az informá-
ciós társadalomba!
Tel.: +36 30 836 3033 Fülöp Hajnalka, az 
Internetezzünk-Idősebbek is elkezdhetik c. könyv 
szerzője, oktató.

KERES

30 éves kereskedelmi gyakorlattal állást keresek.
Tel:30/5500144

NÉHÁNY KEZELÉS-
HATALMAS VÁLTOZÁS!

A MEDIFORTE Egészségvédő Központ 
egyik ügyfelének levelét szeretnénk 

megosztani a kedves olvasókkal.



Kultúra

Mit lehet még tudni az előkészületekről, az est 
eseményeiről? – kérdeztük az Iskolaszék vezetőjét 
Sándorné Rab Ágnest. 
•	 Nagyon	 lázas	 készülődésben	 vagyunk,	 valóban	 a	

szokásosnál	 is	 nagyobb	 erőbedobással	 készülünk	
erre	az	estére.	Egyenlőre	úgy	érzékeljük,	hogy		nem	
hiába	változtattunk	a		báli	menetrenden,	nagyon	nagy	
érdeklődéssel	és	várakozással	 	fogadták	az	újítást	a	
veresiek,	szülők,	pedagógusok,	de	még	az	Iskolaszék	is!		
Örömmel,	és	köszönettel	mondhatom,	hogy	nagyon	
sok	támogatót	tudhatunk	magunk	mellett,	a	helyi	
és	környező	vállalkozások	igazán	kitettek	magukért.	
Támogatók		természetesen	azok	is,	akik	megtisztelnek	
bennünket	részvételükkel	a	bálon.	

Kiemelt	támogatóinknak	külön	meglepetéssel	készültünk,	
amit	az	est	folyamán	adunk	át.	
Úgy tudom, hogy az 1920-as évek hangulatához 
korabeli öltözékben várják a vendégeket, de aki nem 
szeretne beöltözni, arra is gondoltak. 
•	 Igen,	 sőt	 a	 hangulat	miatt	 a	 belépőjegy	 árával	 is	

próbáltuk	ösztönözni	az	embereket	arra,	hogy	korhű	

ruhában	jelenjenek	meg.		A	ruhák,	sminkek,	frizurák,	
kiegészítők	otthon	is	könnyen	elkészíthetőek,	ezekre	
igyekszünk	a	honlapunkon,	és	a	facebook	oldalunkon	
is	segítséget,	ötleteket,	tippeket	adni.	

•	 Ami	 számunkra	 is	 nagy	meglepetés	 volt,	 hogy	 a	
jelmez	nélküli	jegyre	alig	volt	kereslet.	Annál	inkább	
a	„beöltözősre”	 !	 	Már	 január	 elején	 alig	 tudtunk	
asztalt	adni,	mert	idén	senki	nem	akart	ekkora	buliból	
kimaradni!	

Miben lesz még újítás a jelmezeken kívül?
•	 Talán	a	bálba	érkezőknek		-	és	a	„véletlenül”	arra	

kószálóknak	-	a	 legnagyobb	látványosságot	az	old	
timerek	 	 jelenthetik.	 	 Igény	 szerint	 ezen	 érkezni	
is	 lehet	 a	 vörös	 szőnyeghez,	mely	 a	Mézesvölgyi	
iskola	főbejáratánál	várja	vendégeinket.	A	kapuban	
természetesen	Don	Vöri		fogadja	az	érkezőket!	

A programokról , fellépőkről  kérdezhetünk, vagy ez 
is meglepetés lesz? 
•	 Természetesen	minden	meglepetést	nem	árulhatunk	

el,	de	annyit	elmondhatok,	hogy		diákjaink	is	nagy	
erőbedobással	készülnek	rövid,	de	nagyon	látványos	

Nem mindennapi látványosságban lehet része január 29-én az esti órákban a Veresegyházra érkezőknek!
Azt már tudjuk, - hiszen hangos tőle a város-, hogy ezen az estén lesz az Iskolabál, amely idén a Víg-Gazság 
nevet kapta. 
„Maffiózók” jelentek meg Veresegyház főterén, a Keresztapa kifutó legényei látogatták meg a helyi érdekeltségű 
vállalkozókat illetve az interneten is felbukkant egy érdekes film az iskola vezetősége, a diákok és az Iskolaszék 
tagjainak közreműködésével.

műsorral,	 	majd	a	Hot	Jazz	Band	korabeli	zenéjére	
Vajda	Gyöngyvér	/	Jumpers		Dance/	próbál	minket	
táncra	bírni.	

	 A	további	 jó	bulihangulatról	Orosz	Balázs	/	Club	
Café/	zenekara	gondoskodik	majd.	Ahogy	ígértük	
lesz	profi	Casino	és	tombolasorsolás	is,	így	garantált	
a	szórakozás	kifulladásig!	(vagy	a	csendőrök	razziájáig	
…)	

Ha jól tudom idén nincs a jegyárban ételfogyasztás. 
Lehet majd a bálon vacsorázni?
•	 Lehet,	sőt	a	magam	részéről	a	kínálatot	nézve	attól	

tartok,	hogy	sokan	csak	vacsorázni	fognak,	és	nem	
marad	idejük	a	táncra!	Most	a	fóti	Bíró	Háza	étterem	
felajánlásával	két	legyet	üthetünk	egy	csapásra.	1000	
Ft	körüli	áron	-	hihetetlen	vacsora	költeményekkel	
rukkolnak	 elő	 	 és	 az	 1920-as	 évekre	 jellemző	
szesztilalom	ellenére	a	torkunk	kiszáradásától	sem	
kell	tartani.

Reméljük,	 sokak	 figyelmét	 sikerült	 felkeltenünk	 az	
Iskolabálra	és	még	többen	részt	vesznek	ezen	a	nagyszerű	
rendezvényen.	

További információk:	
www.veresfabalap.hu		

AszTAlfoglAlás: 06-30/416-8082	
( Jegyvásárláskor	az	asztalfoglalást	egyeztetni	kell!)

A Fabriczius József 
Általános 

Iskola Sportlétesítménye 
a 2011-s évben is 
szeretettel várja 

Kedves Vendégeit.

„PÁROS”HÉTFŐ:     
    9.00 – 10.00 5 Pálya 
  10.00 – 11.00   4 Pálya
  11.00 – 12.00 5 Pálya
  12.00 – 13.00 2 vagy 3 Pálya 
 „PÁROS” CSÜTÖRTÖK:
   12.00 – 13.00 2 vagy 3 Pálya
 „Páros” Péntek:           
   9.00 – 10.00   5 Pálya
  10.00 – 11.00  4 Pálya
 „Páratlan” hétFő:     
   9.00 – 10.00  2 vagy 3 Pálya
  12.00 – 13.00 2 vagy 3 Pálya

 „Páratlan” kedd:      
  12.00 – 13.00   2 vagy 3 Pálya
 „Páratlan” szerda: 
  10.00 – 11.00  2 vagy 3 Pálya
  11.00 – 12.00 2 vagy 3 Pálya
 „Páratlan” csütÖrtÖk: 
  10.00 – 11.00 2 vagy 3 Pálya
„Páratlan” Péntek:   
  9.00 – 10.00 2 vagy 3 Pálya     
 

 hétkÖznaP:    
  6.00 – 7.30  18.00 – 21.15 

HÉTKÖZNAPI NYITVA 
TARTÁSUNK  AZ ALÁBBIAK 
SZERINT ALAKUL:

Halbarát horgászok

az országos hatókörű halbarát víz Programot 
2008-ban indította el a tavirózsa egyesület az 
Ökotárs alapítvány támogatásával. 
 a program célja a természetvédelmi és öko-
lógiai érdekek érvényesítése a magyarországi 
horgászati hasznosítású állóvizek kezelésé-
ben, a jó ökológiai állapot eléréséért, illetve 
megtartásáért. 
 Az egyesület által pályázati úton meghirde-
tett Halbarát Víz címet, illetve oklevelet és 
az ezzel járó környezetvédelmi célú támoga-
tást olyan hazai állóvizek (illetve kezelő szer-
vezeteik) nyerhetik el, melyek hasznosítása, 
kezelése során kiemelt szempont a jó ökológi-
ai állapot fenntartása. A három évre szóló cím 
megszerzésének szigorú feltételei vannak, 
melyet a nyertes pályázóknak folyamatosan 
szavatolniuk kell.
 leviczki tamás, a veresegyházi tavak egyi-
kének „tógazdája” szerint ők sokat tettek és 
tesznek is, hogy halbarát legyen a tó vize. 
létezik náluk. a pontyot szárazföldön való 
vergődéstől megkímélő ún. pontymatrac, amit 
a horgászok kibérelhetnek. ha pedig vissza 
akarnak egy halat engedni a vízbe, akkor el-
sősegélynyújtásként megtisztítják a horog 
helyét a hal szájában, és már mehet is.
 A címet elnyert vizek nagy médianyilvános-
ságot (rádió, horgászújság, halászat c. szak-
lap, honlapok stb.) és egyéb támogatásokat 
(pl. őshonos halat) kapnak. e mellett a vize-
ket kezelő szervezetek jelentős (akár 75%-os) 
kedvezményt kapnak vízminőség vizsgálatok 
elvégeztetésére. 
 
2010-ben a pályázaton két horgászegyesület 
nyert díjat: a Besenyszögi Milléri Sporthor-
gász Egyesület, és a  Nádorvárosi Sporthor-
gászok Egyesülete.

Halbarát horgászok



 
 

üzlethelyiségek 

 

 a szada  center- 
ben és a cba bevásárló- 
házban veresegyházon

érdeklődni:  +36 30 519 2783

k iadók

 

KONTÉNER 
 RENDELÉS

 
+36 70 573 1171

Szerkesztőség:(+36) 468 6686, akisterseg@freemail.hu  
● Hirdetési ügyek intézése: Szente Enikő  (+36) 70 625-1432, 
szenteeniko1983@freemail.hu ● Munkatárs: Fülöp Hajnalka  

(+36) 30 836-3033,  hfulop@gmail.com, Mayer László (+36) 20 
927 8209, vkisterseg@freemail.hu

Információ és napi friss hírek a honlapon  

www.vkisterseg.hu   
     több mint 8000 otthonban,  szerte a Kistérségben….  

HIRDETÉSEIT A KISTÉRSÉG  
ÚJSÁG ÜZLETI OLDALAIN ÉS  

HONLAPJÁN IS  MEGRENDELHETI!

gg

APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA 
SZEMÉLYESEN:  

Veresegyház,  
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 

Központ, B porta  
(Sportrészleg)

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

Tankoljon Bio-Etanolt (E85)!

 * 105-ös oktánszám,

 * környezetbarát és

 * olcsóbb.

Spóroljon nálunk még többet! B
Á
R
S
O
N
Y
K
A
L
A
P
Á
C
S

2162 Ôrbottyán Fô út nyitva: 0-24 h
XIV. ker. Gvadányi utca 65. nyitva: 6-20 h
X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h
XVIII. ker. Üllôi út 812. nyitva: 0-24 h


