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Itt készült
Kiállítás a veresegyházi Udvarház

 Galériában az itt működő kerámia szakkör 
szépséges munkáiból.

*az év minden egyes munkanapján.

Ami fontos:
• Légy nyitott az új felé!

• Akarj tanulni és segíteni másoknak!
• Akarj dolgozni!

• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
hogy meg tudod csinálni!

SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!

Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak 
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom 
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

ELADÓ

CSAK NÁLUNK! 
Veresegyházon 1170 nm-es 
összközműves telek, 
24.500.000 Forint.
Érdeklődni 06 70 454 3813       

Veresegyházon, központ, állo-
más, strand közelében, 110nm-es 
5 szobás ház, garázzsal plusz egy 
különálló kis garzonnal, parkosí-
tott telekkel eladó 29,9M. Érdek-
lődni: 06 70 454 3811

Fót, Móricz Zs. u. 16.

Várjuk kedves  ügyfeleinket Fót,
 Veresegyház, Dunakeszi és környékéről

Hétfőtől péntekig 9-18 óra között

Szerencsi Éva 
06 70 4543818

Visi Judit 
06 70 4543812

Ézsöl Anikó
06 70 4543815

Nagy Zoltán
06 70 4543811

*az év minden egyes munkanapján.

Ami fontos:
• Légy nyitott az új felé!

• Akarj tanulni és segíteni másoknak!
• Akarj dolgozni!

• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
hogy meg tudod csinálni!

SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!

Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak 
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom 
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

A kor nem számít! Akarj pénzt keresni, 
tanulni, és segíteni másoknak!
Szükséges: minimum érettségi
Előny: jogosítvány és saját autó

Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni 
másoknak, és ezért mindent meg is akarsz

 tenni, akkor várom az önéletrajzodat a 
szerencsi.eva@oc.hu email címre. 

Tel.: 06 70 4543818

Nyitott, segítőkész, munkáját szerető 

ÉRTÉKESÍTŐT 
keresünk ingatlanirodánkba!

Kiss Nikolett  
06 70-454-3813 

Ahogyan tervezték, elkészült, és Pünkösdkor fel is szentelik az új veresegyházi 
Szentlélek templomot. A templom a város és az egész térség egyik fontos új 
jelképe lesz, hiszen nemcsak a vallásgyakorlás helyszíne, hanem megtestesíti a 
közösség összetartó, építő erejét is.
A város és térsége számára a közösség lényegesen tágabb fogalom: minden itteni 
település ápol testvérkapcsolatokat a határontúliakkal. A Testvérvárosok Napja 
alkalmából körülnéztünk: kikkel és hogyan működünk együtt, honnét, hol tudunk 
segíteni, és milyen tapasztalatokkal 
gazdagodva érkeztek meg nemrég 
külföldről fi ataljaink. Összeállításunk a 
6-7. oldalon olvasható. 

(Fotó: Lethenyei)

A hónap témája 
Partnerség és 

életre szóló élmények

Pályázatok
 Kisvállalkozók 

felkészülni!

A hónap híre
Pünkösdi 

templomszentelés

Kultúra
Veszélyes-e az internet?
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10 ÉVES A KISTÉRSÉG 
ÚJSÁG !



Színesen

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

Mézes Mackó
Június 17-19. között a Veresegyházi 
Medveotthon és a Barátkozoo területén

Egy derűs, szórakoztató hétvége, ahol 
megünnepeljük a nyár kezdetét és a 
szünidőt! 

Ízelítő a mackós programokból:
 - Új Mackók érkezése, névadója,
  játékos  szavazással
 - Hozd magaddal kedvenc mackós
  játékodat- Guinness rekord kísérlet
 

- 

Családi vetélkedő „mackótudományból”
 - Brumm-brumm jelmezverseny
 - Ínyencségek a mackóságok világából
Bemutatkoznak a Kistérség települései 
és nevezetességei
Lovasbemutató, látványetetések
Élőben jelentkezik a 10 éves Kistérség  
Újság …. és még sok más, például:
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10 ÉVES A KISTÉRSÉG 
ÚJSÁG !

 – a rendezvény krónikása és közre-
működőjeMézes Mackó Úr

A hónap híre

A Szentlélek templom 
ünneplése
Május 14-én kerül sor Veresegyházon az új ka-
tolikus templom felszentelésére. Az esemény 
programja:

10.00  Templomszentelés
 A szentelés ünnepi liturgiát Dr. Beer Miklós 
 Váci Megyéspüspök celebrálja, énekel az  
 Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi  
 Kórus, vezényel Helembai Erzsébet, közre- 
 működik Ella István orgonaművész.
12.00  Ebéd 
 A szentelés után, a templom mögött felállí-
 tott  sátorban minden jelenlévő vendéget 
 szeretettel várnak közös ebédre. 
13.30  Az új templom bemutatása  
 Az ebédet követően szervezett templomlátogatásokra kerül sor az aláb-
 bi időpontokban: 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30. A programot Nagy
  László templomtervező építész – az egyházközség tagja – vezeti.
17.00 Koncert 
 A templom első koncertjét a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) 
 Templom Kórusának előadásában hallhatjuk, vezényel Tardy László, 
 közreműködik Hock Bertalan orgonaművész.

 
 

         „Ahogy én látom a városomat” címmel 
Gyerekrajz pályázatot hirdet a veresegyházi 
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub  

a veresegyházi iskolás gyerekeknek. 
 
A rajzokat 2016.május 30.-ig az iskola titkárságára kell 

leadni 
 
, 

4 kategóriában bíráljuk el a pályaműveket, úgymint 
1-2 oszt.,3-4 oszt., 5-6 oszt., 7-8 oszt. 

Minden kategóriában adunk ki 1., 2., 3., 4. díjat 
Számítógépes rajzot nem fogadunk el  

és egy pályázó csak egy rajzot adhat  be. 
 Mérete: A 4 

 A rajz hátára kérjük ráírni 
Nevet,osztályt és az iskola címét! 

 
A pályaműveket 5 tagú zsűri bírálja el. 
Eredmény hirdetés 2016. július 1-én 

pénteken, 10 órakor lesz, valamint megtekinthető a  
www.terepasztal.shp.hu honlapon. 

 
A legjobb pályaműveket az 16. Vasútmodell kiállítás idejében mutatjuk be!  

 
A pályázaton való részvétel nem jogosít fel a vasútmodell   

kiállítás ingyenes megtekintésére. 
 

Június 19.-én 16 órakor
 Z’Zi Labor és a Veresegyházi
  Asszonykórus jubileumi koncertje
 … a folk és popzene egy színpadon....

 - Énekeld  velünk  a  veresi    
   asszonyságok világslágerét!
 - Szabadtéri fotókiállítás az együttes  
  múltjából...
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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) 588 692 - 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, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

n Munkatárs: Horváth G. István  
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 06 30 477 3786, 

+ 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. és a  Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

 
 
 

Május 8. 

 
A meghirdetett börze célja továbbra is a veresi és környékbeli családoknál, a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű 

holmiktól való megválást szolgálja csere-bérével és adás-vételi lehetőséggel, alkalmi árusok által.  
Árusoknak a részvétel regisztráció köteles. Kereskedők nem vehetnek rész a börzén! 

A program terjesztése kizárólag helybeli, kistérségbeli fórumokon ajánlott és megengedett. 
 

 

Tisztelt Betegeink!

Sajnos gyakran előfordul, hogy intézményünk 
a Misszió Egészségügyi Központ valamelyik 
szakrendelése betegség, orvos hiány vagy 
egyéb objektív ok miatt elmarad, ebben az 
esetben igyekszünk telefonon vagy postai úton 
tájékoztatást adni az új időpontról.

Azonban sok esetben a rendszerünkben lévő 
adatok – telefonszám, lakcím – már nem ak-
tuálisak, így nem érjük el a beteget, ezzel je-
lentős kellemetlenséget okozva, mert kétszer 
kell intézményünkbe fáradnia. Ez a probléma 
elkerülhető lenne, ha a recepción való beje-
lentkezés során pácienseink kérnék az adataik 
aktualizálását így biztosítva annak a lehetősé-
gét, hogy időben tájékoztatást tudjunk adni.

Sok panasz érkezik azzal kapcsolatban hoz-
zánk, hogy nagyon hosszú a várakozási idő 
egy-egy szakma esetében, sajnos ez igaz és 
jelenleg jelentős javítást ebben nem tudunk 
elérni, azonban javíthatja a várakozási időt, 
hogyha a lefoglalt azonban már nem aktuális 
időpont lemondásra kerül, mert ebben az eset-
ben rögtön tudunk egy másik beteget abban az 
időpontban fogadni.

Segítségüket és megértésüket előre is megkö-
szönöm.

Jobban Eszter
mb. főigazgató

Ismeri Ön a Versenyképes Közép-Magyarország (Bp. és Pest megye) Operatív  
Program (VEKOP) legújabb és a  közeljövőben megjelenő pályázatait?

VI. PÉNZÜGYI, TANÁCSADÓI  
KONFERENCIA,  GÖDÖLLŐ

2016. május 10.-én a benyújtható és a hamarosan megjelenő pályázatokról

 A vállalkozások életében 2016-os év a pályázatokról szól. A vállalkozásfejlesztésekhez, bővíté-
sekhez, új rendszerek bevezetéséhez szeretnénk segítséget nyújtani és a forrásokat, támogatásokat 
cégreszabottan megtalálni. Ön se maradjon le az elérhető pályázati pénzekről!
 
 Ha az Ön vállalkozása is sikerrel szeretne pályázni, már most fel kell készítenie vállalkozását a 
feladatra, meg kell ismernie a pályázati lehetőségeket-, szabályokat-, célokat.
 
 Konferenciánkkal segítjük a felkészítést, jelentkezzen, kérdezzen előadóinktól a konferencián. 
Szakértő előadóink ismertetik a pályázati forrás lehetőségeket és megválaszolják a felmerülő kér-
déseket.
 
Bővebb információ a programról: http://arundo.hu/HU/12-338/VI-Penzugyi-Tanacsadoi-
Konferencia
 
Itt tud jelentkezni: http://arundo.hu/HU/48/Kapcsolat.Jelentkezes-rendezvenyre
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Gazdaság

A Lányok Napja egy országos, interaktív, ingye-
nes program, amit a Nők a Tudományban Egye-
sület szervez középiskolás lányoknak. Ez egyben 
a legnagyobb, lányoknak szóló pályaorientációs 
kezdeményezés, amely számos országra kiterjed 
és egész Európában azonos napon rendezik meg.
A rendezvények révén a fi atalok betekintést nyer-
hetnek a műszaki egyetemek, kutatóintézetek és 
cégek életébe. Ennek érdekében a fogadó intéz-
mények megnyitják laboratóriumaikat, műhe-
lyeiket és irodáikat; találkozókat szerveznek női 
munkatársakkal, akik eleven példaként szolgál-
nak arra, hogy milyen érdekes és izgalmas egy 
technológiai cégnél dolgozni. A programban, 
melynek részleteit a fogadó intézmények, cégek 
dolgozzák ki, akár hatalmas gépekkel esztergál-
hatnak, érdekes kísérletekbe pillanthatnak bele, 
kipróbálhatják a legújabb technológiai fejleszté-
seket és „kütyüket” ezen a napon.

A Lányok Napja akció célja, hogy informálja a lá-
nyokat a műszaki, technológiai, mérnöki és infor-
matikai pálya előnyeiről, ezáltal bővítve a lányok 
látókörét, tágítva a munka világáról alkotott ké-
püket. A kampány olyan pályaválasztási lehetősé-
gekre hívja fel a lányok fi gyelmét, amelyekre ál-
talában nem gondolnak, és egyben ösztönzi őket, 
hogy ezt a fontos döntésüket ne az elvárásokra, 
hanem valós érdeklődési körükre és képességeik-
re alapozzák.

A Kisrét utca GE Power and Water idén második 
alkalommal látja vendégül az akció keretében az 
érdeklődő fi atal lányokat, mint a program egyik 

fontos partnercége. A gyárban szívesen válaszol-
tak a programmal kapcsolatos kérdéseinkre.

Miért hasznos ez az akció a cég számára? 
- Vállalatunk a diverzitás híve, így örömmel lát-
juk a hölgyeket, mérnöki munkakörben is. Cé-
günk fontosnak tartja, hogy ez és hasonló prog-
ramok által részt vegyen a jövő generációjának 
képzésében
 
Milyen munkaterületeken számítanak elsősor-
ban női munkaerőre? Pillanatnyilag hány nő 
dolgozik a gyárban? 
- Minden mérnöki munkakörünkben egyaránt 
várjuk hölgyek és urak pályázatát. Jelenleg 20 női 
mérnök dolgozik nálunk.
 
Milyen egyéb fi gyelmet kapnak a GE-nél a női 
alkalmazottak? 
- Büszkék vagyunk rá, hogy cégünk több üzlet-
ága nyert el neves kitüntetéseket az elmúlt évek-
ben (pl. a Családbarát Vállalat vagy a Visszafo-
gadó munkahely díj), melyek többek közt olyan 
kezdeményezéseknek köszönhetőek, mint a baba-
barát szoba, rugalmas munkaszervezés, kismama 
mentoring, Working Parents (dolgozó szülők) 
Program, ill. a Women’s Network (női közösség) 
szervezet munkája is nagyban hozzájárul ehhez.
 
Megmarad-e a kapcsolat az érdeklődő fi atal lá-
nyokkal, illetve volt-e olyan látogató, aki tényle-
gesen a GE berkeiben kötött ki gyakornokként 
vagy dolgozóként?  
- Eddig egy alkalommal –tavaly- vettünk részt 

az eseményen, viszont a lányok között még nem 
volt olyan korú, tanulmányi szintű, akinek jelen-
leg gyakornoki állást tudnánk kínálni. Reméljük, 
hogy 1-2 év múlva már igen.

Tavaszi zsongás a boltokban

Áprilisban javában zajlik a munka az elmúlt év novemberében átadott, új 
CBA Veres Center berkeiben: a bolt vezetése úgy határozott, hogy helyt 
adva a vásárlói észrevételeknek, kifogásoknak, átgondolja az üzlet struktú-
ráját, és átrendezik az árukészletet.
A vásárlók gyorsan elfogadták az új élelmiszer-áruházat, ami szinte egyik 
napról a másikra lépett a szomszédságában álló régi Veres Center helyébe. 
A költözés zökkenőmentesen, és a vevők számára észrevétlenül zajlott, a 
régebbinél jóval tágasabb, többféle cikket felvonultató, és számos újdon-
ságot bevezető új üzlet hamar népszerűvé vált. A puding próbája azonban 
természetesen az evés, és ez a mondás beigazolódott a működés első pár 
hónapja alatt is, hiszen a vásárlók többször szóvá tették, hogy a hatalmas 
térben nehezen találják meg az egyes termékeket. 

Az átrendezés nem egyszerű, mivel körülbelül 23 ezer féle árucikket érint 
a boltban, de az átcsoportosítás a vevők igényeinek megfelelően lezajlik 
még ebben a hónapban, remélhetőleg minden vásárló elégedettségére. Így 
remélhetőleg egyszerűbb és gyorsabb lesz majd a bevásárlás.
Ahogyan a bevásárlóteret, úgy a grillbárok kínálatát is úgy alakítják, hogy 
minél jobban megfeleljen a legkülönfélébb vásárlói igényeknek. Naponta 
sokféle étel készül itt, kedvező áron, és akár elvitelre is.

Az ételekhez kizárólag saját, helyben készített alapanyagokat használnak, 
például a tésztaüzemben gyúrt friss tésztákat, a sajtüzemben előállított saj-
tokat, de a többi hozzávaló is friss és egészséges: a halételekhez például a 
naponta érkező halszállítmányból válogatják a halakat.
A grillbárok az idénynek megfelelő zöldségekből a hagyományos, hazai 
ízlésvilágnak megfelelő menüsorral várják vendégeiket, és természetesen 
vegetáriánus ételeket is kínálnak. Az árak pedig elgondolkodtatnak, hogy 
érdemes-e egyáltalán egy zsúfoltabb hétköznapon vagy egy verőfényes 
hétvégén időt pazarolni az otthoni főzésre…

A jó idő viszont meghozhatja a kedvet a kerti sütögetésekhez, és ezt akár 
az utolsó pillanatban is el lehet dönteni, ugyanis a Szada Centerben a gril-
lezéshez, bográcsozáshoz való húsok és egyebek mellett a kerti főzés min-
den más kiegészítőjét is megtalálni.  Beszerezhető itt egyszerre a hús és 
a bogrács, a grillkolbász és a faszén, a szalonna és a nyárs, de a kicsikre 
gondolva egyre szélesedik az itt kapható kerti műanyag játékok kínálata is.

Vasárnap is nyitva

A Kormány vasárnapi nyitva tartási tilalmának feloldását követően a Veres 
és a Szada Center azonnal visszaállt a vasárnapi munkarendre: az üzletek 
8-18 óra között tartanak ezentúl nyitva a hét utolsó napján. A CBA Cent és 
a CBA Bevásárlóház zárva marad, ameddig a vevői igények nem jeleznek 
mást.

A NAGYVÁLLALAT ÉS A LÁNYOK

Április 28-án ritka vendégeket fogadott a GE veresegyházi, Kisrét utcai gyára. A 
Lányok Napja akció keretében ezúttal ide látogattak el a pályaválasztás előtt álló, 
műszaki érdeklődésű diákok. Az akció magyarországi képviselője és szervezője a Nők 
a Tudományban Egyesület.

A Veres Center mögötti játszótér még alakul, de lassan már 
felfedezik a családok
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Pályázatok

Kis-és középvállalkozások támogatása 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mik-
ro-, kis- és középvállalkozások piaci megjele-
nésének támogatása” című (VEKOP-1.3.1-16 
kódszámú) felhívás.  A támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg 1,23 milliárd forint.

A támogatás azon vállalkozásokat célozza meg 
elsősorban, amelyek korszerű technológia kiépí-
tését szeretnék megvalósítani. A vállalkozások 
külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja 
mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 
külföldi kiállításokon és vásárokon való megjele-
nésben, árubemutatók és üzletember- találkozók 
megszervezésében.

A felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő 
szolgáltatások igénybevételét, marketingtevé-
kenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását 
és piackutatás elvégzését. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 10 
000 000 Ft, továbbá a támogatás maximális mér-
téke az összes elszámolható költség 50 %-a. A tá-
mogatási kérelmek benyújtására 2016. május 
9-tól 2018. május 9-ig van lehetőség.

Üzleti infrastruktúra fejlesztése

Ugyancsak megjelent az Üzleti infrastruktú-
ra fejlesztésének támogatása Pest megyében ( 
VEKOP-1.2.2-15) című pályázat. A pályázaton 
gazdaságélénkítéshez és a foglalkoztatási szint 
növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítá-
sára, illetve a helyi gazdaságfejlesztéshez szük-
séges üzleti infrastrukturális háttér fejlesztésének 
támogatására pályázhatnak helyi önkormányza-
tok, központi költségvetési irányító és költségve-
tési szervek, gazdasági társaságok, nonprofit gaz-
dasági társaságok, egyesületek, és alapítványok.

A konstrukcióval szemben támasztott alapve-
tő elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a 
foglalkoztatás növelése a betelepült vállalkozások 
működési helyszínének infrastruktúra fejleszté-
sén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén 
keresztül.
A támogatási kérelmek benyújtása az első sza-
kaszban: 2016. május 5-től 2016. július 11-ig, 
a második szakaszban: 2016. augusztus 31-től 
2016. október 3-ig lehetséges.

A támogatási keretösszeg mindkét szakaszban 
500 millió Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek:
-  Ipari parkok, tudományos és technológiai par-
kok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező par-
kok esetében)
- Iparterületek kialakítása és meglévők fejleszté-
se, barnamezős, illetve indokolt esetben zöldme-
zős beruházások

Kutatásfejlesztés, innováció

Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, 
új, piacképes termékek, szolgáltatások, techno-
lógiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének 
megvalósítására, munkahelyteremtésre írták ki a 
pályázatot. (VEKOP-2.1.1-15)
A Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fej-
lesztési és innovációs tevékenységének növelése 

olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevé-
kenységek támogatásával, amelyek jelentős szel-
lemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes 
termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá 
ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keret-
összeg 5 milliárd Ft.

Pályázni önállóan vagy konzorciumban lehetsé-
ges.
A támogatás mértéke: min 50 millió forint, max 
500 millió forint, intenzítása: 50-80%.

Pályázni folyamatosan 2018. február 28-ig 
vagy forrás kimerülésig lehet.

Út a munkaerőpiacra program

25 év alatti, tartósan munkanélküli, 55 év feletti, 
pályakezdő, GYES/GYED-ről visszatérő, meg-
változott munkaképességű munkavállalók alkal-
mazhatók jelentős munkabér és járuléktámoga-
tással. A támogatást a Munkaügyi Központokban 
lehet igényelni. A vállalkozást indítók és működő 
vállalkozások is kedvezményes, 3.9 % -os THM-
mel juthatnak visszatérítendő támogatáshoz fej-
lesztésre, eszközbeszerzésre, max. nettó 10 millió 
forintig.

Bővebb információ: 
Arundo Kft, www.arundo.hu 

Otthon Melege Program - 2016
CSALÁDI HÁZAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2016. július 1-től benyújthatóak a pályázatok családi házak energia-megtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésének, felújításának támogatására az alábbiak szerint: 

   
Keretösszeg: 5 milliárd forint

Pályázók köre: magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorúak

Kritérium: hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig ki-  
 adott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapte- 
 rülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a  
 pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítá- 
 sára lehet igénybe venni.

Támogatható tevékenységek: 
 • fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje; 
 • az épület homlokzatának hőszigetelése; 
 • épületgépészeti rendszerek energia-megtakarítást eredményező felújítá 
  sa; illetve az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasz- 
  nálás kialakítása; 
 • megújuló energiafelhasználás kialakítását, növelését szolgáló rendszerek kiépí- 
  tése; 
 • a fűtési/fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje,  
  valamint a meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának kiala- 
  kítása, korszerűsítése. 

Támogatás mértéke, összege:  
 A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhe- 
 tő, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtaka- 
 rítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.
  A támogatás maximális intenzitása a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától  
 függően eltérő, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. 
 A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek 

 • 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel  
  egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy meg- 
  újuló energiát hasznosító rendszert épít ki; 
 • 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és  
  legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; 
 • 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy energiahaté- 
  konysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert   
  épít ki; 
 • 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy típusú fejlesz-  
  tést valósít meg a beruházás keretében. 

Megvalósítás: támogatói okirat átvételétől számított 12 hónapon belül

Benyújtás: 2016. július 1-től ügyfélkapun keresztül

Döntés meghozatala:  
 a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül

Bővebben: Arundo Kft. www.arundo.hu/Aktuális pályázatok/Energiamegtakarítás,Tel: 20-4101054

Újabb lehetőségek a Pest megyei cégeknek



6

A hónap témája

HELYÜNK A VILÁGBAN

Kevéssé ismert, de április utolsó vasárnapja nem más, mint 
a Testvérvárosok Világnapja. Ezt a jeles napot bizonyára 
kevesen ünneplik meg, arra viszont nagyon jó alkalmat 
ad, hogy elgondolkodjunk rajta, hogyan is viszonyulunk a 
környezetünkhöz, a környezetünk mihozzánk, hogyan tarthatjuk 
a kapcsolatot tőlünk idegen kultúrákkal, vagy éppen nagyon 
is hasonló életekkel. Természetesen elutazhatunk bárhová, 
és szerezhetünk közvetlen tapasztalatokat, alakíthatunk ki 
barátságokat, ahogyan a fiatalok teszik a világszerte népszerű 
csereprogramok keretében. Vagy tarthatja a kapcsolatot két 
vagy több település, akár különböző földrészeken is, hogy 
együttműködjenek bizonyos területeken. A lényeg, hogy ez a 
nyitottság megtanítson rá, hol a helyünk a világban…

Testvéri városok, városi testvérek

Negyvenkilenc éve alakult meg a Testvérvárosok Világszövetsége a fran-
ciaországi Aix-les Bois-ban. Az évforduló adott alkalmat arra, hogy beszél-
gessünk Kosik Józseffel, Veresegyház testvérvárosi kapcsolatokért felelős 
alpolgármesterével. 

A testvéreit az ember nem válogathatja meg, ellentétben a testvérvárosok-
kal. Milyen szempontok szerint döntenek?
- Többnyire választanak minket. Például a szászországi Schneeberg város-
ának képviselői is minket kerestek meg. Ella István orgonaművész az ottani 
templom felújítása után rendezett ünnepségen lépett fel. A művész korábban 
is szerepelt Schneeberg-ben, az egyházon keresztül alakult ki a kapcsolat.  
Meghívást kaptunk az ünnepségre és ezzel vette kezdetét a - ma már húsz 
éves – kapcsolat Veresegyház és Schneeberg városai között. 

1996 és 98-ban egy német és egy erdélyi testvérvárossal gyarapodtunk. az-
tán eltelt tizennégy év, míg újabb testvérvárosunk „született” Szlovákiából.
- Nincs értelme erőltetni a testvérvárosi kapcsolatokat, hiszen ápolásuk időt, 
energiát és pénzt igényel. Minden áron nem akarunk testvér településeket, 
csak akivel komoly kapcsolatot tudunk kialakítani. A szlovákiai Ipolysággal 
korábban is volt kapcsolatunk, művészek állítottak ki nálunk, mi is voltunk 
ott, most „papíroztuk le” a dolgot. 

Nincs hazai testvérvárosunk!?
- Hát nincs, valóban nincs!

Két éve a német testvérváros csapataival fociztunk a műfüves pálya átadá-
sán, ezen kívül milyen közös megmozdulásokon vettünk, veszünk részt?
- Kezdem ott, hogy mind az utánpótlás, mind a felnőtt meccset fölényesen 
megnyertük! De rendszeressé váltak a fúvószenekarok találkozásai is, ez 
már szinte hagyomány. A német fúvószenekar nagyon szeret Magyarország-

ra jönni, nemcsak a jó pálinka miatt, és ők is nagyon vendégszeretőek. 

Mi a helyzet a kínaiakkal?
- Kínaiak? Nagyon erőltetik a kapcsolatot, megisszák ők is a pálinkát, de úgy 
néz, ki inkább befektetnének nálunk. Területünk van, jöhetnek! Tavaly volt 
kinn egy delegációnk, nemrég szólt a polgármester úr, hogy menni kéne újra 
Kínába. Meglátjuk.

Mit a testvérvárosi kapcsolatokért felelős alpolgármester milyen szerepet 
vállal a kapcsolatok alakításában, bővítésében? 
- Telefonon tarjuk a kapcsolatot testvérvárosainkkal, bármilyen rendezvényt 
szerveznek, meghívás jön, és mi megyünk. Ha gondjuk van, akár anyagi 
természetű is, segítünk. Az erdélyi Atyhának iskolaépítésre adtunk pénzt, de 
van egy hat kilométeres makadámútjuk, ha ennek aszfaltozása elkezdődik, 
és kérik, azt is támogatjuk. 

Van újabb testvérváros jelölt?  
- Nincsen, a kínaiak vannak, részmegállapodásokat már kötöttünk, de a vég-
leges szerződést még nem írtuk alá. Mondjuk nem a mi léptékünk ez a kínai 
város, másfél- két milliós lehet, nagyon precízek, ragaszkodnak az előszer-
ződéshez, komolyan veszik, nincs olyan, hogy „egy papír és kész”. 
Papíron nincs csupán három testvérvárosunk, de sokfelé segítünk. A kárpát-
aljai Csongor kért segítséget egy autó megvásárlásához, amellyel temetéskor 
az elhunytak szállítását tudják megoldani. Segítettünk, mindamellett, hogy 
nincs aláírt szerződésünk. Nem támogatunk azonban olyan testvérvárosi 
kapcsolatokat, ahol csak a vezetők jönnek-mennek. Az a lényeg, hogy csalá-
dok is kapcsolódjanak egymáshoz, civil szervezetek is működjenek együtt, 
legyenek a határokon is átnyúló, aktív sport és kulturális kapcsolatok. 

(H.I.)

Horvátország, fiatalok és az újságírás

A Pulában rendezett csereprogramra életem egyik leg-
jobb 10 napjaként emlékszem vissza. – állítja a Köz-
Pont munkatársa, Kiss Viktória.  De nézzük, hogyan 
érezték magukat a programban résztvevő fiatalok, akik 
az újságírást tanulgatták, ezúttal külföldön.

Mi volt a benyomásod, amikor megérkeztél Horvát-
országba? 
- Kezdjük azzal, amit legjobban hiányolok: az Adri-
ai-tenger mellett ébredni, reggelente és délutánonként 
lesétálni a partra csodálni a kilátást. A kis falu ahol 
laktunk Štinjan, egy gyönyörű mediterrán hangula-
tú üdülőhely. Volt alkalmunk kétszer Pula városát is 

Civilek

Tanulás, élmények,  
barátságok

A veresegyházi Köz-Pont Ifjú-
sági Ház mindig aktívan szer-
vezi a különböző nemzetközi 
ifjúsági csereprogramokat. A 
közelmúltban Horvátország-
ban és Finnországban járt a tér-
ségi fiatalok egy-egy csoportja, 
hogy tematikus táborokban 
bővítse ismereteit a világról. 
A programokról interaktív be-
számolót tartanak majd május 
közepén az érdeklődőknek, él-
ményeikről pedig az alábbi ösz-
szefoglalóban olvashatunk.

Pula romjainálInterjú és fotózás a festői tengerparton

Schneeberg látképe
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  Civilek
megcsodálni. A kis város visszarepített az ókori 
Rómába nevezetességeivel, az amfiteátrummal, 
Augustus-templomával és a Sergius-diadalívvel. 
Szembetűnő volt a helyiek kedvessége és segítő-
készsége. Akár interjút készítettünk, vagy éppen 
elvesztünk az 1000 fős faluban ők nagy mosollyal 
álltak rendelkezésünkre bármiben.  

TAMÁS BLANKA

Mesélj a résztvevőkről egy kicsit, sikerült össze-
kovácsolódni?
- A rendezők nagyon odafigyeltek rá, hogy nem-
zetileg sokszínű csapatok, szobák és asztalok ala-
kuljanak ki a táborban. Így a húsz résztvevőnek, 
horvátoknak, szlovéneknek, észteknek és magya-
roknak nem volt más választásuk, mint előrán-
gatni az angol nyelvtudást, és összebarátkozni 
a többiekkel. Persze ez eleinte igen nehézkesen 
ment a többség számára. Vadidegen emberekkel 
beszélgetni, ráadásul úgy, hogy az önkifejezés ki-
sebb -nagyobb nyelvi akadályokba is ütközik… 
Nos, ez igen nehéz! De nem mindenkinek! Hála a 
csoport egy-két aktív és vidám tagjának a társaság 
a vártnál előbb összekovácsolódott. 

BÁNSÁGI BARNABÁS

Miket tanultál?
-  A program témája az ifjúsági média volt. Lé-
nyegében megtanultunk különböző cikkeket írni, 
interjút készíteni, videót felvenni, azt utólag szer-
keszteni. Szintén fontos szerepet kapott a fotózás, 
annak elmélete és az elmélet gyakorlatba fekteté-
se is. Minden eszközt és segítséget megkaptunk a 
munkáink elkészítéséhez. A program végén már 
magabiztosan használtunk különböző digitális 
eszközöket. Szintén megtanultuk, hogy kritikusan 
kell olvasni a híreket, azt, hogy nem minden az, 
aminek látszik... És őszintén mondhatom, ez az 
egyik legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk. 
Szintén nagy hangsúly volt az interkulturális ta-
nuláson. Megismerkedhettünk különböző em-
berekkel, különböző kultúrákból, ezzel tágítva 
világlátásunkat. Amit még hozzátennék, az annyi 
lenne, hogy rengeteg dolgot tanultunk az életről, 
barátságról, konfliktuskezelésről. Én személy sze-
rint óriási tapasztalatot szereztem, mint vezető, és 
sokkal tisztábban látom, hogy mi miért történik 
egy csoportban.

KISS VIKTÓRIA

Milyenek voltak a kezdetek? Hogy tetszett nekik 
Magyarország és nektek a többi ország?
- Az első lépések.... Hát elég feszélyező mikor 
nem csak hogy nem ismersz senkit és még idő-
sebbek is nálad, ráadásul a te magyarodon kívül 
mindenkinek van közös nyelve.... Így indultam 
neki az első napi programoknak. Kis bemutatko-
zós játék és csapatépítő foglalkozások után észre 
kellett vennem, hogy a jég az együttes munka ál-
tal törik meg. Ugyan még nem túl sokat beszélget-
tünk, de a feladatok a szórakozás szintjére hoztak 
mindenkit, hiába volt 18 vagy éppen 26 éves.... 
Felbátorodva egyre többet kommunikáltunk és 
mikor már mindenki nevetett kezdtem végre nyu-
godtnak érezni magam. Itt már tudtam is, hogy 
emlékezetes cserében lesz részem. A pontot az 
i-re az ország bemutatós este tette fel. Gyönyö-
rű tálalások a tradicionális ételekből, italokból 
és érdekes, vicces információk az országokról. 
Pont március 15.-e volt, gondoltuk megemlítjük 
ünnepünket és annak jelentőségét..... Senki sem 
számított rá, hogy a leegyszerűsített magyar for-
radalom magyarázata után percekig tartó tapsot 
kapunk az észtektől, szerbektől és horvátoktól 
egyaránt. Méltó megemlékezés volt, még ha nem 
is tudtunk otthon lenni. Ettünk, ittunk nevettünk 
(bár csalódás volt, hogy rezzenéstelen arccal itták 
a papa pálinkáját) és végre éreztem, hogy a csere 
hivatalosan is megkezdődött. 

TAMÁS BLANKA
 

Volt egy kis kitérő Ljubljanában, mesélnél erről 
egy kicsit? 
- Valóban, a hazafelé vezető utunkon megálltunk 
Ljubljanában. Itt találkoztunk a cserén résztvevő 
szlovén csapat egyik igen kedves tagjával, aki 
körbevezetett minket, és megmutatta Ljubljana 
népszerű, híres, vagy éppen kifejezetten érdekes 
pontjait. Nagyon élveztük a kis látogatást, és ren-
geteg jó fotót is sikerült készítenünk. Ugyan elég-
gé elfáradtunk, mégis szerintem nagyon megérte 
elmenni, és ezzel a várossal is kicsit közelebbről 
megismerkedni.

KISS VIKTÓRIA
                    

Életre szóló élmények… Lappföldön jártunk!

A Move’n’shoot exchange program, egy nem-
zetközi ifjúsági csere, az Erasmus+ keretein 
belül, ami a lélegzetelállítóan szép Lapföldön 
került megrendezésre, Finnországban.
 A résztvevők 6 különböző országból érkeztek, 
amelyek a következők: Németország, Szlové-
nia, Olaszország, Izland, Finnország, és végül, 
de nem utolsó sorban Magyarország. A fiatalok 
életkora 16 és 25 év között volt.
 A csere legfőbb célja, a résztvevők már meg-
lévő készségeinek fejlesztése, és új képességek 
elsajátítása. A fiatalok több csoportban dolgoz-
hatnak, ilyenek például: fotó készítés, videó ké-
szítés, zene és tánc, vagy közösségi média.
 A program március 21-én kezdődött és márci-
us 30-ig tartott. Összesen 41 ember tartózkodott 
a nagyon jól felszerelt Vasatokka ifjúsági köz-
pontban, amibe beletartoztak az ifjúsági dolgo-
zók, és az ifjúsági csere szervezői.
A programok között találhatók aktív benti, és 
kinti elfoglaltságok is, amiket a tapasztalt veze-
tők, és a motivált résztvevők együtt szerveztek 
meg. De a legjobb dolog a Move’n’shoot prog-
ramban, az hogy nem csak a résztvevők tudják 
fejleszteni a készségeiket: mindenki tanul vala-
mit egymástól.

SÁNDOR DÁVID

A programba a séta is belefért

Vidáman telt az utazás is

Finnországban márciusban is könnyen beha-
vazódik az ember

Barátkozás a rénszarvasokkal
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A RAJZOLT HUMOR NAGYÁGYÚI

Negyedszer látogattak el Váckisújfalura az Alta-
mira Egyesület karikaturistái, hogy idén a sporttal 
kapcsolatos alkotásaikat hozzák el az érdeklő-
dőknek. A megnyitóra keresve sem lehetett volna 
jobb személyt találni Kopeczky Lajos úrnál, Er-
dőkertes alpolgármesterénél. 

Neki ugyanis köztudottan zöld-fehér vér folyik az 
ereiben, és – mint kiderült – személyesen ismer-
te az összes olyan sportolót, akinek az portréja 
felkerült az újfalusi klub falára. „Hajlamosak va-
gyunk azt hinni, hogy a karikaturista valamilyen 

komolytalan, műkedvelő személy, pedig ennek az 
ellenkezője igaz. 
A most kiállítók mindegyike magasan kvalifikált 
művész, az egyesület Kossuth- és Munkácsy-díjas 
alkotókkal működik. Ami mégis megkülönbözteti 
őket másoktól, az a speciális látásmód, ahogyan 
észreveszik és megjelenítik számunkra a világ fo-
nákságait. Teszik ezt magas művészi színvonalon 
és szórakoztatva.” – mondta Kopeczky Lajos. 
A köszöntő után a SokKos együttes műsora kö-
vetkezett, remek zenékkel, igazi jó hangulatot te-
remtve. A hivatalos rész zárultával gyors portrék 
készültek, közben pedig az estébe nyúló vidám 
beszélgetések zajlottak.

HÚSVÉTI KONCERT

Évtizedes hagyomány folytatódott az idei Húsvé-
ton, amikor a Várnagy kvartett segített az ünnepre 
történő lelki felkészülésben. 

A családi együttes immár négy tagúra bővült – a 
fuvolista Bene Hajnalka új színt, színesebb reper-
toárt hozott megjelenésével. Bátran mondhatjuk, 
hogy az előadás nemzetközi színvonalú volt – a 
beavatottak azonban nem csodálkoztak ezen, hi-
szen a művészek „másodállásban” a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar tagjai. Az irodalmi szemelvé-
nyek nagyszerűen illeszkedtek a zenés részekhez; 
mintegy előkészítették, kiegészítették azok mon-
danivalóját. 

A zeneszámok előtt érdekességeket tudhattunk 
meg a művek keletkezésének körülményeiről, 
az alkotók életéről. A klubot megtöltő közönség 
lelkes tapssal – a végén hosszatartó vastapssal – 
mutatta ki véleményét és kapott két ráadást is. 
Tartalmas, valódi értékeket hordozó délután volt 
ez, amely maradéktalanul beváltotta a hozzfűzött 
reményeket.

HUMOR A SPORTBAN, CSALÁDI ZENEKAR A KLUBBAN

HIRDETMÉNY 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 
váckisújfalui Kisvakond óvodába 

való beiratkozás időpontja  
2016. május hónap 09-13. -ig
8.00 és 15.00 óra között lesz, 
 a gyerekek 2.5 éves korától.

Az intézmény tevékenységközpontú 
óvodai nevelési programot valósít 

meg (kiemelten a környezetvédelem 
és a hagyományőrzés, könyvtári órák, 
hittan, néptánc, és heti egy alkalom-
mal német nyelvoktatás – ingyenes 

étkezés!)

További információk: 
Marton Zsuzsanna  

Brunszvik Terézia-díjas 
 intézményvezető, 

36 70 666 6270, illetve: 
 www.vackisujfalu.hu.

 Váckisújfalu Község Önkormányzata
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Mi a Saferinternet.hu?

A program keretében ingyenes interaktív, kisfi l-
mekkel szórakoztatóbbá tett előadásokat, foglal-
kozásokat tartanak szülőknek, nagyszülőknek,  
pedagógusoknak és gyerekeknek országszerte, 
ahova hívják őket, mert az a céljuk, hogy az inter-
net működésének megismerésével képesek legye-
nek a elkerülni a veszélyeket és megismerni a be-
avatkozási lehetőségeket.  Az előadó márciusban 
a Digitális Témahetet megelőzően az erdőkertesi 
Neumann László Általános Iskolában is tartott 
előadásokat. A programot a www.saferinteret.hu  
- sip@gyermekmento.hu címen lehet elérni.

Az internetfüggőség jelei

Mint az eladáson is elhangzott, jelenleg az inter-
netfüggőség az egyik legfontosabb jelenség, amit 
sokan félreértelmeznek. Akkor válik valaki füg-
gővé, ha az  a mindennapi élete kötelezettségeit és 
eddigi tevékenységeit károsan befolyásolja, tehát 
az egyén nem látja el feladatait, nem megy iskolá-
ba, dolgozni  vagy abbahagyja a sportolást, eset-
leg az alvásmegvonás már káros  fi zikai tüneteket 
okoz nála- és emögött az internetezés áll. Egy pár 
kérdésből álló teszt segíthet a felderítésben, és a 
megoldáshoz is van útmutató a Saferinteret.hu 
programhoz kapcsolódó Kék- Vonal Gyermekkrí-
zis Alapítvány oldalán, (www.kek-vonal.hu)

Zaklatás, megfélemlítés

 Az internetes zaklatás a másik gyakori negatív 
esemény, ami általában éri a hazai netezőket. 
Nagyon sok gyerek és felnőtt is beszámol az in-
terneten, közösségi oldalon, telefonos üzenetben 
érkező, őt zavaró és megalázó üzenetekről, amik 
a nap 24 órájában, akár otthon is elérik őket, és az 
elkövető személyét sokszor nem is tudják azono-
sítani. Hasonlóak ehhez az online gyűlöletbeszéd 
témakörébe tartozó írások, amikkel általában a 
hozzászólásokban lehet találkozni.  Itt nem a fe-
kete álarcos ismeretlen idegen gonosz támadókra 

érdemes gondolni, sokkal inkább keresendő 
az elkövető az ismerősök körében: gyerekeknél 
osztály-vagy iskolatárs, edzőtárs, felnőtteknél a 
volt pár, munkatárs is lehet az elkövető. 
Zaklatás esetében általában az ismerősként a 
közösségi oldalon hozzáférhető személyes ada-
tokkal élnek vissza, rosszindulatú, bántó meg-
jegyzéseket tesznek nyilvánosan, megváltoztat-
ják, eltorzítják más fotóját, feltöltik más, bántó 
környezetet mutató honlapokra, intim képeket 
osztanak meg, stb.  Fontos tudni, hogy mindez a 
Büntető Törvénykönyvben rögzített tényállásként 
büntetendő cselekedet, akár szabadságvesztéssel 
is sújtható az elkövető. 

A legfontosabb teendők online gyűlöletbeszéd 
és zaklatás esetén: 

• nem válaszolni, bármilyen dühítő is, 
• bizonyítékot szerezni a jelenségről (képernyő
 fotó, pld.), 
• blokkolni, letiltani a támadót 
• és jelenteni az eseményt. 

A közösségi oldalon való bejelentési lehetőség 
mellett a www.biztonsagosinternet.hu oldalon is 
bejelentést lehet tenni, akár névtelenül is, ahol az 
informatikus szakemberek tesznek lépéseket, és 
a törvény adta lehetőségekkel élve igyekeznek 
megakadályozni a támadást. Legokosabb persze 
itt is a megelőzés, amit az intim képek SOHA 
MEG NEM OSZTÁSÁVAL, az ismerősök tuda-
tos kezelésével, és a gyerekünk e téren való felvi-
lágosításával is segíthetünk.

Hamis, átverős oldalak

A hamis oldalakra való fi gyelemfelhívás is na-
gyon fontos: napi szinten ömlik ránk a sok hamis 
és szándékosan minket manipuláló hírek áradata. 
E lap terjedelme nem elég, de a Google kereső-
be a „hamis oldalak” kifejezésre elég sok találat 
érkezik, egy internetes portál pedig összegyűjtött 
több, mint 200 ilyen oldalcímet, amit óvatosan 
érdemes kezelni. 

Az előadást végén számos kérdés érkezett az in-
ternethasználattal kapcsolatban, amikre az előadó 
válaszolt, könyveket, letölthető segédanyagokat is 
javasolt a témában.  Fülöp Hajnalka vállalta, hogy 
a kérdéseket ezután is szívesen megválaszolja a  
www.facebook.com/SaferinternetMagyarorszag  
oldalon vagy e-mailben.

Az előadás végén egy kis büféasztal mellett le-
hetett tovább beszélgetni, a szervező- a városi 
könyvtár- alapos és átgondolt szervezése jóvoltá-
ból. .

F.H.

Galgamácsán 96 nm-es, 2 + 1 félszobás 
lakás, amerikai konyha nappalival.
 irányár: 8.900.000 Forint. 
Érdeklődni: 0670-454-3813 Kiss Nikolett 
 

•

23,5M,  1+3 fél szobás, 70m2 Fót Kurjancs. 
Elektromos kapu, sok beépített bútorral és gé-
pekkel. 
Érdeklődni: 06 70 454 3812

•

30M, 7 szoba 141m2 Fót,  2 generációs. Felújí-
tott, új tetőtér. 
Érdeklődni: 05 70 4543 812

•

Eladó Őrbottyán rózsadombján nettó 95nm-
es amerikai konyhás, nappalis dupla fürdőszo-
bás, kétszintes, 3 hálószobás ikerfél. 
Ár.: 25,99M Ft. 
Érdeklődni: 06 70 454 3818.

 •

Őrbottyánban felújítandó kétgenerációs csa-
ládi ház, 158 nm-es, 3+1 félszoba, szuterénnel. 
19.700.000 forint. 
Érdeklődni: 0670-454-3813 

Fót, Móricz Zs. u. 16. fszt.
06 70 4543 818

ELADÓ INGATLANOK

Gondolatok a könyvtárban – Veszélyes-e a világháló?
Erre a kérdésre keresték a választ a veresegyházi Kölcsey Könyvtárban 2016. március 18-án. Az előadó, Fülöp Hajnalka a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat Saferinternet.hu programjának oktatója Berze Lajos, a könyvtár vezetőjének meghívására érkezett.  
Az előadást kisfi lmek és érdekes képek színesítették, és számos történetet is megismerhettek az érdeklődők az interneten átélt 
eseményekről.

Fülöp Hajnalka előadása a könyvtárban
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VERESEGYHÁZI MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ KERES:

A fényképes önéletrajzokat a
szabo.krisztian@pasztorcsoport.hu email címre várjuk

karosszéria munkafelvevő, 
autószerelő, 
autófényező,

karosszéria lakatos, 
raktáros munkatársakat.

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

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfőn 18.00- 20.00
Dr. Kicsiny Emese 

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

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

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

E-mail: ferildi@hotmail.com

- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
- vércukorbeállítás
-teljeskörű anyagcsere felmérés, 
 (-gyógyszer- inzulin beállítás, diétás
 tanácsadás)
- Doppler ill. hangvilla vizsgálat
- EKG-vizsgálat
- gyógyszerjavaslat kiadása
- szív-érrendszeri rizikófelmérés 

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

D r .  G é c z i  M á r i a
S Z Ü L É S Z - N Ő G Y Ó G Y Á S Z  
S Z A K O R V O S

Kedd: 16.00-19.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

• veszélyes fák bontása
• fakivágás
• gallyazás
• bozótirtás
• fűkaszálás

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat 

mellett  kott a, újság, papír-írószer és anti kvár 
könyvek széles választékával várjuk 

vásárlóinkat.

Veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!  
pl:  Horváth Lajos, Horváth Ferenc, Vank 
Erzsébet, Baranyó Csaba, Arthur C. Moor, 

Ozsvár Zsanett, Tatár Sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!

Elérhet minket telefonon, emailben, a 
Facebookon, a weboldalunkon és természetesen 

személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs 
Központ      

06 28 389 042 
vargabetu2@invitel.hu

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

 -  vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
 -  zöldhulladék
 -  szele ktíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
 - veszélyes hulladék ( festék, hígító, oldószer, vegyszer,
  fénycső, elem, akkumulátor)

 -  hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
 -  inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag,
  csempe, járólap)
 - nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép   
  gumiabroncs)

A LOMTALANÍTÁSKOR TILOS LERAKNI AZ ALÁBBI HULLADÉKOKAT:

APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS

Erdőkertesi kertészeti cég, KERTÉPÍTŐ-KERT-
FENNTARTÓ munkakörbe, valamint ugyanitt 
csoportvezetői munkakörbe munkaerőt keres.
Előny: szakmában eltöltött gyakorlat/szakirá-
nyú végzettség, jogosítvány. 06 20 405 4672, 
info@fogarasidiszfa.hu 

•
Kertészeti és parkfenntartói munkakörre kollégát ke-
resünk. Szakirányú végzettség nem szükséges. Mun-
kavégzés helye Veresegyház és környéke. Email:ge.
treerain@gmail.com, telefon: 06306055693

INGATLAN

Eladó – kiadó ingatlanja van, vagy vásárlási-bérleti 
szándéka ? Keresse bizalommal a Dr. Makkos Ingat-
lan Centrum Veresegyházi irodáját
+36-20-9446205-ös számon! Pályakezdők és 
-módosítók részére  térítésmentes ingatlanreferensi 
képzést biztosítunk.

 
GYERMEKFELÜGYELET

Kétgyermekes anyuka gyerekfelügyeletet vállal 
erdőkertesi otthonában 12 éves korig, 800Ft-os 
óradíjért. Személyes találkozóra időpont egyeztetés 
telefonon. Telefonszám: 06 30 6392 752
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Danone 
Könnyű és 
Finom joghurt
4x125 g, 518 Ft/kg
Több ízben

Coop pizza gyorsfagyasztott
abc szuper 
Sonkás, Szalámis, Sonkás-gombás
300 g, 997 Ft/kg

SZOMBAT ESTE MENNÉL  A DISZKÓBA?

És most komolyan…
ELADÓ 2007-es 
Skoda Octavia 
1.4,  16 szelepes, 
benzines, 
124.000 km-rel,  
kifogástalan kifogástalan 
esztétikai és 
műszaki ál lapotban.

Műszaki érvényes: 
2017. 7.  hó.
 Irányár: 1.3 m Ft.
Érdeklődni: 
+36 30 352 7407

CSAJOKAT IS VISZITEK?

Ezzel a feketemetál autóval király leszel!

Nyugi,  elég nagy a 

csomagtér: három 

hullás –  ki  lett  
próbálva!

Ne aggódj,  ők is elférnek!A HAVEROK IS MENNÉNEK VELED?

RS imitátor 

Skoda Octavia 

ELADÓ,
 75 lóerő, „odabasz”!

Az Invitel már Csomád, Csörög, 
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácduka, 
Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, 
Vácrátót, Veresegyház újabb 
körzeteiben is elérhetővé tette 
nagy sebességű interneten alapuló, 
digitális szolgáltatásait a lakosság 
és a helyi kisvállalatok számára 
egyaránt. 

Az Invitel folyamatosan fejleszti 
hálózatát így szolgáltatási területén 
egyre többen élvezhetik a gazdag 
csatornaválaszték, valamint a gyors 
internet előnyeit. Az Invitel széles 
palettája több mint 160 televízió- 
és rádióadót foglal magában 
– köztük 21 kedvelt sportcsatornát. 
A kínálat része például a népszerű 
sportközvetítéseket felvonultató 
DIGI Sport 1, 2, és 3, valamint az 
ismeretterjesztő programokban 
bővelkedő Discovery Channel vagy 
a díjnyertes sorozatokat sugárzó FOX 
és AMC. Különösen kedvelt a Családi 
csomag, amely 80 magyar nyelvű 
tévé- és rádiócsatornát tartalmaz. 
A részletgazdag élmények kedvelőinek 
az Invitel 29 HD csatornát nyújt. 

A lakossági előfizetők főcsomagjuk 
mellé 17 tematikus minicsomagból 
választhatnak, melyekkel kedvező 
áron személyre is szabhatják tévé-
előfizetésüket. Az egyedülálló Mixer 
kiegészítő csomaggal pedig plusz öt 
csatornát válogathatnak össze egy 
30-as listából, így a család minden 
tagja megtalálhatja az érdeklődésének 
megfelelő műsort. Az interaktív televíziós 
funkciókkal a saját időbeosztáshoz 
igazodó tévézés is megvalósítható: 
a nézők visszatekerhetik, rögzíthetik 
vagy megállít hatják az adást. 

Az Invitel a kisebb cégeknek is kínál 
lehetőségeket. Kifejezetten kisvállalatok 
számára kialakított, Profi portfóliója 
keretében a vállalkozások maguk tudják 
kiválasztani azokat a szolgáltatásokat, 
amelyekre leginkább szükségük van, és 
amelyekre alapozhatják tevékenységüket. 
Az Invitel Profi céges vezetékes internet,- 
telefon- és digitális TV-csomagjai teljes 
mértékben kombinálhatók és a Profi 
szolgáltatásokat választó cégek annál 
nagyobb havidíj-kedvezményben 
részesülnek, minél többfajta vezetékes 
Profi szolgáltatással rendelkeznek.

Egyre többen élhetnek az Invitel 
fejlesztéseinek előnyeivel

Az Invitel munkatársai az Invitel Pontokban 
készséggel tájékoztatják a lakossági és kisvállalati 
szolgáltatások iránt érdeklődőket, akik 
a lakossági ajánlatokról a 1288-as telefon -
számon, a kisvállalatoknak szóló Profi 
portfólióval kapcsolatban pedig 
a 06 80 881 881-es zöld számon kérhetnek felvi  -
lá gosítást. További információért természetesen 
a www.invitel.hu és a www.invitel.hu/kisvallalati 
oldalak is meglátogathatók, ahol a kiválasztott 
szolgáltatások akár meg is rendelhetők.

Horváth Csaba, az Invitel régió menedzsere 
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• Magánszemélytől
• gyönyörű feketemetál
• megkímélt kaszni
• ABS/ESP
• centrálzár
• manuális klíma
• két gyári kulcs kódkártyával
• rejtett kapcsoló, riasztó
• projektoros ködlámpa
• beépített mini USB-s tele- 
 fontöltő, telefontartó (nyom  

 nélkül eltávolítható)
• sebességváltózár
• fedélzeti computer
• elektromos tükrök
• tempomat
• hifi  ( USB-s telefon   
 kihangosítóval
• 100 000 km-nél komplett  
 vezérlés csere (szíj,   
 görgők, vízpumpa)
•  70 % gumik

• hátsó szárny
• magasságban is állítható  
 vezetőülés
• garantált, lekérdezhető  
 km-óra állás (KEKKH)
•  6.3 liter/100 km-es   
 fogyasztás
• második tulajdonos
• garázsban tartott. 

10 ÉVES A KISTÉRSÉG 
ÚJSÁG !

ÁLMAINK ÜZLETKÖTŐJÉT KERESSÜK
10 éve bevezetett térségi magazinunk és weboldalunk üzleti célú 

felületeinek értékesítésére!
Légy sikerorientált, kreatív, tárgyalóképes, alkalmazkodj rugalma-
san az ügyfelek elképzeléseihez, de képviseld jól a közös érdeke-
inket. Legyen számodra szent a lapzárta ideje, a pontosság és a 
precizitás, és legfőképpen szeresd az embereket, a munkádat, és 

minket!:)  Nem bánod meg!
Ha magadra ismersz, jelentkezz az 

akisterseg@freemail.hu –n  egy rövid  bemutatkozással.

FIGYELEM!

g



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

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK,
TÖBBFÉLE MUNKAKÖRBE!

 Jelentkezés személyesen a CBA Veres Centerben, 
a boltvezető nél.

Veresegyház, Erkel Ferenc u. 9791/2 hrsz.

Fedezd fel velünk az Élmények Birodalmát, táborozz nálunk és ígérjük, felejthetetlen emlékekkel ülsz 
vissza az iskolapadba! Úszásoktatás, vízi játékok, játszóház, és rengeteg csúszda vár Nálunk!

www.uszoakademia.hu

   Az Aquaworld úszótábor csak rád vár 

Turnusok: 2016. június 20 - július 29 között hetente
Korhatár: 4-16 év, úszás tudástól függetlenül

Bővebb információ és jelentkezés:
Telefon: +36 70 625 5162
uszoakademia@aquaworldresort.hu

Hamarosan
 itt a 

NYÁR

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!

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is! 

Hirdetési ügyekben hívja 
munkatársainkat:

•
Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)

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

•
Horváth G. István (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

Közlendője van?

g

CSALÁDOD
BRINGABOLTJA!

12 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRONÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRON

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU

PROFI SZERVIZZEL

További info:  Facebook,  Ütközéses 
Autó rodeó Veresegyház!

AUTÓRODEÓ 
VERESEGYHÁZ!

Május utolsó vasárnapján újra összemé-
rik erejüket a bontószökevények! 

Az ütközések, borulások szerelmeseinek 
remek egész napos program a

 Veres ringen
 (Veresegyházon, a Fő út szadai végénél 

lévő körforgalomból közelíthető meg) !

 Ne feledjék csemetéiknek el-
hozni a népszerű nyuszimotor 

járgányokat,ebédidőben a kicsik is
 versenybe szállhatnak!

További info:  Facebook,  Ütközéses 

Május 29-én 10 órától! 


