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Október hónap legnagyobb kulturális szenzációja volt a térség-
központ, Veresegyház első színházának megalakulása és bemu-
tatkozó előadása.  A Veres 1 Színház alig pár hetes működésé-
vel hírnevet szerzett a Kistérségben, a közönség szinte napok 
alatt elkapkodta a bérleteket, és telt házzal zajlanak a bérleten 
kívüli előadásaik is. 
Ebben a hónapban került sor az önkormányzati választásra, 
amely a térség több településének élén hosszú idő után válto-
zásokat eredményezett, Veresegyházon viszont megerősítette 
pozíciójában a polgármestert, aki már csaknem öt évtizede irá-
nyítja a várost, és ezzel az újabb, öt évre szóló felhatalmazással 
már biztosan rekordernek számít majd az országban. 
(Cikk a 6. oldalon.)

(Fotó: Veréb József)

Itt készült
A vácrátóti MTA Nemzeti Botanikus Kert 

szobrot állított a gyűjteményt megalapító gróf 
Vigyázó Sándornak, az egykori kastélykert 
tulajdonosának. A szobor a kutatóintézeti 
központi épület közelében kapott helyet.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
 
BÖLCSŐDÉT AVATTAK CSOMÁDON 
 
 Korunk legmagasabb elvárásainak is megfelelő, napenergiát is hasznosító bölcsődét adtak át 
Csomádon 2014. október 4-én. A Szent István utcai bölcsőde zöldmezős beruházásként 24 
férőhellyel épült a Leventeföldi településrészen. A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat öt 
új munkahelyet teremt. 
 
 Klement János polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, dr. Bíró Attilát, a Dunakeszi 
Járási Hivatal vezetőjét, Pásztor Bélát, Veresegyház polgármesterét.  Az óvodások és az Esztergály Mihály 
Általános iskola tanulóinak műsora tette emlékezetessé az eseményt a mintegy kétszáz fős csomádi és a 
környező településekről érkezett résztvevő számára. Lajtos János evangélikus lelkész megáldotta az 
épületet, majd a település polgármestere az ünnepélyes szalagátvágással átadta az új intézményt. 
 A 144,77 millió forint európai uniós támogatást 45 millió forint önerővel kiegészítve teremtették elő a 
projekt fedezetét. A fejlesztés eredményeként az épületben két 60 négyzetméteres csoportszobát, 
melegítőkonyhát, két teakonyhát, gondozónői szobát, irodát, sajátos nevelési igényű foglalkoztatót és 
hozzájuk tartozó kiszolgáló egységeket alakítottak ki. A 30 millió forint értékben beszerzett új eszközökkel 
felszerelt bölcsődéhez korszerű játszóudvar tartozik, a sószoba pedig az asztmás és kruppos gyerekeknek 
nagy segítség. Az épületet teljes egészében akadály-mentesítették, a látássérültek tájékozódását pedig 
vezetősávok és braille-írásos feliratok könnyítik. Az intézmény melegvíz-ellátását, hűtését és fűtését 
kizárólag megújuló energiaforrás - napkollektor és légtechnikai hőcserélő rendszer biztosítja.  
 
 
 Projekt kedvezményezett:  Támogató: 
 Csomád Község önkormányzata  Széchenyi 2020 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.  1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
 Telefon: 06 28 366 077  http://www.szechenyi2020.hu/ 
 E-mail: kapcsolat@csomad.hu 
 
 

Közreműködő szervezet: 
Pro Regió Közép-Magyarországi  

Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
1146 Budapest, Hermina út 17. 
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A szép, igényes épület berendezése 
még hátravan

Hangulatos udvarrészlet

Klement János Polgármester és Dióssi Csaba országgyű-
lési képviselő a szalagátvágás pillanatában

A megnyitón a leendő bölcsisek is örömmel vettek részt

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

CBA Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
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Kistérségi oldal

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

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064
VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 

 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
            péntek: 8-14-ig
 

SZÓ-FOGADÓ BESZÉDJAVÍTÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 14.
 

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 12.
 
OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig 
            Kedd: 8-16 óráig 
  Szerda: 8-18 óráig 
  Csütörtök: 8-16 óráig 
  Péntek: 8-12 óráig 
  
JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 692- 695 
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

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

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácduka, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 36 30 848 5870, 

+ 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.

BOLHAPIAC–RUHABÖRZE 

 
 

 

2014. október 12. 

november 9.

2015. április 12. 

  május 10. 
 

 

 

 

Alkalmi árusítási lehetőség délelőtt 8 és 14 óra között  
csak helybelieknek és kistérségbelieknek 
a veresi piac Kálvin utca felöli területén. 

A részvétel regisztráció köteles! 

Regisztráció: veresibolhapiac@gmail.com 
Érdeklődés: 30/ 47-44-859  

VASÁRNAP–VÁSÁRNAP 

A nyugdíjasok elsőként nézhették meg a nagy sikerű előadást

 Felhívás!
Az Erdőkertesi faluház kistérségi Zsoké Klub szervezésével igyekszik otthont adni Veresegyház,  
Erdőkertes,Őrbottyán,Szada,Csomád lovasainak. Az együttműködés célja a színvonalas klubélet 

megteremtése,valamint egy munkahelyteremtő turisztikai projekt megvalósítása. 

Jelentkezés Ertinger Géza t:0628786538 email:ertinger.geza@ upcmail.hu

KÖSZÖNET
Szeretném kifejezni köszönetünket itt, az újság lapjain is azért az önzetlen ajándékért, amit a 

VERES 1 Színház  társulatától kaptunk. Október 3.- án,  19 órától ugyanis  elsőként és ingyenesen 
tekinthették meg  a Veresegyház Kistérség Esély Szociális és Alapellátási Központ nyugdíjasai  

a  ”NE   MOST  DRÁGÁM„ című előadás főpróbáját.
Felejthetetlen élmény volt mindenki számára!
Gratulálunk a Társulatnak és további sok sikert kívánunk!!!!!

                                               Novák Róza Terézia
A Nyugdíjas csoport vezetője és a nyugdíjasok

„Mindenki hozzon 
egy pár zoknit!” 

 

Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 

Karácsonyra zoknit gy jt  

a Kistérségben él  feln tt hátrányos helyzet  
emberek részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zoknikat a családsegít  szolgálatokhoz 2014. december 5.-ig kérjük 
eljuttatni. 

 

Támogatásukat köszönjük! 

  

                          Családsegít  Szolgálat dolgozói 



A helyszín stílszerűen maga is uniós pályázat révén valósulhatott meg. Alig 
néhány nappal korábban, szeptember 26-án került ugyanis sor a térségben 
egyedülálló inkubátorház ünnepélyes átadására és projektzárójára, melyen 
a létesítményt felavató dr Gémesi György, Gödöllő Polgármestere hangsú-
lyozta: „az épület önmagában nem elég a helyi gazdasági élet fellendítésére, 
azt a jövőben megfelelő, a vállalkozásokat segítő, fejlesztő programokkal 
kell megtölteni. 

A megelőlegezett jövő

A város központjában, a hajdani Rézgombos Étterem helyén felépített Inku-
bátorház-beruházás 360 millió forintba került, melyhez 157 millió forintot 
uniós pályázati támogatás adott hozzá. A létesítmény fő funkciója, hogy bé-
relhető irodái révén igényes és komfortos feltételeket biztosítson az induló 
vállalkozásoknak, illetve olyan programoknak, elképzeléseknek adjon teret, 
amelyek segítik a vállalkozók tevékenységét. Az európai „inkubációs prog-
ram”, melynek részeként az Inkubátorház létrejött, tanácsadással, határokon 
átívelő együttműködéssel, hálózatok létrehozásával serkenti az EU-n belül 
működő vállalkozásokat.
A beruházást funkciója okán „megelőlegezett jövő” –nek nevezte Csepregi 
Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, aki már ekkor, a meg-
nyitón jelezte, hogy soha nem látott mértékű fejlesztési lehetőség vár a kis-
és középvállalkozókra a 2014-2020 közötti pályázati ciklusban. Mintegy 12 
ezer milliárd (!) forint használható majd fel elsősorban munkahelyteremtés-
re, illetve kutatás-fejlesztési innovációs tevékenységre, de azok a multik is 
pályázati támogatáshoz juthatnak, amelyek együttműködnek a hazai kis-és 
középvállalatokkal. 
Az elhangzottaknak megfelelően október közepén már meg is jelentek az 
első pályázati kiírások, az igazi dömping azonban januárra várható. Brüsz-
szel ugyanis várhatóan az év végéig hagyja jóvá az összes magyar Operatív 
Programot. Elsőként kilenc pályázat jelent meg 120 milliárd forintos ke-
retösszeggel, köztük olyan korábbi „sikerprogramokkal”, mint a feldolgo-
zóiparban tevékenykedő kkv-k eszközvásárlásának támogatása, a külpiacra 
lépés segítése, illetve a fiatal, szakképzetlen munkavállalók felzárkóztatása.

Reális esélyekkel

A Rézgombos Inkubátorház történetének első rendezvénye, a Pénzügyi – 
Tanácsadói Konferencia már ezt a pályázati dömpinget vetítette elő, ezút-
tal a vállalkozók szempontjából: bemutatva, hogy a következő években kik, 
milyen területen kaphatnak majd lehetőséget, ismertetve a pályázati folya-
matot, ötleteket adva ahhoz, hogyan lehet jól élni a pályázati lehetőségekkel, 
és hogyan egészíthető ki a támogatás egyéb forrásokból is szükség esetén.
Az uniós pályázatok reálisan elérhetőek a hazai kis-és középvállalkozások 
számára - ez volt a konferencia egyik legfontosabb gondolata, és hogy a 
siker közelébe kerüljenek, alapvető az időben érkező, megfelelő információ. 
A sikeres pályázatok kulcsa ugyanis az időben történő felkészülés, az átfogó, 
célorientált szemléletmód. 
Bevezető beszédében Tóth Tibor, Gödöllő Alpolgármestere azokat az el-
képzeléseket ismertette, amelyek a városban működő vállalkozások fellen-
dítésére irányulnak a nagyobb ívű tervektől egészen az apró segítségekig, 
mint például a parkolási díj mérséklése a számukra. 
A versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot Bezerédy-
Herald Balázs, a Pro Régió Ügynökség vezető projektmenedzsere ismer-
tette, majd a vidéki vállalkozásokat nagyobb mértékben érintő agrár-és vi-
dékfejlesztési elképzelésekről számolt be hódi ágota, a NAKVI (Nemzeti 
Agrár-szaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet) osztályvezetője.
Bózsik András, az Ateknea Solutions vezető menedzsere a kutatás-
fejlesztés-innováció területen tevékenykedő cégek fejlesztési lehetőségeiről 
beszélt, majd a pályázatírás folyamatát, a tanácsadói tevékenyéget mutatta 
be Nádas Mihályné, az Arundo Kft. ügyvezetője.

Nem kell félni a pályázatoktól

Korábban két ízben is sikeresen pályázott unió támogatásra a gödöllői 
Underwater Holiday Kft. , amely tipikusan családi kisvállalkozás. Tapasz-
talataikról a pályázatok részleteiről és eredményeiről Gerháth Attila be-
szélgetett Kacsur Annamáriával, a Kistérség Újság főszerkesztőjével, élő 
interjú keretében.
A konferencia délutánját a pénzügyek, a forráshoz jutás pályázaton kívüli 

lehetőségei uralták. Biztató jövőképet festett a visszatérítendő, támogatott 
fejlesztési forrásokról Katona ágnes, a Vállalkozásfejlesztési Központ Hi-
teligazgatója, és kifejezetten vállalkozásoknak szóló termékeiket mutatta be 
Dögei Imre, az OTP Bank Nyrt. Budapest Régió mikro-és kisvállalati ter-
mékvezetője.
A vállalkozások életét megkönnyítő ügyviteli szoftverekről, például az 
egyszerűen kezelhető számlázási programról szólt Horváth Erzsébet, a 
Revolution Szoftver Kft. kereskedelmi vezetőjének ismertetője, majd a cég-
vezetők, tisztségviselők felelősségvállalásának témájában hallhattak előadá-
sokat a megjelentek dr Kovács Lászlótól, a SZIE adjunktusától, ügyvédtől, 
és Kiss viktortól, a drRisk.hu szakmai vezetőjétől.

Decemberben újra….

A Rézgombos Inkubátorházban rendezett első vállalkozói konferencia nem 
marad példa nélküli: december elején újra várják a vállalkozások kép-
viselőit, akik szívesen tájékozódnának a legfrissebb pályázati kérdésekben, 
és fontos eszköznek tartják a sikerhez az információáramlást, az együttmű-
ködést. 
Ezúttal konkrét, a 2015. évi KKV-kat érintő pályázati lehetőségekről is 
szó esik majd, Csepregi Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára 
ismerteti majd ezeket. Az év vége közeledtével az adószakértő bemutatja, 
hogyan fizethetünk kevesebbet, illetve a pályázati tanácsadó segítséget nyújt 
abban, hogy a cégek „pályázatképesen” zárhassák le az üzleti évet. A sikeres 
üzletkötéshez a jó megjelenés is fontos: a következő konferenciát divatbe-
mutató és öltözködési tanácsok is színesítik majd. 

További információ: www.arundo.hu 
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UNIÓS PÁLYÁZATOKRA KÉSZüLTEK A VÁLLALKOZÓK A RÉZGOMBOSBAN
A 2020-ig tartó operatív programokról, a hamarosan kiírásra kerülő uniós pályázati lehetőségekről, egyéb pénzügyi támogatásokról 

esett szó szeptember 30-án a gödöllői Rézgombos Inkubátorház nagytermében, az Arundo Kft. konferenciáján.

Csepregi Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a Rézgombos 
megnyitóján

Élő interjú az első Pénzügyi-Tanácsadói Konferencián
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Előttünk van még a Minden-
szentek is, de október végén 
már megérkeztek az eső sza-
loncukrok, Mikulás-figurák a 
CBA térségi üzleteinek rak-
táraiba. A választék ezekből 
természetesen egyre bővül 
majd az ünnepek közeledté-
vel, addig azonban választási 
lehetőséget nyújtanak a vá-

sárlóknak, és segítenek abban is, hogy időben fel-
készüljenek ezekből a fontos év végi kellékekből. 
Ahogyan már megszokhattuk, idén is rendelke-
zésre áll majd a népszerű csokifigurákból és sza-
loncukrokból többféle márka és minőség, hogy a 
legolcsóbbaktól a legdrágábbakig választhassa-
nak a vásárlók, igényeik és pénztárcájuk szerint.
Az évszakváltás a legjobban mégis a zöldség-és 
gyümölcspultnál érzékelhető. A hazai gyümöl-

csök közül már csak az alma tartja magát, többféle 
fajtában és különböző árkategóriában, de ez lesz a 
legfontosabb téli vitaminforrásunk.   A melegházi 
gyümölcsök még megtalálhatók ugyan, de sajnos 
már egyre drágábbak, helyettük viszont több a dé-
ligyümölcs. Megjelent már az egyik legfontosabb 
téli csemegéül szolgáló sütőtök is.
Igazi újdonságra a húsfélék között lelhetünk: a 
Centerek kínálatában megjelent a keleméri bá-
rányhús! A termék Aranyszalag-díjas termelőtől 
származik, és eddig csak a nevesebb éttermek 
kínálatában szerepelt, kifogástalan minőségű 
egészséges hústermék. Mostantól viszont otthon 
is elkészíthetők a finom bárány-ételek, melyekhez 
ez a különleges és minőségi hústermék jó alap-
anyagul szolgál, és az ára is megfizethető, hiszen 
alig valamivel kerül többe, mint az átlagos birka-
húsok.
  És ha már a húsoknál tartunk…..idén is kiváló 

liba-és kacsahús akciókra számíthatunk Márton-
nap alkalmából mind a négy térségi üzletben. A 
november 8-9-i hétvégén zajlik majd a Márton-
napi vásár mindegyik boltban, hatalmas kínálattal 
a kétféle szárnyasból: darabolva, egészben, és fel-
dogozott készítményekként is. A boltokban a hoz-
závalók is mind megtalálhatók, hiszen fűszerek és 
lilakáposzta is dukál a sültekhez.
A grillbárokban természetesen ugyancsak liba és 
kacsa menük szerepelnek majd az étlapon ebben 
az időszakban, ha valaki nem akar otthon bajlódni 
a főzéssel, ezekben is hódolhat a hagyományok-
nak.   

Nagyobb biztonság az időseknek és a gyermekeknek
Néha egészen kis dolgokon múlik az ember élete és egészsége. Olykor például azon, hogy ha baleset 
éri, vagy egészségügyi ellátására szorul, a kiérkező mentősök tisztában vannak-e esetleges korábbi 
betegségeivel, egészségügyi állapotával, vagy akár a vércsoportjával. Ha korábban is szorult már 
kórházi ellátásra, nem ismerhetik meg a zárójelentést, nem állnak rendelkezésükre friss leletek, hi-
szen ott és akkor kell dönteniük minden fontos beavatkozásról, felkészületlenül a beteg előéletéből.
Egy ésszerű ötletből megvalósult kis plasztikkártya és persze a világháló segítségével azonban meg-
oldható, hogy egy hirtelen bekövetkező sürgősségi esetben is tisztában legyenek a páciens „előéle-
tével” a mentősök.
A Dr. Card kártyát - ahogyan az egészségügyi információs rendszert nevezik – a térségben elsőként 
Erdőkertesen vezették be, az önkormányzat jóvoltából. Egyelőre 2000 kártyát, illetve ezek kezdő 
befizetését vállalta az önkormányzat, amelyeket első körben a nyugdíjasok és a 18 év alatti fiatalok 
igényelhetnek. Az első kártyák tulajdonosai október 9-én, a Faluházban vehették át a kis plasztik-
kártyákat a polgármestertől, aki hangsúlyozta: bár Erdőkertes ezzel az intézkedéssel kivívta a rend-
szert üzemeltető cégtől  ”Gondoskodó önkormányzat„ címet, ő leginkább azt szeretné, ha ezekre a 
kártyákra soha nem lenne szükség, hanem mindenki egészséges maradna és baleset sem érne senkit.
A Gondoskodó önkormányzat felirat felkerül majd a település bejáratánál, elsősorban az ide érkező 
mentősök számára, akik ebből már tudják, hogy a betegtől kérniük lehet személyes Dr. Card kártyát.
Így a betegellátás hatékonyabb lehet, és rövidebb időt is vesz igénybe.
A kártyát a kézhezvétel után regisztrálni kell – egészítette ki az információt Hammer Teréz, a Dr. 
Card képviseletében. Ezt az internettel nem rendelkező betegek a háziorvostól is kérhetik, aki szin-
tén fel tudja majd tölteni a rendszerbe a beteg leleteit, így azokat sem kell őrizgetni.
A kártya az első 2000 tulajdonosának egy fillérjébe sem kerül az önkormányzat jóvoltából, legalább-
is az első 18 hónapban, ekkor kell majd a leletkezelő szolgáltatást megújítani. A kártyákat a lakosság 
a polgármesteri hivatalban igényelheti.   

A hónap híre A hónap híre

Tapasztalatcsere önkormányzatoknak

Október 21-én Szakmai Információs Napot tar-
tottak az EU finanszírozású Államreform Ope-
ratív Program szervezetfejlesztési pályázatán 
részt vevő önkormányzatok Veresegyházon.  
A rendezvényen 10 olyan település delegáltjai 
vettek részt, amelyek sikerrel pályáztak szer-
vezetfejlesztésre, és a projektet végre is haj-
tották, illetve 5 olyan önkormányzat, melynek 
pályázata nem járt sikerrel. 
A délelőtt folyamán a nyertes pályázók (köz-
tük Veresegyház) ismertették a pályázat so-
rán megvalósult fejlesztéseiket, délután pedig 
szekcióüléseken vitatták és osztották meg egy-
mással tapasztalataikat az önkormányzatok. Az 
alapkérdés ezúttal az volt, hogyan tudnak al-
kalmazkodni a megváltozott körülményekhez, 
illetve, hogy miként tudnak takarékosabban, 
hatékonyabban működni és intézményeiket 
működtetni.
Mint a vendéglátó Veresegyház polgármestere, 
Pásztor Béla kiemelte megnyitó beszédében, 
az elmúlt két évtized az önkormányzatok szá-
mára a pályázatokról szólt, hiszen így tudtak 
fejlesztéseket lebonyolítani. Ezt a szisztémát 
meg kellett tanulniuk, és mostanra tovább is 
léphettek: a saját munkaszervezetük, intézmé-
nyük rendszerét alakíthatják korszerűbbé.
Mint Cserháti Ferenc, a veresegyházi pályázati 
iroda vezetője elmondta, a pályázat megvaló-
sítása tavaly indult, és október végén zárult: 
lényegében a rendezvény volt a projekt záró 
eseménye. Az Unió az önkormányzatok szer-
vezetfejlesztését 100%-ban támogatta, egyen-
ként mintegy 20 millió forintos támogatást 
nyújtva a vállalt és kötelező feladatok megva-
lósítására. Veresegyházon a projekt keretében 
például ügyvitel-szervezési programot helyez-
tek üzembe, és erősödött az egyes folyamatok, 
például a lakossági panaszkezelés informatikai 
támogatottsága.
 A tapasztalatcserén Budapest XXIII. kerülete, 
Dunakeszi, Nagykáta, Csömör, Fót, Budapest 
XVI. kerület, Göd, Csepel, Erdőkertes, Pilis 
számoltak be sikeres szervezetfejlesztéseikről, 
majd a délelőtti program végén a résztvevők 
meglátogatták a város intézményeit, majd a 
délután folyamán szekcióülésekre került sor. 

MÁRTON-NAPI MEGLEPETÉSEK

Az első kártyák átadása
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A hónap témája
ÖT ÉVRE  VÁLASZTOTTUNK

Október 12-én lezajlottak az önkormányzati vá-
lasztások az országban, és az új testületek első, 
alakuló ülései is nagyrészt megtörténtek a hónap 
folyamán. A megyei közgyűlésben a várakozás-
nak megfelelően a kormánypárti jelöltek kerültek 
többségbe. 

Összeült az új Közgyűlés

A helyi önkormányzatok választásának végered-
ménye alapján október 21-én megtartotta alakuló 
ülését Pest Megye Közgyűlése. A megválasztott 
képviselők az alakuló ülésen átvették mandátu-
mukat, valamint letették az esküt, és megválasz-
tották az új megyei közgyűlés tisztségviselőit. A 
Pest Megyei Területi Választási Bizottság elnö-
ke, dr. Kenéz Tibor beszámolt az október 12-én 
tartott önkormányzati választás eredményéről: a 
Fidesz-KDNP 23, a Jobbik 8, az MSZP 5, a DK 
4, az LMP 3 mandátumot szerzett a 43 tagú köz-
gyűlésben.

Pest Megye Közgyűlése a jelenlévő képviselők 
39 szavazatával Szabó Istvánt választották meg a 
közgyűlés elnökének. Szabó István 2009 és 2014 
között Pest Megye Közgyűlésének alelnöke volt. 

Változások a Kistérségben

A Veresegyházi Kistérségben öt települé-
sen változott meg a polgármesterek személye:  
Vácdukán, Vácrátóton, Csörögön, Galgamácsán 
és Őrbottyánban. (Őrbottyán már nem tagja a Kis-
térségnek, de mivel a térségi települések fogják 
körbe, fontos, hogy megismerjük az ott zajló vál-
tozásokat.) A többi településen továbbra is több 
ciklus óta tevékenykedő polgármestereket bíztak 
meg újra, köztük, de az országban is egyedülálló 
rekorder Pásztor Béla, Veresegyház polgármeste-
re, aki összesen 49 éve irányítja a települést. 

Eredmények:
Csörög 
 Polgármester : Hegedűsné Kripák Ildikó   
   Képviselők: Antal Péter, dr. Bonyhády  
 Elemér László, Gergely László, Grancsa Péter,  
 Heltai Zsófia, Pataki Ferenc Józsefné

Csomád 
 Polgármester: Klement János  
 alpolgármester Matejka Márton
   Képviselők: Miklecz Mihály, Szőnyi Tamás,  
 Stipka István, Tompa János, Tóth László                
                  
Erdőkertes 
 Polgármester : dr Pásztor László 
  Képviselők: Hollósi Jánosné, Bakos   
 István,Nagyné Gódor Csilla , Kopeczky Alajos  
 Ferenc, Varga Bokor Zsuzsanna, Boldizsár  
 Dániel, Galló György,  Hack István 

Galgamácsa
 Polgármester: Ecker Tamás 
   Képviselők: Kovács Béla, Dr. Kovács Sándor,  
 Móricz Máté, Rózsai Piroska Éva,  Maczó   
 Bertalan, Holló Péter

Őrbottyán
 Polgármester: Kmetty Károly
   Képviselők: Benedek Éva, Cserepka András,  
 Csernákné Szoboszlai Szilvia, Dékány András,  
 Kiss László István,  Kollár Sándor, Lehoczky  
 Enikő,  Szabó István Ferenc

vácduka 
 Polgármester: Makkos László Tamás 
   Képviselők: Fézler Zsoltné, Rákóczi Istvánné,  
 Kalkó Gedeon Géza, Kucsera Csaba,  Borgulya  
 János Róbert, Csepreginé Nagy Gizella Ildikó

vácegres 
 Polgármester: Dudás Jánosné
   Képviselők: Berczeli Árpád, Csányi János,  
 Drenyovszki László,  dr. Somody Imre

váchartyán
 Polgármester : Koblász Sándor     
   Képviselők: Bercse Dezső, Dézsi Ferenc,   
 Horgász Marianna, Lassú János, Nagy Kornél,  
 Simonné Vizler Ágnes

Váckisújfalu
 Polgármester : dr. Sajó Gyula
   Képviselők: Boron Tamás László, Haraszti  
 Csaba, Piri Gábor, Szilágyi Gábor János

vácrátót 
 Polgármester: Spiegelhalter László
   Képviselők: Csonka Ferencné, Horváth  
 Mátyás, Lukács Balázs, Lukács Bálint, Szlovák  
 Ferenc, Wildmann Erika

Veresegyház
 Polgármester: Pásztor Béla
   Képviselők: Nagy István, Kosik József, Harcos  
 György, Szénás Zsoltné, Marik György,  
 Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina, Tóth Sándor,  
 Bobál Imréné, Gáncs Gábor, Leviczki Tamás,  
 Szalontai Boldizsár

Veresegyházon október 22-én tartotta alakuló ülé-
sét a képviselő-testület, melyre meghívást kaptak 
az önkormányzati intézmények vezetői is. Az 
első ülésen jelen volt dr. Tuzson Bence, a város 
országgyűlési képviselője.
Pásztor Béla, aki már ötödik évtizede megingat-
hatatlanul áll a település élén, köszöntötte a meg-
választott képviselőket, és köszönetet mondott a 
szavazatszedő bizottságok tagjainak a szavazás 
során végzett munkájukért. „A város akkor lesz jó 
és élhető mindenkinek, ha a dolgok jól mennek” – 
jelentette ki a polgármester, áldozatos szolgálatra 
kérve ennek érdekében a képviselőket. 

A köszöntő után került sor a polgármesteri, majd 
a képviselői eskütételre, illetve a megbízólevelek 
átadására.
Az új testület ezt követően megválasztotta a tiszt-
ségviselőket. Veresegyháznak főállású alpolgár-
mestere lesz ezután Kvaka Ferenc személyében, 
miután a képviselők egy tartózkodással elfogad-
ták jelölését. Társadalmi alpolgármesterként dr. 
Csécsyné dr. Drótos Edina és Kosik József vesz 
majd részt az elkövetkező öt év önkormányzati 
munkájában. A testület döntött a bizottsági elnö-
kök és tagok személyéről is, illetve megalkotta 
a tiszteletdíjakról szóló rendeletet. Ennek értel-
mében a képviselők alapdíja 80.000 Ft/hó, a bi-
zottsági elnökök pótdíja 60.000 Ft/hó, a tagoké 
30.000 Ft/hó. A két társadalmi megbízatású al-
polgármester juttatása 183.225 Ft/hó, a főállású 
alpolgármesteré 471.200 Ft/hó. Az árak bruttóban 
értendők, ezen felül az alpolgármesterek 15%-os 
költségtérítésben is részesülnek havonta.
Zárszavában Pásztor Béla felhívta a képviselők 
figyelmét, hogy sok még a teendő a városban, 
amelyet ma az ország ötödik legfejlettebb tele-
püléseként emlegetnek, annak érdekében, hogy 
a világon bármilyen összehasonlításban megállja 
a helyét. Hangsúlyozta, hogy ennek érdekében 
pártállástól függetlenül minden egyes képviselő-
vel együtt kíván működni. A testület legelső fon-
tos feladata az lesz az elkövetkező hat hónapban, 
hogy elkészítse a ciklus programját, melyben a fő 
fejlesztési területek az oktatás, a sport lesznek, a 
megvalósítandó legnagyobb feladatok pedig a ter-
málfürdő és az új katolikus templom megépítése. 
A polgármester kiemelte, hogy a következő öt év-
ben nem maradhat egyetlen, a városban élő ember 
sem ellátatlanul, munka nélkül, segítség nélkül, 

és a környező, kisebb településeknek is támaszt 
nyújt majd Veresegyház.
Dr. Tuzson Bence szintén a munkához juttatás 
fontosságát hangsúlyozta, hiszen a kormányprog-
ramban is kiemelt szerepet kap a munkahelyte-
remtés. „Olyan öt év következik, ami tényleg 
munkával kell teljen, ebben  a vállalkozásfejlesz-
tés és a munkahelyteremtés az egyik legfontosabb 
feladat” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a politikai 
hovatartozás ellenére is fontos a képviselők ösz-
szefogása ezek érdekében. Véleménye szerint a 
térségben Veresegyház húzóerőt képvisel, amely 
a többi településnek is segítségére lesz a fejlő-
désben. A cél, hogy az emberek gazdagodjanak 
anyagi javakban és lélekben egyaránt, és ehhez 
minden segítséget megígért a maga részéről. 

Megkezdődött az őszi- téli átállás 

A hideg évszakban bekövetkező balesetek 
jellemző oka, hogy a közlekedés résztvevői 
nem a megváltozott időjárási-, út- és látási 
viszonyoknak megfelelően vezetnek, míg az 
észlelhetőség hiányosságai elsősorban a ke-
rékpárosok és a gyalogosok részére jelentenek 
megnövekedett kockázatot.  
A fentiekre tekintettel fogadják meg a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Ba-
leset-megelőzési Bizottságának tanácsait.  
 

Járművezetők: 

• A járműveket ajánlatos átnézni. Ellenőrizzék 
a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer 
állapotát, valamint tartsanak maguknál jégka-
parót, jégoldó spray-t, valamint használjanak 
megfelelő ablakmosó folyadékot. 
• Hosszú utazás esetén – főként a téli időszak-
ban – szükség lehet meleg ruhára, takaróra, va-
lamint megfelelő mennyiségű élelmiszerre és 
italra.
• Tartsanak nagyobb követési távolságot, hi-
szen a romló látási viszonyok miatt nőhet a 
reagálási képesség és előfordulhat, hogy későn 
veszik észre az Önök előtt álló akadályt. 
• Szereltessék fel a téli gumiabroncsokat, me-
lyekkel a hideg, csapadékos időben biztonsá-
gosabb úttartással lehet közlekedni. Vészféke-
zés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság. 
Ilyenkor a téli gumi életet is menthet.
• Elindulás előtt tájékozódjanak az időjárási- 
és útviszonyokról, valamint az esetleges for-
galmi változásokról. 
• A korlátozott látási viszonyok miatt a gya-
logosokat nehezebben lehet észrevenni, ezért 
fokozott óvatossággal közelítsék meg a kijelölt 
gyalogos- átkelőhelyek, az iskolák és busz-
megállók környékét.  
• A látótávolság csökkenésével a féktávolság is 
csökken, ezért mindig az út- és látási viszonyok-
nak megfelelően válasszák meg a sebességüket.  

Kerékpárosok és gyalogosok

• Sajnos ebben az időszakban kiemelt baleseti 
okként jelenik meg a kerékpárosok és a gyalo-
gosok kivilágítatlansága, valamint a jó látha-
tóságot biztosító ruházat hiánya. Ezért mindig 
gondoskodjanak – megfelelő világító berende-
zéssel, fényvisszaverő mellénnyel vagy ruhá-
zattal – a láthatóságról. 
• A kijelölt gyalogos- átkelőhelyen akkor 
kezdjék meg az átkelést, ha meggyőződtek ar-
ról, hogy az elsőbbséget megadták Önöknek. 
Kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel 
és türelemmel közlekedjenek, legyenek figye-
lemmel egymásra!

A hónap híre
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AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ 

NOVEMBERI PROGRAMJAI

Egész hónapban látható (Klub I.)
Kamarakiállítás SZÉP ERNŐ EMLÉKÉRE
Szép Ernő író és munkaszolgálatos társainak 
sorsa az erdővárosi téglagyárban
A belépés díjtalan!

November 11-ig látható  Az Építő”
„Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba 
kerültem”
Kós Károly világa című kiállítás
A belépés díjtalan! 

2014. november 7. (péntek) 10.00 óra
„EGY KICSIT MÁS” EGÉSZSÉGNAP
Szűrések, tanácsok az egészséges táplálkozáshoz 
és életmódhoz, előadások, ajánlott élelmiszerek, 
kóstolók, stb. 14.00-18.00-ig VÉRADÁS 
A belépés díjtalan, de egyes vizsgálatokhoz TAJ-
kártya szükséges! Kétóránként tombolasorsolás!

2014.  november 7. (péntek) 19.00 óra
Zenés-táncos est a No Smoking! BUDAPEST 
BAND zenekarral
Asztalfoglalás november 5-ig
Jegyár: 800.-Ft

2014.  november 8.  9.oo-12.oo 
BABARUHA-BÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határ-
ideje: okt. 30.!)
A részvétel díjtalan!

2014.  november 8.  13.oo-16.oo 
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!”
Bolha-piac (részletesen alább!)
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határ-
ideje: okt. 30.!)
A részvétel díjtalan!

2014. november 9. (vasárnap) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN” Túra 
a Pilisben
A belépés díjtalan!

2014. november 9. (vasárnap) 9.00-16.00 
Pest Megyei Sakk Csapatbajnokság (Szuper-
csoport)

Erdőkertes – Érd
TÜDŐSZŰRÉS: NOVEMBER 12-17-ig

2014. november 13-14. (csütörtök-péntek) 
egész-óránkénti kezdettel
Mesél az ég! - Karnyújtásnyira az Univerzum!
Az UTAZÓ PLANETÁRIUM előadásai mind-
két nap 8.00-17.00 óráig, szervezett óvodai és 

iskolai csoportoknak. A délutáni előadásokra 
kizárólag elővételben jegyet lehet váltani, ára: 
600.-Ft/fő
 1. Aba és Lana: Űrkalandozások – Utazás a  
  Naprendszerben
 2. A Csillagos ég rejtelmei – Tájékozódás az  
  égbolton – a csillagképek érdekességei és  
  Naprendszerünk bolygóinak megismerése
 3. Back to the Moon for Good - Visszatérés a  
  Holdra - egyszer és mindenkorra!
  (eredeti angol nyelvű előadás magyar narrá- 
  cióval)
A műsor részletesen külön plakátokon olvasható.

2014. november 15. (szombat) 18.00 óra
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Az erdőkertesi Öntevékeny Kézimunkakör 
varrott gobelinjei
A belépés díjtalan!

2014. november 28. (péntek) 11.00 óra
„Neumann-Nap” plenáris eseménye a színház-
teremben – a Neumann J. Ált. Iskola rendezvé-
nye

2014. november 28. (péntek) 11.00 óra
A KÖZSÉGI ADVENTI KOSZORÚ KÖ-
ZÖSSÉGI DÍSZÍTÉSE

folytatás a 8. oldalon....

1. hét   november 6 – 12    
 

13.30     Csak 8-9-én vetítjük!   Akciós helyár 590 Ft!
POSTÁS PAT – A MOZIfILM 3D   
szinkronizált angol-amerikai animációs film 88 perc, Korhatár: kn
Postás Pat egy kisváros köztiszteletnek örvendő tagja, szerető családja mellett a 
helyi lakosok is nagy becsben tartják. Pat barátságosan, szívélyesen végzi postás 
teendőit, amelyben legnagyobb segítségére macskája, Jess van. Egy nap jelentkezik 
a népszerű tehetségkutató versenybe, ahol nagy meglepetésre kiderül, kiváló ének-
hangja van. Bejut az élő adásban sugárzott döntőbe, amitől a kisvárosi postást mind 
inkább elragadja a média és a hírnév. 

15.15    20.00
CSILLAGOK KÖZÖTT
szinkronizált amerikai misztikus sci-fi 169 perc,  Fsz : Matthew 
McConaughey, Anne Hathaway, Előzetes korhatár: 12
A legendásan titkolózó rendező új sci-fijéről annyit már tudni, hogy csupa sztár 
működik közre benne és a csillagok között játszódik. Tudósok felfedeznek egy fé-
reglyukat az űrben, és egy csapatnyi felfedező meg kalandor nekivág, hogy átlépje 
mindazokat a határokat, amelyeket addig áthághatatlannak hittünk: túl akarnak lép-
ni téren és időn.  

18.15
AMNÉZIA
szinkronizált amerikai misztikus thriller 92 perc, Fsz: Nicole Kidman, Colin 
Firth, Mark Strong, Korhatár: 16
Christine minden nap újra kezdi az életét. Reggel egy idegen férfi mellett ébred, meg-
rémül, és amit hall, még jobban összezavarja. A férfi elmondja neki, hogy autóbaleset 
szenvedett. Egy pszichiáter biztatására, videó naplót vezet, mely lehetővé teszi, hogy 
a lassan éledő emlékképek megmaradjanak. Christine előtt egyre több régi részlet 
dereng fel - és az élet, ami fokozatosan összeáll belőlük, egészen más, mint amit a 
férje mesél neki. Talán semmi sem igaz. 
 

 2. hét    november 13 - 19

13.30    Csak 15-16-án vetítjük!  Akciós helyár 590 Ft!
BOGYÓ ÉS BABÓCA 3 RÉSZ.   
magyar mesefilm 70 perc, Korhatár: kn
       
15.15   20.15   
JOHN WICK
szinkronizált kínai-amerikai akció-thriller 96 perc , Fsz : Keanu Reeves, 
Bridget Moynahan, Willem Dafoe. Előzetes korhatár: 16
John Wick  nyugodt életre vágyik. Magányosan akarja tölteni a napjait: ku-

tyája, sportkocsija, üres, hideg lakása éppen elég neki. De egy nyugdíjas bér-
gyilkos nem pihenhet. És amikor bántják, ő sem marad tétlen. Egyetlen em-
ber harcol gengszterek és bérgyilkosok egész hadserege ellen, New York pedig 
valódi csatatérré válik. És az őrült, véres ütközetben mégsem egyértelmű, ki 
fog győzni: a gyilkosok légiója vagy a magányos harcos. Hiszen ő John Wick. 

17.15   
CSILLAGOK KÖZÖTT
szinkronizált amerikai misztikus sci-fi 169 perc, Fsz : Matthew 
McConaughey, Anne Hathaway, Előzetes korhatár: 12 

3. hét november 20 - 26  

14.00  Csak 22-23-án vetítjük!  Akciós helyár 590 Ft!
VILLÁM ÉS A VARÁZSLÓ 3D         
szinkronizált belga animációs film 85 perc, Korhatár: 6

16.00   18.15
AZ ÉHEZŐK VIADALA: A KIVÁLASZTOTT I. RÉSZ
szinkronizált amerikai akció-sci-fi 125 perc, Fsz: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam Hemsworth, Előzetes korhatár:12
Miután az összeesküvők a 13-as körzetbe menekítették az ellenállás szimbólumává 
váló Katnisst, találkozik Coin elnökkel és barátaival. Katniss vonakodva bár, de az 
ellenállás élére áll, hogy megmentsék Peetát és végleg leszámoljanak az elnyomó 
Snow elnök rezsimjével.

20.30
JOHN WICK
szinkronizált kínai-amerikai akció-thriller 96 perc , Fsz : Keanu Reeves, 
Bridget Moynahan, Willem Dafoe, Előzetes korhatár: 16

 
4. hét november 27 – december 3  

16.15   18.15    29-30-án 14.15-kor is!
A MADAGASZKÁR PINGVINJEI 3D
szinkronizált amerikai animációs film 
Előzetes korhatár:kn

20.15   
AZ ÉHEZŐK VIADALA: A KIVÁLASZTOTT I. RÉSZ
szinkronizált amerikai akció-sci-fi 125 perc 
Fsz: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Előzetes kor-
határ:12

A Gödöllői Filmszínház novemberi műsora
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....folytatás a 7. oldalról

2014.  november 29. (szombat) 14.00
ULTI-KLUB
A belépés díjtalan!

2014. november 30. (vasárnap) 17.00 óra
NOSZTALGIA KLUB
Belépés: klub-tagsági kártyával

***

Decemberi előzetes:

2014. december 5. (péntek) 16.00 óra 
MIKULÁSBÁL  a Neumann J. Ált. Iskola di-
ákjainak

2014. december 9. (kedd) 15.00 és 17.00 óra 
Adventi készülődés, 15.00 gyermekeknek 
(részvételi díj: 300.-) 17.00 felnőtteknek (rész-
vételi díj: 500.-)

2014.  december  13.  (szombat)  9.00-12.00  
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

Kiegészítve kamasz- és felnőtt ruha börzével
Stand-díj: 500.-Ft (előzetes bejelentkezés: dec. 
5-ig!)
A belépés díjtalan!

A KÖZSÉGI ADVENTI KOSZORÚ köré 
csoportosított események: áhítatok minden va-
sárnap
Adventi programok a Szent István parkban:
november 30-án 18.oo-kor  Ökumenikus áhítat  
–  Községi Adventi rendezvény I.
 7-én 15.oo A FALU LÁNGJA, Karácsonyi   
 borparádé – Községi Adventi rendezvény II.  
 14-én 15.oo órától Adventi Udvar – Községi  
 Adventi rendezvény III. (óvodai, iskolai vásár)
 21-én 18.oo Karácsonyi Hangverseny  – Köz- 
 ségi Adventi rendezvény IV. 
A belépés díjtalan!

2014. december 15. (hétfő) 15.00 óra
GyeRMeKKARáCsONy Az eszAK 
ReNdezéséBeN
a BELÉPÉS MEGHÍVÓVAL

  Pallag Katalin

fELHÍVÁS SZÜLŐKNEK!

Nyilvánvaló, hogy még az előtt kell megállí-
tanunk a kábítószer használatot, mielőtt még 
elkezdődne.

Az Esély Szociális Alapellátási Központ szer-
vezésében Szülők Akadémiája címmel elő-
adást tart a Gödöllői Rendőrkapitányság mun-
katársa a drogokkal kapcsolatos legfontosabb 
információkról.

Várjuk azokat a szülőket, akiknek kamaszko-
rú gyermekük van, és érdekli a rendőrség és 
a gyermekjóléti szolgálta e területet szerzett 
tapasztalata és ismerete. Meg akarják tudni, 
mik a veszélyek, mire kell figyelniük, hogyan 
ismerhetik fel a problémát és kikhez fordulhat-
nak segítségért.

Előadás időpontja:
 Veresegyház, 2014.december 02. 16.00 óra
  Helyszín: Esély Szociális Alapellátási  
  Központ Nappali Melegedője, 
  Veresegyház,  Fő u. 108.
 Erdőkertes, 2014. december 04. 16.00 óra.
  Helyszín: Esély Szociális Alapellátási 
  Központ, Erdőkertes, Fő u. 51.
Regisztráció szükséges, mivel 30 főnél több 
érdeklődőt nem tudunk fogadni.
Regisztráció az alábbi telefonszámon, vagy 
személyesen a fenti címeken:
Veresegyház:  06-70-333-00-01
Erdőkertes:  06-70-380-61-31

 Nagyné Gódor Csilla
 intézményvezető

Veresegyházi kulturális programok
November 7. : 18 óra  Kiállítás megnyitó:  
  Szekeres Erzsébet textilművész: Mézes-bábos    
  textilfaliképek  
  Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
 
November 8. : 16 óra Moldvai táncház  
  Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

November 9.: 10 óra Vásár- és fesztivál- Márton-napi vásár- és fesztivál 
  Szabadidős és Gazdasági  Innovációs Centrum udvara

November 14.: 19  óra  Veres 1 Színház: A kaktusz virága 
  Váci Mihály Művelődési Ház
 
November 13.: 10 óra Veres 1 Színház:  Eltüsszentett birodalom  
  Váci Mihály Művelődési Ház
 
November 14.: 10 óra Veres 1 Színház:  Eltüsszentett birodalom 
  Váci Mihály Művelődési Ház

November 15.: 19 óra Veres 1 Színház: A kaktusz virága  
  Váci Mihály Művelődési Ház

November 25.: 19 óra Bödőcs Tibor önálló estje  
  Váci Mihály Művelődési Ház

November 28.: 14 óra Veres 1 Színház: Eltüsszentett birodalom 
  Váci Mihály Művelődési Ház

November 30.: 16 óra Kolompos táncház 
  Váci Mihály Művelődési Ház

December 7.: 17 óra Családi vetélkedő- Veresegyház, Szeretlek! 
    Mézesvölgyi Általános Iskola

December 12.:  18 óra Kiállítás megnyitó- Együttállás - helyi művészek  
  csoportos tárlata 
  Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

December 19.:  20 óra lORd koncert    
  Váci Mihály Művelődési Ház

A hónap híre
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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

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! oldalán is! 

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•
Kacsur Annamária (veresegyház és környéke)

tel.: 30 /468 6686
akisterseg@freemail.hu

•
fülöp Hajnalka (A Kistérség Újság a 
facebookon: Kistérség Veresegyházi)

•
Apróhirdetés felvétel: 

Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 
sportrészleg

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

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!

leGyeN Az 
ISMERŐSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

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

www.eleteroforras.hu

ELHÍZÁS = BETEGSÉG

Fogyj le! Van elérhető megoldás! 
Ezzel a módszerrel nem szaladnak vissza a kilók.
Megmutatom neked, hogyan csináld meg Te is.
Egyeztess időpontot tanácsadásra most: 06 70 424 00 16

Ha túlsúlyod van, akkor többszörösen megnő a cukor-
betegség/ diabétesz, magas vérnyomás, szív- és érrend-

szeri betegségek vagy a stroke kialakulásának kockázata. 

Tudtad, hogy a túlsúlytól beteg lehetsz, hogy a  túlsúly 
nem esztétikai, hanem egészségügyi probléma?

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

Cél: évente minimum 100 nő munkavállalási esélyének javítása

Gödöllő, 2014. október 15. – A nők munkavállalási esélyeinek javítását, különösen a gyesről, 
gyedről visszatérő kismamák segítését tűzte ki fő célul a Gödöllőn ma induló Nóra-Pont. A GAK 
Nonprofi t Közhasznú Kft. gondozásában megnyíló segítőközpont vezetői úgy vélik, hogy noha 
évről évre lassú ütemben ugyan, de nő a nők foglalkoztatottsága, a gyesről, gyedről visszatérők 
esetében azonban a sikeres munkához jutásban különösen fontosak a visszatérést segítő tanács-
adói szolgáltatások. Ebben nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget a Nóra-Pont munkatársai.

A NŐK MUNKAERŐPIACI ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT
www.norahalo.hu

NÓRA-PONT GÖDÖLLŐ
Palánta Családi Napközi és szilház Közösségi tér, 

Szilhát u. 14.
tel.: 06 30 596 8002

e-mail: munkavallalas@gak.hu

A Nóra-Hálózatról

A JÓL-LÉT Alapítvány kezdeményezésére lét-
rejött Nóra-háló az első országos, független 
munkaerő-piaci szakmai hálózatként a nők ké-
pességeinek és tehetségének érvényesülését, a 
munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremté-
sét segíti. A gyermekvállalást követő gondozás-
sal töltött évek után munkát kereső nők 2014-
től az ország 11 városában számíthatnak a 
tucatnyi civil szervezet összefogásából alakult 
Nóra-hálózat segítségére. A Nóra-háló projekt 
célja egy 10 régióra kiterjedő munkaerő-pia-
ci és anti-diszkriminációs tanácsadói hálózat 
létrehozása. A helyi Nóra-pontok tanácsadói 
2015 végéig kb. 5000 nő számára nyújtanak 
munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs ta-
nácsadást. Támogatják a helyi munkáltatókat a 
munka és magánélet összhangját mindkét nem 
számára biztosító munkahelyek kialakításában, 
a nemek közti egyenlőség elősegítésében helyi 
szinten rendezvények szervezésével.

2014 elején indult útjára a Nóra-Hálózat, mely-
nek célja, hogy elősegítse a nők képességének 
és tehetségének érvényesülését, kibontakozását, 
javítsa munkavállalási esélyeiket, illetve előmoz-
dítsa a nemek közötti esélyegyenlőség megte-
remtését. A Nóra-Hálózat pontjai mától, Gödöllő 
csatlakozásával összesen 11 városban érhetők el. 
A hálózat tagszervezetei hisznek abban, hogy a 
nők megerősítése, gazdasági függetlenségük biz-
tosítása a gazdasági és társadalmi fejlődés alapja, 
a nők és férfi ak közös érdeke.

„A GAK Nonprofi t Közhasznú Kft. Társadalmi 
Diverzitás Programján keresztül több éve foglal-
kozik hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci 
integrációjával, így többek között gyesről, gyed-
ről visszatérő kismamák segítésével” – mondta el 
Csapó Beatrix, a program gödöllői koordinátora. 
„Olyan önkéntes tanácsadói hálózatot hoztunk 
létre a Nóra-Hálózathoz kapcsolódva, mely valós 
munkaügyi tapasztalatokkal, HR ismeretekkel, 
képzési tanácsadással, TB és bérügyi ismeretek-
kel, coach-alapú tanácsadási módszertannal tudja 
segíteni célcsoportunkat. Eddigi, a kisgyermekes 
nők felé indított programjaink tapasztalatai alap-
ján úgy látjuk, hogy ezek a tanácsadói szolgáltatá-
sok nélkülözhetetlenek a sikeres visszatéréshez” 
– tette hozzá a program koordinátora.

A Gödöllői Kistérségben nagyságrendileg 3000 
regisztrált aktív álláskereső van, melynek mint-
egy fele nő. A Nóra-Pont elvárása, hogy évente 
minimum 100 nőt tudjanak segíteni ingyenesen 
igénybe vehető tanácsadói szolgáltatásokkal a si-
keres munkához jutás érdekében. „Látnunk kell 
– tette hozzá Csapó Beatrix – európai statisztikák 
alapján, hogy azokban az országokban, ahol a 
nők foglalkoztatási szintje nagyobb, ott nagyobb 
a születésszám is, mely öregedő társadalmunk 
miatt sem elhanyagolható kérdés.” 
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Vargabetű Könyvesbolt
Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ  

 
Nem tudja mit ajándékozzon, mi segítünk, 

mert könyvet adni és kapni jó!

Nem tud minket személyesen felkeresni az
üzletünkben, nem probléma, mi ebben is

tudunk segíteni!

Rendelését leadhatja telefonon, email-ben, a 
facebook-n és a weboldalunkon és mi már 

visszük is, akár hétvégén is!
A füstjelek fogadásán még dolgoznunk kell egy kicsit!

Ingyenes házhozszállítás 
Veresegyházon!

06 28 389 042    vargabetu2@invitel.hu

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt

vargabetukonyvesbolt.hu

A MÁV elnyerte a vasúti építészet 
Oscar-díját a Pest megyei állomás-

épületek felújításával

A Budapest-Újszász vasútvonal állomásépü-
leteinek felújítása és új típusépületek építése 
projektjével a MÁV Zrt. elnyerte a vasúti épí-
tészet Oscar-díját, a Brunel-díjat, amelyet szer-
dán adtak át Amszterdamban.

A vonalon jellegzetesen előforduló, szinte 
azonos típusépületek (Maglódon, Mendén, 
Sülysápon, Tápiószecsőn, Tápiószelén, Tápió-
györgyén) az eredeti tervek és fotók felhaszná-
lásával műemléki igényű rekonstrukción estek 
át, miközben korszerű szerkezetet, energiata-
karékos világítást, vandálbiztos és víztakaré-
kos mosdókat és komfortos padlófűtést kaptak.
Talán a Kistérségünkben található, elhanya-
golt állomásépületek, főleg a romos csomádi 
állomás is reménykedhet hasonló elbánásban 
a jövőben? 

Helyszín: 
Mézesvölgyi Általános iskola tornatermében.
(2112 Veresegyház, Mogyoródi u 5-7.)

Időpont: November 9. vasárnap, 8-21 óra között. 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

Nevezésed előzetesen küldd el e-mailben az istvan.letanoczki@
wellcamino.hu címre. (Név, szül. dátum, lakhely). 2014.11.07-ig! (Hely-
színen korlátozottan elfogadunk nevezést, szigorúan 7.45 és 9.45, 12.45 
és 14.45-ig!) 

A verseny célja: a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehető-
ség biztosítása a veresegyházi és az amatőr sportoló lakosság számára. 
Ahonnan a nevezőket várjuk most a Galaxis -tagok mellett: Veresegyház, 
Erdőkertes, Szada, Őrbottyán, Vácegres, Galgamácsa, Aszód, Vácduka, 
Vácrátót, Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Gödöllő, Isaszeg, Csömör városok.

Kategóriák: akár 10 kategóriában!  
  
Gyermekek : 
 -  8.00. 3 fi úkategória (7-12, 13-15, 16-18 év) 
 - 10.00 2 leánykategória (7-12,13-18 év)
 - gyermek páros (amennyiben az időbeosztás engedi)

Felnőttek:
 - 13.00. női felnőtt amatőr
 - 13.00. hobby férfi  felnőtt (teljesen amatőr, nem játszik csapatban)
 - 15.00. amatőr férfi  felnőtt (max. MOATSZ Pest megyei bajnokság „B” 
  ill. Bp. kerület II. bajnokság)
 - 15.00. haladó férfi  felnőtt (max. MOATSZ Pest megyei bajnokság „A” 
  ill. Bp. kerület I. bajnokság)
 - Felnőtt összevont páros, az egyéni mérkőzések után (egyenes kieséses
  vagy csoportküzdelmekkel.) 

Gyerekek esetében amatőrök jelentkezését várjuk, azaz akik MOATSZ 
versenyengedéllyel   nem  rendelkeznek és nem indultak ranglistaverse-
nyen.Várunk/várjuk a családot szeretettel. 

Egyéb információ: A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoport-
mérkőzések, majd egyenes kiesés) történik. A verseny 3 nyert játszmás mér-
kőzésekkel, 12  db asztalon  8 db Donic és 3 db Butterfl y  és 1 db Joola 
asztalon zajlik. A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ  
szabálykönyvében foglaltak az irányadók. Étkezni, inni csak a tornatermen 
kívül lehet. A szervező fenntartja a verseny lebonyolításában való változ-
tatás jogát. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. 
(Szükséges: saját ütő, sportruházat, sportcipő).

Kapcsolat: Letanóczki István
Tel: +36 30 9000-175

e-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu

Akár hétvégén is!

7.Veresegyházi, amatőr asztalitenisz verseny
  gyerekeknek, felnőtteknek 

Veresegyház Város Önkormányzata főtámogatásával a Galaxis Asztalitenisz Klub szervezésében.

A hónap híre



Október 4-én a szokottnál is jóval nagyobb 
volt a forgalom a GE veresegyházi, Kisrét 
utcai gyárában: ekkor rendezte lassan már 
hagyományosnak számító nyílt napját a vál-
lalat, amelyen a munkalehetőségek iránt ér-
deklődők és családtagjaik megtekinthették 
magát a gyárat, és közelebbről megismerhet-
ték az itt folyó tevékenységet.
Az idei esemény különlegességét jelentette, 
hogy ebben az évben ünnepli a vállalat ma-
gyarországi jelenlétének 25. évfordulóját. 
Ekkor, negyed századdal ezelőtt vásárolták 
meg a Tungsramot, és indult el az a fejlesz-
tési folyamat, melynek eredményeképpen a 
GE ma már valamennyi üzletágával jelen van 
hazánkban, és a legnagyobb amerikai befek-
tetőnek számít Magyarországon.
A nyílt nap alkalmával előzetes regisztrációt 
követően fogadták az érdeklődőket az ud-
varon elhelyezett információs sátraknál, a 
színpadon fúvószene és táncbemutatók szó-
rakoztatták az érkezőket a városi iskolák és 
művészeti csoportok jóvoltából. A vendége-
ket a gyár egy rétesre és üdítőre is vendégül 
látta, és apró ajándék nélkül se távozhatott 
senki. A programban többféle előadás is sze-
repelt, és amíg erre várakoztak, kisvonaton, 
szakszerű túravezetés mellett bejárhatták a 
hatalmas gyártócsarnokot, a gyakorlatban 
megtekintve az itt folyó különböző munka-
folyamatokat, a kész termékeket, betekintést 
nyerve a gyár jól szervezett és kulturáltan 
zajló napi munkájába.

Az előadások – külön-
külön a szellemi, fizikai, 
illetve a gyakornoki po-
zíciók iránt érdeklődők-
nek – a központi előadó-
teremben zajlottak, és 
többek csodálkozására 
bebizonyosodott, hogy a 
GE légköre valóban más, 
mint a hagyományos 
nagyvállalatoké. Lencsés 
Gergő, a gyár igazgatója 
ugyanis nemcsak azt mu-
tatta meg, hogy itt leendő 
alkalmazott és felsőve-
zető között azonnal lét-
rejöhet magas szintű és 
közvetlen hangú kommu-
nikáció, de élvezetes és lebilincselő előadást 
is tartott a gyár múltjáról, tevékenységéről, 
szakmai sikereiről.  
Érdekes adatokat hallhattak tőle a jelentke-
zők: például, hogy a repülőgépek 95%-a GE 
által gyártott hajtóművel repül, hogy a válla-
lat fizeti a legtöbb adót Magyarországon, és 
hogy világszerte 15 ezer főt foglalkoztat a 
cégóriás.
Beszélt az itt készülő gázturbinás/gázmo-
toros erőművekről, az alkalmazott techno-
lógiákról, és hangsúlyozta, hogy „mivel itt 
világszintű minőséget kell létrehozni, a vál-
lalat megbecsüli munkatársait”, törődik szel-
lemi és fizikai egészségükkel, így például az 

egyéb juttatásokon 
kívül konditermet 
és sportpályát is 
létrehozott a telep-
helyen.
Ez a kilátásba helye-
zett megbecsülés és 
életpálya, a GE, mint 
munkaadó jó híre 
sok embert vonzott 
a nyílt napon: 1085 
fő regisztrált a kü-
lönböző munkalehe-
tőségek iránt érdek-
lődve. Az előadások 
végeztével mind-

annyian leadhatták önéletrajzukat az adott 
munkaterület vezetőinek, hiszen a jövőben 
bármelyikükre szükség lehet a gyárban, nem 
is beszélve a reménybeli fejlesztésekről, 
amelyek újabb, szakképzett és színvonalas 
munkaerőt igényelnek. 
Több mint ezer főt fogadni és kalauzolni egy 
gyárban, úgy, hogy közben zajlik a minden-
napi munka is, és be kell tartani a szigorú biz-
tonsági előírásokat, nem egyszerű feladat, 
de a GE munkatársai remekül megszervezték 
ezt a nyílt napot is. Már késő délutánra járt 
az idő, mikor az utolsó látogatók is kiléptek 
a gyár kapuján, remélve, hogy nem utoljára 
jártak itt, hiszen a látottak és hallottak min-
denkit arról győztek meg, hogy jó ehhez a 
csapathoz tartozni és ebben a szellemben 
dolgozni. 

A hónap híre

Leendő munkavállalóknak mutatkozott be a GE

Coop Frissföl
20 %, vödrös, 900 g, 
499 Ft/kg

Trappista 
sajt
A kép illusztráció!

Szentkirályi 
Emese ásványvíz
dús, mentes, PET 1,5 l, 46 Ft/l

Baromfi párizsi
Hungaro-food

Az érdeklődőket kisvonat vitte körbe az üzemcsarnokban

      A szórakozásról is gondoskodtak a vendéglátók

      Séta a gyárudvaron      Több mint ezer embert kellett eligazítani az információs sátraknál 



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

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonra

Feszített vászonképek 

 hűtőmágnesek
Képáruház  |  SzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon

Sz
ép

Ké
p.

huépKé

�–›borító I.
‹–  gerinc

Jelentkezni személyesen lehet  a boltokban, illetve   emailben, önéletrajzzal

Szakképze t t  v agy  gyako r l a t t a l  r en de l ke ző  

HENTESEKET ÉS 
HENTESPULTBAN KISZOLGÁLÓ 
MUNKATÁRSAT KERES 
A SZADA CENTER 
ÉS  A  VERES CENTER 

 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. , 
     center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház, 
      Budapesti út 1. , 
     center.veres@cba-baldauf.hu

KÉREM KÜLDJÖN SMS-t, 
VISSZAHÍVOM:

06 70 666 5047

Veresegyházra, kerti, 
udvari fizikai munkára 
keresek megbízható, 
leinformálható 
segítséget. 
Havi 2 alkalomra, 
hétvégi munkavégzésre.hétvégi munkavégzésre.

Á L L Á S H I R D E T É S
SZADAI TERMELŐÜZEM FELVESZ TMK CSOPORTVEZETŐT 

ÉS RAKTÁRVEZETŐT.  
 Csak tehetséges,  és elkötelezett kollégák 

jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal!

E l é r h e tős é g e k :  a l l a s @ ko l t o c s e m p e . h u   Te l . :  0 6  2 0  9 5 2 3  9 2 8
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 CSEMPEKANDALLÓK

CSERÉPKÁLYHÁK 

A Váci Mihály Művelődési Ház tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját

2014. november 7-én, péntek 18 órára az Udvarház Galériába (Szabadidős és 
Gazdasági Innovációs Centrum, 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. III. em. 331.)

Szekeres Erzsébet textilművész
Mézes-bábos textilfaliképek c. kiállitásának megnyitójára
A kiállitást megnyitja:
Kovács Gergelyné kultúrtörténész
Közreműködik: Maczkó Mária 
eMeRTon- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes

A kiállítás megtekinthető:
2014. november 28-ig minden nap 10-17 óráig
www.facebook.com/udvarhazgaleria

A Veres 1 Színház előadásai novemberben:

13-14. 10.00 Eltüsszentett birodalom       (bérletszünet)

15.  15.00 A kaktusz virága, komédia  (bérletszünet)
        19.00 A kaktusz virága premier  (bérlet)

28. 14.00 Eltüsszentett birodalom             (bérletszünet)


