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Készítse el honlapunkon egyedi,
családi vagy céges naptárát!

12 lapos, A/4-es falinaptár 3200 Ft*
12 lapos, A/3-as falinaptár 4900 Ft*

www.ondepu.com

2014 2015 2014 2015 2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 2014
2014 2015 2014 2015 2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 20142014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2014 2015 2014 2015 20142015

ASZTALI- ÉS FALINAPTÁR

Veresegyházon ingyenes átvételi pont!
*JPG és PDF letöltési díj: +600 Ft/naptáradatlap
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Kerek évfordulót ünnepel a 
veresegyházi Medveotthon és 
Állatkert – éppen 15 éve, hogy az 
első medvék  ideköltöztek.
Az intézmény ma már ismert és
kedvelt  turisztikai célpont, 
hiszen mindig megújul,
 gyarapszik, és ami a legfontosabb: 
minden itt élő állatnak saját 
története van.  
Ahogyan a képen szereplő két 
legújabb lakónak, a  spanyolországi 
cirkuszból kimentett  medvéknek 
is, akikért sok  jó szándékú ember 
fogott  össze.  
Írásunk az alkalomból a  7. oldalon 
olvasható. 
(Fotó: Lethenyei László)



Színesen

Jövőre bölcsi!

Az ősszel ünnepélyesen felavatott csomá-
di bölcsőde január 5-én nyitja meg először 
kapuját a kisgyermekes családok előtt. 

Az új gyermekintézményben 24 férőhely 
van az 1 és 3 éves korú gyerekek számára, 
így az önkormányzat a férőhelyekre még 
az idén előfelvételt hirdet. 

Érdeklődni, illetve jelentkezni a bölcsőde 
vezetőjénél, Sinkó Mihálynénál lehet dec-
ember 4-ig, naponta 8-10 óráig az intéz-
ményben, a szükséges iratok: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája. 

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

IDŐPONT:

2014. DEC. 20. SZOMBAT 19:00
HELYSZÍN:

VÁC, SZÉKESEGYHÁZ,
KONSTANTIN TÉR 11.

FELLÉPNEK:
IN MEDIAS BRASS FÚVÓS QUINTET /2011 - JUNIOR PRIMA DÍJ/

ÉS A BAPTISTA KÖZPONTI ÉNEKKAR

VEZÉNYEL:
OLÁH GÁBOR, A MAGYAR RÁDIÓ KÓRUSÁNAK KARNAGYA

ADVENTI HANGVERSENY
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ JAVÁRA

A BELÉPÉS INGYENES

ADOMÁNYOKAT A HELYSZÍNEN LEVŐ GYŰJTŐDOBOZOKBA ELFOGADUNK.

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

Hogyan juthat  a VERESINFO 
applikációhoz?

Az applikáció ingyen letölthető az  App
Store-ból vagy Play Áruházból. Segít-
ségül az alábbi QR kódot is megadjuk:

Ünnepvárás 

A hagyományokhoz hűen az Agóra Kör ismét megszervezi Veresegyházon karácsony előtti 
betlehemes összejövetelét december 21-én, 14 órától. A közös ünnepvárásra, ráhangoló-
dásra vágyókat a Székelykapunál várják, ahol újra felállítják majd a város életnagyságú 
Betlehemét.

Hangulatos udvarrészlet hívogatja a kicsiket 
az új bölcsődében

Egy régi betlehem
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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.

IDŐSEK VILÁGNAPJA A KISTéRSéGBEN

Ebben az évben is – immár hetedik éve – megrendezésre került valamely kistérségi települési önkor-
mányzat és a Kistérségi Idősügyi Tanács közös szervezésében az Idősek Világnapja ünnepség.

A 2014. esztendő rendhagyó volt, mivel a térség időskorú lakossága abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy két település is megrendezte az ünnepi összejövetelt. 

Október 18-án Szada Nagyközség Önkormányzata látta vendégül a Kistérségből érkező, mintegy 180 
nyugdíjast. A rendezvényt Vécsey László úr, országgyűlési képviselő, leköszönő polgármester nyi-
totta meg. Meleg szavakkal üdvözölte a jelenlévőket, kiemelte az ilyen, és ehhez hasonló alkalmak 
fontosságát, egymás megismerésének, a kapcsolattartásnak, és a kapcsolatok ápolásának előnyeit. Ezt 
követően Oroszi Sándor úr, Szada újonnan megválasztott polgármestere mondott beszédet, melyben 
biztosította a vendégeket, hogy az elkövetkező időkben is minden eszközzel támogatni fogja az idős-
korúakat is.

Hozzászólásomban megköszöntem Vécsey László képviselő úrnak, Oroszi Sándor polgármester úrnak 
és Szada Önkormányzatának a rendezvény megszervezését és az ehhez biztosított anyagiakat.
A megnyitó után a szadai óvodások műsorát láthattuk, majd a veresegyházi „ BB Magic Dance”  tánc-
csoport színvonalas műsorát kísértük figyelemmel, és jutalmaztuk sok-sok tapssal.

Rövid szünet után megérkezett Márió, aki csodálatos, virtuóz tangóharmonika játékával szórakoztatott 
bennünket, majd Zsuzsa Mihály aranykoszorús nóta és  operett énekes műsorát hallgattuk. Mindkét 
előadó produkciója nagy sikert aratott, alig tudtak eltávozni a színpadról
.
A műsorok után ízletes vacsorával láttak vendégül bennünket a szomszédos iskola ebédlőjében, majd 
újra a kultúrterem adott otthont a jelenlévőknek, ahol az asztalon finomabbnál finomabb sütemények 
voltak, és nem hiányzott a jó szadai borocska sem.

Október 24-én Őrbottyán Város Önkormányzata látta vendégül kistérségünk időskorú lakosságát. A 
rendezvényen a meghívott vendégekkel együtt 190-200 fő vett részt. 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pásztor Béla úr, a Kistérségi Társulási Tanács elnöke, Veres-
egyház Város Polgármestere, dr Pásztor László úr, Erdőkertes Nagyközség Polgármestere, a Társulás 
titkára, Spiegelhalter László úr, Vácrátót Polgármestere, valamint Hegedűsné Kripák Ildikó, Csörög 
polgármestere és Bodnár Gábor úr, a Pest megyei Nyugdíjasklubok Egyesületének Elnöke.
Az ünnepséget Kmetty Károly úr, Őrbottyán újonnan megválasztott polgármestere  nyitotta meg, el-
mondta, hogy örömére szolgál, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásukat, és ő is további együttmű-
ködésről, támogatásról biztosította az Idősügyi Tanácsot. Hozzászólásomban megköszöntem Cserepka 
András leköszönt polgármester úrnak az ünnepség előkészítését, az önkormányzatnak és a Kvassay 
Jenő Nyugdíjasklubnak az anyagi és dologi támogatást, és szervezést.

Az ünnepség megnyitója után Czinkota Árpádné, a nyugdíjasklub tagja gyönyörű verssel köszöntötte 
a jelenlévőket, a klub tagsága pedig 
az indulójuk közös eléneklésével 
emelte az amúgy is jó hangulatot.

A továbbiakban iskolás kislányok 
énekét hallgattuk meg, majd a Bu-
dapesti Csizmadia Dalkör énekesi 
adtak műsort magyar nóták és ope-
rett dalok eléneklésével, melyeket 
Horváth Sándor és cigányzenekara 
kísért, ragyogó hangulatot teremtve.

A műsor után vacsorával láttak min-
ket vendégül, majd süteményeket és 
finom bort szolgáltak fel a nyugdí-
jasklub asszonytagjai.

Az Idősügyi Tanács nevében ez-
úton is köszönetet mondok mind-
két település leköszönő és újonnan 
megválasztott polgármesterének az 
ünnepségek megrendezéséért, az 
önkormányzatoknak az anyagiak 
biztosításáért, az Idősügyi Tanács 
tagjainak és a nyugdíjasklubok ve-
zetőinek a szervezésért.
Azt kívánom, hogy az elkövetkező 
években is hasonlóképpen tudjuk 
megünnepelni rendezvényeinket. 
Ehhez mindenkinek jó egészséget 
kívánok!

Nagy Miklós,  
az Idősügyi Tanács Elnöke
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A konferencia programja:

9,30-10,00  Regisztráció
10,00-10,10  Köszöntőbeszéd: Pelyhe József  
 Gödöllő alpolgármestere

1. rész:  Pályázati dömping 2015-től!

10,10-10,30  Tájékoztatás a KKV-k verseny ké-
pességét segítő, 2015. évi új, EU-s pályázati le-
hetőségekről, a pályázati dömping indulásáról 
– Előadó: Csepreghy Nándor a Miniszterelnökség 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős he-
lyettes államtitkára

10,30-11,00  Milyen eredményeket és hatáso-
kat várunk a Gazdasági és Innovációs Opera-
tív Programtól (GINOP)? - Előadó: Milos Ka-
talin, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért 
Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázatkezelő 
Főosztály vezetője
11,00-11,15   Pályázat- és hitelképes vagyok-e, 
vagy hogyan tudok azzá válni? Hogyan zárjuk 
a 2014-es mérlegbeszámolót, hogyan könyvel-
jük a támogatásokat? - Előadó: Nádas Mihályné 
ügyvezető – Arundo Tanácsadó Kft.
11,15 -11,30 - Indul a pályázati dömping 2015-
től ! Érdemes már most készülni: ingyenes elő-
szűrés / előminősítés - Előadó: Tóth Péter tanács-
adó - Arundo Tanácsadó Kft.
11,30 -12,00 - Moderátor által vezetett, kérdések 
- válaszok, fórum.  
12,00 -12,20 - Kávészünet, frissítők, borkóstolás

2. rész: Pénzügyi és adózási segítség KKV-knak

12,20 -12,40 - Támogatott fejlesztési források 
induló – kezdő - működő mikró-vállalkozások 
részére a Mikrohitel  Program keretén belül - 
Előadó: Katona Ágnes a Budapesti Vállalkozás-
fejlesztési Központ (BVK) hiteligazgatója
12,40 -13,00 - „Több, mint bank!” Megoldá-
sok KKV-knak: Széchenyi beruházási-, forgó-
eszköz-, támogatásokat megelőlegező hitelek 
- Előadó: Somos László a Magyar Gazdaság- és 
Vállalkozásfejlesztő Zrt. (MGV) értékesítési 
igazgatója

13,00-13,20 - Adózási tudnivalók - Előadó: 
Leipán Tibor az Adópaprika - Adójogi Képvise-
let és a Pest Megyei Kereskedelmi Iparkamara 
(PMKIK) adószakértőjétől

FIGYELEM ! Tegye fel kérdéseit előre, melyet 
küldjön el az arundo@arundo.hu mail címre. 

Szakértőnktől konkrét választ fog kapni röviden 
a konferencián!

13,20 - 14,00 - Moderátor által vezetett, kérdé-
sek - válaszok, fórum

14,00 - 14,20 - Szendvics ebéd, kávé, frissítő, 
borkóstolás

 Tanácsadás, sorsolás

14,20 -14,40 - Stílus az irodában, stílus a mun-
kahelyen! -”5 hiba a férfiak öltözködésében „ 
címmel tanácsadással egybekötött divatbemu-
tató- Előadó: Molnár János a veresegyházi Ga-
vallér Öltönyüzlet alapítója.
14,40 - 15,00 - Értékes ajándékok sorsolása a 
leadott névjegykártyák alapján.

Az esemény háziasszonya és a beszélgetéseket 
moderálja: Kacsur Annamária újságíró, a Kistér-
ség Újság kiadója.

Ajándékok:

 Minden résztvevő díjmentes pályázati előszűrés-
ben/előminősítésben részesül azaz, ha pályázna, 
megfelelne-e minden feltételnek. Ehhez biztosít-
juk a pályázati előminősítő lapot, melyet utólagos 
kitöltés és visszaküldés után értékelünk, majd 
tájékoztatást küldünk az eredményről, javaslatot 
teszünk a pályázaton való indulást illetően.
    A leadott névjegykártyák alapján az ARUNDO 
TANÁCSADÓ és KONFERENCIA  CENT-
RUM szolgáltatásaiból 1 fő 25 000 Ft értékű 
tanácsadási szolgáltatást vehet igénybe díjbe-
számítással (tanácsadás, pályázatírás, üzletiterv 
készítés, pénzügyi projektmenedzsment),  
1 fő  50%-os kedvezménnyel vehet részt az 
ARUNDO TANÁCSADÓ-, KONFERENCIA  
CENTRUM következő (2015. február) konferen-
ciáján.
A Gavallér Öltönyüzlet tulajdonosa 1db 9.000 
Ft-os Marco Renzo márkájú 80% pamut inget 
és egy 2.000 Ft-os Goldenland nyakkendőt ad át 
ajándékként. Valamint minden résztvevő a www.
gavallerdivat.hu oldalon történt regisztrációért 
pólót kap ajándékba, sőt ....ezen felül a konferencia 
minden résztvevője egy 30% kupont kap, melyet  
1db bármilyen termékre beválthat 2014. december 
31-ig és amit a veresegyházi üzletben a nyertes ki-
választhat.
Minden regisztrált cég 25% kedvezményben ré-

szesül egyszeri alkalommal a Kistérség Újság 
hirdetési áraiból, illetve a tőlük megrendelt bár-
milyen pr-kommunikációs szolgáltatás díjából.
A Borellátó cég jóvoltából a helyszínen kóstolta-
tás és vásárlási lehetőség, valamint 1 üveg igazán 
finom, ünnepi bort ad át a cég tulajdonosa a nyer-
tesnek.
A Veresi-Pálinka ajándékként pálinka kóstolásra 
invitálja a nyertest a veresegyházi Pálinkafőzdébe.
15,00 - 15,15 - Zárszó - Nádas Mihályné az 
Arundo Tanácsadó-, Konferencia Centrum veze-
tője
Várjuk kiállítók, támogatók jelentkezését az 
arundo@arundo.hu mail címen!!!
 A konferencia tematikájának változtatási jogát 
fenntartjuk !
A konferencián való részvétel díjköteles és re-
gisztrációhoz kötött!

További felvilágosítás: 06-28-410266, 06-20-
4101054,
E-mail: arundo@arundo.hu

    A konferencia szervezője:

Arundo Tanácsadó Kft. 2100 Gödöllő  
Szabadság tér 1. Rézgombos Inkubátorház
Telefon: 06-28-410266, 06-20-4101054
E-mail: arundo@arundo.hu
Honlap: www.arundo.hu

MEGHÍVÓ
II. PÉNZÜGYI, TANÁCSADÓI KONFERENCIA

Helyszín: Gödöllő - Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorház (Szabadság tér 1.)
Időpont: 2014. december 10. (szerda) 9,30 -15,30

2015-től indul az EU-s pályázatok dömpingje, különböző pénzforrások állnak majd a KKV-k rendelkezésére. Előadóink  - köztük Csepreghy Nándor a 
Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára és Milos Katalin főosztályvezető asszony a Nemzetgazdasági Mi-

nisztériumtól   - beavatják a résztvevőket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív  (GINOP) és más programokba, továbbá tájékoztatást, konzultáci-
ós lehetőséget biztosítunk fórum jelleggel.

A konferencián résztvevő vállalkozások, cégek döntéshozói számára fontos, hogy első kézből hallott információval, naprakész tudással rendelkezzenek, 
hiszen ha a közeljövőben fejleszteni szeretnének, fontos, hogy friss információ birtokában tudjanak döntést hozni!

A konferencián való részvétel díjköteles és regisztrációhoz kötött!

Értékes ajándékok sorsolása a résztvevők között 
az I. Pénzügyi Tanácsadói Konferencián
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KARÁCSONYI NAGYüZEM

A térség négy CBA élelmiszer-boltjában november közepétől lényegében 
beindult a valódi karácsonyi „nagyüzem”. Hetekkel az ünnep előtt már lé-
nyegében mindent meg lehet találni a boltokban, ami szükséges a hagyo-
mányos ünnepi terítéshez, vacsorához, legyen az kiegészítő, vagy finom 
hozzávaló a sülthöz, halászléhez, süteményekhez.
A Mikulásfigurák mellett egyre nagyobb választékban jelenik meg a szalon-
cukor: a kimért, olcsóbb változattól a különleges, drágább márkákig számos 
termék kapható. December 8-tól a halvásár is megkezdődik, melynek kere-
tében többféle hazai és tengeri halfajta kerül majd a boltokba akciós árakon, 
és bőséges választékban.  Az erdőkertesi CBA Cent kivételével, ahol csak 
csomagolva árusítanak halakat, a többi három üzletben szabadon válogatha-
tunk, attól függően, mit szeretnénk készíteni a karácsonyra vásárolt halból. 
Ugyancsak folyamatos akcióban kínálják a többi főzéshez, sütéshez való 
alapanyagot, és mindenből van többféle, tehát a vásárlók választási lehető-
sége is biztosított. 
Kész bejgli is található már novemberben, diós és mákos ízesítésben, kétféle 
tésztából, de mindkettő saját készítésű a CBA térségi üzleteiben: a pékség-
ből származó bejgli darabja 649 Ft, a cukrászatban készült bejglié 899 Ft.
Az áruházak tehát időben felkészültek az ünnepi bevásárlókra, és a vevők 
is jobban járnak, ha nem halasztják a legfontosabb holmik beszerzését az 
utolsó pillanatokra. Így elkerülhetik a tolakodást, a tömeget, és azt a kelle-
metlen helyzetet is, hogy valami épp az orruk előtt fogy el átmenetileg. Sőt, 
a legokosabb, ha többször is ellátogatnak a CBA üzleteibe, hiszen így nem 
kell egyszerre túl sok mindent venni, és több lehetőségük van kihasználni 
a változó akciókat. Az élelmiszerek többsége kiválóan lefagyasztható, és a 
karácsonyig hátralévő pár hétben nem veszít az ízéből, frissességéből sem!   
Év végére a legtöbb törzsvevőnek már jócskán összegyűltek a Multipont 
kártyán a levásárolható pontjai is, nem árt azonban, ha a tervezett beváltás 
előtt átnézik a felhasználási feltételeket! A pontbeváltás előtt ugyanis min-
denkinek regisztrálnia kell a  www.multipont.hu weboldalon, bármelyik 
üzletben váltaná is be az összegyűjtött pontokat. A regisztrálás pár percet 
vesz csak igénybe, de a pontbeváltási kedvezménnyel csak így lehet élni!  
A körültekintően bevásárolt vevők számára így decemberre már csak egy 
feladat maradna: a karácsonyfa beszerzése, melyre az idén a Veres Center 
előtti parkolóban lesz lehetőség.
Ha pedig valaki az ünnep közeli időszakban „torkoskodna”, vagy egysze-
rűen csak nem akarja főzéssel tölteni az idejét, idén is a három térségi CBA 
grillbárban kóstolhat bele a karácsony hagyományos ízeibe, illetve rendel-
heti meg előre az ünnepi vacsoráját.
A CBA boltjai december 24-én a szokásosnál rövidebb nyitva tartást tervez-
nek, ne felejtsünk el erre sem számítani!
Az áruházlánc egyébként megosztotta velünk hivatalos álláspontját is a je-

lenleg társadalmi vitát generált felvetésről, amely arról szól, hogy megtilta-
nák a nagyobb üzletek vasárnapi nyitva tartását. A CBA ezzel kapcsolatban 
leszögezte, hogy bármi legyen is a döntés ebben az ügyben, a dolgozói-
kat biztosan nem érheti hátrány amiatt, hogy kiesnek a munkarendjükből 
a vasárnapi műszakok. Nem küldenek el senkit emiatt, és az alkalmazottak 
keresete sem csökken, ha a tiltás hatályba lép. A vásárlók érdekében a szom-
bati nyitva tartás meghosszabbítását tervezik bevezetni, ha vasárnaponként 
zárva kell tartaniuk.

Fordulat az Operatív programokban

Jelentős változások várhatóak Pest megye támogatásában. Kevesebb jut 
vállalkozásfejlesztésre, több az állami kiadásra, és háttérbe szorulhatnak 
a területi igények. 

Elkészültek a 2014 és 2020 programozási időszakban európai uniós ala-
pokból származó fejlesztési források felhasználását szabályozó operatív 
programok újabb tervezetei. Az újabb verziók lényeges változásokat 
tartalmaznak. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram (VEKOP) három új prioritással gazdagodott, s az egyes prioritások 
közötti források is átcsoportosításra kerültek: a vállalkozásfejlesztésre 
fordítható források jelentős mértékben csökkentek; szintén alacsonyabb 
lett a Pest megyei települések és a Pest megyei vállalkozások fejleszté-
seit támogató intézkedések keretösszege. Új elem, hogy a prioritások 
között legalább kettő olyan van, mely kifejezetten állami intézmények 
fejlesztését támogatja; valamint jelentős mértékben nőtt a kutatás, fej-
lesztés és technológiai innováció támogatása, mely a régióban elsősor-
ban a kutatási alapinfrastruktúra és a kiválósági központok támogatását 
jelenti, azaz közfinanszírozású intézmények fejlesztéseit támogatja.

Az operatív programok határozzák meg az egyes szakágazati és terüle-
ti célokat, prioritásokat és intézkedéseket, melyek alapján a települési 
fejlesztések megtervezésre kerülnek, illetve kiírják majd a vállalkozá-
sok beruházásait segítő pályázatokat. A Pest megyében (és a főváros-
ban) élő emberek életét, a vállalkozások és a települések fejlesztéseit az 
operatív programok közül a VEKOP támogatja. A VEKOP keretösszege 
lényegesen alacsonyabb, mint a korábban felhasználható források vol-
tak, s a Magyarországra jutó uniós forrásoknak mindössze a 3,9%-a, 
nagyságrendben (árfolyamtól függően) 270 Mrd Ft hét évre. A források 
csökkenésének az oka, hogy Budapest és a megye együtt fejlett régió-
nak számít. Pest megye kezdeményezte leválását, mert önálló régióként 
nagyobb támogatásra lenne jogosult, de erre a 2014 és 2020 közötti cik-
lusban nem volt lehetősége.

A VEKOP mellett az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 
(IKOP) keretében az elővárosi közlekedés támogatása, valamint a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 
a vízgazdálkodás, szennyvíz, hulladékkezelés és energiahatékonyság 
témáihoz kapcsolódó intézkedések révén juthat támogatáshoz Budapest 
és Pest megye. E lehetőségek közül a közép-magyarországi önkormány-
zati alapinfrastruktúra energetikai megújításához jelentősebb keret áll 
rendelkezésre.

A hónap híre

Igényes szaloncukrok és karácsonyi kiegészítők

Rengeteg, többféle ízesítésű szalon-
cukor a tárolókban



Természetvédelmi projekt indul a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkban

Mintegy 600 millió forintos természetvédelmi projektet indít a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság, a száraz gyepek megőrzése Közép-Magyaror-
szágon LIFE+ Nature pályázat keretében 650 hektáron végeznek termé-
szetvédelmi munkákat – tájékoztatta a közvéleményt az intézmény szak-
mai igazgatóhelyettese november közepén
.
A természetvédelmi munkák megközelítőleg 650 hektárnyi Natura 2000 
területet érintenek, az alábbi kilenc helyszínen:
Epöli szarmata vonulat
Debegió-hegy
Érd-tétényi plató
Felső-Tápió
Alsó-Tápió és patakvölgyek
Gödöllői-dombság (Domonyvölgy és Küdői-hegy)
Gödöllői-dombság peremterületei
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Három, az Európai Unióban kiemelt jelentőségű, veszélyeztetett élőhelyet 
állítanak helyre, ezek az alábbiak: Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves 
lejtők, síksági pannon löszgyepek, Pannon homoki gyepek. A program 
2018 augusztusában zárul.
A beavatkozás szükségességét indokolva az igazgatóhelyettes rámutatott: 
a száraz gyepek a természetvédelmi, gazdálkodási szempontból nagyon 
fontos élőhelyek, amelyek az évezredes tájhasználat során alakultak ki. 
Hozzátette: az elmúlt évtizedek radikális változásokat hoztak a tájhaszná-
latban, s ez a folyamat főként a művelési módokban történt változásoknak 
tudható be.

A programban a többi között elvégzik a folyamatosan előretörő cserjék 
irtását, gyeprekonstrukciós beavatkozásokat hajtanak végre, felszámolják 
az emberi tevékenység okozta károkat – sorolta Sipos Katalin.
A projekt keretében két új tanösvény is létrejön, a Tétényi Fennsíkon és a 
Budaörsi Kopárok területén, illetve felújítják a Fóti-Somlyó tanösvényt.
A megközelítőleg 2 millió eurós költségvetésű projekthez az Európai Unió 
közel 1,5 millió, a Földművelésügyi Minisztérium 456 ezer euróval járul 
hozzá.
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SajTóközleméNy  
ErdőkErtEsEn átadásra kErült  
a nEumann János általános Iskola  
korszErűsítEtt tornaépülEtE

Erdőkertes Község Önkormányzata a Neumann János Általános Iskola épületéhez szervesen kap-
csolódó tornaterem és annak kiszolgáló öltöző helységeit energetikai beruházása keretében korsze-
rűsítette. A projekt egyszerre valósította meg az Európai Unió, Magyarország, valamint a pályázó 
fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és 
társadalmi elvárásokkal. 

A tornatermi szárny maximális kihasználtsággal üzemel, hőtechnikai szempontból jelentősen kor-
szerűsödött, így már megfelel az érvényben lévő TNM előírásoknak. A projekt keretében megtörtét 
a külső falak hőszigetelése, nyílászárók cseréje, zárófödém hőszigetelése, valamint a kiszolgáló 
fűtési rendszer kiváltása korszerű, kondenzációs technológiára illetőleg ehhez illesztett fűtési rend-
szerrel.  „A Neumann János Általános Iskola tornaépületének épületenergetikai fejlesztése” elne-
vezésű KEOP-5.5.0/A/12-2013-0155 azonosító számú projekt összes támogatható tevékenysége 
(bruttó) 55 182 896 Ft. A projekt 8.277.434 Ft NFM önerő támogatásban részesült, így a támogatási 
intenzitás 100%-os mértékben valósult meg.

Kivitelezés kezdési időpontja: 2014. július 15
Kivitelezés befejező időpontja: 2014. szeptember 30.

Az épület üzemeltetését a fejlesztést követően tovább-
ra is maga a kedvezményezett, azaz Erdőkertes Község 
Önkormányzata látja el. 

A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fon-
tosságú KEOP-5.5.0/A/12-2013-0155 számú projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

tüzelő támogatásból

Galgamácsa Önkormányzata a szociális tűzifa 
pályázaton 35 erdei m3 keménylombos tűzifa 
vásárlásához támogatásban részesült.

Az Önkormányzat 35 családot szeretne tá-
mogatni az idei év folyamán. A támogatás 
kizárólag szociálisan rászoruló családoknak, 
egyedülálló idős embereknek, kérelem, jöve-
delemvizsgálat alapján adható.

A természetben nyújtott támogatásnál előny-
ben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 
gyermekeket nevelő családokat, valamint az 
aktívkorúak támogatásában és a lakásfenntar-
tási támogatásban részesülő galgamácsai lako-
sokat.

A támogatás iránti igényeket kizárólag írásban, 
jövedelemigazolások becsatolásával lehet kér-
ni a helyi polgármesteri hivatalban ügyfélfoga-
dási időben.

Környezetvédelem

A hónap híre



7

A hónap témája

karácsonyváró decemberi 
programok Erdőkertesen

Adventi programok a Szent István Parkban:

7-én, 15 órától   A falu lángja
  karácsonyi borparádé
14-én 15 órától  Adventi Udvar (óvodai, 
   iskolai vásár)
21-én 18 órától  Karácsonyi hangverseny  
   ( A belépés díjtalan)

Programok a Faluházban:

9-én 15 és  Adventi készülődés a
17 órától  Faluházban ( részvételi   
   díj  gyermekeknek 300 FT,  
   felnőtteknek 500 Ft)
17-én 16 órától   Falukarácsony
19-én 10, 11  Karácsonyi ünnepség a
és 18 órától  Neumann János Általános  
   Iskola tanulóinak és a 
   szülőknek

még több látnivaló a 
medveotthonban

15 évvel ezelőtt, november 24-én jött létre a 
Veresegyházi Medveotthon. Az eredeti szán-
dék az volt, hogy az önkormányzat segítséget 
nyújtson a gödöllői Mafi lm telepről kiszorult 
néhány medve elhelyezésében, mára viszont az 
intézmény az ország egyik legnépszerűbb állat-
kertjévé vált.

A kezdeti néhány maci számos, állatkereskedés-
ből, cirkuszból kimentett, állatkertekből túlsza-
porodás miatt elhozott, külföldről áttévedt társat 
kapott az évek során, így a létszámuk 39-re emel-
kedett. Legutóbb, idén szeptemberben több állat-
védő szervezet összehangolt, nemzetközi akciójá-
nak eredményeképpen két újabb lakó költözhetett 
a Veresegyházi Medveotthon és Állatkertbe. 

Két rossz körülmények között tartott cirkuszi 
medve, a 18 éves Lica és Mel érkezett Spanyol-
országból, hogy eddigi hányatott sorsa után új, 
természeteshez közeli életet kezdjen az új társak 
között. Az állatokat a katalán kormány kobozta 
el a cirkusztól, megmentésük érdekében a spa-
nyol állatvédők, a Fehérkereszt Állatvédő Liga, a 
WSPA, és a Medveotthon működtek együtt, közel 
egy éven keresztül, mire minden akadály elhárult, 
és az állatok megérkezhettek a menhelyre.
Az új jövevényeket a látogatók a menhely elkülö-
nített részében csodálhatják meg, hiszen időt vesz 
igénybe, amíg a többi állat elfogadja őket és ösz-
szezárhatók lesznek a már régóta itt élő társaikkal.
A téli szezonban a Medveotthon és Állatkert reg-
gel 8-tól sötétedésig várja a látogatókat, és nem-
csak az új macikért érdemes kimenni, hanem a 
rendszeresen megszervezett érdekes programok 
kedvéért is. 

Hétvégi napokon például közkedvelt a farkasok 
kifutójánál zajló látványetetés és kifutó látoga-
tás, az úgynevezett Farkaskaland, amely 11 és 13 
órakor kezdődik. A Predátor-program minden ér-
deklődőnek a gyakorlatban is bemutatja, hogy a 
rettegett vadállatok tudnak szelíden és kulturáltan 
viselkedni az emberrel, ha az tisztelettel közelít 
hozzájuk.

Másfél évtized, és számos mentett állat

A létesítmény mostanában ünnepelte fennállá-
sának 15. évfordulóját, és fejlődése az otthonául 
szolgáló Veresegyház egyik valódi sikertörténete, 
amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy évente 
többszázezer látogatót vonz. 
A veresegyházi Medveotthon az utóbbi évek-
ben Állatkertté avanzsált: először, 2000-ben 
a farkasok érkeztek, majd mosómedvékkel, 
ormányosmedvékkel, röpképtelen gólyákkal, rén-
szarv asokkal gyarapodott az állatállomány.  Kö-
zös vonásuk, hogy nagy részük rossz és méltat-
lan körülmények közül menekült meg és talált itt 
élete hátralévő részére nyugalmas és szerető, az 
eredeti élőhelyhez leginkább hasonló otthont, de 
több alkalommal születtek már itt kisfarkasok, és 
tavaly nagy meglepetésre két kis bocs is előkerült 
az egyik barlangból.
Az évforduló alkalmából a Medveotthon és Állat-
kert felügyeletét ellátó alapítvány egy színvonalas 
kiadványban foglalta össze a másfél évtized leg-
érdekesebb eseményeit: A veresegyházi Medveott-
hon – Ahol az állatok boldogan élnek! című könyv a 
Vargabetű könyvesboltban s megvásárolható.

A hónap híre

 a Veresi Balett ismét nagyszabású előadással zárja az évet!

Másfél évtized, és számos mentett állat

A Karácsony éjjelén c. mesebalett a királyok és 
királynék idejébe röpíti vissza a nézőt.

Az első felvonásban a fényűző udvar, a királyi 
család ünnepi pillanataiba enged bepillantást, a 
második felvonás pedig a falu népének egysze-
rűbb, de meghitt ünneplését mutatja be a kastély 
melletti falu főterén.

Az előadás szereplői 5-15 éves gyermekek, akik 
egytől - egyig nagy igyekezettel, odaadással 
készülnek a darabra, hogy ezzel egy kis ünnepi 
hangulatot csempészhessenek a karácsony előtti 
utolsó napokba.

Előadásunk egyaránt szórakoztató és gyönyör-

ködtető lehet kicsiknek és nagyoknak; a műsor-
idő 2 x 30 perc.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 
Veresegyházon a Váci Mihály Művelődési Ház-
ban!

Jegyvásárlás: Veresegyház, Innovációs 
Centrum, A és B recepció.
Érdeklődni ugyanitt, vagy a 0630 905 
3387-es telefonszámon.

Jegyárak elővételben: 
 gyerek 500 Ft, 
 felnőtt 1000 Ft
Helyszínen:  gyerek: 600 Ft, 
 felnőtt 1200 Ft

Előadások:
2014. december 11 - én 10.00
2014. december 12 - én 14.00
2014. december 17 - én 14.00
2014. december 20 - án 14.00

Már próbálnak a kis balerinák

Szíriai medvék
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Kultúra

1. hét   december 4 - 10     

14.15     Mikulás napi akció 6-án 700 Ft!
AZ ÉHEZŐK VIADALA: A KIVÁLASZ-
TOTT I. RÉSZ  - szinkronizált amerikai ak-
ció-sci-fi  125 perc, Fsz: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam Hemsworth, Korhatár:16
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 vég-
leg leszámoljanak az elnyomó Snow elnök rezsimjével.

16.30     6-7-én 12.15-kor is vetítjük!  Mikulás 
napi akció 6-án 700 Ft!
A MADAGASZKÁR PINGVINJEI 3D
szinkronizált amerikai animációs fi lm 92 perc
Korhatár:6
A szuperkémek nem az égből pottyannak, hanem a to-
jásból bújnak elő. Íme, a nemzetközi kémvilág legtitko-
sabb, legizgalmasabb és legviccesebb madarai: Kapi-
tány, Kowalski, Rico és Közlegény. Dr. Octavius Vízagy 
világuralomra törő főgonosz keze egyre messzebbre ér 
el - talán mert nyolc van neki. A pingvinek kénytelenek 
egyesíti erőiket egy földalatti szervezettel, az Északi Szél-
lel, hogy együtt szálljanak harcba a közös ellenség ellen.

18.30   20.30   Mikulás napi akció 6-án 700 Ft!
FÖRTELMES FŐNÖKÖK 2.
szinkronizált amerikai vígjáték 108 perc, Fsz: 
Jennifer Aniston, Jason Bateman, Korhatár: 16
A főnököktől nehéz megszabadulni. Nick, Dale és Kurt, 
a három jó barát, aki jobb híján gyilkosságra is vál-
lalkozott volna, hogy megmeneküljön a basáskodó fő-
nökök rabigájából, végleg a maga ura akar lenni. Ma-
gánvállalkozásba kezdenek, ám a főnöktelenség örömei 
nem sokáig tartanak. Egy ravasz befektető tönkreteszi 
őket, és ők - jogi lehetőségek, és jobb híján - emberrab-
lással próbálják megoldani a helyzetet.
 

 2. hét    december 11 - 17

13.30   
A MADAGASZKÁR PINGVINJEI 3D
szinkronizált amerikai animációs fi lm 92 perc
Korhatár:6, 

15.30   20.30   
EXODUS: ISTENEK ÉS KIRÁLYOK 3D
szinkronizált angol-amerikai történelmi fi lm 142 
perc, Fsz : Christian Bale, Joel Edgerton
Korhatár: 16
A világ egyik legismertebb történetében Mózest a fá-
raó lánya menti ki a Nílusból és hercegként neveli fel. 
A férfi  gyilkol, menekülése közben találkozik az Úrral. 
Szembefordul az istenkirállyal, és végül kivezeti a zsi-
dókat a rabszolgaságból de az Ígéret Földjére már nem 
léphet be.

18.15   
DUMB ÉS DUMBER KETTYÓ
szinkronizált amerikai vígjáték 110 perc
Fsz : Jim Carrey, Jeff Daniels, Korhatár: 16
Húsz év telt el Dumb és Dumber feltűnése óta, ám a 
két hős ez idő alatt egy cseppet sem változott. Dumb 
katatón állapotban, egy szanatóriumban múlatja az 
időt, Dumbernek pedig sürgősen új vesére van szüksé-
ge. Mit ad isten, kiderül, hogy van egy felnőtt lánya - a 
tökéletes donor, akit már csak meg kell találnia. Miután 
Dumb bevallja, hogy két évtizedig megjátszotta magát, 
a nyerő páros hatalmas lelkesedéssel veti bele magát a 
családegyesítésbe.       

3. hét december 18 - 23  

12.30  
A MADAGASZKÁR PINGVINJEI 3D
szinkronizált amerikai animációs fi lm 92 perc
Korhatár:6

14.30
EXODUS: ISTENEK ÉS KIRÁLYOK 3D
szinkronizált angol-amerikai történelmi fi lm 142 
perc, Fsz : Christian Bale, Joel Edgerton
Korhatár: 16

17.15   20.15 
A HOBBIT – AZ ÖT SEREG CSATÁJA 3D
szinkronizált amerikai-új-zélandi fantasy 
Fsz : Ian McKellen, Martin Freeman
Előzetes korhatár: 12

24-én

10.30  12.30  Karácsony napi akció 700 Ft!
A MADAGASZKÁR PINGVINJEI 3D
szinkronizált amerikai animációs fi lm 
Korhatár:6

4. hét december 25 - 31  

12.00   16.00    25-26-án Karácsony napi akció 
700 Ft!
ASTERIX – AZ ISTENEK OTTHONA 3D
szinkronizált francia animációs fi lm 
Előzetes korhatár:kn
Az időszámítás csak ötven év múlva kezdődik, de a ró-
maiak már rég elfoglalták egész Galliát. Az egészet? 
Nem! Egyetlen falu lakói ellenállnak a hatalmas sereg-
gel érkező hódítóknak, és mindenkit, aki egy kicsit is 
rómainak tűnik, messzire kergetnek. Julius Caesar már 
nagyon unja ezt a helyzetet, és úgy dönt, taktikát változ-
tat. Ha erővel nem megy, más módon hajtja rabigába a 
verhetetlennek tűnő gallokat: a civilizáció örömeivel. 

14.00   18.00    25-26-án Karácsony napi akció 
700 Ft! 31-én csak 14.00-kor vetítjük!
ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN: A FÁRAÓ 
TITKA - szinkronizált amerikai családi vígjáték
Fsz: Robin Williams, Ben Stiller, 
Előzetes korhatár:6
Sokáig nem tudta a világ, milyen izgalmas, tarka-
barka élet zajlik egy múzeumban zárás után. Egy 
kezdő múzeumőr, Larry Daley kellett hozzá - azóta 
a múzeum nem poros tárlókat és unalmas, udvarias 
álldogálást jelent, hanem kalandot, veszélyt és játé-
kot. De a New York-i Természettudományi Múzeum 
és a washingtoni Smithsonian még nem volt minden. 
Az éjjeliőr újra felveszi egyenruháját és övére akasztja 
a tekintélynövelő nagy zseblámpát. 

20.00    25-26-án Karácsony napi akció 700 Ft! 
31-én nem vetítjük!
A HOBBIT – AZ ÖT SEREG CSATÁJA 3D
szinkronizált amerikai-új-zélandi fantasy kaland
Fsz : Ian McKellen, Martin Freeman
Előzetes korhatár: 12

5. hét január 1 - 7  

12.00   Csak 2-3-4-én vetítjük!
A MADAGASZKÁR PINGVINJEI 3D
szinkronizált amerikai animációs fi lm 92 perc
Korhatár:6

14.00   
ASTERIX – AZ ISTENEK OTTHONA 3D    
1-én nem vetítjük!
szinkronizált francia animációs fi lm 
Előzetes korhatár:kn

16.00  
VADREGÉNY - feliratos amerikai zenés akció
Fsz: Meryl Streep, Emily Blunt
Előzetes korhatár:

18.15  
ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN: A FÁRAÓ TITKA
szinkronizált amerikai-angol vígjáték, Fsz: Robin 
Williams, Ben Stiller, Előzetes korhatár:6

 20.15  
A HETEDIK FIÚ 3D
szinkronizált angol-amerikai fantasztikus fi lm 
102 perc, Fsz: Julianne Moore, Jeff Bridges
Korhatár:16
Egy régmúlt korban gonosz erő készül elszabadulni, 
mely újra felszítja a háborúságot az emberiség és a 
természetfeletti erők között. Gregory Mester egy lovag, 
aki századokkal ezelőtt foglyul ejtette a gonosz erőkkel 
bíró boszorkányt, Malkin Anyát. Azonban a boszorkány 
megszökött, és most bosszút forral. Malkin Anya ösz-
szehívja a követőit minden inkarnációjából, és szörnyű 
haragját a gyanútlan világra akarja zúdítani. 

A Gödöllői Filmszínház decemberi műsora

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az esemé-
nyekhez az újság Facebook oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az esemé-
nyekhez az újság Facebook 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

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 



9

Pr

A város információs rendszeréről…

Egy szakember elégedetten dőlhet hátra, ha ráte-
kint a város kommunikációs rendszerére. A Veresi 
Krónika, a Kistérségi Újság, a Veresi Piactér, a 
Városi Televízió napi adásai, a város honlapja és 
a város hivatalos (és nem hivatalos) Facebook ol-
dalai, hogy csak a legjelentősebbekről beszéljünk, 
jól kiépített információs rendszer képét mutatják.

Mindenki megtalálhatja a maga számára kedve-
zőt. Az újságolvasók a rendszeresen megjelenő 
írott híranyagokban tallózhatnak. A televízió kép-
ernyőt kedvelők esténként a hét öt napjában, fő 
műsoridőben a Híradó és Magazin műsorából tá-
jékozódhatnak. Az internet rajongókat a város hi-
vatalos honlapja, de egyre inkább az új hivatalos 
Facebook profi lja látja el számtalan és színes, a 
városi élet minden területére kiterjedő, változatos 
információkkal, történésekkel, aktualitásokkal.  
Summázva, a veresi emberek részére, számos, 
rendszeres információs rendszer áll rendelkezés-
re, ha tájékozódni szeretnének városukról.

Milyen változást hozott az okos telefon?

Ha a humoros oldalát nézzük, a kutatók kimutat-
ták, hogy a rádiótelefon legnagyobb hatása ke-
zünk funkciójában az volt, hogy öt ujjunk közül 
a „leghasztalanabb ujjunk”  – a hüvelykujjunk lett 
a leghasználtabb és a legértékesebb - az sms-ek 
írása következtében. 

Hasonló nagy változást hoztak az okos telefonok 
is. Persze nem csak a kezünk használatában, ha-
nem életviteli szokásainkban a tájékozódásunk 
területén is.

Ki ne látott volna már kisgyerekek kezében is 
okos telefonokat? Nem ritka sajnos, hogy a gyer-
mekek – akár - kreatív játékok helyett okos tele-
fonokat kapnak már a szülőktől. Ki ne látott volna 
már közlekedési eszközökön okos telefont hasz-
náló fi atalokat és sorolhatnánk tovább a számtalan 
esetek sorát!

Röviden úgy foglalhatnánk össze, hogy a számí-
tógépek a zsebbe kerültek, az elérhetőségek per-
szonálissá váltak. Az elérés módja is teljessé vált. 
Üzenettel, hanggal és képpel váltunk elérhetővé 
egymásnak a nap minden szakában és a világ bár-
mely részén.
 
És az okos telefonok egyre terjednek. 2013-ban 
az magyar felnőtt lakosság közel harmada hasz-
nált okostelefont, egyes középiskolai felmérések 
szerint a középiskolás felhasználók körében ez 

jelentősen felülreprezentált, átlaguk  meghaladta 
a 80 %-ot is.

A technológia fejlődése így új lehetőséget kínál – 
a városi kommunikációban is – az okostelefonok 
területén. Ezt a lehetőséget kívánja alkalmazni a 
város vezetése a VERESINFO okos telefonokra 
történő applikáció bevezetésével.

Néhány szó a VERESINFÓ applikációról!

Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy van-e olyan 
információ, ami olyan fontos és szükséges, hogy 
gyorsan eljusson a címzetthez, akár azonnal is, 
akkor az alkalmazott VERESINFO applikáció 
egyik fontos célja ez. Önökre bízzuk, milyen in-
formációkat tartanak ilyennek. 

Ez az applikáció azonban interaktív is egyben. 
Képes válaszok fogadására, több kérdés feltétele 
esetén a válaszokat priorálja és arról statisztikát is 
készít, azaz egy azonnali kis „népszavazás-jelle-
gű” kérdés-válasz lebonyolítható.

A jelen fejlesztések arra is irányulnak, hogy alkal-
mas legyen az applikáció egy adott koordinátáról 
képes információt küldeni. Például útkátyú vagy 
engedély nélküli szemétlerakás vagy egyéb ese-
mény helyszínének azonnali bejelentésére.

Hogyan juthat az applikációhoz?

Az applikáció ingyen letölthető az App Store-ból 
vagy Play Áruházból. Segítségül az alábbi QR 
kódot is megadjuk.  A századik, kétszázadik, és 
a háromszázadik  felhasználó, aki letölti,  2 db 
ajándék jegyet kap a Veres 1 Színház „A padlás” 
című előadására, melynek időpontja 2015. január 
10. 19.00 óra.

Veresegyházi jégpálya 
nyitás: december 5.

Nyitvatartás közönségkorcsolyázásra Nyitvatartás közönségkorcsolyázásra 
péntekenként 15:00-19:00, szombaton és 

vasárnap 10:00-19:00 között, valamint a téli 
szünetben december 22-től január 4-ig 

10:00-18:00 között.
(Jégkarbantartási szünet 14:00-15:00 között.)

A pályával kapcsolatos általános A pályával kapcsolatos általános 
információk és 0-24 webkamera a

 www.kmh.sport.hu
 oldalon a Veresegyház menüpont alatt 

találhatóak.

új telefonszámunk: +36 70 200 8828
Pályabérlés: +36 30 758 1346

  

Várunk mindenkit szeretettel!

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 
 hangulatA 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

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

VERESEGYHÁZ MEGINT AZ ELSŐK KÖZÖTT!

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?



Sok indulóval, a Kistérségből (20-25 km) neve-
zettekkel rajtolt a 2014. november 9-én reggel va-
sárnap asztalitenisz versenyünk - már hetedikként 
a sorban, 12 kiváló ping-pong asztalon.
Veresegyház város önkormányzata támogatása-
ként lehetővé sikerült tenni, hogy a szervezők 
által korábbiakban már biztosított (gyermek) 
nevezési díjmentességet a felnőtt indulókra is 
kiterjeszthessük, ami PÉLDÁTLAN jelenlegi 
információim szerint az országban asztalitenisz 
versenyen, mivel - több más tényező mellett - pl. 
annak megrendezése nagy hely és eszközigényű.
11 kategória (9 egyéni, 2 páros és benne 6 gye-
rekeknek szánt lehetőség) reggel 8.00-tól este 
21.00-ig. 127 induló a különböző kategóriákban 
és kiemelten örömteli a 30 fős 2002-2005-ben 
született fi ú kategória, mely igen magas szám ha-
sonló versenyekkel is összemérve.
 Egyre többen és már visszajárva látogatják veres-
egyházi amatőr versenyünket, - a visszajelzések 
szerint és köszönjük  - köszönhetően annak, szín-
vonalának és családias-baráti jellegének. Legtöb-
ben természetesen helyből és Erdőkertesről vala-
mint kiemelkedően magas számban Dunakesziről 
érkeztek.
 A versenysport háttértámogatását biztosító tö-
megsportolási lehetőséggel most is nagyon so-
kan éltek szűkebb „hazánkban”, szinte hasonló 
arányban a felnőttek és a gyerekek. A legfi atalabb 
induló 8, a legtapasztaltabb 76 éves volt, azaz el-
mondhatjuk, hogy ez az asztalitenisz egy kortalan 
sportág.

 Köszönjük szépen támogatóinknak, akik nélkül 
ez a verseny nem jöhetett volna létre:
Veresegyház város önkormányzata, Butterfl y Mo. 
Kft., Sztranyan János, Komáromi Tamás, Sáros-
di István, Talpallak-Sarkallak, Horváth Lóránt, 
Ignátz Lajos, Cserey Zoltán, Gombai Cukrászda, 
Erzsó Zöldség- Gyümölcs, Mézesvölgyi Ált. Is-
kola, Wellcamino, Galaxis AK, Hovatovább Jó-
galiget, Hiriczkó Ede, PrintPolice. 
Média partnereink: Veresi Krónika, A Kistér-
ség, VVTV, Veresi piactér, www.cserny.hu, 
www.ppko.hu, www.pingpongforum.hu, www.
facebook/Mozdulj Veresegyház , www.
veresegyhaz.hu, www.helyi-sport.hu

Eredmények:

Leány 1 korcsoport: (2002-)
1. Letanóczki Dalma (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Sándor Petra (Veresegyház)
3. Csányi Zsófi a (Veresegyház)
3. Horváth Boglárka (Veresegyház, Galaxis AK)
Leány 2 korcsoport: (-2001)
1. Csányi Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK)

Fiú (2002-) 
30 induló!, felemelő létszám a legkisebbeknél, 
ahol óriási nagy csaták voltak és még a győztes 
sem maradt veretlen.
1. Őzse Gergely (Dunakeszi)
2. Juhász Balázs (Dunakeszi)
3. Cserey Bálint (Erdőkertes, Galaxis AK)

 Fiú (1999 -2001)
1. Szabó Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Scherzinger Rafael (Szada) 
3. Boros Máté (Göd)

Fiú (1996-1998)
Márton Márk (Csomád, Galaxis AK)
Szabó Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
Keszei Dávid (Veresegyház, Galaxis AK)

Gyermek páros:
1. Őzse-Juhász (Dunakeszi)
2. Szabó-Scherzinger (Veresegyház, Galaxis AK/ 
 Szada)
3. Keszei-Cserey (Veresegyház- Erdőkertes,
 Galaxis AK)

Felnőtt női Egyéni:
1. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veresegyház)
2. Szabóné Makai Emma (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Simonné Lois Csilla (Veresegyház)
Különdíj: Letanóczki Dalma 9,5 év, (Veresegy-
ház, Galaxis AK), mivel itt is indult és veretlen 
maradt.

Férfi  hobby kategória:
1. Zagyvai István (Dunakeszi)
2.  Papp László (Veresegyház, Galaxis AK)
 3. Endre Tibor (Veresegyház, Galaxis AK)

Férfi  amatőr I:
1. Ausmann Miklós (Hévizgyörk)
2. Bedron János (Veresegyház)
3. Németh Zoltán (Aszód)

Férfi  amatőr II. (Megye A, BP. Kerület 1.):
 1. Tóth Gyula (Gödöllő)
 2.  Dr. Czóbel Szilárd (Veresegyház)
 3. Sztranyan János (Vácrátót, Galaxis AK)

Összevont páros, 16 páros induló!:
1.  Ausmann-Németh (Hévizgyörk)
2.  Komáromi-Dr. Czóbel (Veresegyház, Galaxis  
 AK-GEAC)
3. Bohus-Mókus (Veresegyház-Vácduka, Galaxis AK)
Különdíj két Dunakesziről érkezett 76-76 éves 
sporttársaknak!
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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

Akár hétvégén is!

LEZAJLOTT A KISTÉRSÉGI ASZTALITENISZ VERSENY
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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

A Pásztor Tamás és Társa Kft., a Citroën Hungária ál-
tal 1994-ben elindított márkakereskedői hálózat kiépí-
tésébe 1995 júliusában csatlakozott a XVI. Kerület-
ben lévő Iskola utcai telephelyével. 1997-ben Citroën 
Veresegyház néven megnyitottuk második autószalo-
nunkat. Cégünk évről-évre kimagasló eredményeket 
ért el a Citroën hálózatában, többször elnyertük a leg-
eredményesebb márkakereskedőnek járó díjat. 

1999. november 19-én megnyitottuk a XV. kerület 
Szentmihályi út 152-154. szám alatti, az akkori vi-
szonylatban Európa egyik legnagyobb és legkorsze-
rűbben felszerelt Citroën márkakereskedését. 

2005 decemberére készült el a XVII. kerületi beruházás, mely a cég harmadik és egyben a 
legnagyobb márkakereskedése lett. A 8.600 m2  területű, ötszintes létesítmény magában fog-
lalja a 18 autó bemutatására alkalmas szalonrészt és a 16 állásos szervizt. Az épületen belül 
megtalálható továbbá a 8 állással és a legkorszerűbb karosszériajavítási eljárásokkal rendel-
kező kárrendezési centrum, valamint a környezetkímélő, vízbázisú termékekkel üzemelő fé-
nyezőműhely. 2006 februárjában a Pásztor Tamás és Társa Kft. a Citroën  mellett megkapta 
a hivatalos Peugeot márkaszerviz jogot a Pesti úton és Veresegyházon is, így immár mindkét 
francia márka autóinak teljes körű szervizszolgáltatását és alkatrész ellátását tudtuk nyújtani.  
2009 októberében lett teljes a francia márkák képviselete mivel a Szentmihályi úti telephelyünk  
megkapta a Renault márkaszerviz jogot is. Jelenleg a Citroën Pásztornál a gépjárművek ja-
vítása összesen 46 szerelőálláson folyik. A Budapest XV. Kerület (15) és a veresegyházi (6) 
autószalon, illetve a XVII. kerületi bemutatóterem (18) egyszerre 39 gépkocsi bemutatására 
alkalmas. Az őrzött telephelyeinken összesen 400 új gépkocsi tárolása lehetséges. 

Márkaszervizeink a legmodernebb diagnosztikai műszerekkel és célszerszámokkal van-
nak felszerelve. A legfejlettebb számítógépes rendszerre támaszkodó gépjármű értéke-
sítésünk, ügyfélszolgálatunk és alkatrészraktárunk, illetve az alkalmazottak folyamatos 
képzése a biztosítéka az ügyfeleink megelégedettségének. A Pásztor Tamás és Társa 
Kft. 2000. óta foglalkozik veterán autók beszerzésével és felújításával. Az első autónk az 
aranyszínű Citroen DS 23 volt, melyet egy év kitartó munkával újítottunk fel. Az azóta el-
telt idő alatt számos modell megfordult nálunk és az évek során a restaurálás minden te-
rületén kiváló eredményeket értünk el, ügyfélkörünk egész Európában megtalálható 
(www.pasztorclassic.hu).

A Shepherd-Fleet Autópark kezelő Kft. gépjárműflották teljes körű kezelésével foglalkozik. 
Működésünkhöz segítséget nyújt az elmúlt 19 évben kiépített kapcsolatrendszerünk, márkake-
reskedéseink és szakszervizeink. A Shepherd Fleet márka független, így tetszőleges összeté-
telű autópark kialakítását vállalja.         

Tevékenységünk kiterjed az autók kiválasztásától a szervizelésen át egészen az újraértékesítésig. 
Vállaljuk továbbá a gépjárművek hatósági okmányainak elkészítését, vizsgáztatását, átadását, 
valamint a különböző biztosítási és kárrendezési ügyek egy helyen történő lebonyolítását is. 
Célunk, hogy első osztályú szolgáltatóként tökéletes, a nemzetközi szabályoknak megfelelő, 
valamint korlátozásoktól mentes kiszolgálást nyújtsunk partnereinknek a hosszú távú kapcso-
lat kialakítása érdekében.

További információk:

www.citroenpasztor.hu 
www.peugeotpasztor.hu
www.renaultpasztor.hu
www.pasztorclassic.hu
www.shepherdfleet.hu

Pásztor Tamás cégtulajdonos

A PÁSZTOR CSOPORT  BEMUTATÁSA

Balaton Bumm
42 g

Mikulás-
csomag
200 g,  1495 Ft/kg

Mikulás
tejbevonó
figura
15 g

Mikulás-
csomag
200 g,  1495 Ft/kg

Kubu Play
répa-málna-lime-alma ital
szuper ananász ital 20 %



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
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SzépKép
Minden lakásban otthon
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RENAULT MODELLEK MÁR 2 650 000 FT-TÓL
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

ENERGY FINANSZÍROZÁSSAL A THM FIX 2,99%

5 ÉV GARANCIA

www.renault.hu

Az ajánlat 2014. november 1-től december 31-ig, vagy visszavonásig érvényes. Renault Clio kezdőár használtautó-beszámítás nélkül: 2 900 000 Ft. 
A Renault Credit fi nanszírozási ajánlat fi x kamatozású, forintalapú konstrukció, THM 2,99%, minimum önerő 50%, maximális futamidő 36 hónap, mely 
egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevé-
telével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. *A garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. 
Clio vegyes fogyasztás l/100 km: 3,4 – 6,3; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 144. Captur vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 5,4; CO2-kibocsátás g/km: 
95 – 125. Mégane vegyes fogyasztás l/100 km: 3,5 – 7,5; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 174. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás 
a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A bemutatott autók illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 
ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben! a RENAULT 

ajánlásával

DEALER NEVE KFT., 
VÁROS, UTCA 12., 
TEL.: 0036 123 456 789, FAX: 0036 123 456 789

REN MASTER_F1_A4 Dealer.indd   1 03/11/2014   12:07

(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

Keresd további ajánlatainkat a Telekom üzletben!

0 Ft KEZDŐRÉSZLETTEL
+ 24 x havi 990 Ft kamatmentes részletre

4G-KÉPES OKOSTELEFONOK

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. 
A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, az elérhető sebesség 
mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességétől és attól, hogy azt az adott ponton támogatja-e a hálózat. A képek illusztrációk. További 
feltételek, 4G-lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

telekom.hu

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 4G HÁLÓZATÁN
VALÓRA VÁLHATNAK AZ ÁLMAID

MILLE MOBIL KFT.
2112 Veresegyház, Szadai út 2.

Tel.: +36 30/320-3960
Nyitvatartás: H–P: 8:00–18:00, Szo.: 8:00–13:00

LG 
G2 MINI
fejhallgatóval

NOKIA 
LUMIA 735
vezeték nélküli töltővel

HUAWEI 
ASCEND G620
bluetooth hangszóróval

SAMSUNG 
GALAXY ACE 4
fejhallgatóval

xmas_Veresegyhaz_218x118.indd   1 20/11/14   13:31

BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉSEK, 
Fót, Móricz Zsigmond út 41.,  Tel.: 06 27 358 270
Gödöllo, M3 lehajtó, Tel.: 06 28 52 52 52``

Részletek a weboldalunkon.

Veresi Pálinkaház
Előzetes időpont  
egyeztetés  
alapján,  
2014. 11. 5-től.
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Veresegyház, Gödöllői út 2/a. (A Spar mellett)
06-20/9324-155 • www.veresipalinka.hu

BÉRFŐZÉS

18 éves kortól, 4-től 20 fős 
csoportok részére, előzetes 
időpont egyeztetéssel.

Nálunk 80 féle kiváló palackozott pálinkából vásárolhat!

PÁLINKA
KÓSTOLÓ 
PROGRAMOK 

Veresi Pálinkaház


