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Márciusban a Víz, áprilisban a Föld Világnapja ad alkalmat arra, hogy 
elgondolkodjunk környezetünk állapotáról, természeti értékeink védel-
méről, és ha lehet, tegyünk is valamit. Sajnos, a településeken évek óta 
megszervezett tavaszi takarítások azt bizonyítják, hogy bizony a szemét 
egy része továbbra is az erdőkbe, a zöld területekre kerül! Írásaink az 
5. oldalon olyan emberekről, szervezetekről szólnak, akik igyekeznek 
tenni azért, hogy hulladéktól mentes, szép, egészséges környezetben 

élhessünk, tudatosan kiaknázva az ebben rejlő lehetőségeket.
(Címlapfotók: Lethenyei László)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Aquaworld – Vízibirodalom
C|A 1044 Budapest, Íves út 16. | T|P 06 1 2313 760 | 06 1 2313 772
E aquaworld@aqua-world.hu | www.vizibirodalom.hu
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AQUAWORLDBEN!
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Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között.
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Flúgosok a farkasok között

Idén április 9-én már 4. alkalommal rendez-
ték meg a Flúgos Futam néven ismertté 
vált játékos-tréfás ügyességi autóversenyt, 
melyben ezúttal komoly szerephez jutott a 
veresegyházi Medveotthon is.
Mint az egyik szervezőtől, Dózsa Györgytől 
megtudtuk, a verseny célja, mint mindig, 
ezúttal is karitatív: a résztvevők és a szpon-
zorok a fóti gyermekotthon számára ajánla-
nak fel pénzt, játékokat, vagy akár, mint az 
egyik résztvevő cég tette, energiatakarékos 
izzókat. A jótékonyságból a Medveotthon is 
kivette a részét: nagy méretű plüssmacikat 
ajándékozott a fóti gyerekeknek, illetve egy 
iskolai osztály számára biztosít ingyenes 
belépést az intézménybe, díjmentes vonato-
zással a Medveotthon körül. 
A verseny a városligeti Széchenyi kertből 
indult, és a parádsasvári Kastély Szálló volt 

a végcél, útba ejtve a részt vevő szponzor 
cégek és intézmények telephelyeit, ahol 
vicces feladatokat megoldva juthattak el a 
következő állomásig. Az ügyességi felada-
tok sikeres teljesítésén túl pluszpont járt a 
legdíszesebb autóknak, a legjobban sikerült 
jelmezeknek is.
A tavaszi futam 30 versenyző csapata az 
Omszki-tó mellől érkezett kissé megfá-
radtan a Medveotthonba, ott ugyanis nem 
akármilyen feladatot kaptak: jetskire pat-
tanhattak a metszően hideg, erős szélben. 
Mégis, mindez szinte semmi sem volt ahhoz 
a próbatételhez képest, ami itt várt rájuk: a 
kerettörténet szerint a Piroska és farkas me-
sét keltették itt életre. Csak a feladat egyik 
része állt pihentető színezésből, az igazi 
próba a vadász megmentése volt a vad far-
kasok közül!
Persze, a farkasok nem voltak vadabbak a 
legszelídebb házi kedvenceknél, és a va-
dász – Dózsa György – nagy barátjukként 

és örökbefogadóként rendszeresen találko-
zik velük, ám a versenyzők nem tudhatták, 
hogy a feladat igazából nem túl veszélyes. 
Bátorságukat dicséri, hogy egyikük sem ri-
adt vissza, és a próbát teljesítették.

A Medveotthon után már csak Parádsas-
váron álltak meg legközelebb, ahol ünnepi 
vacsora, koncert és mulatozás zárta a nehéz 
erőpróbákban bővelkedő napot.
Természetesen az autósok nemcsak ada-
koztak, kaptak is valamit: minden részvevő-
nek jutott emléklap, a legjobb jelmezt pedig 
különdíjjal jutalmazták.
A hangulatos, a Facebook segítségével or-
szágosan és percről percre is nyomon kö-
vethető verseny a Hip Stúdió, azaz Bánhalmi 
Norbert és Németh Tímea ötletéből és mun-
kája árán valósult meg, és érdekes és kel-
lemes színfoltja volt a szeszélyes áprilisi 
szombatnak a Medveotthon látogatói szá-
mára.   

Színesen

A legnehezebb próba találkozás a 
vad farkasokkal

A versenyzők pluszpontokat 
kaptak a vicces jelmezekért

Egy igazán flúgos kocsi

„Nem féltek a farkastól, nem bánt 
az, csak megkóstol....

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

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
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Kistérségi oldal

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetett Egészségre neve-
lő és szemléletformáló életmódprogramok a 
TÁMOP 6.1.2/AKMR/09/1 az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával; „Munkahelyi egészségmeg-
őrző, egészségfejlesztő program” nyertes pá-
lyázata keretében, intézményünk (Veresegyház 
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Köz-
pont) egészségprogramja, márciustól Nordic 
Walking edzéssel bővült. 
A Nordic Walking múltja közel hatvan évvel 
ezelőtti időkre tekint vissza. Eleinte a sífutók 
alkalmazták nyáron állóképességi edzésként. A 
„síjárást” kisebb eszközmódosítás után, 1997-
től önálló sportágként ismerték el Finnország-
ban. Skandináviában rövid időn belül népszerű 
szabadidősport lett a Nordic Walking. 2000-
ben az év sportja lett Finnországban. Sporto-
lók, edzők, gyógytornászok, orvosok dolgoz-
nak rajta, hogy a világ minden részén elterjedt 
tömegsporttá váljon. 
Kedvező hatásai közül érdemes megemlíte-
nünk a legfontosabbakat; javítja a vérkeringést, 
az oxigénfelvételt, kíméli az ízületeket, erősíti 
az izmokat, javítja az állóképességet, gyors és 
szép fogyást eredményez; a legjobb zsírégető 
sportok között tartják számon. 
Az edzéseket a reggeli és a délutáni órákban 
tartjuk. A foglalkozások gyönyörű környezet-
ben kint a szabadban zajlanak. Az erdő tavaszi 
illata, a gyönyörű kilátás minden fáradságot 
megér. A túra nagyon jó hangulatban telik, 
szinte észrevétlenül rójuk a kilométereket. Az 
edzés végén feltöltődve, vidáman, kellemesen 
elfáradva kezdjük-, vagy éppen fejezzük be a 
munkát.       
                                                                                                                 

Osváth Katalin

                                                              
Térítési díjak a Kistérségben 

Intézményünk által biztosított házi segítségnyújtás és szociális étkezetetésért fizetendő térítési díj táb-
lázatok az előző cikkben tévesen jelentek meg. Elnézést kérek, ha valakit ezzel megzavartunk volna. 
A helyes adatokat tartalmazó táblázatok a következők: 

Vácrátót, házi segítségnyújtás 2011. április 1.-től

A családban az 
egy főre 

jutó jövedelem 
0 Ft

A családban az 
egy  főre jutó 
jövedelme  a 
nyugdíj mini-
mum 150%-a 

alatt van

A családban az 
egy  főre jutó 
jövedelme  a 
nyugdíj mini-
mum 150%-
200% között 

van

A családban az 
egy  főre jutó 
jövedelme  a 

nyugdíj  
minimum 

 200%-300% 
között van

A családban az 
egy  főre jutó 
jövedelme  a 
nyugdíj mini-
mum 300%-a 

felett van

Térítési  
kategória % 0% 40% 60% 80% 100%

Gondozási díj 
Ft/óra 0 160 240 320 400

összesen 0 160 240 320 400

Veresegyház, házi segítségnyújtás 2011. 02. 18.-tól
Térítési  

kategória % 0% 40% 60% 80% 100%

Térítési díj Ft/
adag 0 212 318 424 530

Szállítási díj Ft/
adag 0 48 72 96 120

összesen 0 260 390 520 650

Erdőkertes, szociális étkeztetés 2011. 02. 01.-től
Térítési  

kategória % 0% 40% 60% 80% 100%

Térítési díj Ft/
adag 0 194 291 388 485

Szállítási díj Ft/
adag 0 60 90 120 150

összesen 0 254 381 508 635

Őrbottyán házi segítségnyújtás 2011.május 1.-től
Térítési  

kategória % 0% 40% 60% 80% 100%

Gondozási díj 
Ft/óra 0 280 420 560 700

összesen 0 280 420 560 700

Őrbottyán szociális étkeztetés 2011. 06. 01.-től
Térítési  

kategória % 0% 40% 60% 80% 100%

Térítési díj Ft/
adag 0 228 341 455 569

Szállítási díj Ft/
adag 0 60 90 120 150

összesen 0 288 431 575 719
 

A térítési díjak bruttó összegként szerepelnek.  
Nagyné Gódor Csilla - intézményvezető

 

Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
2113. Erdőkertes, Fő út 51.
Tel/Fax: 06-28-595-045, Tel: 06-28-595-051
Házi segítségnyújtás Tel: 06-28-476-269
Email: esely.kisterseg@citromail.hu, Honlap: www.eselykisterseg.hu

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
                        
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő,  
 folyamatos munkarend. 
A munkavégzés helye:  
 2112 Veresegyház, Fő út 106. 
Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Az állás betöltésének feltételei:
 ·  Szakács szakképesítés
 · Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
Előny:
 · Szakmai gyakorlat,1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
 · Szakmai önéletrajz,  szakmai képesítést és 
   iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizo- 
  nyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány.

 Az dokumentumokat személyesen kérjük 
benyújtani, 2011. május 10.

 A munkakör betöltésével kapcsolatosan továb- 
 bi információt nyújt :

 Tóth Gáborné intézményvezető.
 Telefonszám: 28/386-200.

A munkakör legkorábban 2011. május 19. napjá-
tól tölthető be. 

Veresegyház Kistérség Idősek Otthona felvételt hirdet  SZAKÁCS  munkakör betöltésére.

Nordic Walking-al edzet-
tebbek lesznek az ESÉLY 

munkatársai!
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Kistérségi oldal

2011. januárjától  A Veresegyház Kistérség Idő-
sek Otthonában az idős embereket ellátó, gondo-
zó dolgozók is a figyelem központjában vannak. 
A TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 jelű, „Az Egészsé-
gért Dolgozók Egészsége” című pályázati prog-
ram támogatásban részesült, melynek keretében 
a  dolgozók egészséges életmódjának kialakítása, 
életminőségének javítása a cél.
Januártól kezdődően a dolgozók heti 2 alkalom-
mal tartásjavító tornán vesznek részt, melynek 
nagy sikere van, sokat segít a mozgásszervi prob-
lémák kezelésében, megelőzésében és a kikapcso-
lódásban is. 
Az életmódklub keretén belül 3x8 órás foglal-
kozáson vehettek részt. Az első foglalkozást  
Dr. Kiss Éva diabetológus szakorvos irányítot-
ta, az „Egészséges táplálkozási szokások jelen-
tősége” címmel. A második előadás előadója  
Dr. Baranyai Tamás belgyógyász szakorvos volt, 
aki a doktornő előadására építve „A krónikus be-
tegségek és az életmód összefüggése” címmel 
szélesítette tovább tudásukat. A nap színvonalát 
Déri Imréné a Gyógynövénybolt vezetője által 
összeállított egészséges táplálkozást segítő ter-
mékek bemutatója zárta ( Himalája só, nádcukor, 
zabpehely, stb.). A harmadik előadásra március 
első hetében került sor „A mozgás jelentősége 
és a krónikus betegségek összefüggése” címmel, 
melyet Dr. Varga Boglárka reumatológus szakor-
vos tartott. Meglepetésként a doktornő szakkép-

zett gyógytornásszal érkezett, hiszen a mozgásról 
nem csak beszélni, hanem csinálni is kell. A fog-
lalkozások egymásra épültek, a ma népbetegség-
nek számító cukorbetegség, magas vérnyomás, 
csontritkulás veszélyére hívták fel a figyelmet, ki-
emelve a megelőzést és az életmódbeli változtatás 
jelentőségét. Az előadók hangsúlyozták, hogy mi 
magunk sokat tudunk tenni az egészségünk érde-
kében. 
Az előadások hatására a dolgozókban a követke-
ző gondolat fogalmazódott meg: „bárki, bármikor 
változtathat az életén, csak akarni kell”. 

A tavaszi simogató napsugár hívására március 
25-én kerékpáros túra volt  a veresi tavakhoz és 
a Medvemenhelyre. Felejthetetlen élmény volt, 
nemcsak a mozgás öröme, a természet szépsége, 
hanem a csapatépítés, és az, hogy az  egymás kö-
zötti kapcsolatok erősödtek. 

Az életmód változtatásához nagy segítséget nyújt 
a bérelt kerékpárok használata, így a dolgozók nap 
mint nap környezetkímélő és egyben az egészsé-
güket szolgáló közlekedési eszközökkel járhatnak 
munkába.

Az otthon Veresegyház város központjában, csen-
des helyen van. Szép környezetben kínál csalá-
dias hangulatú elhelyezést az idős embereknek. 
Közel van a templom, a termálfürdő, a MISSZIÓ 
Egészségügyi Központ. Az 1992-ben alapított in-
tézményben ma 63 lakó él. Az ellátás teljes körű, 
mely magában foglalja az orvosi ellátást, ápolást, 
a gyógyszerellátást, az étkezést, takarítást és mo-
satást.
Lakóink közvetlen személyes ellátásáról 22 mun-
katársunk gondoskodik. 
Célunk az otthonban élő idős embernek olyan 
lakóhely teremtése mely élete utolsó szakaszá-
ban igazi otthonná válik. A harmonikus, nyitott, 
őszinte lakó-gondozó kapcsolat és a családias lég-
kör megteremtésével a kiszolgáltatottság érzésé-
nek csökkentésére törekszünk. Fontosnak tartjuk, 
hogy az önállóság megőrzésével mindenki meg-
találja érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. 
Gondoskodunk lakóink szabadidejének kulturált 
eltöltéséről, programok, foglalkozások kirándu-
lások sokaságát kínáljuk. Örömmel vesznek részt 
lakóink a kézműves foglalkozásokon, közked-
veltek a zenei délutánok, filmvetítések, mások a 
könyvtárat látogatják. Lakóinknak lehetőségük 
van a hitélet gyakorlására, az egyházak képviselői 
rendszeresen látogatják intézményünket. 

Az Őszi Napsugár Alapítvány a lakókörnyezet 
szépítésén, az itt élők életkörülményeinek javítá-
sán munkálkodik. 
Az otthon lakóit igény szerint egy-, kettő, három-
ágyas mosdóval ellátott szobában és fürdőszobás 
apartmanban helyezzük el. Lakrészeket nagyrészt 
kedvük szerint rendezik be. Szermélyes szükség-
leteket szolgáló berendezési és használati tárgya-
kat olyan mértékben hozhatják az otthonba, mely 
a szobában történő kényelmes elhelyezést nem 
akadályozza. 
Minden lakrész telefonnal ellátott, mely nővér-
hívóként szolgál, de lehetőség van az intézményen 
kívüli telefonálásra is. Az utóbbit az otthonban élők 
térítik. Igény szerint fodrászt és pedikűrt vehetnek 
igénybe. 
Időseink egészségi állapota igényli a rendszeres or-
vosi vizsgálatot. A háziorvos hetente egy alkalom-
mal rendel, vizitet tart, de probléma esetén elérhető. 
Lakóink évente több alkalommal szűrővizsgálaton 
vesznek részt. Szakrendelői ellátást a MISSZIÓ 
Egészségügyi Központ nyújt. Lakóinknak lehetősé-
gük van az otthonban működő fizioterápiás részleg 
igénybevételére- masszázs, elektroterápia, Bemer 
terápia, gyógytorna- reumatológus szakorvosi javas-
latra. 
A mentálhigiénés csoport munkatársai szervezik a 
kulturális programokat, rendezvényeket, segítenek a 
bevásárlásban és lakóink ügyeinek intézésében. Az 
intézményi élet alapszabálya a Házirend, mely az ér-
deklődéskor megtekinthető.

Tartós bentlakásos elhelyezés 

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó és egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükségletek-
kel rendelkező rendszeres fekvőbeteg-gyógyinté-
zeti kezelést nem igénylő öregségi nyugdíjkorha-
tárt betöltött személyeknek biztosítható. Ellátás 
nyújtható 18.életévet betöltött, betegsége, vagy 

fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni 
nem képes gondozási szükséglettel rendelkező 
személy is, ha ellátása más típusú intézményben 
nem biztosított.

Átmeneti elhelyezés 

Átmeneti elhelyezés legfeljebb egy évi időtartam-
ra biztosít ellátást, gondozási szükséglet megálla-
pítása nem szükséges.

Veresegyház Város Önkormányzata által megál-
lapított térítési díjak 2011. április elsejétől

Tartós bentlakás 
 Komfortos lakrész 
  egy férőhelyes  2-3 férőhelyes 
  komfort nélküli szoba komfort nélküli szoba 

  4 400 Ft/nap 4 200 Ft/nap
  132 000 Ft/hó 126 000 Ft/hó
 
 Átmeneti elhelyezés
  Komfortos lakrész  2-3 férőhelyes 
  egy férőhelyes  Komfort nélküli szoba 
  komfort nélküli szoba 
  4 400 Ft / nap    4 200 Ft/nap
      132 000 Ft /hó  126 000 Ft/hó

További kérdéseire készséggel állunk rendelkezé-
sére, az otthon légkörének megismerésére, szemé-
lyes találkozásra lehetőséget biztosítunk hétfőtől 
csütörtökig: 8.00-16.30; pénteken 8.00-14.00-ig.

Intézményvezető: Tóth Gáborné
Telefonszám: 06/28-386-200; 06/20-42-85-507, 
Fax: 28/-589-796
E-mail: idosekotthveres@vnet.hu 
Honlap: www.kistersegidosekotthona.hu 

Tájékoztató Veresegyház Kistérség Idősek Otthona térítési díjairól és az ellátásról

Egészséges  életmód - támogatással

Kerékpárral a munkahelyreÖnismereti tréning
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A hónap témája

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete a Föld Napja alkalmából meghirdeti 
városunkban a „ Virágos, tiszta Veresegyhá-
zért 2011” mozgalmat, melynek célja a városi 
környezet szebbé tétele, ezáltal a lakosság 
életminőségének javítása a zöldfelületek pél-
damutató kialakításával, tiszta, rendezett, virá-
gos városkép létrehozásával.

Városunkban a nyár folyamán befejeződnek 
a városközpont építési munkálatai, az utcák 
aszfaltozása is nagyrészt elkészült, a parkok, 
pihenőhelyek, játszóterek rendbetétele folya-
matosan zajlik, tehát következhet a házak előtti 
területek virággal való beültetése, gondozása.
Akik ezt eddig is megtették, nagyon köszönjük.
Önkéntesek jelentkezését várjuk, akik a 
bíráló bizottságban részt szeretnének ven-
ni! Ők a helyszínen megtekintik az ingatla-
nokat, és javaslatot tesznek az elismerésre.
Kérjük, a Polgármesteri Hivatal titkársá-
gán jelentkezzenek!

A mozgalomban való részvételhez nem kell 
bejelentkezni, mivel a bíráló bizottság a má-
jus — szeptember közötti időszakban, a város 
bejárása alkalmával „deríti fel” az elismerésre 
érdemes portákat, helyszíneket.
E felhívás nyertesei az erkölcsi elismerés mellett 
egy képzőművészeti alkotást is kapnak jutalmul, 
mely felerősíthető pl. kapura, házfalra stb.
A mozgalom ez évi lezárására és az elismeré-
sek átadására várhatóan 2011 novemberében 
kerül sor.

  Pásztor Béla 
Veresegyház Város Polgármestere

Áprilisban a Föld Napja alkalmából számos te-
lepülésen szerveztek civil szervezetek szemét-
szedési, településtakarítási akciót. Veresegyház 
civiljei április 17-én indultak neki több helyszí-
nen is a város közeli zöld területeknek: a hagyo-
mányok szerint egy-egy megtisztítandó területet 
kapott mindegyikük. A munka reggel 8-tól délig 
jó hangulatban és hatékonyan zajlott, rengeteg 
résztvevővel, a Civil Kör például 50 emberrel 
állt munkába.

Sajnos, hiába a számos felhívás, ismeretterjesz-
tő anyag és program, a szemétszedőknek ismét 
volt mit tenniük…

Ajánljuk figyelmébe:
„TEszedd2011” - Önkéntesség a 

tiszta Magyarországért 
Vegye ki a részét Ön is!

2011. az Önkéntesség Európai Éve. Ehhez is 
kapcsolódik az az országos esemény, amelyet 
a Vidékfejlesztési Minisztérium a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztériummal közösen 
2011. május 21-ére szervez a lakosság és a te-
lepülések, valamint a gazdálkodó szervezetek 
együttműködésével. A cél, hogy a közterülete-
ken illegálisan lerakott, elhagyott hulladékkal 
szennyezett területeket az országos méretű, 
nagyszabású hulladékgyűjtési akció kereté-
ben a helyi közösségek megtisztítsák! 
Kérjük, tájékozódjon saját településén, érdek-
lődjön a helyi önkormányzatokon, és csatla-
kozzon Ön is a TEszedd 2011 - Önkéntesség 
a tiszta Magyarországért  akcióhoz, és dol-
gos kezével vegyen részt aktívan a munkában.
További információk a teszedd.hu oldalon, 
továbbá a szervezők előzetes regisztrációt kér-
nek ugyanezen az oldalon.

Veresegyház élhetőbb várossá válásában olyan 
apróságoknak is nagy szerepük van, mint egy 
kismadár fészkelőhelyének óvása, és olyan nagy 
dolgokkal is érdemes aktívan foglalkozni, mint 
egy nagyáruház megépülése. 
A Tavirózsa Egyesület alelnökét, Tatár Sándort 
arról kérdeztük, hogy milyen tevékenységek köt-
hetők még az idén 15. születésnapját ünneplő 
civil szervezethez? 
2011. március végén a  Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) képvise-
lője, Kerényi Zoltán és a Tavirózsa Egyesület 
kezdeményezésére megbeszélést tartottak a ve-
resegyházi Álomhegy homokbányájánál. A hely-
színen volt Gere Sándor mezőőr, a Veresegyházi 
Polgárőrség tagjai, Nagy József Attila, a Gamesz 
vezetője és helyi lakosok is. A példaértékű együtt-
működés a meredek homokfalakban rendszeresen 
költő fokozottan védett gyurgyalagok és a védett 
parti fecskék megóvása érdekében jött létre. 
Az elmúlt években problémát jelentett, hogy a 
quadosok, crossmotorosok és az illegális homok-
kitermelők lerombolták a homokfalakat, ezért 
a madarak nem tudtak költeni. Az egyeztetést 
követően elvégzett tereprendezés célja ezért az 
volt, hogy a Gamesz segítségével munkagéppel 
visszaállítsák a meredek (fészeküreg kialakításá-
ra alkalmas) falakat. Az Álomhegy helyi szintű 
védetté nyilvánítását sajnos a város vezetése ko-
rábban leszavazta, pedig a ritka madarakon kívül 
már megtelepedett a szintén védett mocsári nő-
szőfű nevű, őshonos orchidea is az élőhelyen. A 
területen az MME és a Tavirózsa Egyesület által 
készített táblák hívják fel a fi gyelmet a természeti 
értékek megőrzésére. A Tavirózsa Egyesület Pol-
gári Természetőr Szolgálata, a Veresegyházi Pol-
gárőrség és Gere Sándor a gyakoribb járőrözésről 
egyeztek meg, különösen a költési (tavaszi) idő-
szakban.  
Mit lehet tudni a Veresegyház és Szada határá-
ban tervezett Tesco-áruházról, melynek engedé-
lyezési eljárásában a Tavirózsa Egyesület is ügy-
félként szerepel? 
A szadai önkormányzatnál megkapta az építési 
engedélyt a Veresegyház határában tervezett Tes-
co áruház létesítésére a beruházó. Az engedélyt 
megfellebbeztük, elsősorban azért, mert az enge-
délyezési dokumentáció részben olyan levegő- és 
zajvédelmi rendeleteken alapul, melyek már ha-

tályukat veszítették. Az eljárás folyamatban van, 
a másodfokú ítélet hamarosan megszülethet – 
mondta Tatár Sándor. 
És végül: indul a tavaszi szezon, a horgászok 
már kint vannak a tavaknál, hamarosan meg-
jelennek az első strandolók is. Mire számíthat-
nak, javult-e a tó vízminősége az elmúlt hóna-
pokban végzett kotrás után? 
A Malom-tó rehabilitációs beruházásának ered-
ményeire még hosszabb ideig kell várni. Több 
évtizednyi káros emberi hatást nem lehet egy 
év alatt helyrehozni, az élővilág regenerálódása 
hosszú folyamat. Meg kell jegyezzem, hogy a 
tórehabilitációs projektbe nem volt lehetőség be-
építeni a beavatkozások előtti állapotfelmérést és 
az azt követő monitorozást. Pedig ez igen fontos 
lett volna: hiszen ha nem tudjuk a kiindulási álla-
potot, akkor azt sem tudjuk megmondani, meny-
nyire volt sikeres a rehabalitáció.
A jó hírem az, hogy a Tavirózsa Egyesület rész-
ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
umtól kapott támogatásból részben saját forrásból 
végzett/végeztetett vízminőségi, biológiai vizs-
gálatokat a beruházás előtt és annak időtartama 
alatt is. Ezeket a méréseket jelenleg is végezzük, 
azonban a rehabilitáció hatásáról leghamarabb a 
vízminőség szempontjából általában kritikusnak 
számító augusztus folyamán tudunk nyilatkozni. 
Milyen újdonsággal rukkol elő még a Tavirózsa 
Egyesület idén? 
Idén májusban “A veresegyházi tavak története és 
élővilága (2001)” című könyvünket átdolgozott, 
bővített formában újra megjelentetjük “Termé-
szeti kincseink védelme Veresegyház térségében” 
címen. A kiadványt el fogjuk juttatni az iskolákba, 
óvodákba is. Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
iskola pedagógusai korábbi kiadványunkat már 
egy évtizede használják az oktatásban és a város 
élővilágát bemutató természetismereti vetélkedő-
kön. Hamarosan megjelenő további kiadványaink 
a mára elfogyott Veresegyházi Tavak Tanösvény 
füzet és az óvodások számára készülő, nagy sike-
rű foglalkoztató füzet sorozatunk 2. tagja, “Andi 
és Bandi az erdőben” címmel. Utóbbi a Gödöllői-
dombvidék Tájvédelmi Körzet, illetve a Margita 
környéke élővilágát fogja bemutatni a kicsiknek. 
Ezúton kérünk mindenkit, hogy támogassák a 
Tavirózsa Egyesületet adó 1% –ukkal (adószá-
munk: 18672356-1-13). Köszönjük!

F E L H Í V Á S
„Virágos, tiszta 

Veresegyházért 2011”
mozgalomban való 

részvételre

HA ÁPRILIS, AKKOR KÖRNYEZETVÉDELEM 

Szeméthegyek a
 természetben

Az Octopus- Veresegyház gyermek vízilabda csapata ezúton is 
szeretné megköszönni a felajánlott adó 1 %-okat, mely összeg 
2010-ben 396.000.-Ft volt, az összeg teljes egészében az utánpótlás 
sportra lett felhasználva.
 Ebben az adóévben is köszönettel vesszük  a felajánlásokat, az 
alábbi néven és adószámon:
Név: Octopus Búvár- és Vízilabda Egyesület
Székhely: 2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u.10/F.
Adószám: 18389461-1-13
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Gazdaság

A Kistérségi Tanács április 15-én megtartott ülé-
sének egyik kiemelt témája volt a tömegközle-
kedés, ezen belül a Volán és a MÁV menetrend-
egyeztetése az érintett önkormányzatokkal. A 
vasúti közlekedésben ebben az évben nem lesz 
változás a már megszokott és jól beváltnak tűnő 
menetrendben, marad az ún. ütemes közlekedés, 
és mint a MÁV képviselője elmondta, a térségben 
megszüntetett járatokat nem indítják újra.
Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere megerő-
sítette, hogy a lakosság részéről nem érkeztek ki-
fogások a menetrenddel kapcsolatban, ám felhívta 
a figyelmet annak betartására, hiszen a rendszeres 
vonatkésésekről viszont érkeznek lakossági ész-
revételek. Pusztai Sándor, a MÁV képviselője 
válaszában elmondta, hogy a menetidőt számos 
tényező befolyásolja, és bár törekednek annak 
betartására, megoldást csak a tervezett vonalkor-
szerűsítési program megvalósítása jelenthet majd.
A térséget érintő 71-es, Budapest-Vác közötti 
vasútvonal korszerűsítéséről a Nemzeti Infra-
struktúrafejlesztő Zrt. munkatársa, Kovács Zsolt 
tájékoztatta a kistérségi polgármestereket. A je-
lenlegi helyzet értékelésében megerősítette azo-
kat az észrevételeket, melyek szerint a sebesség 
lassú, a menetidő hosszú, az állomásépületek ál-
lapota katasztrofális, hiányos az állomások kör-
nyékén az infrastruktúra, az úthálózat, és nagy az 
utasforgalom. Ezeket a hibákat hivatott kiküsz-
öbölni a vasút-korszerűsítési program, mely első-
ként a Nyugati pályaudvarhoz kapcsolódó vona-
lakat érinti, és amely a tervezési, engedélyeztetési 
folyamatokkal már 2209-2010-ben kezdetét vet-

te. A tényleges kivitelezés várhatóan 2013-ban 
indul, és 2015-ben fejeződik be, és a következő 
feladatokra irányul: a vasúti pálya korszerűsíté-
se, Rákospalota és Fót között második vágány 
létesítése, a távközlés fejlesztése, az állomások 
korszerűsítése, központi irányítás kiépítése a váci 
állomáson, P+R parkolók kiépítése minden állo-
másnál, új járművek beszerzése, a vasúti átkelők 
biztonságosabbá tétele.
A fejlesztések eredményeként a menetidő csök-
ken, kényelmesebb lesz az utazás, biztonságo-
sabbak lesznek a vasúti átjárók, kisebb lesz a zaj, 
esztétikus lesz az egész vasúti közlekedés.
A Volán nem tervez a közeljövőben nagyarányú 
változásokat, képviselőjük arról tájékoztatta a 
Kistérségi Tanácsot, hogy jelentősebb menet-
rend-módosítás sem lesz az idén, de helyenként 
korrigálják azt, helyt adva a vácrátóti, őrbottyá-
ni észrevételeknek. Az ülésen Vircsák Mihály, 
Galgamácsa polgármestere javasolta, hogy a 
galgamácsai állomásnál pihenőidejüket töltő jára-
tok közül néhány felmehetne az Újtelepre, ahová 
kevesebb busz közlekedik – ennek a Volán szak-
embere nem látta akadályát, természetesen a lehe-
tőségek áttekintését követően.

Hová menjenek a betegek?

A kistérségi ülés másik kiemelt napirendi pontja 
a Misszió Kht. 2010. évi beszámolója volt. Job-
ban Eszter, a Kht. Igazgatója az elmúlt évi beteg-
ellátásról készült kimutatást állította a beszámoló 
középpontjába, melyen jól látható volt, hogy a já-
róbeteg-ellátásra érkező páciensek 48%-a érkezik 
valamelyik kistérségi településről, míg a rehabili-
tációt 64%-ban veszik igénybe kistérségi betegek. 
Míg a Kistérségben élők sokszor veszik igénybe 
a közeli Misszió egészségügyi szolgáltatásait, az 
intézménynek a mai napig mindössze 3 telepü-

lésre, Csomádra, Erdőkertesre és Veresegyházra 
van ellátási kötelezettsége, amely alapján az OEP 
finanszíroz. Az öt másik település csatlakozásá-
hoz elég lenne, ha a testületek így határoznának, 
és ezzel nemcsak a felemás helyzet oldódna fel – 
azok is igénybe veszik a Missziót, akik más szol-
gáltatóhoz tartoznak -, hanem több rendelési időt 
is finanszírozna az OEP, így a sokszor kifogásolt 
várakozási idő csökkenhetne az egyes szakren-
deléseken. Az igazgatónő és a Kistérségi Tanács 
elnöke is kérte az önkormányzatokat, hogy a kér-
dést tűzzék napirendre a soron következő testületi 
üléseken.

Szintén nem változott a helyzet a hétvégi orvo-
si ügyeletek ellátása tekintetében. Bár az ellátást 
végző Misszió vezetője többször kérte az önkor-
mányzatokat, hogy segítsenek abban, hogy a há-
ziorvosok nagyobb mértékben vállaljanak ügyele-
tet, 70%-ban mégis külső segítséget kell igénybe 
venni az ügyeletek – egy kijáró, egy rendelő és 
szombatonként egy gyermekorvosi – megszerve-
zéséhez. Tavaly 5246 esetben fordultak betegek 
a Misszió ügyeletéhez, ez a szám is indokolja az 
ügyeleti ellátás biztonságos fenntartását.
Galgamácsa polgármestere már az ülésen jelezte, 
hogy a település szeretne leválni a hatvani kór-
házról illetve az aszódi rendelőintézetről, és a 
kerepestarcsai kórházhoz és a Misszióhoz tartoz-
ni az egészségügyi ellátásban, és kifejezte azt a 
kérésüket, hogy a településen hétvégenként külön 
kisebb ügyelet működhessen. 
A Kistérségi Tanács tagjai egyetértettek abban, 
hogy a két témában a települések képviselő-tes-
tületei minél előbb hozzanak döntést, hogy a 
Misszió szolgáltatásai megmaradjanak minden 
térségben élő ember számára, aki szeretné azokat 
igénybe venni.

Egyik hétvégén Húsvétra, a másikon máris Anyák Napjára és a majálisokra 
készülődve bizonyára sokaknak jólesett a Szada Center gondoskodása: ápri-
lis 14-15-én a CBA sztárséfje, Kovács Lázár adott főzési tippeket a boltban 
vásárló háziasszonyoknak.
Szombaton előre elkészített és az ünnepi vacsoráig a fagyasztóban tárolható 
húsételeket készített. Göngyölt sertéskaraj és bazsalikomos, baconos puly-
kamell szerepeltek a palettán, ráadásul mindössze annyiért, amennyibe a fő 
alapanyagul szolgáló húsféleség került. Így a pulykamell filé aktuális áráért 
cserében előre elkészített, fűszerezett félkész terméket vihettek haza, a kivá-
ló szakács minden kreativitásával megspékelve!
Az előre elkészített húsokat elég volt 15-20 percre a sütőbe tenni, és sokak-
nak el is készült így a különleges húsvéti menü.
A még tanácstalanabb vásárlók, vagy inkább azok, akik még éhesebbek vol-
tak, másnap a Szada Center grillbárjában találkozhattak a séffel, aki szemé-
lyesen készítette a napi menüt, és természetesen kedvesen tanácsokat adott, 
kiszolgált, kérdésekre válaszolt – lelkesen dolgozott egész hétvégén.
A húsvéti akciók és roham után a térségi CBA üzletekben nincs pihenés, hi-
szen máris itt a legszebb májusi hétvége, és az édesanyák köszöntése. Erre az 
alkalomra másként kell készülni: finom, nőies italok, márkás kozmetikumok, 
különleges édességek és apró ajándékok is kaphatók mindegyik üzletben.
A tavasz határozottan megérkezett, így vele együtt feltűntek a polcokon a 
grillezés kellékei, a grillhúsok, kolbászok, és a tavaszi kerti játékok is, ame-
lyeket a gyerekeknek szánnak. Számukra különösen fontos ilyenkor a vita-

minpótlás, méghozzá a lehető legegészségesebb, hazai termékekből. Magyar 
termék már a paprika, a paradicsom, az uborka, a retek és az újhagyma, ez 
utóbbiak tartósan 99 Ft-ba kerülnek kötegenként. Ugyancsak olcsó a bur-
gonya: 5 kg 1000 forint alatti áron kapható. A gyümölcsök közül legtöbb 
az alma, és a déligyümölcs, de lassan beindul az eperszezon is, és az ár is 
kedvező: bár az eper még külföldi, 25 dkg-ot már 249 forintért árusítottak 
áprilisban. 
A térség kedvelt CBA élelmiszer-áruházai a húsvéti hétvégén és május else-
jén tartanak zárva, a többi napokon a megszokott nyitva tartási rend szerint 
várják a vásárlókat.

Kistérségi Tanács
Beszámoló a MÁV-tervekről

Híres séf tippjei az ünnepre

Apróhirdetések

Eladó 
1 db használatlan beltéri ping-pong asztal (25.000 Ft), 

1 db Rexasztal (25.000 Ft), 1 db öntött vas kályha szép 
állapotban, csővel együtt (30.000 Ft).  

Tel.: 36-70/362 0936 

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 

telefonálás, orvosi és egyéb információ, ügyintézés, 
vásárlás az interneten. Hívjon, segítünk belépni az 

információs társadalomba! Tel.: +36 30 836 3033 Fülöp 
Hajnalka, az Internetezzünk-Idősebbek is elkezdhetik c. 

könyv szerzője, oktató.

Rendszeresen induló tanfolyamok, magánoktatás,  
www.eszperantooktatas.net.  Következő tanfolyamok 

Őrbottyánban:
• május 10.- normál ütemű,  • június 27. – intenzív

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  n Terjesztve: Csomád, 

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

n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
n  Munkatárs: Fülöp Hajnalka   

n  Fotók és címlap: Lethenyei László 
n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: (30) 577-6310; (28) 388-605   

n  Hirdetési ügyek: (+36) 70-625-1432    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

CBA Baldauf Kft.,  Sanofi Aventis, 
A.S.A. Magyarország Kft., DMRV ZRt.

Kovács Lázár helyt állt a 
hentespultban is
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Kultúra

2011. március 20.-án, vasárnap délután 17-órai 
kezdettel sikeres kiállítást rendeztünk nagy ér-
deklődéssel, s szép létszámmal a Csomádi Műve-
lődési Házban.

Papp István festőművész alkotásait, festményeit 
tekinthettük meg ezen a vasárnapi megnyitón. 
A kiállítás megtekinthető a Művelődési Ház nyit-
vatartási idejében 2011. június 30.-ig.

PAPP ISTVÁN 1948-03-04-én született Pátyon.
Az általános iskoláit Nagykovácsiban végezte, 
három évig Vasipari Szakmunkás Iskolába járt, 
végzettsége: esztergályos, 2007-ben nyugdíjas 
lett, azóta festeget. 

A festészettel kapcsolatban nem sokat tudott, saját 
magától kellett rájönni sok mindenre, de sikerült. 
A festészettel kapcsolatos könyveket olvasta, ta-
nult belőlük, nagyon sokat.
Galériákat látogatta próbálta el lesni, meglátni az 
apró nüánszokat a festményeken. Nagyon szeret 
festegetni, megnyugtatja, örömöt ad, hasznos idő-
töltés és neki tetszik, amit készít. 
Ezt az örömöt és szépséget megosztotta a kiállí-
tást látogatókkal. 
Köszönet Papp Istvántól, a festőművésztől: 
„Nagyon köszönöm a lehetőséget a Csomádi Mű-
velődési Ház vezetőségének, hogy a festményei-
met bemutathattam egy kiállítás keretén belül.
Köszönet a polgármester úrnak, Klement János-

nak és Salamonné Marikának a művelődési ház 
vezetőjének, hogy életem első kiállítását sikere-
sen megrendezték.”
Képeinken: Klement János polgármester gratulál 
Papp Istvánnak, és a tárlat képei

Kulturális programok 
Veresegyházon

Április 30. 10 óra:  
 Hajnal Rudy ötvösművész és H.  Valerie  
 amerikai  festőművész közös kiállítása az 
 Anyám Fekete Rózsa Nemzetközi Vers és  
 Prózamondó Találkozó programjaként. 
 
Április 28. - május 1.    
 Az Anyám fekete rózsa Nemzetközi 
 Vers-és Prózamondó Találkozó 
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 
 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 
 Információ:  Pásztor Ildikó 06-70-330-73-93; 

Május 1. vasárnap    
 Gála – anyák napja -Mézesvölgyi iskola 

Május 1.10 óra 
 Városi majális - Helyszín: Fenyves erdő 
 Információ: 28-588-690; 387-891; 

Május 7. 19 óra:   
 Orgonakoncert a katolikus templomban 
 Ella István orgonaművész és Bodonyi   
 Katalin énekművész ,  Műsoron: 
 J.S. Bach: c moll prelúdium és fúga
       „Erbarme dich”  ária a Máté passióból
        c moll passacaglia, 
 Liszt Ferenc: Ave Maria  ,Angelus                     
 Ave maris stella ,  Consolation
       „Der du von dem Himmel bist”
       Szent Erzsébet legenda - bevezetés 

Május 7. 18 óra:   
 Tánc Világnapja 
 Bokréta Néptáncegyüttes és a Vasas 
 Táncegyüttes 
 A műsor után táncház 
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház, 
 Köves u. 14. 

Május 8. 16 óra   
 Kolompos Táncház 
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház,  
 Köves u. 14. 

Május 21. 18 óra   
 Kamarazenei koncert 
 Helyszín: Szabadidős és Gazdasági 
 Innovációs Központ 

 AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS 
KÖNYVTÁR májusi programjai

1-én 9.00-17.00  Majális az Ifjúsági Táborban

6-án 19.00 Jótékonysági dzsesszhangverseny  
 a református templom építéséért, zenél a   
 „Not Samba Bat Jazz” együttes, (Ismertető 
 alább!) Belépőjegy:  2.500.- és 1.500.- Ft   
 (elővételben már kapható)

8-án 9.00-16.00  Pest Megyei Sakk Csapatbaj-
 nokság (Szupercsoport)

9-én 18.00 GYÓGYÍTÓ NAP (részletesen
 alább, a rendezvényre be kell jelentkezni!)

13-án 10.00 OVI-MOZI
      14.00 SULI-MOZI

14-én Az elfogadás és az esélyegyenlőség 
napja 
 a Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik 
 Szövetsége szervezésében (kulturális és 
 sport-programok)

14-én Gombaismereti túra (bővebb infor-
mációk 
 a programot megelőző héten talál plakátokon 
 és a honlapunkon)

13-án 17.00 Kertesi asztaltársaság
 Előadók: Hiriczkó Edit:  A Kárpát-medence
 elhallgatott őstörténelme.
    Harmati Edit: Természetgyógyászat 

17-én 9.00 és 11.00  GYERMEKSZÍNHÁZ 
 Há’ mese, énekes népi játék-mese  („Három 
 a  mese”) 

19-én  14.00-18.00 VÉRADÁS
19-én 18.00 Csoportos és egyéni gyógyítás
  (információ szórólapokon!)

24-éig látható a Galérián „A Magyar Szent 
 Korona Képekben” című kiállítás

27-én 10.00 és 11.00 „Miénk itt a tér” 
 gálaműsor a Neumann J. Ált. Iskola 
 diákjainak előadásában
    18.oo „Miénk itt a tér” Nyilvános gálaműsor  
 a Neumann J. Ált. Iskola diákjainak   
 előadásában

28-án 16.00 Ulti-verseny

28-án 18.00 Székely Mendel Melinda (A 
 Magyar Kultúra Lovagja) kiállításának 
 megnyitója (megtekinthető: június 21-ig)

29-én 17.00 Nosztalgia klub

2011. május 1. (vasárnap)
50 éve a nagyközönség 

szolgálatában a
Vácrátóti Botanikus Kert

50 éve, 1961. május 1-jén nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség előtt a Vácrátóti Botanikus Kert. 
Ebből az alkalomból 2011. május 1-jén (vasárnap) 
programokkal kedveskedünk látogatóinknak.
A botanikus kert alapját képező kastélypark ke-
letkezése az 1820-as évek második felére tehető. 
Gróf Vigyázó Sándor 1871-ben vásárolta meg a 
rátóti birtokot. A természetet utánzó tájképi ker-
tet az e korban divattá vált gyűjteményes kertté 
varázsolták, beleszőve a romantika stíluskorsza-
kának motívumait. A gróf úr halálát követően vi-
szontagságos évek következtek a kert életében, 
a II. világháború alatt és után szintén sokat ká-
rosodott a kert. 1952. január 1-jén az állomást 
a Magyar Tudományos Akadémia vette át, és 
megalapította az MTA Botanikai Kutatóintéze-
tét. Több éven át folyó helyreállítási munkák 
eredményeképpen sikerült a kertet olyan állapot-
ba hozni, hogy a Vácrátóti Botanikus Kert 1961. 
május 1-jén hivatalosan is megnyithatta kapuit a 
nagyközönség előtt. 

Programok:
10:00 vezetett séta a Kertben
10:00 Séta a Rendszertani gyűjteményben
13:00 Pannon Magbank hűtőház- és projekt-
 bemutató
14:00 állatnyom bemutató
15:00 vezetett séta a Kertben
15:00 Séta a Rendszertani gyűjteményben 
10:00-17:00 vendégeink:
    ELTE Füvészkert, Budapest
    BCE Szarvasi Arborétum, Szarvas
    Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász
    Növényi Diverzitás Központ, Tápiószele
    Magyar Arborétumok és Botanikus kertek 
 Szövetsége
    Magyar Madártani Egyesület
10:00-17:00 gyerekfoglalkozás
10:00-17:00 állomásos vetélkedő
10:00-17:00 kézművesek

A rendezvényen botanikus kerti belépővel lehet 
részt venni.

Minden kerti programon a részvétel díjtalan!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL 
VÁRUNK!

Tavaszi kiállítás Csomádon
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Még a nap mint nap arra járók is csodálkoznak, 
milyen jó ütemben haladt, és mára lényegében 
már el is készült a veresegyházi főtér-beruházás 
2. ütemében felépített új középület és az előtte ta-
lálható dísztér és 160 parkolóhely.
A főtér továbbépítésére az 1. ütemhez hasonlóan 
uniós pályázat adott lehetőséget: Veresegyház a 
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0016 jelű pályázaton 800 
millió forintot nyert az 1 milliárd 50 millió forintos 
teljes költséggel megvalósított építkezésre.
A beruházással kapcsolatos sajtótájékoztatón, áp-

rilis 11-én Pásztor Béla, Veresegyház polgármes-
tere elmondta, hogy miután 2004-ben felépült a 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ és 
a hozzá kapcsolódó terek, már tovább gondolták 
az egész városközpont megújításának lehetőségét. 
Bár az eredeti elképzelés szerint nagyobb épület 
jött volna létre, a megpályázott 1.5 milliárd forint 
helyett 800 milliós támogatást ítéltek meg erre a 
projektre a városnak, így a beruházást kisebbre 
méretezték. A pályázat előírása volt egy műem-
lék renoválása is: így újulhatott meg a katolikus 

templom homlokzata és tornya is és szintén ennek 
a pályázatnak a keretében alakítottak ki itt sétáló-
utcát. Megszépült a Hősök parkja, csakúgy, mint 
a gyógyszertár előtti tér, és főút melletti szervizút 
díszburkolatot kapott. A polgármester úr hangsú-
lyozta, hogy a központi tér végső formáját akkor 
nyeri majd el, ha megépül a későbbiekben az ere-
detileg eltervezett épületszárny is a jobb oldalon. 
Ehhez befektetőket keres az önkormányzat.
Az új épületbe nyáron költözik majd be a Pol-
gármesteri Hivatal, a Kistérségi  Igazgatási és 
Szolgáltató Központ, a gyámhivatal, és az építési 
iroda, a földszintjén üzletek kapnak helyet. A pá-
lyázati támogatás nem vonatkozott a berendezés-
re, így arra nemrégiben közbeszerzési pályázatot 
írtak ki. Ezt a város önerőből fedezi majd.
A Kistérség Újság kérdésére, hogy az építkezés 
befejezése után máshová kerül-e a piac, nemleges 
választ kaptunk. A polgármester úr hangsúlyozta, 
hogy a piacnak fontos szerepe van a város életé-
ben, színesebb, pezsgőbb tőle a központ. Mivel a 
piac zárása után két órával rendben megtörténik a 
takarítás, a heti két piaci forgatag nem szennyezi 
majd be az új főteret. A térfi gyelő kamerarend-
szerrel felszerelt új parkolókat a piac alkalmával 
nyilván nem lehet majd használni, így ezeken a 
napokon a központtól távolabb kell majd letenni 
az autókat, ahogy addig is történt. A későbbiekben 
további parkolók létesítését tervezik a környéken.

          
 

A VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 
LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITEL AKCIÓT HIRDET 

2011. ÁPRILIS 1-TŐL  JÚNIUS 30-IG 
 

A HITEL ÖSSZEGE maximum           500 000 FT
A HITEL LEJÁRATA maximum     36 HÓNAP

TÖRLESZTŐRÉSZLET  18.300 FT/HÓ
 

A HITEL KAMATA ÉVI 17% HELYETT 14% 
THM:  26,40 % 

 
Azon ügyfeleink, akiknek munkabére, nyugdíja legalább 3 hónapja a  

TKSZ-nél vezetett folyószámlára érkezik további 1%  
kamatkedvezményben részesülnek. 

 
RReepprreezzeennttaattíívv  ppééllddáákk  aazz  eellttéérrőő  ffeellttéétteellűű  hhiitteelltteerrmméékkeekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  ccéélljjáábbóóll::  
Hitel teljes összege 500.000 Ft, futamidő 36 hónap, évi 14% ügyleti kamat, évi 4% kezelési költség, keretbeállítási díj 
egyszeri 12.500 Ft, életbiztosítás díja 22.500 Ft, zárlati költség 500 Ft/év, törlesztőrészlet: 18.300 Ft,  visszafizetendő 
teljes összeg:   693.800 Ft, referencia  THM: 26,40%.  
 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek előzetes 
tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerződés tartalmazza a szerződés napján érvényes feltételek alapján 
számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktől. A THM értéke nem tükrözi a hitel 
kamatkockázatát. A fenti hirdetés nem minősül ajánlattételnek. 

 

NNYYÁÁRRVVÁÁRRÓÓ  
FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSSII  
HHIITTEELLAAKKCCIIÓÓ  

       TAVASZI DÍJFELEZŐ 
KORSZERŰSÍTÉSI             

HITELAKCIÓ 
A VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL 

             2011. ÁPRILIS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG 

 
LAKÁSKORSZERŰSÍTÉS FINANSZÍROZÁSÁRA AKÁR 

5.000.000 FT ÖSSZEGŰ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS 
HITEL IGÉNYELHETŐ MAXIMUM 20 ÉVES FUTAMIDŐRE 

 
2011. április 1-én érvényes éves kamatláb 7,30 %, kezelési költség nincs.  

THM : 9,03% 
 

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA ALATT MEGFELEZZÜK FIZETENDŐ 
 KERETBEÁLLÍTÁSI DÍJÁT ÉS HELYSZÍNI SZEMLE DÍJÁT. 

 
RReepprreezzeennttaattíívv  ppééllddáákk  aazz  eellttéérrőő  ffeellttéétteellűű  hhiitteelltteerrmméékkeekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  ccéélljjáábbóóll::  
Hitel teljes összege 3.000.000 Ft, futamidő 60 hónap, évi 7,30% ügyfél által fizetendő kamat, keretbeállítási 
díj egyszeri 37.500 Ft, helyszínelési díj 7.500 Ft, értékbecslés díja 31.250 Ft, földhivatali ügyintézés díja 
17.100 Ft, zárlati költség 500 Ft/év, fizetendő teljes összeg:   3.693.350 Ft, törlesztőrészlet: 60.000 Ft, 
referencia  THM: 9,03%.  
A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek előzetes 
tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerződés tartalmazza a szerződés napján érvényes feltételek 
alapján számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktől. A THM értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fenti hirdetés nem minősül ajánlattételnek. 
 

számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatároz
kamatkockázatát. A fenti hirdetés nem minősül ajánlattételnek

· Veresegyház, Fő út  53., Fót, Dózsa Gy. u. 54. 
· Őrbottyán, Rákóczi út  115., Erdőkertes, Nemes u. 2.
· Mogyoród, Gödöllői út 18/a. Váchartyán, Fő út 23. 
· Vácrátót, Petőfi tér 4., Dunakeszi, Fő út 66 .                           

· Nagymaros, Király u. 1/a., Szokolya, Fő út 63.
· Letkés, Dózsa Gy. u. 16., Verőce, Árpád u 27.
·  Kosd, Eőszy L. tér 1.,Vác, Zichy H. u. 23.

Részletekért kérjük keresse fel kirendeltségeinket! Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

NNNNNYYNYNYYYÁÁYÁYÁÁÁRRÁRÁRRRVVRVRVVVÁÁVÁVÁÁÁRRÁRÁRRRÓÓRÓRÓÓÓ
FFFFFOOOOOGGGGGYYGYGYYYAAYAYAAASSSSSZZZZZTTTTTÁÁÁÁÁSSSSSIIIII
HHHHHIIHIHIIITTTTTEEEEELLLLLAAAAAKKAKAKKKCCKCKCCCIIIIIÓÓÓÓÓ

       TAVASZI DÍJFELEZŐ
KORSZERŰSÍTÉSI             

HITELAKCIÓ 

Pályázatok
Átadás előtt a Városközpont

Már épül a  
csatornahálózat

Szadán és Erdőkertesen már javában zajlik a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, melynek 
kivitelezője a Penta Kft. és a Szabadics Zrt. 
alkotta konzorcium – jelentették be az érintett 
települések polgármesterei áprilisi tájékoztató-
jukon.
A közel 4 milliárd forintos beruházásban, 
amely a „Szennyvíztisztító-telep bővítés, kor-
szerűsítés és csatornaépítés a veresegyházi 
agglomeráció területén” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F/09-2009-0023 számú uniós pályázaton 
jutott támogatáshoz, március végéig már 12 km 
csatorna épült meg.
A csatornaépítési munka elsősorban Szadát és 

Erdőkertest érinti, a harmadik 
részt vevő településen, Veres-
egyházon a szennyvíztisztító át-
építése lesz majd a legnagyobb 

feladat. A tisztítómű, melynek kivitelezésére 
folyamatban van a közbeszerzési eljárás, vi-
lágszínvonalú, membrán-bioreaktoros techno-
lógiával tisztítja majd meg a szennyvizet, és 
kapacitása napi 5 ezer köbméterre nő, illetve a 
későbbiekben tovább is bővíthető. 
Mint Pásztor Béla, Veresegyház polgármeste-
re tájékoztatott, az építési munka mind Szadán 
mind Erdőkertesen példa értékűen zajlik, a la-
kosság részéről nem merült fel kifogás, a kivite-
lezők a munka befejeztével rendezetten adják át 
a területet. A beruházásban összesen 40 km gra-
vitációs és 5 km nyomóvezeték, 15 átemelő és 
150 házi beemelő épül majd meg. Mind Veres-
egyház mind Szada polgármestere külön hang-
súlyozta a három település jó együttműködé-
sének fontosságát, hiszen ennek köszönhetően 
valósul meg a fejlesztés, aminek következtében 
a települések szinte teljes mértékben csatorná-
zottak lesznek, korszerű lesz a szennyvíztisztító, 
így az egész térség dinamikus fejlődése biztosí-
tott lesz.
A beruházás ütemterve és sok más érté-
kes információ a projekttel kapcsolatban a 
www.szennyvíztarsulas.hu honlapon érhető el.
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Nem sok óvodásnak van olyan kalandokban és élményekben gazdag élete, mint a veresegyházi Lige-
tekben lévő Mézeskalács ovi gyerekseregének. Járják az erdőt, mezőt, vizeket, de eljutnak izgalmas és 
különleges helyekre is. Ha meg otthon maradnak, sokszor hozzájuk kopogtat be egy-egy még ismeret-
len ismerős..
Szirtesy Zsuzsa, az óvoda tulajdonosa mesél az elmúlt hetek eseményeiről.
 - A Ferihegyi Emlékparkba látogattunk el, ahol régi utasszállító gépeket láthattak a gyerekek. Volt egy 
szakszerű vezetőnk, aki (nem repülőt), de csoportot remekül vezetett, és mindent elmondott a gyere-
keknek ezekről a gépóirásokról. Nagy élmény volt mindenkinek, hogy fel lehetett szállni rájuk, lehetett 
szaladgálni az ülések között, sőt, a pilótafülkébe is beülhettek a legbátrabbak. Helikoptert is láthattak, 
életnagyságban, nagyon tetszett mindenkinek ez a nap.

Hamarosan újabb élmény követte ezt: a Föld napjára készültek a gyerekek és az óvónénik is, egy kiállí-
tással. Ennek keretében hulladékokból, papír, műanyag csomagolóanyagok felhasználásával készítenek 
eredeti tárgyakat, pl. gitárt, kiskutyát, várat vagy akár zsiráfot is. Tojástartó, papírhenger, némi festék és 
ragasztó, no és sok kreativitás - ez szükséges ehhez a feladathoz. 

A Föld napjáról másként is megemlékeztek az óvodások, méghozzá a Diri-dongó együttessel, akik ze-
nés, óvodásokra szabott előadással mesélték el a kicsiknek, mi a föld kincse, miért kell arra vigyáznunk, 
és mit kell tudnunk a Föld nevű bolygóról. 
Még tervezzük a kutyások látogatását, amikor megismerhetik a kicsik a kutyák viselkedését, élőben, 
szakemberektől leshetik el a bánásmódot az ember legjobb barátjával. Szeretnénk eljutni a gödöllői 
tűzoltósághoz is, egy interaktív bemutatóra, ahol a tűzoltó autót és a tűzoltók hősies munkáját is meg-
ismerhetik majd. 
És persze közben készülünk a Húsvétra, kifújt tojások festésével, színezéssel, ragasztgatással, min-
denki –kisfi úk és kislányok is nagyon lelkesek. A kisfi úk legalább három locsolóverset is tudnak már, 
fontosnak tartjuk ezt, hagyományőrző óvoda vagyunk. 
A programjainkról, mindennapjainkról bővebbet itt lehet megtudni: 
   
Mézeskalács Alapítványi Óvoda és Családi napközi
2112, Veresegyház Bárdos Lajos u.33. -Ligetek  - A főúton Csomád felé, a CBA után.
 Szirtesy Zsuzsanna ügyvezető : 06-30-428-12-86
Molnár Lajosné  vezető óvónő :   06-70-771-65-08
e-mail: info@mezeskalacsovi.hu, szirtesyzsuzsa@gmail.com

A fenti címmel rendez konferenciát a Gödöllői 
Kistérségi Foglalkoztatási Paktum, melynek ke-
retében bemutatják a partnerséget megalapozó 
pályázati projekt időszakának eredményeit, va-
lamint azokat a távlati lehetőségeket, melyeket a 
foglalkoztatási paktum keretében létrejött együtt-
működések nyitnak a térségben. 

A szakképzés, a pályaorientáció és a kompeten-
ciafejlesztés egymással szervesen összefüggő 
három területe áll a rendezvény fókuszában. A 
helyi munkaadók, képzőintézmények, tanulók és 
szüleik megfelelő együttműködésére alapozva 
megszüntethető a térségben a strukturális mun-
kanélküliség. A folyamat kulcsszereplői a térség 
vállalatai, vállalkozásai, amelyek többek között 
gyakorlati helyek biztosításával, vagy iskolai pá-
lyaorientációs foglalkozások befogadásával ma-
guk is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben 
megfelelően képzett munkaerőhöz jussanak. 

A konferencia Gödöllőn, az Erzsébet Királyné 
Szálloda Báltermében, 2011. május 25.-én 9:30 
órai kezdettel kerül megrendezésre. További in-

formáció és jelentkezés a www.godollopaktum.
gak.hu honlapon.

A gödöllői kistérségben létrejött partnerség a 
„Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági 
és foglalkoztatási potenciál erősítésére” című, 
TÁMOP-1.4.4-08/1 kódszámú pályázati program 
keretében valósult meg, melynek kedvezménye-
zettje a GAK Nonprofi t Közhasznú Kft. Az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támoga-
tás összege 23.490.188 Ft.

Repülőgépre szállt az óvoda népe

Foglalkoztatási partnerségünk jelene és jövője

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

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

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

Dr NAGY IMRE
Sebész, érsebész fôorvos

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Kedvezményezett: GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

Gödöllôi Kistérségi Foglalkoztatási 
Paktum Nyilvános 

Foglalkoztatási Fóruma

2011. március 23. szerda  9.00 – 13.00 
Polgármesteri Hivatal, Gödöllô

Ismerje meg a Gödöllôi Kistérségi 
Foglalkoztatási Paktum mûködését!

Témák:
 • kistérségi pályaorientációs rendszer
 • helyi és térségi közlekedés optimalizálása
 • kistérségi vállalkozói klub indítása
 • hátrányos helyzetûek foglalkoztatása

Az ingyenes rendezvényen való részvétel 
regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció honlapunkon:
www.godollopaktum.gak.hu

Várunk minden érdeklôdôt, munkaadókat és 
munkavállalókat egyaránt!

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Kedvezményezett: GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

Gödöllôi Kistérségi Foglalkoztatási 
Paktum Nyilvános 

Foglalkoztatási Fóruma
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 • helyi és térségi közlekedés optimalizálása
 • kistérségi vállalkozói klub indítása
 • hátrányos helyzetûek foglalkoztatása

Az ingyenes rendezvényen való részvétel 
regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció honlapunkon:
www.godollopaktum.gak.hu

Várunk minden érdeklôdôt, munkaadókat és 
munkavállalókat egyaránt!

TojásfestésSéta a helikopterrel ismerkedve.

· Nagymaros, Király u. 1/a., Szokolya, Fő út 63.
· Letkés, Dózsa Gy. u. 16., Verőce, Árpád u 27.
·  Kosd, Eőszy L. tér 1.,Vác, Zichy H. u. 23.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.
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 • kistérségi vállalkozói klub indítása
 • hátrányos helyzetûek foglalkoztatása

Az ingyenes rendezvényen való részvétel 
regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció honlapunkon:
www.godollopaktum.gak.hu

Várunk minden érdeklôdôt, munkaadókat és 
munkavállalókat egyaránt!
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Az alkotópályázat eredménye

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt mindig kiemelten kezelte a környezeti neve-
lés kérdését, hiszen közös kincsünk, a víz olyan fontos természeti értékünk, amely 
egyre jelentősebb szerepet játszik életünkben. Tudatában vagyunk annak is, hogy 
társadalmunkban e témában is a legfogékonyabbak a gyermekek, akik felnőve re-
ményeink szerint megfelelő tisztelettel és hozzáértéssel viszonyulnak majd a ter-

mészet- és környezetvédelem legfontosabb céljaihoz. Mivel cégünket régóta mindkét fél számára köl-
csönösen előnyös kapcsolatok főzik a települések gyermek- és oktatási intézményeihez, társaságunk, a 
DMRV Zrt (VÍZMŰ) a 2010. évi VÍZ VILÁGNAPJÁRA készülve,
KÉPZŐMŰVÉSZETI és FOTÓ pályázatot hirdetett, „A Víz  szerepe  környezetünkben” címmel.

A pályamunkák értékelése befejeződött, és az alábbi eredmények születtek.
Óvodások részéről, mintegy 95 rajz, festmény érkezett, melyek közül
 I. helyezett: Varga Ádám Liget óvoda, 2112 Veresegyház Gyerekliget 32.
 II.  helyezett:”CICA” csoport Párácska mese illusztráció című munkája. 2014 Csobánka Fő út 11.
 II. helyezett: Veresegyház I. számú óvoda, középsőcsoport alkotása. 2112 Veresegyház Béke u. 31-33
Az Óvodák makett munkájuk közül, két díj került kiadásra:
 I. helyezett: Gomba nagycsoport Szob, Napsugár óvoda, 2628 Szob, Szent Imre u. 10.
 II. helyezett: Méhecske napközis csoport, Sződ.
Általános Iskolák alsó tagozatos diákjaitól érkezett, 64 alkotás közül
 I. helyezett: Garay János Ált. Iskola,  3/a osztály napközis csoportja. Fót
 II. helyezett: Rónai Levente 2 o. Szent Imre Katolikus Ált. Iskola, 2100 Gödöllő Szabadság tér 19 
 III.  helyezett:  Klement Gábor és társai 1/a osztály, Garay János Ált. Iskola. Fót.
Általános Iskolák felső tagozatos diákjaitól érkezett, 64 alkotások közül
 I.  helyezett: Izsó Emese (7.o) Sashegyi Sándor Ált. Iskola, Pomáz Iskola u. 2.
 II.  helyezett: Králik Kamilla (6.o) Juhász Gyula Ált. Iskola Vác.
 III. helyezett: Törincsi Krisztián (6.o) Juhász Gyula Ált. Iskola Vác.
A FOTÓK közül:
  I  helyezett: Szabó Dorina II. Rákóczi Ferenc 
  Ált. Iskola Rád, Rákóczi u. 1.
 III. helyezett: Újvári Gergely Szent Imre Katolikus 
  Ált. Iskola, Gödöllő Szabadság tér 19.
 IV. helyezett: Doór Eszter II. Rákóczi Ferenc
   Ált. Iskola Rád, Rákóczi u. 1.
Társaságunk, KÜLÖNDÍJBAN részesítette a gödöllői 
 Montagh Imre Általános Iskola alkotó közösségét,
  kedves és szép munkájuk elismeréseként.
A különdíj: Egy általuk választott időpontban, egynapos 
 ÁLLATKERTI programot biztosítunk számukra, a 
 Társaságunk költségén.
A díjak átadására 2011. március 28.-i héten kerül sor. 
A nyertes tanulók iskoláiba a DMRV Zrt. területileg 
illetékes vezetője fogja elvinni az ajándékokat.
A legjobbnak ítélt alkotásokat a DMRV Zrt. tovább küldi 
a MAVÍZ Országos kiállítására, ahol jó eséllyel 
pályázhatnak az elsőségért. 

Köszönjük az alkotóknak a sok szép pálya
munkát, segítő nevelőiknek, pedagógusa-
iknak a közreműködő segítségüket.

DMRV Zrt.

 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

DÍJAZÁS: 
 Első helyezettek:  10.000 Ft értékű  
  könyv utalvány
  Plusz díj: A nyertes, óvodai,   
  iskolai (alsó tagozat) csoportjá-
  nak egy megbeszélt időpontban,
  Állatkerti séta biztosítása. 
  A felső tagozat  nyertese a 
  Magyar Környezetvédelmi és   
  Vízügyi Múzeumba viheti el   
  osztálytársait.
 Második helyezettek: 7.500 Ft   
  értékű könyvutalvány 
 Harmadik helyezettek: 5.000 Ft   
  értékű könyvutalvány 

A FOTÓ pályázat díjai:
 Első helyezett: 10.000 Ft értékű 
   könyv utalvány
 Második helyezett:  7.500 Ft   
  értékű könyvutalvány.
 Harmadik helyezett: 5.000 Ft   
  értékű könyvutalvány

Tavasszal is célszerű ellenőrizni a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok előtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A 
házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán tartásáról és a vízmérők épségének megőrzé-
séről a fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával 
mindenképp célszerű megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, 
ha alaposan kiszellőztetjük az aknát, így a mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak 
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelen-
tősen károsíthatja a szerkezeteket. 
A DMRV Zrt. (Vízmű) szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és 
a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük 
meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért 
érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkező esetben utólag váratlan meglepetés érhet 
minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor is meghibásodás lehet a 
hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy 
vezetéket. Köszönjük, hogy odafi gyel vízmérője állapotára, hiszen a vízórák rendel-
tetésszerű működtetése közös érdekünk!
DMRV Zrt.



Visszatekintő

Sertés virsli műbélben,1 kg 

Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg 

Rolnik asztali torma 170g, 
876 Ft/kg 

Sertés virsli műbélben,1 kg Sertés virsli műbélben,1 kg 459 Ft

149 Ft

139 Ft

109 Ft

349 Ft

199 Ft

69 Ft

Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg 

 1 159 Ft

Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg 879 FtCsécsi Szalonna, főtt, 1 kg Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg 

Rolnik asztali torma 170g, Rolnik asztali torma 170g, 

Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg Csécsi Szalonna, főtt, 1 kg 
1899 Ft

Sertés virsli műbélben,1 kg Sertés virsli műbélben,1 kg Sertés virsli műbélben,1 kg Sertés virsli műbélben,1 kg 

 1 159 Ft

1099 Ft

Rolnik asztali torma 170g, Rolnik asztali torma 170g, Rolnik asztali torma 170g, 149 Ft

Szatmári búza finomliszt BL-55, 1kg 
Vegeta ételízesítő 75g+20% 1544 Ft/kg
Frisch Fassl dobozos sör 0,5L 218 Ft/L
Egri Muskotály, félédes bor, 
0,75L +30Ft ü  465 Ft/L
Bravo őszibarack ital 25%,1L
Balfi ásványvíz, dús, 1,5L 59 Ft/L 

2011. ápr. 13 - ápr. 30.

Ki Mit Tud - 2011

2011. április 9-én, szombaton második alka-
lommal szervezte meg a Veresegyház Kis-
térség Esély Szociális Alapellátási Központ 
a kistérségi Ki Mit Tud döntőt.
A döntő előtt Erdőkertesen, Veresegyházon, 
Őrbottyánban, Vácegresen, Vácrátóton és 
Galgamácsán elődöntő került megrendezés-
re. Az elődöntőkön összesen 203 gyermek, 
77 produkcióval indult. Minden elődöntőből 
az első helyezettek és a különdíjasok jutot-
tak be a döntőbe.
A döntő napján közel 120 gyermek, és az 
értük szurkoló szülők, barátok, érdeklődők 
töltötték meg a Veresegyházi Váci Mihály 
Művelődési Házat. 
A gyermekek vers és prózamondás, tánc, 
ének, zene és egyéb kategóriában indultak 
az első helyezésért. Színes kavalkád alakult 
ki a gyermekek, települések és a produkciók 
sokszínűségéből. A zsűri tagjainak, Nagyné 
Gódor Csillának, Palotainé Pusztai Magdol-
nának, Farkas Zsoltnak és Timár Zoltánnak, 
nehéz dolga volt. 29 műsorszámot láttunk. 
Minden fellépő gyermek megpróbálta tudá-
sa legjavát nyújtani, sokat készült és izgult, 
hogy lenyűgözze a közönséget és a zsűrit. 
Minden gyermeket megillet a dicséret, na-
gyon szép délután szereztek nekünk.

A szombati Ki Mit Tud eredményei a követ-
kezők lettek:
Zene kategória:
 I. Hrencsjár Alex  - Veresegyház
 II. Sarjú Zenekar - Veresegyház
 III. Seres Karalin - Vácrátót
Ének kategória:
 I. Kvassay - sok(k) - Őrbottyán
 II. Hóvirág menyecskekórus – Veresegyház 
 III. Beat Csajok - Vácrátót
Vers és próza kategória:
 I.  Fukk Áron - Veresegyház
 II. Tóth Miklós Áron - Erdőkertes
 III. Surin Krisztián - Őrbottyán
Különdíj: Kovács Dávid - Erdőkertes 
Tánc kategória:
 I. Dobronyovszky Ramóna - Veréb Dániel  
 - Vácegres
 II. Salamon Orsolya - Galgamácsa
 III. Roma gyerekek - Vácegres

Különdíj: Csorba Szonja - Vácegres
Egyéb kategória:
 I. Csepp Színpad - Erdőkertes
 II. Aprók Színjátszó csoport – Őrbottyán  
 – közönség díjas
 III. Gánicz Richárd - Galgamácsa
 
Díjak:
Minden fellépő gyermek névre szóló okle-
velet és egy csokoládét kapott. Az első he-
lyezettek vásárlási utalványt, társasjátékot 
és egy meghívót kaptak. A meghívó egy 
Medence party-ra szól, mely június 30-án 
lesz megtartva az erdőkertesi Ifjúsági Tábor-
ban. A gyermekeknek erre a napra progra-
mokat szervezünk, bográcsban főzünk és a 
tábor medencéjének használatát biztosítjuk.
A második helyezettek és a különdíjas is 
vásárlási utalványt kapott. A tánc kategó-
ria különdíjasa hastánc tanfolyamon való 
részvételi lehetőséget kapott, Tejeda Erika 
felajánlásából. A harmadik helyezettek tolla-
kat, a közönségdíjas pedig tortát kapott.
Köszönjük a GE, a Veresegyházi Gyermek-
jóléti Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány, 
a Gramex 2000 Kft., a Gombai Cukrászda, a 
Váci Mihály Művelődési Ház, a Süni Vegyes 
és Tejeda Erika támogatását!
Reméljük, hogy jövőre is sok tehetséges gyer-
mekkel találkozhatunk, a Ki Mit Tud?-on!!!

 

ÜZLETHELYISÉGEK

 

 A SZADA  CENTER-
BEN ÉS A CBA BEVÁSÁRLÓ-
HÁZBAN VERESEGYHÁZON

ÉRDEKLŐDNI:  +36 30 519 2783

K IADÓK
Szerkesztőség:(+36) 468 6686, akisterseg@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….  

5 ÉVES A KISTÉRSÉG ÚJSÁG!
Májusban rendkívüli évfordulós 

hirdetési kedvezményekkel várjuk 
ügyfeleinket!

g

2011. ÁPRILIS 30. SZOMBAT
 10.30 óra - A NEMZETKÖZI PROGRAM
  MEGNYITÓJA - Szabadidős és 
  Gazdasági Innovációs  Centrum konfe-
  renciaterem
  A versünnepet megnyitja :Pásztor Béla
  Veresegyház Város polgármestere
 11 - 13 ÓRA - DÖNTŐ I. RÉSZ
 14 - 16 ÓRA - DÖNTŐ II. RÉSZ
 16.30 - 18.00 - DÖNTŐ III. RÉSZ
 20 ÓRA - SZAKMAI ÉRTÉKELÉS
  Az AFR Alapítvány és a támogatók
  díjainak átadása
  A gálaműsor résztvevőinek ismertetése

2011. ÁPRILIS 30. SZOMBAT 
 10 ÓRA - Rudy Hajnal amerikai magyar
  ötvösművész és,  H. Vali amerikai festő-
  művész kiállításának megnyitója - 
  Szabadidős és  Gazdasági Innovációs   
  Centrum, Udvarház Galéria
 - A kiállítást megnyitja: Szále László
  Pulitzer-emlékdíjas újságíró
 - A kiállításmegnyitón közreműködnek a

 Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola növendékei:
 Andó Emőke - hegedű
 Konkoly Enéh Kinga - hegedű
 Mendel Péter - zongora

2011. május 1-én, vasárnap
 10 óra - GÁLAMŰSOR -  ANYÁK NAPI 
 ÜNNEPSÉG ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS
 -  Az édesanyákat köszönti:
  Pásztor Béla - Veresegyház Város polgár-
  mestere, 
 -  A nemzetközi találkozó gálaműsorát 
  megnyitja: Sumonyi Zoltán  József Attila-
  díjas költő, a Magyar PEN Klub elnöke
 - Csoóri Sándor: Anyám Fekete Rózsa c. 
  versét elmondja: Dankó Szilvia - Fekete   
  Rózsa-díjas versmondó
 -  A gálaműsorban fellépnek a XXI. Nemzet-
  közi Találkozó helyezettjei és Szakcsi 
  Lakatos Béla - Kossuth-díjas zongoramű-
  vész, zeneszerző
 -  A gálaműsor házigazdája : Pásztor Ildikó
  Színpadképben, H. Vali amerikai festőmű-
  vész Az élet fonala c. munkája látható

              MEGHÍVÓ 

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MűVELőDÉSI HÁZ 

SZERETETTEL MEGHÍVJA A KÖZSÉG LAKÓIT 

A 2011. JÚNIUS 25-ÉN, SZOMBATON A SPORTPÁLYÁN TARTANDÓ 

FALUNAPRA 

9.00 - GYERMEK LABDARÚGÓ tornák, díjkiosztás  
10.00 FŐZŐVERSENY/ főzőhelyek elfoglalása 
Főzőcsoportok jelentkezését várjuk! Jelentkezési határidő: 2011. június 20. 
a (20) 442-8610-es telefonszámon. 
A főzéshez szükséges: 
bogrács, alapanyag, fűszerek, amit minden csoport önmagának biztosít, tetszés szerinti étel 
készíthető. A főzőhelyek a főzés napján, a jelentkezés alapján kerülnek kialakításra. Tűzifa mindenki 
részére a főzőhelyen biztosított. A főzőhelyek kialakítása érdekében, kérjük a jelentkezési határidő 
pontos betartását. 

10 órától PROGRAMOK:  
Zene-Bölcsi, Ugri-Bugri, Náptánc, - Kicsiknek és Nagyoknak Néptánc kedvelőknek,  

KEMPO Bemutató 
11.00 Családi vetélkedők ügyességi játékok, kvíz játékok 

11.00 Kézműves foglalkozás,  
Lufi hajtogatás, íjászat, arcfestés, csillámfestés, levegős csocsó, 

Vidámpark, szórakoztatja a gyerekeket, 
és még sok más meglepetés minden korosztály számára 

Lovagoltatás 
14.00 – tól Magyar Kendo Szövetség bemutatója, Karate bemutató 

Főzőverseny díjazása 15 órakor 
16.00 KULTURÁLIS PROGRAMOK - MŰSOR 

 

19.00 SZTÁRVENDÉG!! Szandi 
19.30-tól SZABADTÉRI ÉLŐ ZENE – UTCABÁL 

20.30 Tűzzsonglőrök 

UTCA BÁL- Hajnalig 
Zenét szolgáltatja a SANSZ ZENEKAR 

Minden kedves vendégünket szeretettel meghívjuk egy tányér bográcsban 
készített ételre 

A NAP FOLYAMÁN BÜFÉ ÉS KIRAKODÓVÁSÁR VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET 

22.00 TŰZIJÁTÉK 

Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk és mindenkit szeretettel 
várunk! 

Információ: Salamonné Sinkó Mária a program szervezője • Telefon: (06 20) 442-8610 

A XXI. Anyám Fekete Rózsa Vers-és Prózamondó Találkozó ESEMÉNYEI



Április 29-tôl minden második
 pénteken 19 órától

Belépô:
 1000 Ft/fôZenekar biztosítja a jó hangulatot a mulatozáshoz, a talpalávalót a tánchoz

KONTÉNER
 RENDELÉS
+36 70 573 1171

Erdôkertes Község Önkormányzata és a Faluház
Szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

9.00-17.00 óráig                                      AZ IFJÚSÁGI TÁBORBA
A RENDEZVÉNYRE INGYENES AUTÓBUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK -MENETREND:
Indulás a vasútállomásról a táborba óránként:
 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 12.15; 13.15; 14.15; 15.15; 16.15;
indulás a táborból vissza a vasútállomásra:
 10.40; 11.40; 12.40; 13.40; 14.40; 15.40; 16.40; 17.40; 

IDÔPONTHOZ KÖTÖTT PROGRAMJAINK:
9.00-17.00: A gyermekeké az Autós légvár, a Dinopark légvár, akadálypálya, és a 
 Mini légvár (www.legvar.hu)
10.30-tól  Triálkerékpáros bemutató show (www.gabitrial.hu)
12.00-tôl Lovagoltatás Bige Csaba és lovascsapatával
14.00-tól Arcfestés
14.00-tól a szabadtéri színpadon mutatkoznak be az erdőkertesi kiscsoportok és együttesek: 
 Erdôkerülô Színjátszó csoport, Jumpers táncegyüttes, Moderntánc csoport,
 Eriana hastánc csoport, Line Dance Country tánccsoport, Fialka Bernadett,
 MATEMATICA gyermekzenekar, DonGarden zenekar 

Időhöz kötött programjaink mellett egész nap versenyekkel, ügyességi játékokkal szórakoztatjuk a 
gyerekeket és a felnőtteket (célba-dobálás, kötélhúzás, seprő-tánc, stb.). 

Minden játék használata ingyenes!   Szabadtéri fôzési lehetôség!     Büfé egész nap!
Töltse együtt a napot gyermekével, családjával az Erdőkertesi Majálison,  minden korosztály 

számára biztosítunk programokat! Kellemes idôtöltést, jó szórakozást kívánunk!  
Rossz idô esetén a programok a Faluházban lesznek!

                                     AZ IFJÚSÁGI TÁBORBAAZ IFJÚSÁGI TÁBORBA
A RENDEZVÉNYRE INGYENES AUTÓBUSZJÁRAT KÖZLEKEDIK -MENETREND:

 MAJÁLISRA


