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A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! 

AKCIÓ
Az akció 2013. március 1-től 31-ig 

vagy a készlet erejéig érvényes.

ÉRVÉNYES
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s

31-ig

Triangoló Gyógyszertár – 2112 Veresegyház, Szadai út 7. (CBA Bevásárlóház)

Nyitvatartás: H-P: 8-19, Sz: 8-13, V: 8-12
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A tartalomból

A hónap témája
Közös munkával a 

fejlődésért

Szinesen
Mi újság a MÁV-nál?

Gazdaság
 Lezárult a szennyvízprojekt

Az őrbottyáni iskolai farsang szép 
fotójával elbúcsúzunk a vigassá-
goktól, annál is inkább, mivel a 
február nemcsak a bálok, hanem 
az önkormányzati költségvetések 
elkészítésének és elfogadásának 
időszaka is.  A Kormány adósság-
kiegyenlítésének hatása nem fog 
egyszerre pozitívumként jelent-
kezni a települések büdzséjében, 
így idén is óvatosan kell bánni a 
fejlesztésekkel. Veresegyház nem 
akar megtorpanni a fejlődésben, 
de ehhez segítségül kell hívnia az 
itt élőket is. 
(Írásunk a 6. oldalon)
Fotó: Lethenyei



Visszatekintő

Januárban nem maradtunk izgalmas, újszerű programok nélkül. Nemcsak 
a farsangi bálok hívogattak az egész térségben, de színvonalas kulturális 
rendezvényeken is részt vehettünk, különös tekintettel a Magyar Kultúra 
Napjára, amit idén is a kiemelkedő kulturális tevékenységet végzők kitün-
tetésével, és a Csemete tánccsoport bemutatkozásával ünnepeltek Veres-
egyházon.
 Lokálpatrióta büszkeséggel látogathattunk el a Kiscelli Múzeumba január 
24-én, ahol Veresegyház főépítésze, Zsigmond László munkáiból összeállí-
tott kiállítás keretében az építész a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadé-
mia tagjaként tartotta meg székfoglaló beszédét. A falakon a közönség által 
elismeréssel jutalmazott épületek fotói és tervrajzai zömükben a Veresegy-
házon található középületeinkről készültek…
Január 25-én Tóth Lívia veresegyházi textilművész tárlatának megnyitójára 
került sor a gödöllői könyvtárban.
Február 8-án a veresegyházi Udvarház Galériában nyílt meg Tarcsi Dániel 
Parallel című kiállítása.
Február 16-án szokásos farsangi koncertjét adta a művelődési ház színpa-
dán a Veresegyházi Fúvószenekar.

Színpompás január

A Veresegyházi Fúvósok farsangi koncertje

Boross Zsuzsa, Tarcsi Dániel, és a megnyitó beszédet elmondó 
Kozák Csaba, a zongoránál Maros Ottó

Tarcsi Dániel munkái

Tóth Lívia kiállításának megnyitója Gödöllőn, a könyvtárban

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

Zsigmond László építész

A kiállítást Veresegyházról is sokan megtekintették
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Kistérségi oldal

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: + 36 30 468 66 86,  
 +36 (28) 388-605    

n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

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

A VERESEGYHÁZI kIStéRSéG 
önkoRmÁnYZAtÁnAk töBBCéLÚ  

kIStéRSéGI tÁRSULÁS köZöS  
IntéZménYEI:

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

VERESEGYHÁZ kIStéRSéG ESéLY  
SZoCIÁLIS ALApELLÁtÁSI  köZpont
Székhely: Erdőkertes, Fő út 19.
   Tel:  06-28-595-051
   Telephely: Veresegyház, Fő u. 108.  
   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
2112 Veresegyház, Fő út 35. 
Kistérségi Központ 

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. 35. 
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 út 35.
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

SzENT PIó IDŐSEK KlubjA
Veresegyház, Fő út 93. (28) 589-541

VeReSegyháZ VáRoSi ÖnKoRMányZAt iDőSeK otthonA 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

gAZDASági VeZető 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 106.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Veresegyház Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézmény pénzügyi, gazdasági tevékeny-
ségének hatékony szervezése, irányítása, ellenőrzése és egyes személyzeti és munkaügyi feladatok 
koordinálása. Az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatok folyamatos karbantartása. 
Költségvetés, költségvetési beszámolók elkészítése és évközi adatszolgáltatások. Az otthon gazdasági  
eseményeinek, a gazdálkodás törvényességének folyamatos nyomon követése. 
illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi  
XXIII. törvény, valamint a(z) , valamint a 257/2000. Kormányrendelet a Szociális valamint a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
<  Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli végzettség vagy felsőoktatásban szerzett 
egyéb végzettség mellett államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség, a könyvviteli szolgáltatás 
körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
151. § - ának  (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevé-
kenység ellátására jogosító engedéllyel , 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
<  Költségvetési szervnél szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
<   Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 
elvárt kompetenciák:  
<   Kiváló szintű szervezői és vezetői képesség, pontosság, rugalmasság és jó gazdaszemlélet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
<  Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatai,  3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát az elbírálásban résztvevők  
egismerhessék 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2013. április 17-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gáborné nyújt  a 28-386-200 és a 06-20-
428-55-07 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:  
<   Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona címére történő 
megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 127/2013., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető 
<   Személyesen: Veresegyház Városi Önkormányzat  Idősek Otthona- Titkárság   2112 Veresegy-
ház, Fő út 106. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a pályázók 
személyes meghallgatáson vesznek részt és az intézmény vezetője dönt a kiválasztásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 3. 

Közmeghallgatás Veresegyházon

Veresegyház Önkormányzata  2013. március 22-én, pénteken 18.00 órai kezdettel tartja éves köz-
meghallgatását, melynek helyszíne ezúttal is a Váci Mihály Művelődési Ház  ( Köves utca 14. ). 

A közmeghallgatás napirendje:  Beszámoló a város 2012. évi eredményeiről, fontosabb eseményei-
ről (Előadó: Pásztor Béla polgármester), illetve Válaszadás a lakossági kérdésekre.
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Gazdaság

Összesen 7,8 milliárd forintra pályázhatnak a 
mezőgazdasági termelők az agrártevékenysé-
gük diverzifikálásához (agrárágazaton kívüli 
munkahelyek létrehozásához). A pályázó ak-
kor támogatható, ha az éves bruttó árbevétele 
legfeljebb 2 millió euró (kb. 600 millió forint), 
illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több 
mint fele mezőgazdasági tevékenységből szár-
mazott.
A támogatási kérelmeket a forrás kimerülésé-
ig, de legkésőbb 2013. július 2-áig lehet elekt-
ronikusan benyújtani a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz. Pályázatot az 5000 
fő alatti lakosságszámú, vagy 100 fő/km2-nél 
alacsonyabb népsűrűségű településeken élő, 
működő őstermelők, illetve mezőgazdasági te-
vékenységet folytató mikrovállalkozások ad-
hatnak be. A hozzájárulás mértéke 60%, hátrá-
nyos helyzetű településeken 65%, egy pályázó 
legfeljebb 35 millió forintot kaphat.
A támogatás célja, hogy ösztönözze a mező-
gazdaságból élők egyéb jövedelemtermelő, 
gazdálkodói és szolgáltató tevékenységeit, 
továbbá támogassa a helyben előállított ter-
mékek piacra vitelét. Támogatást lehet kérni 
többek között: könnyűipari fejlesztésekre, új 
technológiák bemutatására, mintaprojektek 
létrehozására, kézműves, szabadidős vagy 
megújuló energiaforrások használatához kap-
csolódó tevékenységekre, szakértői, műszaki 
és kereskedelmi szolgáltatások bevezetésére.
Az intézkedés hozzájárul a mezőgazdaságból 
élők keresőképességének javításához, vala-
mint olyan agrárágazaton kívüli munkahelyek 
létrehozásához és megtartásához, amelyek 
elősegíthetik a vidéki területekről való elván-
dorlás visszaszorítását és a vidéki életkörül-
mények javítását. A mezőgazdasági üzemek 
mellett kialakuló alternatív tevékenységek 
(kiegészítő jövedelemforrások) ellensúlyoz-
zák a mezőgazdasági termelésből származó 
bevételek ingadozásait, valamint hasznosítják 
a szezonálisan rendelkezésre álló munkaerőt. A 
vidéki területeken ma is megtalálható értékes, élő 
kézműves hagyományok a régió munkalehetősé-
geinek, valamint egyedi arculatának megőrzésé-
ben egyaránt fontos szerepet játszanak.

A hónap híre
Már lehet pályázni 

agrárágazaton kívüli 
munkahelyek létrehozására!

Tavaszodó árukínálat

Odakint még szállingózik a 
hó, ám a naptár már február 
végét mutatja, és a szezon 
változásának megfelelően 
a CBA üzletekben is egyre 
több termék felbukkanása 
jelzi a tavasz közeledtét.
Széles választékban jelen-
tek meg a polcokon a legkülönfélébb virágföldek, 
talajjavítók, trágyák. Külön termőtalajt találunk a 
mediterrán növényeknek, a pázsitfűnek, a rózsák-
nak, és még orchideaföld és citrusföld is szerepel-
nek a korábban megszokott kínálaton felül az idei 
választékban.

A környezet megóvása szempontjából kiemel-
kedő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 
számú projekt - mely az Európai Unió támogatá-
sával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg – kivitelezési feladatai befejeződtek.
 
A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és re-
konstrukciója 2012. november 12-én sikere-
sen lezárult, üzembe helyezésre került. A több 
mint 40 km-nyi hálózat kivitelezője – a 15 db új 
szennyvíz-átemelő megépítésével és a projekt 
keretében megvalósult 2652 lakossági bekötés 
kivitelezője – a PSZ-SZVCS-V Konzorcium 
(konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt.). 
Az Erdőkertes, Szada és Veresegyház lakosságát 
és ipari fogyasztóit ellátó Veresegyházi Szenny-
víztisztító telep bővítése és korszerűsítése a 
hathónapos próbaüzem lezárásával befejező-
dött. A kivitelező a PSZK-SZVT-V Konzorcium 
(konzorciumi tagok: Penta Kft., Szabadics Zrt., 
KÖTIVIÉP’B Kft.).

A tisztító kapacitása a korábbi 3000 m3/nap ér-
tékről 5000 m3/nap értékre nőtt, képes befogad-
ni a hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű 
szennyvizet. Az új, membrán-bioreaktoros tisz-
títási mód olyan minőségű tisztított szenny-
víz előállítását teszi lehetővé, melyet már nem 
szükséges a szikkasztásos technológia szerinti 
öntözőterületre kilocsolni, hanem hatósági enge-
délyek alapján élővízbe engedhető, a befogadó a 
Folyás-patak. Ez az átkötés 2012. december 1-jén 
megtörtént.
A tisztított szennyvíz minőségi ellenőrzése folya-
matos.
  
A szennyvíztisztító telep és a kibővült csatorna-
hálózat üzemeltetését továbbra is a DMRV Zrt. 
látja el.
A környezet védelme érdekében megvalósított 

beruházás azonban csak úgy tudja 
valóban megóvni természeti értéke-
inket, ha minden ingatlantulajdonos 
ráköt az ingatlana előtt kiépített háló-
zatra, tisztítatlan szennyvízzel a talajt 
nem szennyezi.

Ha ezt nem teszik meg azok az in-
gatlantulajdonosok, akik számára a 
rákötés műszakilag biztosított, tör-
vényileg előírt talajterhelési díj-
jal sújthatók (1800,- Ft/m3). Erről a 
2003. évi LXXXIX. törvény (a kör-
nyezetterhelési díjról) és a 2011. évi 
CCIX. törvény (a víziközmű-szolgál-
tatásról) rendelkezik; az eszerinti díjat 
az érintett önkormányzatok vetik ki.
A rákötés a víziközmű-rendszer 
üzembe helyezésétől számított egy 
éven belül kötelező, ezután az in-

gatlan tulajdonosát a jegyző hivatalból kötelezi 
a rákötésre. Részletes rendelkezés a törvényben 
megtalálható.
A talajterhelési díj azonban már a közcsatorna 
üzembe helyezését követő 90. naptól terheli az 
ingatlantulajdonost.

Az élővízre való átkötéssel azonban kötelező-
en szintén kivetésre kerül a fogyasztóknak egy 
másik környezetterhelési díj – a vízterhelési díj. 
Ezt már 2012. decembertől számlázott fogyasztá-
soknál az üzemeltető megjelentette a számlákon. 
A vízterhelési díjat – mértéke jelenleg 17,0 Ft/m3 
+ ÁFA – törvényi előírás (2003. évi LXXXIX. 
törvény) alapján az üzemeltető köteles kivetni, 
értékét a törvényben megszabott számítási képlet 
alapján kiszámolva. A vízterhelési díjat az üze-
meltető az állami költségvetésbe fizeti be, tehát 
ezt az állam fordítja majd további környezetvé-
delmi beruházások finanszírozására. 

Céljaink elérése, településeink természeti értéke-
inek megóvása miatt nem csak a beruházást volt 
fontos megvalósítani, de ugyanilyen fontos a la-
kosság közreműködése is.
Ebben kérjük megértő közreműködésüket. 

 
www.szennyviztarsulas.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyhá-
zi agglomeráció területén” elnevezésű KeoP-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú 
projekt

Befejeződött a csatornahálózat bővítése, valamint a veresegyházi 
szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Zsigmond László a látványterveket is bemutatta
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Gazdaság

Csikorgó fagyban és a kora esti sötétségben 
haladt át Gödöllőn az ún. Éhségmenet 2013. 
február 10-én.  A változó létszámú menetelők 
Magyarország különböző pontjairól indultak, 
céljuk az, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy 
jelenleg emberek milliói szegényednek el, és 
családok százezrei élnek, vagy kerülnek nyo-
morba. Ha elveszíti munkáját, vagy nem talál 
munkát a szülő, akkor ezzel a család, a gyerek 
megélhetése is veszélybe kerül. 
A fő követelésük tehát a “Munkát, kenyeret, 
tisztességes béreket!”. 

A menetet a civil aktivisták, érintettek és a Köz-
munkás Szakszervezet, a Munkát Kenyeret! 
Egyesület és a Munkásképviselet Alapítvány 
szervezte. Bárki csatlakozhatott hozzájuk, de fo-
lyamatos támogatás mellett, a média figyelmétől 
kísérve több száz kilométeres utat tettek meg a 
Viharsarokból, Miskolcról vagy az Alföldről in-
dult, különböző utakat bejáró csoportok. 

Komjáti imre, a menet fő szervezője lapunknak 
nyilatkozva elmondta, hogy problémaként több 
témát is felvetnek, amit módosítani szeretné-
nek. Mint elmondta, 2012-ben 60.200 Ft volt a 
közmunkások bére, amit 47 ezer forintra csök-
kentettek, és a 2013 márciusától induló közfog-
lalkoztatásban immár csak hat órában dolgoz-
hatnak a résztvevők, ezzel tovább csökken a 
fizetésük. Azt is szeretnék elérni, hogy ne heti 
bontásban kapják meg a fizetésüket, hanem egy-
ben, havonta. Az is céljuk, hogy elérjék, hogy 
minden családból legalább egy közfoglalkozta-
tott legalább egy éves szerződéssel dolgozhas-
son, ez a kiszámíthatóbb élet egyik alapfeltétele. 

További negatív változás, hogy egy közfoglal-
koztatottnak nem jár immár az évek utáni és a 
gyerekek utáni szabadság. Tehát tárgyalják újra 
a közfoglalkoztatásról szóló törvénykönyvi feje-
zeteket. Komjáti Imre elmondta még: “Követel-
jük, hogy vizsgálják felül a rokkantellátásokat, 
és hogy figyeljenek fel arra, amiről senki sem 
beszél, hogy a GYES, a GYET és a családi pót-
lék gyakorlatilag elvesztette vásárlóértékét, ösz-
szege évek óta nem emelkedett, nem követte az 
inflációt.

Arra a kérdésre, hogy mivel lehetne kitörni a 
szegénységből, hogyan látja az érintett telepü-
léseken pl. a tanulási lehetőségeket, Komjáti így 
felelt:

A társadalmi szolidaritást szeretnénk életben 
tartani. Én hatgyermekes családapa vagyok, és 
szokták kérdezni, hogy ha nekem van munkahe-
lyem, akkor miért menetelek? Azt válaszolom, 
hogy pontosan azért, hogy másnak is legyen 
munkahelye, és a gyerekeimnek ne egy olyan 
világban kelljen felnőnie, ahol az a fogalom, 
hogy szolidaritás, egymásért való tenni akarás, 
egy ismeretlen dolog.

Mégis milyen munkahelyek vannak az Önök kör-
nyékén, Miskolc környékén? 
Az a helyzet, hogy azokra a kérdésekre, hogy 
“miért nem mennek dolgozni”, az a válaszom, 
hogy pl. vannak falvak, ahonnan 40 km-re van 
az első munkahely, pl. Miskolc. Másik pedig, 
hogy sokan egyszerűen nem is láttak maguk kö-
rül munkába járó embereket, őket be kellene ve-
zetni a munka világába, különböző eszközökkel. 

Mi jelenthetne azonnali megoldást, mit kellene-
lehetne azonnal elkezdeni? 
A  szociális gazdaságok, az állami földek meg-
műveltetése, a helyi ellátás megszervezése lenne 
jó megoldás. Van, ahol a helyi önkormányzat fó-
liasátrat emelt, ott termelik meg a helyi munka-
nélküli, képzetlen lakosság bevonásával a helyi 
óvodának, iskolának való zöldségeket. Egy má-
sik településen diófák ültetésével próbálkoznak, 
van is vevő már a gyümölcsre, működőképes az 
ötlet.  Ehhez, hogy ilyen ötleteket dolgozhassa-
nak ki, tárgyalni kellene, üljenek össze a partne-
rek, beszéljenek. 

Az Éhségmenet hova folytatja útját?
Budapesten, ahol a Parlament előtt fogunk 
demonstrálni. Az elmúlt nap pl. kifejezetten 
nagyon nehéz volt számunkra, jeges úton, hi-
degben meneteltünk, de úgy érezzük, fel tud-
tuk hívni a figyelmet a céljainkra, sokan együtt 
gondolkodnak velünk. Szeretnénk folyamatosan 
a közbeszédben tartani céljainkat, a felvetett és 
megoldható problémákat, keresni a párbeszéd 
lehetőségét. 

AZ ÉhSÉgMENET gÖdÖLLői áLLoMáSáN

Az ültetés és palántanevelés kellékein túl a közel-
gő tavaszi ünnepekre is felkészült már az üzlet-
lánc. Nőnapi ajándékként számos vágott és csere-

pes virágot, desszerteket, díszcsomagolt ajándé-
kokat találhatnak itt a férfiak, és időben fel lehet 
készülni a CBA segítségével az idei Húsvétra is. 

Érkeznek már a 
különféle sonkák, 
melyek között 
hagyományos ér-
lelésű és gyorsér-
lelésű termékeket 
is találhatunk, 
a drágább pa-
rasztsonkától a 
közkedvelt és 
népszerű kötözö  
tt sonkákig, több-
féle minőségben.
A  legkedvezőbb 

árú füstölt hátsó csülök ára 899 Ft/kg, a füstölt 
főtt kötözött lapocka kilója 999 Ft-ba kerül. 
Február végén a húsvéti csokifigurák is a helyükre 
kerültek, szintén többféle ár- és minőségi kategó-
riában. Húsvétra, ahogyan mindig, idén is megje-
lennek a hazai primőr zöldségek, a zord időjárás 
miatt egyelőre még kissé drágábban, de egyre 
szélesedő termékkínálatban. 

Újdonság, hogy megújult a Veres Center grillbár-
ja: új, szélesebb körű menükínálattal, egészséges, 
házias készítésű ételekkel várják a vendégeket. 
Az ételek elvitelre és helyben fogyasztásra is késő 
délutánig megvásárolhatók, nem csak a szigorúan 
vett ebédidőben, és a menü ára mindössze 590 Ft! 
A fentieken túl folyamatos akciókkal, családi ked-
vezményekkel várja vendégeit a grillbár.

És megannyi vetőmag, virágmag, ami-
ket elültethetünk

Sokféle virágföld a tavaszi ültetésekhez

Vácrátót és Sződliget Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei, 
2013. január 31. napján együttes ülés keretében határoztak a Közös Önkor-
mányzati Hivatal felállításáról 2013. március 1. napjával.

Az ülésen elfogadásra került mindkét polgármesteri hivatal megszüntető 
okirata, a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás, a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzata.

 A Vácrátóti Polgármesteri Hivatal 2013. március 1. napjától Sződligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltsége néven, zavartalan 
ügyfélfogadási rendben, változatlan címen várja az ügyfeleinket!

A hónap híre

Közös hivatal alakult

Az éhségmenet táblája
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A hónap témája

Február 15-én lényegében ellenvetés nélkül szavazta meg a város 2013. 
évi költségvetését a képviselő-testület. A pénzügyekben ritka egyet-
értés oka lehet a precízen elkészített előterjesztés, illetve az a tény is, 
hogy a város visszafogott fejlesztési terveket fogalmazott meg erre 
az évre, azokat is az év közben jelentkező bevételek függvényében.   
Az idei év több fontos szerkezeti változást hozott a városi költségvetésben. 
Három köznevelési intézmény, az általános iskola, a zeneiskola és az esti 
gimnázium is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került, mint 
költségvetési szervezet. A város költségvetésében önálló intézményként így 
már nem jelennek meg. Az intézmények működtetését a város vállalta, ezért 
a GAMESZ költségvetésébe épül be a három intézmény működtetésének 
valamennyi bevétele és kiadása. A járások megalakulásával a Polgármesteri 
Hivatal feladatai is csökkentek. A feladatátadással együtt a dolgozók közel 
harmada is átadásra került. A költségvetésben a testület döntésének megfele-
lően megjelent az Idősek Otthona, mivel az intézmény a Többcélú Kistérségi 
Társulástól visszakerült az önkormányzathoz.

Bevételek
A város működési bevételei továbbra is biztos alapot teremtenek a műkö-
dés zavartalan biztosításához. Az intézmények működéséhez kapcsolódó 
bevételek nagysága főként az önkormányzatnál, a GAMESZ-nál, az óvo-
dánál és az idősek otthonánál jelentősebb. Ezek együttesen 1.207 m Ft 
összeget képviselnek költségvetésben.
Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek összege 3.246 m Ft. 
Ennek legnagyobb részét a biztos iparűzési adóbevétel teszi ki. Ebben 
az évben adómérték emeléssel nem számoltunk. Az állami támogatások 
várható összege 601 m Ft.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 244 m Ft összegben tervezték. 
Ebből a telekértékesítés tervezett bevétele 152 m Ft, egyéb felhalmozási 
bevétel 92 m Ft. A költségvetésben egyetlen uniós támogatással megva-
lósuló projekt szerepel, a bölcsődebővítést, melyhez 149 m Ft támogatást 
kap a város.
A finanszírozási bevételeknél 182 m Ft adott kölcsön visszatérüléssel és 
783 m Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk.
Kiadások
A személyi jellegű kiadásokra 1.277 m Ft-ot, dologi kiadásokra 1.602 m 
Ft-ot terveztek a 2013. évi költségvetésben. 
A jegyzői hatáskörben maradó szociális feladatokon felül a városnak szo-
ciális kiadásokra továbbra is jelentős összeget kell biztosítania, mivel a 
lakosság körülményeiben javulást az idei évtől sem várható. A segélyezés 
és egyéb szociális ellátások (felnőtt és gyermekétkezés, tűzifa, gondozás) 
képezik a támogatás fő irányát. Ebben az évben nem tervezték a foglakoz-
tatást segítő támogatást.
A 2013. évi költségvetésünkben a felhalmozási kiadások területén a hang-
súly a saját beruházásokra összpontosul az uniós projektekkel szemben. 
A saját forrásból megvalósuló beruházások között a legjelentősebbek az 
útépítési kiadások 347 m Ft, a föld, telek és lakásvásárlások 256 m Ft, 
a csapadékcsatorna és termálvezeték építési kiadások 30 m Ft, felújítási 
kiadások 25 m Ft.
Az uniós forrás bevonásával megvalósított bölcsőde bővítés kiadása 165 
m Ft. 
A finanszírozási műveletek kiadása 1.618 m Ft, melyből a működési költ-
ségvetésben jelenik meg 1.607 m Ft (kötvénytörlesztés 386 m Ft, egyéb 
hitel és kölcsön törlesztés 1.220 m Ft), a felhalmozási költségvetésben 11 
m Ft. 
A finanszírozási kiadások tervezésénél a jelenleg érvényes hitel, kölcsön 
és kötvényszerződéseink alapján terveztek, nem számolva az első félév-
ben lezajló állami adósságátvállalással. 
A költségvetési tartalékkeret összege 219 m Ft működési és 200 m Ft fel-
halmozási tartalékból tevődik össze. A felhalmozási tartalék tartalmazza a 
négy benyújtandó uniós pályázat önrészét is. 

A 2013. évi költségvetés fő összege 6.495 m Ft, mely biztos fedezetet nyújt 
a város működtetéséhez. A fejlesztési célok megvalósításához hitelfelvételre 
lesz szükség, melynek lebonyolítását a második félévben tervezik. 
Mint a testületi ülés során Pásztor Béla polgármester úr szóbeli kiegészítésé-
ben elmondta, a fejlesztések pénzügyi háttereként még nem tudnak realizált 
fedezetet kijelölni, ezért szerepel a költségvetésben hitelfelvétel a fejlesztési 
célokra. Amint azonban bevétel keletkezik az ingatlaneladásokból, melyek 
mértékét az előző évek tapasztalatai alapján állították be a költségvetésbe, 
azt a fejlesztések finanszírozására fordítják, így nem feltétlenül lesz szükség 
teljes mértékben a hitelre.  Kifejtette, hogy bár a második félévben a város 
adósságainak 40%-át átvállalja az állam, ezzel az összeggel, ami évi 500-
600 milliót meghagy a város költségvetésében - hiszen azt nem kell majd 

ezután hiteltörlesztésre fordítani -, a büdzsé nem számol bevételként. Van 
lehetőség arra is július elsejét követően, hogy a 40%-os hitelátvállaláson 
felül további összegeket is jóváírjanak Veresegyháznak, melyekről addig 
még tárgyalások zajlanak. Szintén számíthat a város a Misszió állami tulaj-
donba vonása miatt bejelentett 524 millió forintos kártalanítási igényének 
teljesítésére is. Összegezve a költségvetést elmondta, hogy az tartható, és a 
város biztonságos működését biztosítja.
Idén is fejlődik a város
Bár az idei költségvetésben az óvatosság dominál, számítunk az állami kom-
penzációra, egyéb bevételekre, és közben felkészülünk a fejlesztésekre is 
– erősítette meg kérdésünkre a polgármester. – Nem várunk tehát valami-
féle startpisztolyra, hogy kidolgozzuk a terveket. A megígért 40 %-os adós-
ságcsökkentésnek köszönhetően kevesebb lesz a város havi hiteltörlesztési 
kötelezettsége jó pár éven keresztül, így jut majd fejlesztésre, amihez kérjük 
a lakosság hozzájárulását is.
Milyen konkrét beruházások vannak tervben?
-Első helyen szerepel a termálfürdő fejlesztése, melyet minél előbb meg 
szeretnénk kezdeni, mert a lakosság régóta igényelte ezt a beruházást. (Az 
új termálfürdőről januári számunkban olvashattak. A szerk.) A Mézesvölgyi 
iskola melletti szabad területen  nagy, több részre osztható tornacsarnokot 
szeretnénk építeni, amely a gyerekeknek, fiataloknak nyújtana elsősorban 
sportolási lehetőséget, de a felnőttek is sportolhatnának itt. Ezen a területen 
gondolunk fedett jégpálya építésére is, ami nyáron görkorcsolya-pályaként 
működhetne, és szintén a mozogni vágyó fiataloknak készülne. A nagy ter-
veken felül természetesen folytatnunk kell tovább az útépítést, a járdaépítést, 
melyben kiemelt feladat az Ivacsi térség bekapcsolása az úthálózatba, és a 
műemlék katolikus templom belső felújítása. Ezekhez nem találtunk pályá-
zatot, de van megnyert pályázati támogatásunk a bölcsőde fejlesztésére, amit 
le kell az idén bonyolítanunk, és pályázunk a Széchenyi óvoda bővítésére, 
illetve a közvilágítás fejlesztésére is, amelynek révén szintén megtakarítást 
érhet el a város.
A Csomádi út mentén két körforgalom is épül hamarosan, ezt a város építi, 
vagy közreműködik benne a Magyar Közút Zrt.?
- A Csomádi útnál és a Könyves Kálmán körútnál megépülő körforgalmakat 
a város építi meg, de jó hír, hogy 2013-ban a Közút Zrt. felújítja az utat a 
Csomád és Erdőkertes vácegresi végénél található kanyar közötti szakaszon. 
A körforgalmak a városi közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálják.  
Nem említette a középiskola építését a tervek sorában, pedig régóta várják 
ezt is az itt élők…. 
-Nem tettünk le a saját középiskola építéséről - jóllehet, ez állami feladat -, 
hiszen Veresegyházon nem csökken a gyermeklétszám egyetlen korosztály-
ban sem. Így a helyi igények miatt érdemes ezzel a gondolattal foglalkozni, 
és a város már meg is szerzett egy olyan területet, amelyre építhetne. Az 
általános iskola bővítése is fontos feladat egyelőre, a következő tanévben 
már nem férnek el a gyerekek!
 
Polgármester Úr több fórumon is hangsúlyozta az önkéntes munka, az 
összefogás jelentőségét. Miben nyilvánulhat meg a közösség összefogása?
- Mára nagyon jó, aktív közösségek alakultak ki Veresegyházon, ami annak 
a jele, hogy az utóbbi években beköltözőkben is kialakult a belső kötődés a 
városunkhoz! Ezt a kötődést, ezt a lokálpatrióta szellemet ébren kell tartani, 
és ennek legjobb módja, ha az emberek saját maguk hoznak létre valamit, 
saját munkájukkal járulnak hozzá a városban élő közösség gyarapodásához. 
Minden kevesebbe kerül, ha az ember maga végzi, és a takarékosság fontos 
szempont a mai gazdasági körülmények között. Az állami adósságátvállalás 
nem jelent egyszerre nagy bevételt a városnak, de lehetőségünk lesz elő-
relépni, úgy, hogy amit lehet, megtakarítunk saját munkával. Veresegyház 
eddig is abban a szellemben élt, hogy a saját erejére támaszkodjon, és fel is 
tudja mutatni a saját alkotásait. Ezt szeretnénk tenni ezután is, közös munká-
val, aminek van összetartó ereje.
Milyen közös, társadalmi munkák lehetnek a jövőben, és ezekre hogyan 
lehet jelentkezni?
Nagyobb feladatok esetében az önkormányzat fogja keresni a lakosságot, a 
közösségeket, kérjük, álljanak készen rá, hogy válaszoljanak a megkeresése-
inkre! Ebben az évben például a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése kö-
rüli munkálatokban kell majd közreműködni, talajelőkészítésben, faültetés-
ben, területrendezésben. Számítunk az emberek kezdeményező kedvére is, 
ha jó célt tudnak megfogalmazni, az önkormányzat támogatni fogja, kisebb 
munkákhoz továbbra is segítséget adunk. Így jött már létre lakossági kez-
deményezésre és kivitelezésben, az önkormányzat segítségével új játszótér, 
vagy vált parkosítottá egy elhanyagolt terület. Szeretném, ha ez a lendület, 
az itt élők ereje vinné tovább a várost.

VErESEgYháZ SZáMíT LAKÓirA!
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Szinesen

Utazók kérdéseit tettük 
fel a MÁV-nak

Utoljára három évvel ezelőtt írtunk a MÁV több 
évre szóló korszerűsítési terveinek részleteiről. 
Ezzel kapcsolatban a legújabb fejlemény, hogy 
a 71. számú Budapest-Veresegyház-Vác vasút-
vonal elővárosi célú fejlesztéséhez szükséges 
engedélyeket megkapta a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. Ezúttal az iránt érdeklődtünk, mi 
valósul meg a tervekből, illetve mik a fejlesztés 
következő lépései. Természetesen Olvasóink gya-
kori kérdéseire is igyekeztünk választ kapni a tár-
saság kommunikációs igazgatóságától.

Örömmel értesültek az olvasóink is, hogy beve-
zetik a Wi-fi szolgáltatást ezen a vonalon is, mi-
kor és hogyan kell  ezt elképzelnünk? 
A tervek szerint augusztustól már a veresegyházi 
vasútvonal minden vonatának minden kocsijában 
igénybe vehető lesz a vezeték nélküli internet az 
utasok számára. A szolgáltatás az utazóközön-
ség számára ingyen hozzáférhető,  és bármilyen 
wifi-re alkalmas készülékkel elérhető (notebook, 
okostelefon stb.) lesz.  A használathoz ki kell 
választani a megfelelő hálózatot az eszköz által 
felkínáltak közül és el kell fogadni a felhaszná-
lási feltételeket. Ezt követően pedig már lehet is 
internetezni, amellyel elsősorban e-mailezésre, 
böngészésre, hírolvasásra, illetve a közösségi ol-
dalak használatára lesz lehetőség. A sávszélesség 
a mobil lefedettségtől függ: kocsinként maximum 
7,2 Mbps, ezen kell osztoznia a felhasználóknak. 
A vezeték nélküli internet szolgáltatója a Magyar 
Telekom Nyrt.

Milyen tervei van a MÁV- nak a  Budapest - Ve-
resegyház-Vác vonal korszerűsítésével kapcso-
latban? Indul-e 2014-ben?
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél jelen-
leg zajlik a 71. számú Budapest – Veresegyház 
– Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének 
kivitelezését célzó projekt előkészítése. Az enge-
délyezési eljárás megindult, a környezetvédelmi 
engedély jogerőre emelkedett és a vasútvonal-
ra vonatkozó létesítési engedélyt is kiadták. A 
megvalósításra a következő uniós költségvetési 
ciklusban lesz lehetőség a forrás rendelkezésre 
állásának esetén.
Az utasok leginkább a hosszú menetidőre (túl 
sok megálló) panaszkodnak, fog- e ez rövidülni. 
Lesz-e több gyorsított járat, sűrűbb vonatindu-
lás? Lesz- e újabb megálló, pld. a Medveotthon-
nál? 
A menetrend tervezése többszereplős folyamat, 
amelynek során az egyeztetéseken a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium munkatársai, a Köz-
lekedéstudományi Intézet Személyközlekedési 
Igazgatósága és a MÁV-START Zrt. munkatársai 
mellett az érintett települések önkormányzatainak 
képviselői vesznek részt. A 71 sz. Budapest–Vác-
rátót–Vác vasútvonalon hasonlóan a többi elővá-
rosi vonalhoz a 2012/2013.évi menetrendben órás 
ütemes menetrendi szerkezet került bevezetésre. 
A menetrend kialakítása a felmerülő utazási igé-
nyek, a vasúttársaság rendelkezésére álló kapaci-
tások (pl. pálya, járműállomány, személyzet) és a 
lehetőségek figyelembe vételével történt.  A me-
netrendi kínálat kialakítását nagyban befolyásolta 
a szűkebb kapacitási lehetőséget adó, egyvágányú 
vasúti pálya. Az alap menetrendi szerkezetet a na-
ponta óránként közlekedő személyvonatok adják, 
amelyek mindenhol megállnak. Ezeken kívül az 

utazási igényeknek és az irányoknak megfelelően 
munkanapokon gyorsított vonatok közlekednek. 
Jelenleg több vonat közlekedtetésére nincs lehe-
tőség, a tervekben egyelőre nem szerepel újabb 
vonatmegálló. Új menetrendi szerkezet kialakí-
tására, több és gyorsabb vonatok biztosítására a 
vonal átépítése után lesz lehetősége a vasúttársa-
ságnak.

Sokan panaszkodnak még a koszos vonatbelső 
miatt, erről mit lehet tudni? hogyan zajlik a vo-
natok takarítása, hogy fordulhat elő, ha feltűnő-
en koszosak az ülések, a vonat belseje? 
A MÁV-START Zrt. célja, hogy az utasainak 
kényelmes és komfortos utazási körülményeket 
biztosítson. A tisztítási tevékenység a járművek 
külső felületeire és belső utastereire is kiterjed. A 
meghatározott időnként végzett, időszakos tisztí-
tási tevékenységek célja az alapos belső tisztítás 
a járművek részleteiben is, illetve a külső mosás; 
ezen felül a kocsikat a végállomásokon is és (bi-
zonyos vonalakon) menet közben is takarítják. Az 
időszakos belső tisztítások általában kéthetente, a 
külső mosás pedig hét-tíz naponta kerül elvégzés-
re. Minden jármű esetében legalább havonta egy 
alkalommal sor kerül a teljes belső tisztításra. A 
külső tisztításokat gépi berendezések használa-
tával – az országban összesen hét ilyen hely van 
– illetve több helyen pedig kézzel végzik a vál-
lalkozók. Belső tisztításokat a végállomásokon, 
a vonatfordulókban is végeztet a személyszállító 
vasúttársaság, ennek mértéke az egyes állomáso-
kon eltöltött tartózkodási idő függvénye. Naponta 
egyszer valamennyi jármű kap olyan tisztítást, 
amelynek része a vizes felmosás és a törölgetés 
is. A mellékhelyiségben naponta legalább egyszer 
van nagyobb tisztítás (nedves tisztítás és fertőtle-
nítés), továbbá fordulónként (a vonat végállomá-
sán) vannak kisebb tisztítási munkálatok (hulla-
dékgyűjtők, hamutartók ürítése, szennyeződések 
eltávolítása, WC ülőke fertőtlenítése, stb.). Emel-
lett a víztartályok feltöltése, valamint a mellék-
helyiségek WC papírral, kéztörlővel, szappannal 
való kiszerelése is elvégzésre kerül. Ez nem min-
den tisztítási folyamat része, hiszen az állomási 
infrastruktúra kiépítettségétől is függ például a 
víztöltés. Fontos megjegyezni, hogy a 30-40 éves 
elhasználódott személykocsik, a korukból adó-
dóan még a tisztítás után sem tudják ugyanazt a 
komfortérzetet biztosítani, amit az újabb motor-
vonatok. Továbbá az utasok fokozottan ügyelnek 
az újabb járművek tisztaságára, míg a régebbie-
kére kevésbé. 

Bővítik-e a kerékpárszállításra alkalmas kocsik 
körét, ill. jelenleg mennyi kerékpárszállításra al-
kalmas kocsi közlekedik ezen a vonalon? Milyen 
arányban veszik igénybe a kerékpárszállítást az 
utasok, mennyien használják? 
Jelenleg kizárólag BDV típusú villamos motorvo-

natok közlekednek a veresegyházi vasútvonalon, 
melyek mindegyike rendelkezik kerékpárszállí-
tásra kialakított speciális térrel. A vasúttársaság 
tervei szerint az adott vasúti vonalon továbbra 
is olyan motorvonatok közlekednek, amelyek 
alkalmasak a kerékpárral történő együttutazásra. 
2012-ben a Budapest–Veresegyház– Vác vasúti 
vonalon több mint 3500 kerékpárjegy került ér-
tékesítésre.

Lesznek-e új szerelvények ezen a vonalon? 
A vasúttársaság tervezi korszerű villamos mo-
torvonatok beszerzését és közlekedtetését a ve-
resegyházi vonalon, amelyre várhatóan két éven 
belül kerülhet sor. Desiro motorvonatok a vona-
lon rendkívüli okból (pl: baleset, gázolás) vagy a 
BDV motorvonatok műszaki meghibásodása ese-
tén közlekednek.

Mit tud tenni a MÁV a Volánbuszok menetrend-
jének a vasúti menetrenddel való jobb összehan-
golása érdekében?
A vasúttársasághoz érkező, ilyen irányú észrevé-
teleket a MÁV-START Zrt. a Közlekedéstudo-
mányi Intézet Személyközlekedési Igazgatósága 
(KTI SZI) felé továbbítja. Ezt követően a KTISZI 
irányítása mellett, az adott menetrendi kérdésben 
érintett Volán Társaság bevonásával igyekeznek 
megoldást találni a társaságok. A különböző szol-
gáltatók menetrendjeinek összehangolása első-
sorban a KTI SZI hatáskörébe tartozik.

Fülöp H.  

Néha felbukkan az új szerelvény Veresegyházon

Az Erdőkertesi Faluház 
márciusi  programajánlata

26-ig látható a Galérián a   „Budapest, a ká-
véházak városa - séta a márványasztalok 
körül” KiáLLÍtáS - Csontó Sándor műve-
lődéstörténész gyűjteményéből

2013. március 1. (péntek) 17.00
AnyáK, A MinDennAPoK KiRáLy-
női - avagy nőiességről, anyaságról, minden-
napjainkról egy nem mindennapi nézőpontból
Előadás és beszélgetés, csak most az egyszer, 
vagy akár továbbfolytatva – a résztvevők igé-
nye, érdeklődése függvényében - Előadó és 
beszélgetőtárs: Sréderné Galambos Tímea
Részvételi díj nincs!

2013.  március 2. (szombat) 18.00
SZeKeReS eRZSÉBet: „BÉKA-Ki-
RáLyKiSASSZony” MeSeKÉPeK Ki-
áLLÍtáS MegnyitÓJA 
A „Mese, mese, meskete, minden hétre egy 
mese” képes mesekönyv bemutatója, a képe-
ket Benedek Elek meséi ihlették.
Közreműködnek a Lisznyay Szabó Gábor 
Zeneiskola növendékei. Felkészítő tanár: 
Mihálydeák Barna. A belépés díjtalan!

2013.  március 8. (péntek) 17.00
Köszöntjük a Nőket! - szórakoztató műsor a 
Nemzetközi Nőnapon. A belépés díjtalan!

2013.  március 9. (szombat) 19.00
nőnAPi JÓtÉKonySági BáL
a Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK rendezésében

(folytatás a 8. oldalon...)
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Kultúra

A gÖdÖLLői MoZi 
MűSorA

1. hét  -  március 7. – 13.

10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  22.00  Akciós 
helyár 500 Ft!
VAD MAgyARoRSZág - A ViZeK BiRo-
DALMA    
magyar-német természetfilm 52 perc, Narrátor: Kulka 
János, korhatár: kn
Egy rétisas család mindennapjai és egy fiatal vidra kalandjai - 
valahol a magyar mocsarak mélyén. Egész estés természetfilm 
Magyarország tájairól, állatvilágáról és természethez kötõdõ 
hagyományairól, látványos képekkel, szépséges zenével, 
Kulka János narrációjával.

16.00  18.00
ÓZ, A hAtALMAS 3D     
szinkronizált amerikai fantasy, Fsz: Mila Kuni, James 
Franco, Rachel Weisz, Előzetes korhatár: 6
Amikor Oscar Diggs, az igencsak gyanús, piti kis cirkuszi bű-
vész sietve távozik a porlepte, unalmas Kansas-ből az izgalmas 
Óz birodalmába, úgy tűnik, megütötte a főnyereményt: hírnév 
és gazdagság vár reá. Egészen addig gondolja így, amíg nem 
találkozik a három boszorkánnyal, Theodora-val, Evanora-val 
és Glinda-val, hiszen ők hárman nem egészen biztosak abban, 
hogy ő lenne a várva várt nagy varázsló.

 
20.00          
AZ A BiZonyoS eLSő ÉV
szinkronizált angol romantikus vígjáték 97 perc
Fsz: Anna Faris, Rose Byrne, Jason Flemyng, Minnie 
Driver, korhatár 16
Az ambiciózus Nat és az írói álmokat dédelgető Josh két tel-
jesen különböző személyiség, kapcsolatukat mégis idilli bol-
dogság övezi. A mesébe illő esküvőt azonban nem mindenki 
fogadja az alkalomhoz illően. Mind a család, mind pedig a 
barátok kétkedéssel viszonyulnak a frigyhez, és nem jósolnak 
hosszú jövőt a két szerelmesnek. A házasság első éve számta-
lan kihívást tartogat Nat és Josh számára, és az összeszokás 
időszakát egy roppant kínos kérdés bonyolítja.

 2. hét  - március 14. – 20.

10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  22.00  15-16-
17-én 14.00-15.00-kor nem vetítjük!  

Akciós helyár 500 Ft! 
VAD MAgyARoRSZág - A ViZeK Bi-
RoDALMA   - magyar-német természetfilm 52 
perc,Narrátor: Kulka János, korhatár: kn

16.00   15-16-17-én 14.00-kor is!
ÓZ, A hAtALMAS 3D     
szinkronizált amerikai fantasy , Fsz: Mila Kuni, James 
Franco, Rachel Weisz, Előzetes korhatár: 6

 18.00
Csapda   
szinkronizált amerikai akció-thriller 112 perc , 
Fsz: Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Előzetes 
korhatár: 16 

20.00 
DőL A MonÉ
szinkronizált amerikai vígjáték 89 perc, Fsz: Cameron 
Diaz, Colin Firth, Alan Rickman, Előzetes korhatár: 12
Lord Lionel Shabandar  impresszionista gyűjteményének ku-
rátora, Harry Deane  egy ravasz tervet eszel ki: elhiteti kapzsi 
főnökével, hogy meg tudja szerezni a Lord által mindig is áhí-
tott Monet festményt. Habár ez a Monet a tehetséges hamisító 
barátjának keze munkája. Harry beszervezi a csinos texasi 
rodeo királynőt, PJ-t, aki szép kis summa ellenében igyekszik 
meggyőzni a Lordot, hogy nagyapja a II. világháborúban egy 
német galériából menekítette ki a festményt.       

3. hét - március 21. – 27.

10.00  11.30  13.00  14.30  22.00
CyCLe 3D
magyar animációs sci-fi akció 78 perc, korhatár: 16
Zavart űrhajós (Jack) egy panelház tetején ébred. Halálos fe-
kete köd közeledik, ami szép lassan felemészti a világot. Nincs 
hátra sok idő. Jack menekül, keresi a kiutat, a kamera pedig 
folyamatosan, megállás nélkül követi őt. Furcsa, szinte kép-
zeletbeli helyeken és múltbéli időkön át vándorol, miközben 

újra és újra találkozik a furcsa Maszkos Emberrel, aki egy, 
a menekülést lehetővé tévő varázslatos ugráspontról mesél.  

16.00   18.00   
CRooDÉK 3D  
szinkronizált amerikai animációs film 91 perc
Előzetes korhatár: 6
Croodék igazi modern család. Abban az ősi, elfeledett korban 
élnek, amikor a természet még kísérletező szakaszában van: 
fura lények és növények veszi körül vagy próbálják megenni 
őket, és ők nem hagyják magukat. Sokáig nem dugják ki az 
orrukat a barlangjukból, de egy szerencsétlen baleset követ-
keztében kénytelenek előjönni, és attól kezdve számukra csupa 
kaland, meglepetés és váratlanul felbukkanó húsevő az élet.  

20.00
DőL A MonÉ
szinkronizált amerikai vígjáték 89 perc , Fsz: Cameron 
Diaz, Colin Firth, Alan Rickman, Előzetes korhatár: 12

     
4. hét - március 28. – április 3.

10.30  12.00  22.00  
Login
magyar film 85 perc, Fsz: Árpa Attila, Gáspár Kata 

13.30  15.30
CRooDÉK 3D  
szinkronizált amerikai animációs film 91 perc
Előzetes korhatár: 6

17.30  20.00         
AZ ÓRiáSÖLő 3D
szinkronizált amerikai fantasztikus kaland 114 perc
Fsz: Nicholas Hoult, Stanley Tucci, Ewan McGregor
Előzetes korhatár: 12
Egyszer régen óriásuk uralták a Földet, ám lejárt az ide-
jük, eltűntek, és elfelejtették őket. Ám a nagy Arthur ki-
rály korában egy erős és ravasz parasztlegény véletle-
nül megnyitja azt a kaput, amely mögé az óriások népét 
elzárták. Ők persze azonnal elözönlik az emberek földjét, 
és be akarják pótolni a sok száz évnyi mulasztást: pusz-
títás és rombolás szegélyezi óriási lépteik nyomát.  

(....folytatás a 7 oldalról...)

2013.  március 10. (vasárnap)  17.00
WeÖReS SánDoR: PSZiChÉ 
Amatőr táncszínházi előadás az Eriana Hastánc 
csoport előadásában, Jegyár:  Elővételben 500.-
Ft az előadás napján 700.-Ft

2013.  március 14. (csütörtök) 10.00 és 11.00
a Neumann J. Ált. Iskola Március 15-i műsora
A belépés díjtalan!

2013. március 15.  (péntek) 10.00
községi Ünnepség a ’48-as Forradalom és 
Szabadságharc 165. évfordulóján a batthyány-
szobornál.  A belépés díjtalan!

2013. március 22. (péntek) 
tRÓPUSi CSigáK, KAgyLÓK, tengeRi 
ÉLőLÉnyeK kiállítás - Tóth Krisztián gyűjte-
ményéből (megtekinthető április 23-ig)
A belépés díjtalan!

2013. március 22. (péntek) 18.00-21.00 
ÉL-e MÉg A 2000 ÉVeS gyŰLÖLet?  Mi 
tARtJA Fenn A ZSiDÓSágot tÖBB 
eZeR ÉVe, AVAgy Mit JeLent: hege-
DŰS A háZtetőn? 
Riesz Gábor liturgiatörténeti előadó ismeretter-
jesztő előadása (részletesen alább!)
A belépés díjtalan! 

2013. március 23. (szombat) 14.00
ULti-KLUB - A belépés díjtalan!

2013. március 23. (szombat) 19.00-22.00
Zenés-táncos est a no Smoking! zenekarral
Asztalfoglalás március 20-ig. Jegyár: 800.-Ft

2013. március 24. (vasárnap) 17.00
noSZtALgiA KLUB- Belépés klub-tagságival

2013. március 26. (kedd) 15.00
hÚSVÉti KÉSZÜLőDÉS  - kézműves fog-
lalkozás gyermekeknek (Előzetes bejelentkezés 
szükséges!) Jegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltség)

2013. március 26. (kedd) 17.00
hÚSVÉti KÉSZÜLőDÉS - kézműves fog-
lalkozás felnőtteknek    (Előzetes bejelentkezés 
szükséges!) Jegyár: 500.-Ft/fő (anyagköltség)

2013. március 28. (csütörtök) 9.00 és 10.00
oVi-MoZi  - A belépés díjtalan!

2013. március 29. (péntek) 14.00
SULi-MoZi - A belépés díjtalan!

eLőZeteS:

2013. április 27. (szombat) 18.00
„VigASZtALJátoK nÉPeMet”
 A Bánki Miklós - Simonyi Andrea páros film-
je a budai nyilas tömeggyilkosságok történetét 
dolgozza fel. A film után beszélgetésre is invi-
táljuk a közönsége. A látottak mellett Szép Ernő: 
Emberszag című könyve is téma lesz, ami köz-
ségünk kevéssé ismert múltjának része. 
A belépés díjtalan!

FeLhÍVáS

iDegen nyeLVŰeK KLUBJA
Civil kezdeményezésre új programot hirdet-
tünk meg, mely remélhetőleg bevonzza mind-
azon embereket, akik bírnak már egy-két idegen 
nyelvet, netán éltek hosszabb ideig  országunk 
határain túl. Bevallom, ilyen esetekben nagyon 
fellelkesülök, amikor az ötletgazdával elkezdjük 
tervezgetni, hogy mi mindent, milyen sok érde-
kes eseményt lehet megvalósítani... persze, a va-
lóság sokszor „földhöz vág”, amikor azt tapasz-
taljuk, hogy nincs érdeklődő (ilyenkor elgon-
dolkodom azon, hogy vajon tényleg nincs, vagy 
csupán nem „érte utol” a megcélzott embereket).
Most újfent a reménykedés időszakát éljük, két 
tervezett sorozattal is megpróbáljuk idevarázsol-
ni a kertesieket, vagy akár a környéken lakókat. 
Egyik a címben megjelölt klub, a másik már 
novemberben el is kezdődött, ígéretesen szép 
számmal: nyolcan voltunk az első alkalommal 
az Irodalmi Teaház felolvasó-estjén. Ez utób-
bi ritkább találkozókat céloz meg, kéthavonta 
várja az írogatókat és az ő munkájukra kíváncsi 
embereket. Az Idegen Nyelvűek Klubja kitalá-
lója merészen heti találkozókat tervez: minden 
pénteken délután háromtól két-három órányi – 
egyelőre spontán – együttlétek, beszélgetések 
mediálására vállalkozik – nagy lelkesedéssel.

Kedves Kertesiek! Ne hagyjuk, hogy ezek a jó 
gondolatok hamvába-holt ötletekké váljanak!
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ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

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

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

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

E-mail: ferildi@hotmail.com

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

Közlendője van? Szeretné, ha 
népszerűbb lenne? Bővítené 

ügyfélkörét? Nem akar a tömegbe 
olvadni? Vagy egyszerűen csak 

keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll rendelkezésére 

a Kistérség Újság!
Hirdetési ügyekben hívja a +36 30 848 5870 -et!
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs 

Központ B porta, sportrészleg

www. vkisterseg.hu,   E-mail: akisterseg@freemail.hu

 A Kistérség honlapján tájékozód-
hatnak olvasóink a 
CBA heti akcióiról, 

és a Fixoil benzinkút 
aktuális árairól! 

honlap: www.vkisterseg.hu. 
ebook: www.kisterseg.eu

NÉháNY TiPP, hogY KÖNNYEBBEN MENJEN A 
NYELVTANULáS….5.rÉSZ

hALLgASS ZenÉt!
 Keresd meg a neten kedvenc számaid szövegét. Ha megérted, akár egy karaoke 
klubban is elénekelheted. Te nemcsak tudod, de érted is a szöveget. :) Külföldi dalok 
szövegeit megtalálhatod például a kulfoldi.zeneszoveg.hu/ honlapon is.

oLVASS!

Szerezd be a kedvenc könyveid valamelyikét idegen nyelven. Ha már ismered a tör-
ténetet, könnyebb lesz más nyelven olvasni. Választhatsz kétnyelvű kiadványt is. Ha 
mindez elsőre túl nagy falatnak tűnik, léteznek úgynevezett könnyített olvasmányok, 
amelyekből a nyelvtudásodnak megfelelőt vásárolhatod meg. 
Ezeket a következő linkeket ajánljuk:
http://bit.ly/idegennyelvukonyvek
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english (Angol könyvek)
http://www.gratislibros.com.ar/ (spanyol könyvek)
http://bit.ly/nemetkonyvek
  

hASZnáLD A SZáMÍtÓgÉPeD!

 Sokat számítógépezel? Állítsd be kezdőoldalként valamelyik idegen nyelvi portált, 
így biztosan mindennap elolvasol majd egy-két sort. A levelező- és chatprogramok 
nagy részét különböző nyelvbeállításokkal, kedved szerint alakíthatod: angol, német, 
olasz, spanyol, portugál kezelőfelületed is lehet. (Ezt akár a telefonoddal is megtehe-
ted...) A legjobb, ha levelezel, sms-ezel is azon a nyelven, amit tanulsz. Ha nincsenek 
külföldi barátaid, levelezhetsz a csoporttársaiddal vagy a tanároddal is. 
Néhány tipp kezdőoldalnak:
http://www.bbc.co.uk/ , ha angolul tanulsz
http://es.msn.com/ , ha spanyolra vágysz
http://bit.ly/napinemet , németül tanulóknak
http://bit.ly/napiolasz , ha olaszul tanulsz
  

MoZiZZ!

Nézd meg a kedvenc fi lmjeidet eredeti hanggal vagy idegen nyelvű szinkronnal. Ha 
akarod, aláteheted a magyar feliratot, ez megkönnyíti a megértést - bár nem fog telje-
sen egybevágni a hallottakkal.  
Néhány előzetes az IMDB honlapjáról: www.imdb.com
További tippek: www.heurekanyelviskola.hu

A Veresegyházon, Ligetekben található Jázmin 
Szépségszalon  keres vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkező fodrász, ( két fő, váltó műszakba) és 
kozmetikus (1 fő)munkatársakat,  kedvező felté-
telekkel!  Kellemes környezet, jó csapat várja a 
jelentkezőket!   Telefon:  +36 30 370 3309

Angol nyelvoktatást, korrepetálást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal tapasztalt szaktanár. 
Veresegyházon 2.500 Ft/óra, környékén 
3.000 Ft/óra, egyéni foglalkozás keretében. 
Egyeztetés, információ: 06 30 468 6686

APRÓHIRDETÉS
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 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

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

GOOD DENT
FOGOrVOSI mAGÁNrENDElŐ  

GyErmEK éS FElNŐTT FOGÁSzAT

VERESEGYHÁZ (CSonkÁS) HétVEZéR U. 9.
tel.: 28/389-935, 30/211-6866

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

ADÓnK 1%-áVAL A CSoMáDi 
oKtAtáS-neVeLÉSÉRt

Az Esztergály Mihály Alapítvány kura-
tóriuma kéri az adózókat, hogy adójuk
 1 %-ának felajánlásával támogassák 
az alapítványt, melynek fő célkitűzése 
a helyi nevelési, oktatási intézmények 

működési feltételeinek javítása, kulturális 
és sportprogramjainak támogatása.

adószám: 18675830-1-13

A kedvezményezett neve: 
Esztergály Mihály Alapítvány

Köszönettel: 
az alapítvány kuratóriuma

PRogRAMAJánLÓ

“A szegény embert az ág is húzza!”
Ez az előadás a szellemi és anyagi 

jólét megteremtését szolgálja. Elindít 
egy pozitív előremozdulást, jelentő 

folyamatot az életedben.
Helyszín: Csomád Művelődési ház 

Könyvtár olvasóterem
2013. Március 11. hétfőn 18.00 

-19.30 óráig

Kinek ajánljuk: 
 - akik szeretnének életükbe bőséget 
  vonzani mind szellemi gyarapodás, 
  mind az anyagi javak terén
- meg akarnak szabadulni félelmeiktől 
  és hiedelmeiktől, aggályaiktól
- szeretnének békét teremteni belső-
  jükben, és így a külső világukban is

elgondolkoztál már, hogy miért van 
ez így?  Az előadáson megbeszéljük, 

mit lehet tenni, annak érdekében, 
hogy ez a folyamat megforduljon. 

Előadó: Igar Beatrix
Az előadás ingyenes!



A hónap híre
Jön a tavasz, rengeteg az úthiba!
A veresegyházi önkormányzat Város-
üzemeltetési csoportjának munkatársa 
foltozza a kátyúkat a Budapesti út ele-
jén, a Veresdent előtti útszakaszon. Ez a 
város felelőssége, ezért az időjárásnak 
megfelelően amikor lehetősége van, 
próbálják a téli fagy és a terhelés okozta 
károkat mérsékelni. A város egyéb útjai 
közül a főbb közlekedési útvonalak a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 
vannak, így azokat nem az önkormány-
zatnak kell karbantartania. A kátyúk-
kal, úthibákkal kapcsolatos információ a honlapjukon olvasható.   
 
Mivel foglalkozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.?
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő több mint 30 000 
kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési 
feladatait látja el. Társaságunk feladatköre ezen felül kiterjed töb-
bek között a túl méretes járművek útvonalengedélyének kiadására, 
mérőállomásainkon a tehergépjárművek ellenőrzésére, az útügyi 
alágazat szakembereinek továbbképzése, az Útinform, az Országos 
Közúti Adatbank és a Kiskőrösi Közúti Múzeum működtetésére. 
Fontos, hogy nem tartoznak a kezelésünkbe Budapest útjai, az au-
tópályák, valamint az áthaladó főútvonalak kivételével a települések 
belterületi útjai.
Hol lehet arról tájékozódni, hogy egy útszakasz a Magyar Közút ke-
zelésébe tartozik-e?
Arról, hogy mely utak tartoznak a Magyar Közút kezelésébe az uta-
dat.hu honlap is tájékoztatással szolgál. A weboldal többek között az 
utak számának beazonosítására és a kilométerszelvények meghatá-
rozására is lehetőséget ad.
 Miért kátyúsak az utak?
A magyar közúthálózat átlagéletkora 40 év felett van. Az utakat a 
mainál eleve kisebb teherbírásra és forgalomra, valamint 10-15 éves 
időtartamra tervezték. Az egy évtized lejárta után teljes felújításra 
lenne szükség. E tekintetben jelentős elmaradást mutatnak útjaink. 

Az elöregedett burkolatokon pedig a hideg és csapadékos teleken 
időszakosan megnő a kátyúk száma. Társaságunk folyamatosan 
nagy erőkkel dolgozik ezek megszűntetésén.
Miért csak kátyúzzák az utakat a teljes burkolatok felújítása helyett?
A Magyar Közút, mint fenntartó csak a burkolatok hibáinak kijavítá-
sára hivatott. Erre elegendő technikai hátterünk, valamint az állami 
megrendelés nagysága. A kezelésünkben levő útszakaszok teljes 
körű felújításában csak mint projekt lebonyolító veszünk részt, töb-
bek között a Regionális Operatív Programok keretében megvalósuló 
4 és 5 számjegyű mellékutak felújítása során. A nagyfelületű javítá-
sokra akkor kerül sor, amikor kátyúzással már nem lehet biztosítani 
egy adott útszakaszon a biztonságos közlekedést.
Kit kell értesíteni, ha valaki veszélyes burkolathibát vesz észre? 
Amennyiben burkolathibát észlelnek, annak bejelentését megtehetik 
az „Út-vonal” 06-40/18-88-66-os telefonszámán.
Mit kell tenni kátyúkár esetén?
A kátyúkár bejelentéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a 
www.kozut.hu honlapon a káresemény bejelentése menüpont alatt 
lelhetőek fel.
A Gamesz új kezdeményezést indított a városban az Önkormányzat-
tal karöltve. Az utak karbantartásra vonatkozóan lakossági segítség-
gel szeretnék megkönnyíteni a Veresegyházon közlekedők életét. 
Tesszük ezt oly módon, hogy egy arra kialakított központi telefon-
számra, bárki bejelentheti, ha kátyút észlel az utakon.
Veresegyház közútjait és utcáit folyamatosan karbantartjuk és fel-
újítjuk. Azonban a körülmények mindig hoznak olyan történéseket, 
amikor a befoltozott lukak, nagyobb teherautó, vagy szélsőséges 
időjárás miatt újra javításra szorulnak. Szinte egyik napról a másik-
ra keletkeznek balesetveszélyes gödrök, melyek kiküszöbölésére ez 
idáig a városban munkatársaink folytattak járőrözést.
A GAMESZ központi számán és központi e-mail címén lehet bejelen-
teni, ha valaki kátyút észlel a veresegyházi utakon.

GAMESZ kátyú bejelentő vonala: 06-28/585-190
e-mail címe: gamesz@veresegyhaz.hu 
Kérjük, vezessenek óvatosan, úthiba,  
kátyú bárhol lehet, és akár egy nap alatt is kialakulhat!

Egyre népszerűbb a pingpong

150 fő jelent meg a veresegyházi Mézesvölgyi 
általános iskolában február 10-én, a nyílt 
asztelitenisz versenyen. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a gyerekek is kiugróan magas 
számban, 59-en jelentek meg. Dacolva az ed-
dig legkeményebb, téli havazós időjárással - 
a főleg Galaxisos hazai versenyzőkkel együtt 
- Nagykőrösről, Ózdról, Gyálról, Farmosról,  
Budapestről, Szentendréről is érkeztek spor-
tolni vágyók a környéki (Szada, Gödöllő, Őr-
bottyán, Csomád, Fót, Aszód, Vácrátót, Vác-

duka, Erdőkertes, Dunakeszi) települések 
mellett.

Köszönjük támogatóinknak, akik nél-
kül tényleg nem írhattam volna e sorai-
mat:  Veresegyház Város Önkormányzata, 
Hodosi ügyvédi Iroda- Dr. Hodosi Miklós, 
Sztranyan János építőipari vállalkozó, Mókus 
Miklós-Mókus Dekor Kft. Horváth Kálmán, CBA  
Príma, COOP Szuper 15. sz ABC, Erzsó Zöld- 
ség-Gyümölcs, Gombai cukrászda, Varga Pék-
ség. Eszközök: Mézesvölgyi Általános Iskola, 
Hodos Tamás Tollaslabda csarnok, Hiriczkó 
Ede, Wellcamino-Galaxis. Média partnerek: 
Decens Kiadó (Veresi Krónika), Hanka Media 
 (Veresi Piactér, Jó Tudni),     A Kistérség, VVTV,  
www.cserny.hu, www,ppko.hu, www.moatsz.hu, 
www.facebook/Mozdulj Veresegyház.

Sport

Eredmények:
Fiú 10-12 év:
1. László Levente  
   (Dunakeszi)
2. Drozd Balázs  
 (Veresegyház,  Galaxis)
3. Szabó. C. Máté (Fót)

Leány 1 korcsoport: 
(2002-)
1. Fehér Kata Sára  
   (Nagykőrös)
2. Sándor Betti  
   (Veresegyház)
3. Fehér Anna  
   (Nagykőrös)

Fiú 13-15:
1. Trval Dávid (Gyál)
2. Móricz Bálint  
   (Gödöllő)
3. Schmidt Péter  
   (Dunakeszi)

Leány  2 korcsoport: 
  (-2001)
1. Varró Barbara 
   (Farmos)
2. Búza Tímea  
    (Nagykőrös)
3. Rajta Fanni  
  (Gödöllő)

Fiú 16-18 év:
1. Kovács Gergő (Gyál)
2. Búza Levente  
   (Nagykőrös)
3. Bohus Richárd  
   (Veresegyház,  Galaxis)

Felnőtt női Egyéni:
1. Balla Orsolya    (Gödöllő)
2. Hegedűs Mónika   (Szada)
3. Kardos Krisztina  
    (Dunakeszi)

Férfi hobby kategória:
1. Járdi Tibor (Göd)
2. Ferenczi László  (Budapest)
3. Kovács Ervin   (Budapest)

Férfi amatőr igazolt
1. Fükő Zoltán (Ózd)
2. Jaszper Miklós  
   (Gyál)
3. Varga Szabolcs 
   (Gödöllő)

Összevont páros:
1. Varga –Kocsicska  
    (Gödöllő)
2. Szabó-Török  
   (Nagykőrös)
3. Pályi-Kovács  
  (Gödöllő)
Női Senior Különdíj: 
Iván Istvánné (76 év!)



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
|–›borító I.
‹–  gerinc

borító–IV. ‹–|
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1. foglalkozás : Március 2-án (szombaton) 9-12h-ig
 Meghívás a  “Mesék Birodalmába
2. foglalkozás: Március 9-én ( szombaton) 9-12h-ig
 Kincskereső Kalandra hívunk
3. foglalkozás: Március 23-án (szombaton) 9-12h-ig
 Érezd, Lásd, Halld! - az érzékelés világa

Programokat szervez Veresegyházon 
a Gyermekliget B/1 épületben

Élménygazdag,
 gyermekcentrikus

programok!

Szereteeel várunk
 minden nagycsopooos 

óvodást a szüleivel!

Minden résztvevő
 ajándékk kap!

Sok mosoly és 
nevetés vár!

Elérhetőség:  
06-30- 500-2457,
gyermekliget.veres@gmail.com

hirdetési ügyekben hívja a +36 30 848 5870 -et!
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, innovációs Központ 

B porta, sportrészleg 
www. vkisterseg.hu  e-mail: akisterseg@freemail.hu

Ü Z L E T KÖ T ő T 
K E r E S Ü N K !

Jelentkezés: 

 akisterseg@freemail.hu

g


