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Garantálják az első munkahelyet
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A fiatalok már európai polgárok
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AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT
VÁSZONKÉPET

Vászonképre  családi  fotót, festményt!

artmarket.hu

A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! 

AKCIÓ
Az akció 2013. április 1-től 30-ig 
vagy a készlet erejéig érvényes.

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

Nyitvatartás: H-P: 8-19, Sz: 8-13, V: 8-12
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Itt készült

Veterán autók vonultak fel Veresegy-
házon, a Szadai úti parkolóban, és 

edzettek a környéken, a helyiek nem 
kis örömére március 3-án.

A hónap közepén talán sosem látott hóvihar 
sokkolta az egész országot, és a zord téli idő-
járásra tekintettel elmaradtak a március 15-i 
ünnepségek.  Veresegyházon sűrű hóesésben, de 
megtartották a megemlékezést, az ünnepi műsor 
viszont itt is elmaradt, és a koszorúkat gyor-
san belepte a hó… Mivel az időjárás egyelőre 
nem mutat tavaszias képet, ismét a falak közé 
kényszerülünk:  Veresegyházon az általános is-
kolával egyetértésben  e-játékokat felvonultató 
játékshow-t rendeznek  áprilisban, az országban 
első alkalommal. 
Beharangozónkat az 5. oldalon olvashatják.    



Visszatekintő

A március idusán meglehetősen szokatlan hóesés és hideg miatt idén elmaradt a március 15-i ünnepi megemlékezés műsoros része a ve-
resegyházi Petőfi-szobornál. A megemlékezést az önkormányzat, a civil szervezetek képviselői a Katonai Hagyományőrző Egyesület néhány 
huszárja és kevés számú résztvevő azért megtartották, és Varga Kálmán történész ezúttal is hangulatos és élményszerű történelmi vissza-
tekintését követően megkoszorúzták a szobrot.
Március elején szerencsére több kulturális programnak is örülhettünk: Szekeres Erzsébet textilművészt ezúttal új oldaláról ismerhettük meg 
az erdőkertesi Faluházban megrendezett kiállításon, ahol a művésznő mesekönyv-illusztrációit csodálhattuk meg.
Veresegyházon márciusban Lázár András festő tárlatát nézhetjük meg, melyet Pásztor Béla polgármester úr nyitott meg, Horváth István 
szobrászművész gitárjátékát követően.  

Elmaradt az ünnepi műsor

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

Huszárok ezúttal gyalogosan Varga Kálmán történész ünnepi beszéde

Szekeres Erzsébet könyvillusztrációinak kiállítása Erdőkertesen

Lázár András képei az Udvarház galériában láthatók



3

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.

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 

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 

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

Ki Mit Tud - 2013

Idén hatodik alkalommal szervezi meg a  
Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapel-
látási Központ és a SZEDER Egyesület a kis-
térségi Ki Mit Tud? vetélkedőt.
Várjuk az általános- és közép iskoláskorú 
gyermekek jelentkezését!
A gyermekek az alábbi kategóriákban indul-
hatnak:
 · Vers- és prózamondás
 · Ének
 · Zene
 · Tánc
 · Egyéb kategória
Az elődöntők Erdőkertesen, Veresegyházon, 
Őrbottyánban, Vácegresen, Vácrátóton, Gal-
gamácsán, Váckisújfalun, valamint Csomádon 
kerülnek megrendezésre. Minden elődöntőből 
az első helyezettek és a különdíjasok bejutnak 
a május 18. –án a Veresegyházi Váci Mihály 
Művelődési Házban megrendezendő, döntőbe.
Nevezési lapok az Iskolai Gyermekvédelmi 
felelősöknél, valamint a Gyermekjóléti Szol-
gálatnál igényelhetők!

Gyere, mutasd meg tehetséged és bátorságod 
te is!!!!!!

Elődöntők időpontjai és helyszínei:
Vácegres –  2013. április 13. 10 óra  
 Művelődési Ház
Vácrátót –   2013. április 17.  Gárdonyi Géza  
 Művelődési Ház
Őrbottyán – 2013.április 19. 15 óra  
 Művelődési Ház és Könyvtár
Váckisújfalu – 2013. április 19. 17 óra  
 Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Erdőkertes – 2013. április 20. 10 óra Faluház 
  és Könyvár
Veresegyház – 2013. április 20. 10 óra  
 Váci Mihály Művelődési Ház
Galgamácsa  - 2013. április 26. 17 óra  
 Művelődési Ház
Csomád – 2013. április utolsó hetében  
 Esztergály Mihály Általános Iskola

Egy gyermek csak egy produkcióban léphet 
fel, és elsősorban azon a településen, ahol la-
kik vagy iskolába jár, ezzel is képviselve tele-
pülését. 
Kategóriánként egy versenyszám, illetve a kö-
zönség díjas jut be a döntőbe, mely Veresegy-
házon 2013. május 25-én a Váci Mihály Mű-
velődési Házban kerül megrendezésre. 

Várunk benneteket!

 Nagyné Gódor Csilla
 intézményvezető

                            
RÁ”d”ÉRÜNK 60+ klub

  Tisztelt Érdeklődők!

Értesítjük Önöket, hogy a RÁ”d”ÉRÜNK 
60+ nyugdíjas klub  2013. január 1-jétől  Nappa-
li ellátás keretein belül működik, a Veresegyház 
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ-
ban .

A klubban, elsősorban hasznos időtöltést, társas 
programokat, kreatív foglalkozásokat, kulturális 
programokon való részvételt  nyújt térítésmente-
sen az idősebb korosztály  számára  kulturált kö-
rülmények között.

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 

06-28-595-051és 06-70-370-7032

    Szeretettel várom Önöket:      
Novák Róza  
  klubvezető  

                                                                                                                                               

A hónap híre

Családbarát megye
Családbarát megyévé válna Pest megye a tár-
sadalmi vitára bocsátott területfejlesztési kon-
cepcióhoz érkezett helyi javaslatok, valamint 
a megyei közgyűlés legutóbbi ülésének hatá-
rozata szerint.
A 187 településsel folytatott konzultációk 
eredményeként a megyei önkormányzat szoci-
ális térképet készít a területi egyenlőtlenségek 
feltárására, míg az egyes önkormányzatok a 
lakossági igényeket figyelembe véve teremtik 
meg a családbarát beruházások, szolgáltatások 
kiépítésének lehetőségeit.
A közös stratégiai cél elérése érdekében a Pest 
megyei településeken igyekeznek minél több 
munkahelyet teremteni, hogy visszaszorítsák 
az ingázást, de növelnék a bölcsődék, óvo-
dák, iskolák, valamint az időskorúak ellátását 
biztosító intézmények és szolgáltatások szá-
mát. Ahol megoldható, az eddiginél hosszabb 
nyitva tartással üzemeltetnék a bölcsődéket, 
óvodákat, vagy például a gyermekek és idősek 
napközijét, és minden oktatási intézményben 
adnának meleg ételt.
A tervek szerint bővítik a megyében a gyer-
mekjóléti szolgáltatások körét, míg a munka-
helyeken a rugalmas munkaidő bevezetésével 
járulnának hozzá a családbarát megyéről szóló 
koncepció megvalósításához, amit uniós, illet-
ve saját forrásból finanszíroznának.
A megyei területfejlesztési koncepciót - a csa-
ládbarát elemekkel együtt - végleges formájá-
ban áprilisban fogadhatja el a közgyűlés.
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Legfontosabb célja, hogy a társult településeken a 
települési önkormányzatokkal összefogva a szo-
ciális törvényben meghatározott, szociálisan rá-
szorulók számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, 
szakmailag kifogástalan szolgáltatásokat nyújtsunk.
Intézményünk által nyújtott szolgáltatások többek 
között a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 
és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A házi segítségnyújtás igénybevételét javasoljuk 
mindazon idősek, betegek, fogyatékkal élők szá-
mára, akik önmaguk ellátásáról átmenetileg vagy 
tartósan nem tudnak gondoskodni.

A házi segítségnyújtás feladata, hogy a saját ott-
honában élő személy számára egészségi állapota 
és szociális helyzete figyelembevételével annyi 
segítséget nyújtson, amennyi az önálló életvezetés-
nek megterhelés nélküli folytatásához elégséges és 
szükséges. A gondozás elemeit a rászoruló egyéni 
sajátosságai és szükségletei határozzák meg. 

Ezek a tevékenységek:
 - ápolási és gondozási feladatok
 - segítségnyújtás a higiénia megtartásában  
     (személyi/környezeti)
 - háztartás vitelében való közreműködés  
     (pl. vásárlás)

- érdekvédelemmel kapcsolatos tevékeny- 
     ségek
 -  mentális gondozás

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jel-
zés érkezhet a kérelmezőtől, családtagjától, házi-
orvosától, szomszédjától. Jelzést követően előze-
tes megbeszélés alapján az intézmény felveszi a 
kapcsolatot a kérelmezővel. 
Szakképzett ápolók látják el a feladatokat, tevé-
kenységükről gondozási naplót vezetnek, ami a 
térítési díj kiszámolás alapjául szolgál. Térítési díj 
utólag, havonta kerül kiszámításra. A díj megálla-
pítása a nyugdíj összege (és a gondozási órák szá-
ma) alapján történik, amelyet az adott település 
Képviselő-Testülete személyi térítési díj táblázata 
határozza meg.

Szociális étkeztetés
Azok számára, akik szociális körülményeik miatt, 
tartósan vagy átmenetileg étkeztetésükről gon-
doskodni nem tudnak, ebédet biztosítunk elvitel-
lel, szükség esetén házhoz szállítással. Az ebéd 
házhozszállításához az egészségügyi rászorultsá-
got igazolni kell. Szociális étkeztetést Veresegy-
ház, Erdőkertes és Őrbottyán településeken biz-
tosítunk. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
a Veresegyházi Kistérség közigazgatási területén 
élő szociálisan rászorulók részére biztosítja.
Szociálisan rászorulónak minősülnek az egyedül 
élő, 65 év feletti személyek, az egyedül élő súlyo-
san fogyatékos vagy pszichiátriai betegek, illetve 
a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti sze-
mélyek.
A szolgáltatás a segélyhívásokat fogadó diszpé-
cserközpont működtetésével 24 órás felügyeletet 
biztosít gondozottjai számára. A diszpécserköz-
pont a térség összes településén biztosítja a szol-
gáltatást, melynek egyik fontos feltétele a vonalas 
telefon megléte.
A segélyhívást követően 30 percen belül szak-
képzett gondozó érkezik a helyszínre, aki a krízis 
megoldásában segít.
Ezen szolgáltatások igényléséhez keressék meg a 
település családsegítő szolgálatát és az ott átadott 
nyomtatvány kitöltésével és visszajuttatásával 
elindíthatják a szolgáltatást, vagy keressék fel a 
www.eselykisterseg.hu honlapot, ahonnét letölt-
hető a kérelem.
Részletes információért hívhatják az intézmény-
vezetőt, Nagyné Gódor Csillát a 06-70-931-09-
66 –os telefonszámon, illetve a szakmai vezetőt, 
Matuz Csabánét a 06-70-931-09-67-es számon. 
Forduljanak hozzánk bizalommal!

                      Matuz Csabáné - szakmai vezető

A hónap híre
50 ezer elégedett ügyfél

Az Új Alaptörvény egy példányát és emlékla-
pot vehetett át dr. Pákó-Lázár Zsuzsanna érdi 
lakos március 20-án abból az alkalomból, hogy 
Pest megyében 50 ezredik ügyfélként tért be 
az Érdi Kormányablakba. A hölgy a köszöntés 
alkalmából elmondta, szívesen veszi igénybe 
a Kormányablak szolgáltatásait, mert itt egy 
helyen és gyorsan lehet elintézni több ügyet is.

„Legfontosabb célunk egy olyan ügyfélba-
rát rendszer kialakítása, ahol az embereknek 
semmi mást nem kell tudniuk, mint azt, hogy 
hol van a lakóhelyükhöz legközelebb eső kor-
mányablak.”  - hangsúlyozta az esemény kap-
csán Szabó Erika államtitkár, s hozzátette, év 
végéig az egyablakos ügyintézés helyszíne-
ként több mint 300 helyszínen nyílik kormány-
ablak az országban, minden olyan településen, 
amely járási székhely, illetve ahol okmány-
iroda működik. Szabó Erika külön kiemelte, 
példaértékű és az országban egyedülálló, hogy 
Pest megyében mind a 18 járási székhelyen 
ügyfélbarát nyitva tartással, reggel 8 és este 20 
óra között várják az okmányirodák az ügyeiket 
intézni kívánó állampolgárokat.

Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbí-
zott az ünnepség kapcsán elmondta, a megyé-
ben jelenleg működő három kormányablakban, 
Cegléden, Érden és Vácott összesen 28 964 
ügyfelet fogadtak 2012-ben - ez egyharmad-
dal több, mint a korábbi évben –, és 36 833 
sikeres ügyintézést végeztek a szakemberek. 
A legnépszerűbb ügyköröknek a korábbiakhoz 
hasonlóan tavaly is az ügyfélkapu létesítése 
és a családtámogatási ügyek bizonyultak. A 
kormánymegbízott hozzátette, a növekvő ügy-
félforgalmi adatok is azt bizonyítják, hogy az 
egyablakos ügyintézést szeretik az emberek, 
egyre népszerűbbek a kormányablakok. 

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális  
Alapellátási Központ szolgáltatásai

Közélet

Cél a sportolási lehetőségek bővítése, és a turizmus 
fejlesztése

Veresegyházon március 22-én tartotta a város 
képviselő-testülete éves közmeghallgatását.  Nem 
volt üres szék a művelődési ház nagytermében, 
mikor Pásztor Béla polgármester úr ismertette a 
várossal kapcsolatos legfontosabb adatokat, be-
számolt a tavalyi év eredményeiről, és elmondta, 
milyen fontosabb fejlesztések várhatók ebben az 
évben.

Az egyik legfontosabb változás január elsejétől, 
hogy az általános iskola, a zeneiskola és az esti 
gimnázium feletti szakmai felügyeletet a KIK 
vette át, illetve, hogy az állam átvállalja a város 
adósságállományának 40%-át, nagyjából 3.1 mil-
liárd forintot. Az adósság jóváírása az év második 
felében várható, és könnyít majd a hitelfizetés ter-
hein, de mint a polgármester hangsúlyozta, a vá-
ros minden hitelekkel kapcsolatos kötelezettségé-
nek időben eleget tett, fizetési elmaradása nincs. 
Az idei évre vonatkozó tervek között első helyen 
szerepel még mindig az útépítés: az Ivacson, a 
Revetekben, illetve a Budapesti úton, ahol két 
körforgalom épül meg a kritikus szakaszokon, 
összhangban a főút felújításával, melyet erre az 
évre ígér a Közút Zrt. Már több fórumon hallhat-
tunk új termálfürdő építéséről, melyre a jelenlegi 
fürdő helyén lesz lehetőség a város anyagi lehető-
ségeihez mérten több lépcsőben, illetve lakossá-
gi hozzájárulás bevonásával.  Tornacsarnok épül 
a Mézesvölgyi iskola mellett, elsősorban iskolai 
célokra, de lehetőséget kapnak itt a városi sport-
egyesületek is, csakúgy, mint a már építés alatt 
álló új műfüves pályán a sporttelepen, illetve a 
Ligetek térségébe tervezett jégcsarnokban. 
A városban tovább növekszik a gyermeklétszám, 
így továbbra is napirenden van az intézmények-
ben a megfelelő férőhelyek biztosítása: már zajlik 
a bölcsőde bővítése egy újabb foglalkoztatóval, és 

hamarosan indul a Széchenyi óvoda bővítése és 
korszerűsítése is – mindkét beruházáshoz sikerült 
pályázati támogatást szerezni.

Pályázatot nyújt be a város idén a közvilágítás 
korszerűsítésére, az orvosi rendelő és az idősek 
otthona felújítására, és önerőből újítja fel a kato-
likus templom belső terét, illetve a református és 
a katolikus temető ravatalozóját és egyéb létesít-
ményeit.

A beszámolót követően a lakók tették fel kérdé-
seiket, melyek többsége a még kiépítetlen utakkal 
volt kapcsolatos, illetve egy városi középiskola 
létrehozását sürgette. Míg az utakkal kapcsolatos 
panaszok nagy részének megoldását még erre az 
évre meg tudta ígérni a polgármester, középiskola 
építésére egyelőre anyagi lehetőség híján nem lát 
lehetőséget a város vezetése. Veresegyház 2013-
ra megfogalmazott céljaival, melyek a sportolási 
lehetőségek javítására, és az idegenforgalom fej-
lesztésére  irányulnak, mindenki egyetértett. 

Közmeghallgatás Veresegyházon, a polgármester 
beszámolójával
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A hónap témája

Oktatás

Az internet mint játéktér

A kutatások - pld.az EU Kids Online felmérés -szerint 9 éves korban kez-
denek a gyerekek számítógépeket használni, és elsősorban a játékok és a 
közösségi oldalak jelentenek számukra nagy élvezetet. A hazai gyerekek is 
valószínűleg vonzódnak a számítógépes játékokhoz, és a Facebook és társai 
is népszerűek köreikben. Ezek a programok számos új kihívást jelentenek a 
szülőknek és a pedagógusoknak is, hisz a gyerekek egy másik világban, a 
virtuális világban is élnek ezek által. Ott viszont mások a szokások, és más 
hatások is érik őket. Hogy ezek ne veszélyt és ismeretlenséget jelentsenek, 
hanem inkább lehetőségeket, és például a nyelvtanulásban, földrajzban, ma-
tematikában is kamatoztatható tudást szerezzenek az internet segítségével, 
szükségesek azok a «komoly» játékok, amelyekkel érdemes megismerked-
niük a szülőknek is. Számos olyan készség van, ami az életben való helytál-
lást segíti, és amit a számítógépes játékokból szerezhetnek meg a gyerekek. 
Ilyenek például az együttműködési készség, problémamegoldás, gyors fi-
gyelemváltás, projekt-szemlélet, online kommunikáció, nyelvtudás, stb. E 
sorok írójaként a biztonságosabb internetezésért dolgozó EU-s program, a 
Safer Internet Projekt - www.saferinternet.hu- munkatársaként foglalkozom 
évek óta ezzel a témával, Veresegyházon is több előadást tartottam már erről 
a gyerekeknek és szüleiknek. Most örömmel veszek részt az alábbi program 
szervezésében, és ajánlom figyelmébe a szülőknek, pedagógusoknak és gye-
rekeknek is!

(Fülöp Hajnalka hfulop@gmail.com)

Első komoly-szórakoztató számítógépes játékshow lesz Veresegyházon 

Magyarországon is egyedülálló esemény lesz “eVilági JátékShow” címmel 
2013. április 27-én Veresegyházon, a Fabriczius József Általános Iskola 
mézesvölgyi épületében. Az egész napos rendezvény fő célja, hogy a ma-
gyar elektronikai - tehát számítógépes, internetes és egyéb - játékfejlesztők 
termékeiket iskolai környezetben mutathassák be.
 
A szervezők meggyőződése, hogy az itt bemutatkozó elektronikus játékok 
az iskolai oktatást segítik, kiegészítik, valamint a gyerekek képességeit, 
készségeit az iskola és a szülők törekvéseivel összhangban fejlesztik. El-
sősorban a játékok iránt érdeklődőket, az iskolás korú vagy nagyobb gyere-
keket, diákokat, pedagógusokat és persze szülőket várunk, a hangsúly most 
a játékos tanuláson lesz. Az iskola gyönyörű belső terében kipróbálhatóak 
lesznek a játékok, valamint játékos feladatlapot is kapnak a látogatók. A 
cégek bemutatóin lehet majd megismerni a hazai fejlesztéseket és a jövő 
irányait. A bemutatót kíséri egy konferencia is, ahol a pedagógusok hall-
gathatnak előadásokat a “játékosítás”, vagyis a “gamifikáció” valamint az 
IKT témakörében. A bemutató és konferencia célja, hogy a megismerés által 
lehessen hatni az elektronikus játékokkal kapcsolatos rossz beidegződések, 
előítéletek, sztereotípiák ellen, mind a pedagógusok, mind a játékosok felé.

Természetesen gyakorlatias módon teret adunk azoknak a legjobb gyakor-
latoknak is, amelyek az elektronikus játékok osztálytermi felhasználását 
mutatják be  – tájékoztatnak a szervezők. - Megismerhetők lesznek az okta-
tásban való tudatos IKT használat alapjai, valamint a közösségi szerepjáté-
kok lehetőségei a diákok motiválásában. Természetesen szóba kerülnek az 
erőszakos játékok és a függőség jelentette veszélyek is. Meghívott előadók 
a magyar játék fejlesztéssel foglalkozó szakemberek. A teljesség igénye 
nélkül: Józsa Szabolcs (Nemesys), Fekete Zsombor (level up) Fromann Ri-
chárd (ELTE) és még sokan mások.
A tartalmas napon még arra is lesz idő, hogy személyesen megis-
merhessék az érdeklődők a hazai játékos - gémer- világ jeles sze-
mélyiségeit, megtudhassák, milyen lelki-pszichológiai jellem-
zőik vannak a játékok fő felhasználóinak, az Y és a Z generáció 
tagjainak. Betekinthetnek a látogatók a játékújság-írás kulisszatitkaiba 
és megismerhetik az online és offline szerepjátékok közti különbséget.  

Ilyen átfogó és komoly eJáték-Show-t először rendezünk Magyarországon, 
melynek, fővédnöke Veresegyház Város Önkormányzata.
A részvétel ingyenes - előzetes regisztráció szükséges a jatekshow.
veresegyhaz.hu címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Beiratkozás előtt…
Sokadmagammal vettem részt a Fabriczius 
József Általános Iskola leendő első osztályosok 
szüleinek tartott szülői értekezletén 2013. már-
cius 11-én.

Szalainé Gulyás Ágnes igazgató ismertette a 
Nemzeti köznevelésről szóló törvény változása-
it, az elsősök beiratkozási rendjét, tájékoztatást 
kaptunk arról, hogy milyen oktatási lehetőségek 
közül (emelt óraszámú ének, sakk+idegen nyelv, 
idegen nyelv angol/német) választhatnak a szülők. 
2013. január 1-től az iskola fenntartója az állam, 
a veresegyházi iskola a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Gödöllői Tankerületéhez tarto-
zik, ha szülőknek gondjuk akad az intézménnyel, 
akkor ide fordulhatnak panaszukkal.

Változik a tankötelezettség, az augusztus 31. nap-
jáig a hatodik életévét betöltött gyermekek tankö-
telesek, de szakvélemény és szülői kérés esetén, 
halasztható egy évvel.
25-re emelkedik az elsősök kötelező óraszáma, a 
mindennapos testnevelés illetve a 2013-tól felme-
nő rendszerben belépő hit és erkölcstan illetve a 
nyelvórák miatt.

A mindennapos testnevelés, amint hallottuk heti 
egy úszás órát is magában foglal. A törvény le-
hetőséget ad rá, hogy az ötből két óra játékos 
testmozgás formájában valósuljon meg. A hit és 
erkölcstan órákon a gyermekek a választott (kato-
likus, református) hittan vagy az osztályfőnökük 
által tartott hit- és erkölcstan órán vesznek részt. 
A nyelvtanulás a törvény szerint csak 4. osztálytól 
kötelező, a helyi tanterv azonban már első osz-
tálytól lehetővé teszi a választott nyelv tanulását 
játékos formában. A heti 25 óra első hallásra sok-
nak tűnik, de az úszás, a mindennapos testmoz-
gás, a nyelvtanulás a hittan lehetősége biztosan 
sok családnak kedvező lesz.

Az iskolai foglalkozások ideje megnyúlik, 16 
óráig tart a nevelés-oktatás, Veresegyházon az 
iskola 17.30 óráig gondoskodik a tanulók felügye-
letéről. Az intézményvezető a szülő kérelmére fel-
menti a tanulót a délutáni „egyéb foglalkozások” 
alól, így továbbra is megmarad a lehetőség, hogy 
a kötelező tanítási órák után gyermekeinket haza-
vigyük. Ami itt lényeges változásnak tűnik, hogy 
délután nem az eddigi értelemben vett napközi 
lesz, hanem az iskolának a tanulók érdeklődése, 
igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat kell 
szerveznie, pl. napközis és tanulószobai foglalko-
zás, szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, ének-

kar, művészeti csoport, iskolai sportkör stb.
A diákok ezeken a foglalkozásokon ingyenesen 
vehetnek részt, biztosítva ezzel az esélyegyenlő-
séget, ami kedvező, ugyanakkor délután 4 óráig 
nincs lehetőség arra, hogy külsős órákon (úszás, 
zeneiskola stb.) vegyenek részt a gyerekek, illetve 
aki azt választja, 4 óra előtt nem is viheti el más 
foglalkozásokra. 

Ami idén eltért az előző évek gyakorlatához ké-
pest, és sok szülőnek csalódást okozott, hogy eb-
ben az évben nem volt lehetőség arra, hogy a szü-
lői értekezleten megismerkedhessenek azokkal 
a tanítókkal, akik várhatóan az első évfolyamon 
tanítani fognak illetve arra sincs lehetőség, hogy 
a szülők tanítót válasszanak. Írható ez is annak a 
számlájára, hogy 7-8 első osztály indul, ahol ne-
hezebb mindenki igényeit kielégíteni, de jól esett 
volna ebben az esetben egy kis nyitottság…

Nem tértem ki most a kerettantervek, tankönyvek 
változására, arra, hogy hogyan érintik a törvényi 
változások a pedagógusok óraszámát, elfoglaltsá-
gait, a cikk várható folytatásában próbálok ezekre 
a kérdésekre is választ kapni bevonva a gondolat-
körbe az igazgatónőt is.  

G.Sz.

A netes játékok hasznosak is lehetnek
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Gazdaság

Pályázatok

FiNoM ÉTELhEz MiNőSÉgi iTaL

Könnyen válik valódi ínyenccé az ember, ha a valamelyik 
CBA Centerben intézi a napi bevásárlásait. Az üzletlánc 
Príma kategóriájú boltjaiban ugyanis folyamatosan bő-
vítik azon élelmiszerek, italféleségek körét, amelyeket 
valóban különleges vacsorákhoz, rendkívüli alkalmakkor 

használhatunk fel. Rengeteg újdonságot kipróbálhatunk, és színesíthetjük 
ezekkel a szürke hétköznapokat is, feldobva az otthoni főzőcske hangulatát.
A közelmúlt jelentős újdonsága, hogy megjelent a térségi Príma boltokban 
( Veres Center és Szada Center) a Japánból származó wagyu marhahús. A 
Kobe környékéről származó húsféle világszerte ismert, mint a legízletesebb, 
legfinomabb marhahús, és összetételénél fogva a legegészségesebb is a fo-
gyasztása. Alacsony például a koleszterin tartalma, magas arányban tartal-
maz telítetlen zsírsavakat, és kevesebb főzési, sütési időt igényel, mint a 
hagyományos marhahús.
A wagyu marhából származó bélszín kilója 30.000 Ft, a kevésbé értékes 
részek közül a comb, a lapocka 7.000 Ft/kg, a lábszár 8.000 Ft/kg. 
Továbbra is kapható a térségi boltokban fagyasztott vadhús, amit az időjárás 
tavasziasabbra fordulását követően akár bográcsban is elkészíthetünk. Ha 
a kerti főzésre legalább gondolatban szeretnénk felkészülni, már beszerez-
hetünk minden kelléket, hozzávalót az üzletekben, akár grillezésről, akár 
bográcsozásról legyen szó. 
A különleges húsból készült finom ételhez minőségi bor is dukál az asztal-
ra, a CBA ebben is nagy segítséget nyújt. Lezajlott már az idei borverseny, 
melynek rangos helyezést elért borai máris bekerültek a CBA borkatalógu-
sába, így a boltokban megvásárolhatók. A CBA Vinotékában több mint 500 
féle minőségi bor közül választhatunk, többségükben 1000 és 3000 Ft kö-

zötti palackonkénti áron, így minden ételhez és alkalomhoz könnyen megta-
lálhatjuk a megfelelőt.    
A hideg idő miatt késve kerülnek a földbe a vetőmagok, de a CBA boltok 
ezekből is egyre több fajtát kínálnak, beleértve a korábban már népszerű-
vé vált különlegességeket is, mint a fehér uborka, sárga paradicsom, fekete 
répa. Ezekkel nemcsak a főzéskor, de már a kertben is különlegeset alkot-
hatunk.
 

KiEMELT SzEREp juT a 
MuNKahELYTEREMTÉSNEK

Újraindul az első munkahely garancia program 2013. márciusban, mely a 
fiatalok elhelyezkedését segíti és nem csak a munkahelyvédelmi akcióterv 
keretén belül segít a fiataloknak. A támogatás összege 5 milliárd forint, 
amelyből legalább 7200 fiatal támogatható. A programra szakképzett és 
szakképzetlen 25 év alatti fiatalok jelentkezhetnek a munkaügyi kirendelt-
ségeken, ahol segítenek nekik munkaadót is keresni számukra. 
A munkaadó legfeljebb hat hónapig kapja meg a pályakezdőnek fizetett 
munkabért és közterheit, ám utána a foglalkoztatási idő felének megfelelő 
továbbfoglalkoztatást kell vállalnia. A továbbfoglalkoztatásra a munka-
helyvédelmi akcióterv szerinti támogatás jár. A munkabér legfeljebb a mi-
nimálbér másfélszerese lehet, ami bruttó 147 ezer forint.
Egy kis statisztika: a pályakezdők száma Magyarországon kb. 72 000, a 
munkanélküliség ebben a körben 28,4 %, szemben az uniós átlag 30 %-val. 
Az alap- és középfokú végzettségű pályakezdők között több a munkanél-
küli az uniós átlagnál, míg a felsőfokú képzettségűeknél jobb a Mo.-i adat. 

Munkahelyteremtés – beruházással országosan,  
Bp.-en és Pest  megyében is ! (NFA-2013-KKV)

A pályázat célja a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, 
gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahe-
lyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozá-
sok számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és 
munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-sta-
tisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásá-
nak ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott 
térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbsé-
geinek mérséklése kiegészítő támogatással. 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg 
áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 700-800 KKV-nál 5200 új munka-
hely létesíthető, továbbá legalább tízezer már meglévő munkahely meg-
őrzése segíthető.
Pályázhatnak gazdasági társaságok, egyes jogi személyek vállalatai,  a 
külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei,  szövetkeze-
tek,  az egyéni vállalkozók, akik legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglal-
koztatni kívánt munkavállaló számára létesítenek munkahelyet.
A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható.
A támogatási intenzitás mértéke régiónként eltérő: 10-50%-os.
A támogatás gépek, eszközök, berendezések vásárlására használható fel. 
2013-ban 1,4 millióról 1,5 millió forintra emelkedett az egy munkavállaló 
után adható támogatás.
Ehhez az összeghez  500 000 Ft adódik,  ha a vállalkozás regisztrált állás-
keresőt vesz fel, és további 300 000 Ft, ha roma származásút, 200 000 Ft, 

ha hátrányos és 300 000 Ft, ha a leghátrányosabb helyzetű térségben hoz 
létre munkahelyet.
A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, 
a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási 
zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás 
igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új mun-
kahelyet - a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű te-
lepülésekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás 
esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.

Fontos változás, hogy már nemcsak legalább három éve működő vállal-
kozások pályázhatnak, hanem kétéves működés is elegendő. A pályázaton 
azok a vállalkozások indulhatnak, akik az utóbbi évüket pozitívan zárták. 
Fontos, hogy az elnyert összegből munkahelyet kell teremteni, amelyet 
legalább két évig, az ahhoz kapcsolódó gépeket és egyéb beszerzéseket 
pedig legalább három évig kell fenntartani.
A pályázatot 2013. február 14-től 2013. április 5-ig lehet benyújtani.

Széchenyi Kártya programok vállalkozóknak és agrár  
vállalkozásoknak is

A Széchenyi Kártya a mikro és kisvállalkozások likviditásának finanszí-
rozására szolgáló támogatott folyószámla hitel. Kondíciók: max.25 mFt, 
futamidő 1+1 év, 2 % kamattámogatás és garanciadíj támogatás.
A Széchenyi kártya program második eleme a forgóeszközhitel, ami egy 
vállalkozásnak nem csak a likviditási gondjait oldja meg, hanem a hosz-
szabb futamideje miatt a cégek hitelportfóliójának racionalizálása, piacaik 
megtartása és bővítése céljából pl. árukészlet beszerzésének finanszírozá-
sára használható fel. Itt a futamidő max. 3 év.
Amennyiben középtávú tervei vannak, akkor ennek megvalósításához ez 
a legideálisabb finanszírozási forma a Beruházási hitel. 2010. szeptem-
ber 1.-től indult a vállalkozások beruházási kedvének ösztönzése céljából. 
A Széchenyi beruházási hitelt új vagy használt ingatlanok vásárlására, 
gépek/eszközök beszerzésére, üzleti tulajdon megszerzésére vagy infra-
struktúra bővítésére használható fel.

Széchenyi Önerő és támogatást megelőlegező hitel
Ez a konstrukció 2011.-től lehetőséget ad azon vállalkozásoknak, akik ed-
dig kizárólag önerő hiányában nem tudtak részt venni EU-s pályázatokon. 
A Széchenyi önerő hitellel a pályázati források nagyobb arányú kihaszná-
lásával sikeresen valósíthatja meg vagy növelheti projektjeinek számát. 
Figyelem: Az önerő hitel nem azt jelenti, hogy Önnek egy fillért sem kell 
hozzátennie a pályázati projekthez, hanem, hogy a vállalkozások már az 
önerőhöz is jelentős segítséget kaphatnak.
A pályázati újdonságok az Arundo Kft. segítségével jutnak el Olvasó-
inkhoz. További információ: www.arundo.hu

Egyszer csak eljön a tavasz - a kerti főzés kellékei már kaphatók
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Gazdaság

A hónap híre

Végéhez ért a ” Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi 
agglomeráció területén„ elnevezésű KEop-1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt

Március 14-én ünnepélyes keretek között adták át Veresegyházon a Szada, 
Erdőkertes és Veresegyház területén megépült csatornahálózatot, valamint a veresegyházi szennyvíztisztító telepet. 

 

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott  
Pásztor Béla, Veresegyház Polgármestere,  
dr Pásztor László, Erdőkertes Polgármeste-
re és Oroszi Sándor,  Szada Alpolgármestere, 
aki Vécsey Lászlót helyettesítette a rendezvény 
első részében. Veresegyház polgármestere a 
három település példa értékű együttműkö-
dését és a tisztítómű bővítésével lehetővé vált 
további fejlődést hangsúlyozta beszédében, 
míg dr Pásztor László arról beszélt, hogy az 
erdőkertesi lakosok profitáltak legtöbbet a 
beruházásból, melynek legnagyobb része ott 
valósult meg. Tóth István, a DMRV Zrt. ve-
zérigazgatója a beruházás műszaki tartalmát 
emelte ki. Csikós István, a projekt menedzsere 
a tervezésben és kivitelezésben közreműködő 
cégeknek mondott köszönetet, és elsőként a 
megjelentek közül felhajtott egy pohár vizet a 
már megtisztított  szennyvízből, jól érzékeltet-
ve, hogy az valóban ivóvíz tisztaságú a modern 
technológiának köszönhetően. A több mint 40 
km hálózat kivitelezője – a 15 db új szennyvíz-át-
emelő megépítésével és a projekt keretében meg-
valósult 2652 lakossági bekötés kivitelezője – a 
PSZ-SZVCS-V Konzorcium (konzorciumi tagok: 
Penta Kft., Szabadics Zrt.). Az Erdőkertes, Sza-

da és Veresegyház lakosságát és ipari fogyasztóit 
ellátó Veresegyházi Szennyvíztisztító telep bőví-
tése és korszerűsítése a hathónapos próbaüzem 
lezárásával befejeződött. A kivitelező a PSZK-
SZVT-V Konzorcium (konzorciumi tagok: Penta 
Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP’B Kft.). Később 
a rendezvényen részt vevők többsége is megíz-
lelte a tisztított vizet, és bejárták az átépített 
létesítményt is, betekintést nyerve az immár 
világszínvonalú tisztító működésébe.
A beruházás befejezése további adminisztrációs 
feladatokkal jár, többek között folyamatban van 
a beruházás vagyonértékelése és a gördülő leltár 
alapját képező pótlási terv készítése. A vagyonér-
tékelést és a pótlási tervet az INTERAUDITOR 
Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. végzi. 

Az átépítésnek köszönhetően a tisztító kapacitá-
sa a korábbi 3000 m3/nap értékről 5000 m3/nap 
értékre nőtt, képes befogadni a hálózatbővítéssel 
járó nagyobb mennyiségű szennyvizet. Az új, 
membrán-bioreaktoros tisztítási mód olyan mi-
nőségű tisztított szennyvíz előállítását teszi lehe-
tővé, melyet már nem szükséges a szikkasztásos 
technológia szerinti öntözőterületre kilocsolni, 
hanem hatósági engedélyek alapján élővízbe en-
gedhető, a befogadó a Folyás-patak. Ez az átkö-
tés 2012. december 1-jén megtörtént.
A tisztított szennyvíz minőségi ellenőrzése folya-
matos. A kibocsátott tisztított szennyvíz mutatói 
a hatósági előírásokban megszabott határértékek 
alatt vannak.
 
 A korszerűsített és kibővített szennyvíztisztítóra 
és a kibővült hálózatra az üzemeltetését tovább-
ra is ellátó DMRV Zrt. az illetékes hatóságtól a 
vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérte.
A 29/2013. (II. 12.) Kormányrendelet értelmé-
ben a beruházásunkat – a közigazgatási hatósági 
ügyek vonatkozásában − kiemelt jelentőségű ügy-
gyé nyilvánította.
A környezet védelme érdekében megvalósított 
beruházás azonban csak úgy tudja valóban meg-
óvni természeti értékeinket, ha minden ingatlan-
tulajdonos ráköt az ingatlana előtt kiépített 

hálózatra, tisztítatlan szennyvízzel a talajt nem 
szennyezi.
A környezet megóvása szempontjából kiemelke-
dő fontosságú KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 szá-
mú projekt az Európai Unió támogatásával, a Ko-
héziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Csikós István projektmenedzser elsőként ivott a 
tisztított vízből

Polgármesterek avatták fel az 
átépített létesítményt

Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere a példátlan összefogást 
emelte ki beszédében

Tavaszi  hóviharban

Március 15-én gonosz tréfát űzött velünk az 
időjárás:  sosem látott havazással, hófúvással 
tért vissza a tél. A Kistérségben szerencsére 
nem alakultak ki az ország nyugati és keleti 
részében tapasztalt katasztrófahelyzetek, de 
bosszúság azért ért bennünket is. Volt dolga 
a hókotróknak ezen a környéken is bőven. A 
veresegyházi GAMESZ 40 dolgozója volt 
például talpon ezen a hosszú hétvégén, hogy 
biztosítsa a városban élők számára a minél 
biztonságosabb közlekedési körülményeket. 
Bár katasztrófahelyzetben ők is riaszthatók, az 
országos mentésben ezúttal nem vettek részt.
Pénteken hajnali 3-kor indultak el a gépek a 
hó eltakarítására – idézte fel  az eseményeket 
Nagy József Attila, a GAMESZ vezetője. – 
és lényegében folyamatosan dolgoztak, amíg 
szükség volt rájuk.  A GAMESZ téli gépparkja 
6 sószóróval felszerelt hóekével, 2 hótolóval 
felszerelt munkagéppel, a kisebb területek, 
például parkolók takarítására szolgáló szintén 
hótolós bobcattel, és két terepjáróval rendel-
kezik, amelyek elejére szintén felszerelhető 
hótoló lapát.  A városban a közlekedési szem-
pontból is kritikus hétvégén két kisebb kocca-
nás történt, melyeknél a rendőrséggel karöltve 
segédkeztünk, illetve 3 – már nyári gumival 
felszerelt – elakadt vagy az útról lecsúszott 
gépkocsi mentését végeztük. Bár a rendkívüli 
időjárás miatt a március 15-i megemlékezést 
le kellett rövidíteni és az ünnepi műsor lénye-
gében elmaradt, a városban sikerült fenntartani 
a normál téli útviszonyoknak megfelelő köz-
lekedést.
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Kultúra
a gödöLLői Mozi ÁpRiLiSi 

MűSoRa

1. hét   április 4 - 10

09.30 10.30  11.30  12.30  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.

13.30  
ÓZ, A hATALMAS 3D          Akciós 3D helyár 
800 Ft!  ,   szinkronizált amerikai fantasy    127 perc
Fsz: Mila Kunis, James Franco, Rachel Weisz
korhatár: 12
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.

16.00         
AZ ÓRIÁSÖLő 3D
szinkronizált amerikai fantasztikus kaland 114 perc
Fsz: Nicholas Hoult, Stanley Tucci, Ewan McGregor
korhatár: 12
Egyszer régen óriásuk uralták a Földet, ám lejárt az idejük, 
eltűntek, és elfelejtették őket. Ám a nagy Arthur király korában 
egy erős és ravasz parasztlegény véletlenül megnyitja azt a 
kaput, amely mögé az óriások népét elzárták. Ők persze azon-
nal elözönlik az emberek földjét, és be akarják pótolni a sok 
száz évnyi mulasztást: pusztítás és rombolás szegélyezi óriási 
lépteik nyomát.  
18.15   20.15        Premier előtti vetítés 4-én 
00.01-kor!  
g.I. JOE – MEgTORLÁS 3D
szinkronizált kanadai-amerikai sci-fi akciófilm 99 perc
Fsz: Channing Tatum, Dwayne Jonhson, Bruce Willis
 korhatár 16
A több mint 300 millió dollár bevételt hozó első rész után a 
folytatásban a G.I. Joe-k nem csak halálos ellenségükkel, a 
Kobrával küzdenek, hanem szembe kell szállniuk egy a kor-
mány berkein belülről jövő fenyegetéssel, amely a létüket ve-
szélyezteti. 

 2. hét    április 11 - 17

10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  22.00  
13-14-én 14.00 15.00-kor nem vetítjük!  Akciós 

helyár 500 Ft!
VAD MAgyARORSZÁg - A VIZEK BIRO-
DALMA    
magyar-német természetfilm 52 perc, Narrátor: Kulka 
János, korhatár: kn

14.00   Csak 13 – 14-én vetítjük!
A PINgVINKIRÁLy 3D     
szinkronizált angol családi kalandfilm 78 perc
R: David Attenborough, Korhatár: 6
Rex, a fiatal királypingvin nagy örömmel kalauzolja kör-
be a nézőt hazájában, az Atlanti-óceánon található, az 
Antarktiszhoz közeli Dél-Georgia szigetén. Megismerhet-
jük szülőhelyét, a Pingvin várost, valamint unokatestvéreit, 
Larry-t és Moe-t. Rex segítségével megismerjük a királyping-
vinek és más, itt élő állatok jeges, fagyos hétköznapjait. Rex 
kalandozása során nemcsak barátra talál, de a felnőtté válás 
nehézségeivel is megküzd. 

16.00
CROODÉK 3D   - szinkronizált amerikai animáci-
ós film 91 perc, 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.

18.00
TÖKÉLETES hANg
szinkronizált amerikai zenés vígjáték 112 perc
Fsz: Anna Kendrick, Elizabeth Banks, 
Korhatár: 12
Beca az a fajta lány, aki inkább hallgatja azt, ami a fejhallga-
tójából jön, mint azt, ami belőled. Amikor megérkezik a főis-
kolára, világos lesz számára, hogy egyik klikkbe sem passzol 
bele Ám mégis beleerőltetik egybe. Beca kiragadja az acapella 
énekcsoportot az unalomig ismert standardok és tökéletes har-
móniák világából, és új mixekbe rángatja bele őket, miköz-
ben élet-halál harcot folytatnak az érvényesülésért a főiskolás 
énekcsoportok könyörtelen világában. 

 20.00         
g.I. JOE – MEgTORLÁS 3D
szinkronizált kanadai-amerikai sci-fi akciófilm 99 perc
Fsz: Channing Tatum, Dwayne Jonhson, Bruce Willis
korhatár 16

3. hét   április 18 - 24

10.00  11.00  12.00  13.00  14.00  15.00  22.00  
20-21-én 14.00 15.00-kor nem vetítjük!  Akciós 
helyár 500 Ft!
VAD MAgyARORSZÁg - A VIZEK BIRO-
DALMA    
magyar-német természetfilm 52 perc, Narrátor: Kulka 
János, korhatár: kn

16.00      
TAD JONES CSuDÁLATOS KALANDJAI  
3D-BEN    20-21-én 14.00-kor is!  
szinkronizált animációs film 90 perc, Korhatár: 6
Egy szerencsés zűrzavarnak köszönhetően Tadre, a mindig 
álmodozó kőművesre esik a választás: őt küldik egy perui fel-
fedezőútra. Tad mindig is arra vágyott, hogy egy híres, ka-
landozó régész legyen. Álmainak beteljesülésére most mégis 
lehetősége nyílik, mikor egy neves régész barátja megmutat 
neki egy rejtélyes kőtáblát, amely egészen Paititi elveszett inka 
városának legendás kincseskamrájába vezet. 

18.00
POKOLI FuTAM
szinkronizált amerikai akció film  82 perc
Fsz: Paul Walker, Korhatár: 12
Michael Wood (Paul Walker) a börtönből frissen szabadulva 
és egy, fárasztó hosszú repülőút után pechjére épp a legrosz-
szabb autót választja ki a kölcsönzőből, és hamarosan az egész 
rendőrség a nyomában ered, azzal a paranccsal, hogy minden 
rendelkezésre álló eszközt vessenek be, hogy megállítsák őt, és 
potyautasát: egy nőt, akit a csomagtartóban talált, és aki ép-
pen tanúvallomást készül tenni egy igen magas körökbe nyúló 
korrupciós ügy kapcsán.  

20.00
FELEDÉS
szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm, Fsz: Morgan 
Freeman, Tom Cruise, Előzetes korhatár: 12
Jack Harper az egyik utolsó robotrepülő szerelő, aki a Földön 
állomásozik. Egy nagyszabású hadművelet része ő, melynek 
során az élethez nélkülözhetetlen forrásokat vonnak ki a Föld-
ről a több évtizedes háború után, és egy szörnyű fenyegetés 
árnyékában.  Több ezer méter magasan járőrözik a lélegzetel-
állító égbolton, de az élete a feje tetejére áll, amikor megment 
egy gyönyörű idegent egy lezuhant űrhajóból. 
 

     
4. hét   április 25 – május 1

10.00  11.30  13.00  14.30  22.00  27-28-án 
4.30-kor nem vetítjük!
SuShIÁLMOK
feliratos japán dokumentumfilm 81 perc

Fsz: Jiro Ono, Yoshikazu Ono, korhatár: kn
A 85 éves sushikészítő mester, Jiro Ono élete elevenedik meg 
a megkapó dokumentumfilmben. A sushikészítés tudományát 
megtanította fiának, de a világ egyik legdrágább, három Mi-
chelin csillagos éttermében Jiro még ma is aktívan dolgozik. 
A Sushiálmok olyan ember portréja, aki szakmájában nem fo-
gad el semmilyen kompromisszumot. 

14.30  Csak 27-28-án vetítjük!    
A PINgVINKIRÁLy 3D     
szinkronizált angol családi kalandfilm 78 perc
R: David Attenborough, Korhatár: 6

16.00  20.00     Premier előtti éjféli vetítés 25-én 
00:01-kor
VASEMBER 3D  
szinkronizált amerikai sci-fi 109 perc
Fsz: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow
Előzetes korhatár: 12
Tony Stark új ellensége nem ismer határokat. Stark ak-
kor kezd újabb küldetésébe, amikor megtalálja ellenfele 
személyes világának fő megsemmisítőjét. Persze ez az út 
sem zökkenőmentes. Szüksége lesz most is minden erejé-
re, hogy szeretteit meg tudja védeni. Hogy az ember te-
szi a páncélt vagy a páncél az embert olyanná, amilyen? 
Erre a kérdésre Stark csak most talál megfelelő választ.   

18.00         
MENEDÉK – SAFE hAVEN
szinkronizált amerikai romantikus film 115 perc
Fsz: Cobie Smulders, Josh Duhamel
Előzetes korhatár: 12
Egy csinos ifjú nő egy csendes észak-karolinai városkába 
költözik. A városka lakóinak csodálkozására azonban a fiatal 
lány nem keresi senkinek a társaságát és nem jár el sehova, így 
lassan egyre több emberben ötlik fel a kérdés, vajon miért is 
érkezett oda, és mitől fél, vagy éppen mi elől bujkál? 

.

KuLTuRÁLIS PROgRAMOK  

VERESEgyhÁZON

Április 5. - 18.00 h:  ANTOS Péter képzőmű- 
 vész,  Megnyitja: Saxon Szász János képző 
 művész 

Április 13. - 18.00 h: Nótaest 
 Fellépnek: 
 Kátai Zsuzsa 
 Bokor János 
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 
 A nóta kedvelő közönséget várjuk nagy sze- 
 retettel, s mint mindig erre az előadásra is le- 
 het elővételben olcsóbban jegyet vásárolni. 

Április 18. - 18.00 h:  Sándor György humoralista 
  önálló estje 
 Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innová - 
 ciós Centrum konferenciaterme 
 Jegyárak: 
 Elővételben: 800,- Ft diák és nyugdíjas,  
 1 000,- Ft felnőtt
 A helyszínen: 1 000,- diák és nyugdíjas,  
 1 200,- felnőtt

Előzetes tájékoztatás külső programokról:
 • ovis angol tanfolyam indul 
 • szabás varrás tanfolyam szerveződik, a  
 plakát még nem áll rendelkezésre, de hama- 
 rosan azt is feltesszük a honlapunkra!  
 (www.veresmuvhaz.hu)
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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

eTanácsadó mentorok Veresegyházon,
ha az államilag támogatott informatikai vagy nyelvi képzések iránt 

érdeklődik... 
Veresegyházon már 2012. novembere óta segíti 
az érdeklődőket a Heuréka Nyelviskolában ta-
lálható eMagyarország Pont, ahol jelenleg két 
eTanácsadó is várja mindazokat, akik a digitális 
világban szeretnének jobban elboldogulni.

Miben is tud segíteni egy eTanácsadó?

 · segíti  az  elektronikus közszolgáltatások  
elérését, például az Ügyfélkapu, okmányirodák, 
adóügyek, nyugdíj, társadalombiztosítás, közmű-
vek szolgáltatásainak igénybevételében;

 · segít az elektronikus banki, biztosítási ügyinté-
zésben, elektronikus felvételi rendszer, szabadidős 
szolgáltatások igénybevételében;

 · segítséget nyújt a hozzá fordulóknak az álláske-
resésben, távmunkavégzésben, szakképzés, átkép-
zés, e-learning felkutatásában.

Ezeket a feladatokat látja el  hajdú Márta és 
Kiss Adrienn Veresegyházon egyrészt a Köves 
utca 2. szám alatt a Heuréka Nyelviskola épületé-
ben és természetesen online vagy telefonon a lenti 
elérhetőségen is.

Márti és Adrienn feladata azonban nem csak 
az,hogy az informatika világában tudjon segíteni 
a lakosságnak, hanem munkájával mindazokat se-
gítse, akik a jelenleg futó TÁMOP 2.1.2. (Idegen 
nyelvi és informatikai kompetenciák fejleszté-
se) pályázatban  szeretnének részt venni és nyel-
vi és/vagy informatikai tudásukat, képességeiket 
fejleszteni.

Ha szeretne Ön is többet megtudni a pályázat-
ról, keresse fel a  www.tudasodajovod.hu  (Tu-
dásod  a  jövőd, ékezetek nélkül) honlapot, 
ami a pályázat hivatalos honlapja. Ott részle-
tesen tájékozódhat a projekt minden elemérő. 

Ha pedig konkrét képzések iránt érdeklődik, 
keresse fel a Heuréka Nyelviskola honlapját  
a www.heurekanyelviskola.hu-t, ahol a mentorok 
további elérhetőségei is megtalálhatóak.

Megújul a 
kirándulóhely

Királyréten és az Ipoly-völgy szlovákiai részén 
fejlesztik a természetvédelmi bemutatóhelyeket, 
hogy a tanösvények, kiállítások, információs táb-
lák révén erősödjenek a térség turisztikai lehető-
ségei. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 
az Ipoly-mente Környezetvédelmi és Kulturális 
Egyesülettel (Ipoly Unió) közösen nyert 298 
ezer eurós támogatást a Magyarország-Szlová-
kia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében az októberig tartó programra. A fő cél 
a természeti értékek védelme látogatók fogadá-
sára alkalmas, de a védett területet nem károsító 
infrastrukturális fejlesztésekkel.
 A “Hegyen-völgyön” című programban felújít-
ják a két pályázó szervezet látogatóközpontjait, 
mindkét helyen új, interaktív kiállítást rendez-
nek be. A látogatóközpontok vonzáskörzetében 
három új tanösvényt alakítanak ki, a kihelyezett 
információs táblák utalást tartalmaznak majd a 
határon túli elemekre is, az internetes és a nyom-
tatott anyagok szlovák és magyar nyelven is el-
érhetőek lesznek.

A Pest megyei Szokolyához tartozó Királyréten 
az oktatóközpont bejárati részének átalakításá-
val színvonalas fogadóteret alakítanak ki, beren-
dezéseket cserélnek, és fejlesztik a látogatókat 
kiszolgáló eszközöket. 
A túrázásra, természetjárásra, kerékpározásra, 
horgászatra, lovaglásra alkalmas királyréti köz-
pont a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban találha-
tó. Közvetlen környezetével határos terület az 
Ipoly-völgy szlovákiai része, amely nagyrészt 
érintetlen állapotukban megmaradt vizes élő-
helyek láncolata. Mindkét terület a Duna-Ipoly 
Zöldút része.

A hónap híre

hirdetni szeretne?
hívja munkatársainkat a 

hónap 2 0 - á i g :
Fülöp hajnalka     tel: 30/848 5870        
 e-mail: hfulop@gmail.com
hodgyai Éva          tel.: 20/ 455 8702   
 e-mail: eva.hodgyai@gmail.com
Rákosi Ferenc       tel.: 70/ 639 6904   
 e-mail: rakosi.ferenc@infoespress.hu
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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

ELőadÁS a 
pÁRKapCSoLaTRÓL

Életminőségünket – az anyagi körülményeink 
mellett – párkapcsolatunk minősége befolyá-
solja, határozza meg leginkább. Ezért fontos, 
hogy testi-lelki társunkkal hogyan bánunk, 
hozzá miképp viszonyulunk. 

Ebben a tárgykörben tart nálunk előadást Igar 
Beatrix, mely előadást tulajdonképpen min-
denkinek ajánlunk. A párkapcsolatban/há-
zasságban élőknek, a szerelmüket még csak 
keresgélőknek, a jelenlegi partnerükkel har-
móniában avagy feszültségben élőknek egy-
aránt. 

Szeretettel várunk!

Helyszín: Csomád Művelődési Ház Könyvtár 
Olvasóterem

„Mit tegyek a boldog párkapcsolatért?” 
címmel

2013. Április 15-én, hétfőn 18 órától 
a Művelődési ház olvasótermében

Kinek ajánljuk a párkapcsolati előadást?

· Azoknak, akik szeretnék jelenlegi kapcso-
latukat harmonikusabbá tenni. Természetesen 
viták minden kapcsolatban adódnak, és ettől 
épül a két fél. Nem mindegy viszont, hogy mi-
lyen sűrűn alakulnak ki nézeteltérések, és ezek 
hogyan záródnak.

· Azoknak is ajánljuk, akik még keresik az 
életük párját, a lelki társukat.

· Ha szeretnél tenni valamit életed legfonto-
sabb területén, a magánéletében. Hiszen, ha 
a párkapcsoltunk rendben van, akkor a mun-
kánkat és minden egyéb feladatot könnyebben 
látunk el. Viszont ha a privát szféránk nem 
biztosít nekünk megfelelő hátteret, akkor min-
den mást csak fél emberként tudunk elvégez-
ni, vagy sokkal nagyobb energia ráfordítással, 
mint egyébként a feladat igényelne. 
Várunk szeretettel: Igar Beatrix előadására

Az előadás ingyenes!
Előadó: Igar Beatrix



Egyedülálló program bontakozik ki Veres-
egyházon, a Köz-Pont Ifjúsági Házban, ahol 
is a házat fenntartó alapítvány önkéntesei 
EURODESK felkészítő foglalkozást szervez-
tek nemzetközi projektekre fiataloknak.  A 
program nyitott, bárki csatlakozhat, minden-
kit szeretettel várnak. 
Tavaly ősz óta két felkészítő találkozót szer-
veztek,  ahol a Fiatalok Lendületben Program 
– FLP-  nemzetközi projektjeit ismerhették 
meg a résztvevők.  Ezen a programon a rész-
vevők megismerkedhetnek a projekt-mun-
kával,  az együttműködéssel, a nemzetközi 
kapcsolatépítéssel, idegen nyelvet gyako-
rolhatnak, a valódi szituációkban, illetve szá-
mos készségük is fejlődhet a résztvevőknek, 
amit  az életben való beváláshoz nélkülözhe-
tetlen. Pl. kommunikáció, tolerancia, problé-
ma megoldó képesség, gyors szempontvál-
tás, rugalmasság, kreativitás, nyelvi és IKT 
ismeretek, önismeret, stb. 

- A tavaly októberi beharangozó, kedvcsiná-
ló program után idén február 20-án délután 
elsősorban azokat a felnőtteket, szülőket, 
pedagógusokat vártuk, akik szívesen aján-
lanák ezeket a lehetőségeket gyermekeiknek 
vagy tanítványaiknak. - mondta el lapunknak 
Kiss Viktória, az Alapítvány elnöke, eurodesk 
koordinátor. - Ennek a napnak a programja 
azokat a gyakorlati információkat tartalmaz-
ta, amelyek segítségével felkelthetjük a fiata-
lok érdeklődését és válaszokat tudunk adni 
kérdéseikre.

Február 26-án, egy keddi napon pedig dél-
előtt 10 órától  kora délutánig, az iskolából 
kikérve őket 13-21 éves fiatalokat fogadtunk, 
akik érdeklődnek a nemzetközi projektek 
iránt, tervezik a részvételüket. Olyanokat vár-
tunk, és olyanok is érkeztek, akinek vannak 
ötleteik, amiket szeretnének megvalósítani, 
vagy éppen itt merítettek egy kis bátorságot. 
Egy gyakorlatias felkészítést szerveztünk 
számukra, hogy jobban megismerkedjünk 
egymással és a projekttel, az EU-s projektek 
keretében történő utazási lehetőségekkel, 
együttműködéssel, feladatokkal” – 
Az érdeklődők- kb. 20 fiatal- nagyrészt ve-
resegyháziak voltak, de akadt őrbottyáni és 
szadai jelentkező is. A legtöbben tizenévesek 
(13 éves kortól), de akadt néhány huszon-
éves is. A többség tanul, középiskolákban, 
gimnáziumokban főleg.  A lányok nagyobb 
arányban jöttek el, talán ez később változni 
fog, hisz az utazás, a kihívások keresése, a 
közös feladatvégzés mindkét nem számára 
egyaránt vonzó lehetőség lehet. 

  A felkészítést Csalagovits Zóra  ( TE IS Ala-
pítvány, www.teisalapitvany.hu) tartotta. A 
foglalkozás során a  részvevők megismer-
kedhettek a nem-formális tanulással, ami 

minden FLP projektet jellemez, majd megis-
merhették milyen lehetőségeik vannak. A kis 
csapat nagyon lelkes volt, sok ötletük meg-
valósításában igyekszünk segítséget nyújta-
ni. Így egy miniprojekt is elkezdett kialakulni 
a fiatalok szervezésében. 

Az érdeklődőket továbbra is szeretettel vár-
juk. A felkészítéseket és információs napo-
kat a tavasszal folytatjuk. Felajánljuk, hogy 
egyeztetett időpontban  osztályfőnöki órát 
tartunk, ahol a fiataloknak játékos formában 
mutatjuk be az Európai Polgárságot, és az 
ebben rejlő lehetőségeket.
 
Ajánlott honlapok: www.tamaszpont.net, 
Az FLP - angolul: Youth in Action -hazai hon-
lapja: www.yia.hu)
Elérhetőség: Fő út 68, Köz-Pont Ifjúsági Ház, 
tamaszpont.mop.kka@gmail.com.  
Tehát a „miniprojektről”, amit a fiatalok szer-
veznek: „Ilyen még nem volt!”

  I. Veresegyházi Ifjúsági Művészeti Nap

Egyedülálló programot szerveznek a fenti 
program keretében összegyűlt fiatalok Ve-
resegyházon. A családi-közösségi – fiatalok 
számára szervezett programról Lebek Ben-
ce, a csoport egyik tagja, őrbottyánban lakó 
gödöllői gimnazista beszél:
- Az a helyzet, hogy a pontos dátumról még 
nem született döntés (május 25. vagy június 
1.), de hamarosan  eldől ez is (a pontos idő-
pontokat és a részleteket az érdeklődők majd 
Facebookon megtalálják  Veresegyházi Ifjú-
sági Művészeti Nap címen). 

A programot most alakítjuk ki. 
Ami biztosan lesz: 

· párnacsata, 
· süteményverseny (bárki nevezhet saját  
 készítésű süteménnyel), 
· csocsó verseny, 
· fotó és rajzverseny,
· agyagozás, 
· kvízverseny, 
· bográcsos vacsora, 
· koncertek a Veresegyház és környéki  
 bandákkal, 
· napközben sportversenyek, 
· 3d kerék, trambulin... 

A program célja, hogy kicsit közelebb kerül-
jünk az európai kultúrákhoz, valamint, hogy 
alkossunk. Köszönjük, ha támogatásával 
helyi cégek, magánszemélyek segítik vállal-
kozásunkat! Természetesen minden támoga-
tással maximálisan elszámolunk. A támoga-
tást itt tudjuk fogadni: 
Elérhetőség: Fő út 68, Köz-Pont Ifjúsági Ház, 
tamaszpont.mop.kka@gmail.com.  

Az összeállítást készítette: Fülöp Hajnalka

hfulop@gmail.com

Civilek

 Egyedülálló kezdeményezés indult a veresegyházi Köz-Pont Ifjúsági Házban 
  Fiatalok Lendületben Program – hogyan válhatnak európai polgárokká a helyi fiatalok? 
  



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

Vászonképre  családi  fotót, festményt!

artmarket.hu

Soó-Der profit Kft
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

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


