
g

V. évfolyam 10. szám 2010. október

Borongós őszi időben emlékezett az ország október 23-án az 1956-os forradalom eseménye-
ire. Veresegyházon az 56-os Emlékműnél színvonalas előadást tartottak a helyi művészeti 
csoportok, majd a párt-és civil szervezetek koszorúztak, és a megjelentek is elhelyezték 

virágaikat és mécseseiket. A régi hősökre emlékeztünk meghatottan, de a mának is vannak 
névtelen és egyszerű, mindennapi hősei: akik magától értetődően lépnek elő a bajban, és 

teszik, amit tenni kell. Írásaink azokról, akik önzetlenül segítenek másoknak 
a 4-5. oldalon olvashatók.
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     Figyelem az idősekre

Az Idősek Napját idén is megünnepelték október első napjaiban 
a településeken. Veresegyházon az új iskola aulája fogadta be az 

ünneplőket, akik szavalatokat hallgattak, operettműsoron szórakoz-
hattak ezen a délutánon.   

Igazi mulatság volt szeptember 25-én Csomádon, a művelődési ház avató ünnepségén. A szépen felújított és kibővített intézménynek egyfor-
mán örült minden helybéli, és együtt élvezték a színvonalas kulturális programokat.

Gyarapodott a 
Hősök Parkja

Veresegyházon, a Széchenyi 
dombon október 6-án avatták 

fel ünnepi megemlékezés 
keretében az itt tervezett 

szoborpark újabb darabját, 
lázár Vilmos vértanú 

szobrát, Módy Péter alkotását. A 
helybéliek és városi párt-

és civil szervezetek koszo-
rúkkal, virággal emlékeztek a 

mártírhalált halt hősökre.

   Könyv az első 100 évről

Erdőkertes alapításának 100. évfordulója alkalmából jelent meg 
dr. Asztalos István és Zombor István könyve, amely a település 

eddigi történetét dolgozza fel. A 100 éves Erdőkertes című kiadványt 
sajtótájékoztatón mutatták be a község lakóinak.

Avató és mulatság
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Kistérségi oldal
SzűcS LajoS iSmét a PeSt megyei KözgyűLéS eLnöKe

időSebbeK iS eLKezdtéK….

A jelenlévő 42 képviselő közül 36-an szavaztak 
igennel dr. Szűcs Lajosra, aki megválasztásával 
mindjárt elkönyvelhetett egy jelentős sikert: Pest 
Megye Önkormányzata 1990. utáni történetének 
első újrázó elnöke. 
 Szűcs Lajos ráadásul nem csak a közgyűlési 
többség támogatását bírja, hanem valamennyi 
bejutott pártból kapott szavazatokat. Mint kö-
szöntőjében is kiemelte: „Jelzésértékű az üzenet 
mindenkinek. Folytatni kell az elmúlt négy év 
programját és azt a nemes hagyományt, hogy a 
döntések konszenzussal és személyeskedő konf-
liktusok nélkül születnek meg. Hiszen mindany-
nyian tudjuk, hogy fenntartani a száznál is több 
intézményt, szolgálni az emberek, a fiatalok és 
idősek tízezreit – ez jelenti a közös feladatot és a 
közös felelősséget a számunkra.”
A Megyeházán megtartott alakuló közgyűlést 

Kocsi János korelnök nyitotta meg. Köszöntő-
jében hangsúlyozta, hogy új fejezet kezdődik 
az önkormányzat történetében, és emlékezte-
tett arra, hogy felére csökkent a Pest Megyei 
Közgyűlés képviselőinek száma, így a jelenle-
gi tagokra még nagyobb felelősség hárul. Utá-
na a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 
elnökhelyettese, dr Firicz László számolt be az 
október 3-án tartott önkormányzati választás 
eredményéről: a Fidesz-KDNP 26, a Jobbik 7, 
az MSZP 10 mandátumot szerzett. A beszámolót 
követően a képviselők letették az esküt, ezután 
titkos szavazással megválasztották Pest Megye 
Közgyűlésének elnökét, majd két alelnökét, Sza-
bó István és Wentzel Ferenc képviselőket. A pár-
tok delegáltjai szavaztak a bizottságok számának 
drasztikus csökkentéséről, azok elnökeiről, alel-
nökeiről és tagjairól is.

Polgármesterek a Kistérségben

A Veresegyházi Kistérség településeinek nagy 
részén újra bizalmat kapott a korábbi polgár-
mester, többen a 3. ciklusukat kezdik meg,  
Veresegyház Polgármestere, Pásztor Béla pedig 
egyike a legtöbbször megválasztott magyaror-
szági polgármestereknek.
Az októberi önkormányzati választások eredmé-
nyei szerint a következő négy évben a települési 
önkormányzatokat vezetik:

Csomád – Klement János
Erdőkertes – dr. Pásztor László
Galgamácsa – Vircsák Mihály
Őrbottyán – Cserepka András
Vácegres – Dudás Jánosné
Vácrátót – Garamszegi Géza
Váckisújfalu – dr. Sajó Gyula Elek
Veresegyház – Pásztor Béla

Veresegyház Kistérség Idősek Tanácsa, a Kistér-
ség Idősek Otthona és a Veresegyházi Művelődési 
Ház szervezésében szeptember 25-én került meg-
rendezésre az Idősek Ki mit tud-ja. 
 A kistérség településein élő nyugdíjas korú em-
berek bemutathatták képességeiket, adottságaikat 
és a bennük rejlő tudást. A rendezvény mélyítette 
a közösséghez történő tartozást, a kistérség tele-
pülésein működő nyugdíjas klubok és idősottho-
nok kapcsolatát. 
A rendezvényen 46 produkcióban mérték össze 
tudásukat, egyéni és csoportos fellépések voltak: 
ének, tánc, vers, hangszer, színdarab műfajban. 
 A vetélkedőn a jókedv, a játék és annak öröme 
nagy hangsúlyt kapott. A Ki mit tud vetélkedőt, 
mint kezdeményezést felkarolták a kistérségi tele-

pülések polgármesterei, önkormányzatok és vál-
lalkozások támogatták az egész napos programot.
 A zsűriben minden kistérségi település kép-
viseltette magát, Őrbottyánból Kovács László-
né, Szadáról Dulai Sándorné, Horváth Ferenc  
Veresegyházról, Zombor István Erdőkertesről, 
Török Magdolna az Őszi Napsugár Közhasznú 
Alapítványtól. A zsűri elnöke Auth Magda elő-
adóművész volt. 
 A műsorszámok közül színvonalas előadásokat 
a zsűri díjazta. Már önmagában az is elismerésre 
méltó, hogy az idősek fel merték vállalni a meg-
mérettetést.
 Azok a fellépők, akik kimagasló teljesítményt 
nyújtottak díjazottak lettek:
Ének kategóriában Varga Judit ( Őrbottyán),  
Dékány Jánosné ( Veresegyház), Farkas  
László         ( Veresegyház), csoportos ének:  Ősziró-

zsa Nyugdíjas Klub, Csomádi Nyugdíjas Klub és a  
Vácrátóti Nyugdíjas Klub. 
 Legtöbb fellépő vers műfajban volt, helyezést 
ért el: Szilvási Lászlóné, Solymosi Imréné és 
Szilvási László. 
 Táncban a Kvassay Nyugdíjas Klub (Őrboty-
tyán) remekelt, a színdarabban pedig a Barátság 
Nyugdíjas Klub ( Szada).
 A zsűri különdíjra javasolta a Barátság Nyugdí-
jas Klubot (Erdőkertes) a Vácrátóti és a Kvassay 
Nyugdíjas Klubot, Barna Lászlónét, Shujt  
Ferencnét, Bartók Józsefnét. 
 A rendezvényen nem csak a fellépők, a nagykö-
zönség is jól szórakozott. 

Köszönet minden támogatónak, szervezőnek és 
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sike-
réhez.

Tartásjavító kondicionáló tornát indítok minden érdeklődőnek, nemre, korra, testalkat-
ra való tekintet nélkül.  Hogy milyen öröklött tulajdonságokat kaptunk felmenőinktől 
(gerincdeformitások, testsúlyproblémákra való hajlam, stb.), milyenek a mozgásszokásaink, 
mit dolgozunk ( ülő-, állómunka) milyen mozgásszervi betegségeink vannak (ízületi kopások, 
izomkötöttségek stb.), mind meghatározzák, hogyan érezzük magunkat testünkben.  Ha job-
ban meg szeretné ismerni testének izmainak működését és első lépésben mozgással tenne 
önmagáért, hogy elkerülje a mozgásszervi fájdalmakat, jöjjön el, tornázzon velünk! Egyéni, 
személyre szabott mozgásszervi tanácsadásra is lehetőség van. 

Apróhirdetések

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A torna előtt vagy után a fürdő Szolgáltatáso-
kat is igénybe vehetik (előzetes bejelentkezés-
sel, szauna: 480 Ft/alkalom, 
 masszázsmedence: 350 Ft/alkalom). 

Torna helye: Veresegyház Kistérség Idősek 
Otthona, Veresegyház, Fő út 106.
A torna ideje: kedd, csütörtök: 16.30-17.30-
ig, illetve 17.30-18.30-ig. Ára: 1 000 Ft/alka-
lom, bérlettel: 10 alkalom: 8000 Ft. 

Érdeklődni, bejelentkezni vagy személyes ta-
nácsadásra időpontot kérni:  
Nagy Ágnes gyógytornásznál,  
Tel.. 06-20-411-28-19

szolgáltatás  

Ruha szerviz, a  Szada Centerben! Javítás, alakítás,  
cipzár csere. Nyitva tartás: H-P: 10-18, Sz: 8-12

  
TakaRíTáST, vaSaláST vállalok veReSegyHáz éS 

köRNyékéN. NaPi, HeTi, PiPeRe vagy NagyTakaRíTáS. 
ablakPuColáST éS vaSaláST iS vállalok.

Tel: 06-20-412-9732  
 

Dob oktatást vállalok veresegyházon!  
Telefon: +36 20/9230 218

 
középkorú, megbízható pár idős vagy rászoruló ember gon-
dozását vállalja ottlakásért cserében veresegyházon vagy 

környékén. Tel.:+36 30/851 7019 
 

Fiatal házaspár, eltartási szerződést kötne idős egyedülálló, 
asszonnyal vagy úrral veresegyház  

és környékén. +36 70 625 1432 

Jász-Monolit kft vállalja családi házak és lakások, fel-
újítását, tető cseréjét, cserepelést, festést, parkettázást, 
burkolást. veresegyházon több referencia munkáknk is 
megtekinthető. Tel: +36-30-587-0519

Kiadó
erdőkertesen Fő útvonalon 7000 m2 ipari terület- kereskedel-

mi célra kiadó. Tel: +36-30-900-1938 

2 szobás összkomfortos lakás kiadó veresegyházon. 
 érd.: +36 30 585 7096

 

eladó
büfékocsi baSTei-1 típusú, engedélyekkel, friss műszakival 

eladó. iár: 450 000 Ft, Tel: +36-30-900-1938
 

veresegyházon, társasházban a következő lakások  
elaDÓk! érd.: +36 30 287 9522

40 nm-es, 2 szoba összkomfortos, kertrésszel,  
 kocsibeállóval. irányár: 12.9 m Ft
50 nm-es, 3 szoba összkomfortos, kocsibeállóval. 
  irányár: 12.9 m Ft
46 nm-es, 2 összkomfortos tetőtéri. irányár: 10.8 m Ft.

kiváló befektetési lehetőség! bp. iv kerületben a főútvonalon 
eladó családiház, melyben üzlethelyiségek is találhatóak. az 
üzlethelyiségek jelenleg is ki vannak adva. a ház lak része 
szintén kiadható. ár: 53 000 000 Ft Tel: +36-30-932-9337

Targoncák, targonca alkatrészek, targonca akkumlátorok 
a legolcsóbban a www.targoncacom.hu oldalon. gödöllő 
kőrösi Cs. S. u. 40, Tel: +36-20-233-0174

 
oKtatás 

a kaTeDRa Nyelviskola diplomás aNgol, NéMeT, olaSz, 
SPaNyol, FRaNCia nyelvtanárokat keres veReSegyHázi 
és göDöllŐi irodájába. +36 28 384 643, +36 30 746 7138, 
www.katedra.hu  

internetezés, számítógép-használat oktatás, teljesen kezdők-
nek is, akár az ön otthonában, az ön igényei szerint. nincs 
felső korhatár! levelezés, internetes telefonálás, orvosi és 
egyéb információ, ügyintézés, vásárlás az interneten. Hívjon, 
segítünk belépni az információs társadalomba!
Tel.: +36 30 836 3033 Fülöp Hajnalka, az internetezzünk-
idősebbek is elkezdhetik c. könyv szerzője, oktató.  

állás 

gyakoRlaTTal ReNDelkezŐ géPkezelŐT 
FelveSzÜNk JCb 3CX MuNkagéPRe,  

veReSegyHázi TelePÜNkRe. éRDeklŐDNi 
SzeMélyeSeN:veReSegyHáz, HaJÓ u. 3.
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A hónap témája

Sokszor hallottuk már ezeket a szavakat, de talán sosem bírtak olyan erős jelentéssel, mint az utóbbi hetekben.  
Sokan bajba kerültek az iszapkatasztrófában, tehát segíteni kell rajtuk: meleg ruhával, étellel, pénzzel, vegyszerekkel, 
felszereléssel, ki mivel tud. A kistérségi településeken mindenhol gyűjtenek adományokat - pártok, önkormányzatok 
intézmények, cégek, magánemberek fognak össze, hogy segíteni tudjanak. Rendkívüli helyzet kívánja meg most az 
együttérzést, összefogást, de a mindennapokban is elkél a támogatás, az adomány azoktól, akik megtehetik, azok-
nak, akik valamiben hiányt szenvednek. Írásaink a devecserieknek szóló, szívből jövő segítségről, és egy vállalat 
önzetlen és önként vállalt támogató akcióiról szólnak. Jó példákról, melyeket követni érdemes.  

együttérzéS, SegítSég, támogatáS

Egy tál meleg étel története

A Kistérség Újság munkatársa, Szente Enikő és családja úgy érezték, nem 
ülhetnek ölbe tett kézzel, míg Devecseren emberek fáznak, éheznek, és dol-
goznak kilátástalanul, hogy eltakarítsák a mindent beborító vörös iszapot. 
Devecseri élményét, egy szombati nap és egy kondér babgulyás történetét 
így osztja meg az olvasókkal:

„2010. október, a vörös iszap rombolása után egy héttel. Kedvesem buk-
sijából pattant ki a szikra, mi lenne, ha elmennénk és főznénk Kolontáron 
vagy Devecseren.  Mondtam neki, rendben menjünk, egy jó cél érdekében 
mindent. Keresni kellett még egy-két segítőt a kivitelezéshez. Mondtam, az 
legyen az Ő dolga az enyém az élelem megszerzése. Végül összejöttünk: 
Édesanyám az élettársával, a szomszédunk és mi ketten. Ismerősünk, aki 
zöldséges, hozzájárult a leves zöldség részéhez. Egyik legkedvesebb és 
önzetlenebb ismerősünk pár ezer forintot adott, mi álltuk a húsos részét a 
szomszédunkkal. Megvolt az alapanyag, most már csak az van hátra, hogy 
az utat megszervezzük. Telefonálás ide-oda, de végre sikerült. Elértük azt, 
aki segíteni tudott, hogy el tudjuk juttatni a még nyers állapotú levesünket. 
2010. október 16 szombat. 
 Megérkeztünk Devecserre. Rendőrök állják el utunkat, és kérdezik jöve-
telünk célját. Elmondjuk, hogy kik vagyunk és kivel beszéltük meg. Addig, 
amíg várunk, hogy továbbmehessünk, pár fotót készítek, hogy lássa majd 
egyszer az unokám, milyen szörnyű következménye lehet a felelőtlen dön-
tésnek, egy emberi mulasztásnak. Körülöttünk vöröslik minden - munkagé-
pek jönnek mennek tolják,lapátolják az iszapot és a földet. Ekkor elküldenek 
a polgármesteri hivatalhoz, hiszen most mindent onnan irányítanak. Ott már 
egészen gyors lenne minden, ha meglenne a lista, amin rajta van a jelentke-
zésünk, de végül minden megoldódik. Elkerülünk az iskolaudvarra, amelyet 
nem olyan régen újítottak fel. Ez egy aprócska  domb tetején van, honnan a 
kilátás a kastély parkra nyílik, de ott csak vörös fák törzsét,elsodort kerítést 
és vörös földet látunk, melyet már elkezdtek felszedni. Rengeteg itt az em-
ber. Jönnek-mennek a kocsik, hozzák-viszik a megfáradt, vagy éppen egy 
kicsit pihentebb embereket,önkénteseket. Mindenkin védőöltözet és maszk, 
az arcuk ki se látszik. De felcsillan a szemük, amikor azt mondjuk, hogy 
nekik főzünk egy tál meleg Jókai bablevest. 

 Egy nagyon kedves ottani lakos könnybe lábadt szemmel mondja, hogy 
nagyon boldogok, amiért segítünk. És köszönik. Ekkor jön egy egység kato-
na, akik ugyan még tiszta védő öltözetben vannak, de tudjuk, hogy ebédidő-
re az ő ruhájuk is vörös lesz. 

 Közben a mi levesünk is készül – mi ezzel a tál meleg étellel tudunk segíte-
ni. Meg egy szívből jövő mosollyal, amit most mindennél többre értékelnek.    
Eljött az ebéd ideje, és megjöttek a segítők, akik kinn voltak takarítani. Van, 
aki nyakig vörös, van, aki csak derékig, de annak a hátán is vörös iszap csillog 
nedvesen. Örülnek, hogy kész az ebéd, és várják,hogy ehessenek, hiszen ne-
héz ez a munka. Jönnek az ott lakók is, ki ételhordóval ki csak egy tányérral.  
Hálálkodnak nekünk, egy kis családnak, akik nem tettünk semmi egyebet, 
csak egy tányér meleg ételt adtunk mindenkinek.”

Mindenkinek jólesett egy tál étel

Ez a kép fogadott Devecserben

Katonák, vöröslő védőruhában
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A hónap témája

A rendkívüli segélyakció mellett olyan jótékonysági gyűjtésre is sor került, 
amelyet minden évben két alkalommal, hagyományosan meghirdetnek a 
veresegyházi telephely dolgozói számára. Rendszerint a veresegyházi csa-
ládsegítő szolgálat kapja meg az ilyenkor összegyűjtött ruhákat, játékokat, 
legutóbb azonban vácegresi Frimm Jakab Lakóotthonban élők örülhettek 
az összegyűjtött holmiknak. Az idén októberben meghirdetett gyűjtőakció 
ezúttal másról szólt: a telephely egyik dolgozójának felhívására a dévai gye-
rekek számára hirdették meg a ruha-és játékgyűjtést, illetve ezúttal háztar-
tási gépeket, berendezési tárgyakat is vártak, amelyekkel olyan lakásokat 
rendeznek be, amelyekben a Déváról továbbtanuló gyerekek laknak tanul-
mányaik idején.

 A gyárban nemcsak az évi két alkalommal megrendezett gyűjtéssel segí-
tenek a rászorulókon: minden évben a kollégákkal közösen döntik el, hogy 
melyik helyi vagy környékbéli intézményt, milyen cél megvalósítását se-
gíthetnék aktívan: a ráfordított anyagi eszközökön túl önkéntes munkavég-
zéssel is. Ebben az évben a telephelyhez közeli, Lévai utcai óvodára esett a 
választás, ahol október 2-án gyűlt össze a dolgozók lelkes csapata, hogy a 
játszóteret és a kertet rendbe tegyék, felújítsák. A feladat örökzöldes sziget 
kialakítása volt, az ehhez szükséges fölmunkák elvégzése, faültetés, illetve 
a fa kerti játékok és lécek átfestése. A munka remek hangulatban zajlott, 
és zárásként újra mindenki a boldog oviskorban érezhette magát, miközben 
az apró asztaloknál és mini székeken ülve elfogyasztotta a bográcsban főtt 
ebédet.  

 Ahol gyűjtéssel, vagy személyes munkával nem tudnak segíteni, a sanofi-
aventis egyedi esetekben anyagi támogatással járul hozzá a jó közösségi 
célok megvalósításához. Idén ősszel a veresegyházi Lisznyai Gábor Zene-
iskola kapott komoly hozzájárulást a cégtől, amit az intézmény az iskola 
felújítására, ezen belül az emeleti tantermek festésére, illetve a termek li-
nóleum cseréjére szeretne felhasználni azokban a helyiségekben, amelyek 
nem érintettek az akadálymentesítési munkákban. A vállalati segítséggel így 

egységes, tiszta és rendezett környezetet teremthet a zeneiskola diákjainak, 
és azokban a termekben is megújíthatják a padlót, ahol még az eredeti bur-
kolat található ma is.  

A számos őszi jótékonysági akció részleteiből jól látszik, hogy a vállalat tu-
datosan, és a kedvezményezettek igényeit, az adományozás célját figyelem-
be véve választja meg azt a módot, ahogyan a hozzájárulás a leghatékonyabb 
lehet. Így járulnak hozzá a rászorulók és a városi intézmények megsegíté-
séhez pénzzel, a dolgozóktól összegyűjtött ruhaneművel, vagy éppen a saját 
kezük munkájával. Mindig, ahogy éppen kell, és ahol valóban nagy szükség 
van rá…..  

Indulnak a segélycsomagok Dévára

A dolgozóknak köszönhetően megszépült a játszótér

Segítség a Sanofitól
Régóta tudjuk, hogy a sanofi-aventis/Chinoin veres-
egyházi telephelye nem csupán munkahelyként, ha-
nem otthonaként tekint a városra, és valódi, építő 
közösségként épül be az itteni társadalomba. Megfe-
lel ez a vállalat cégfilozófiájának, mi szerint a világ 
minden pontján kiveszik a részüket a társadalmi fe-
lelősségvállalásból, ahol valamilyen jó cél érdekében 
tevékenykedhetnek, ahol szükség van a segítségükre. 
A segítségnyújtás, adományozás természetesen nem 
mindig egyformán történik: ahhoz, hogy hatékony le-
gyen, arra is figyelniük kell, hol, mire van a leginkább 
szükség! 

A közelmúltban a legnagyobb bajba a devecseri, 
kolontári iszapkatasztrófa károsultjai kerültek, aki-
kért összefogtak a cég magyarországi gyárai, és olyan 
adományt juttattak el számukra, amely a legnagyobb 
segítség lehet a szakszerű kárelhárításban, mentés-
ben: védőfelszereléseket, az iszapot semlegesítő anya-
gokat. Október 16-án a vállalat különítménye szemé-
lyesen vitte el a küldeményt Devecserre. 

A hónap híre

Az új önkormányzati ciklust új jegyzővel kez-
di a Csomádi Polgármesteri Hivatal: Franyó  
lajos, a község korábbi jegyzője nyugállomány-
ba vonult, utódját pályázat révén választotta ki 
az önkormányzat. Dr. Molnár György, aki gaz-
dasági és büntetőjogi szakjogász, korábban tíz 
évig rendőrségi állományban dolgozott, majd 
Dunakeszin kóstolt bele az önkormányzati köz-
igazgatási munkába. A jogi osztály vezetője volt, 
amikor 5-6 évvel ezelőtt munkája révén kapcso-
latba került Csomáddal.

 Csupa jót hallott akkor a községről, és amikor 
idén véletlenül a tudomására jutott, hogy meg-
üresedett a jegyzői szék a településen, úgy dön-
tött, megpályázza.
 - Nem idegen számomra a falusi élet, bár egy-
előre még Dunakeszin lakom – folytatja a bemu-
tatkozást a jegyző. – Szeptemberben kezdtem a 
munkát Csomádon, jelenleg a 6 hónapos próba-
időt töltöm. Örülök, hogy bizalmat szavazott ne-
kem a testület, és engem választott a feladatra. 
Mint jegyzőnek, az a kötelességem, hogy a tör-

vény és a jog betartását felügyeljem, és azt min-
denki számára biztosítsam. Hiszem, hogy min-
den emberrel meg lehet találni a közös hangot, 
és szeretném, ha az emberek minden helyzetben 
bizalommal fordulnának hozzám.
  
Nyitott, magas szakmai szintem működő polgár-
mesteri hivatalt szeretnék Csomádon - ehhez az 
elődöm minden szükséges feltételt meg is terem-
tett -, és még sokáig szeretnék a település javát 
szolgálva itt dolgozni.

 Az új jegyzőnek jó munkát és sok sikert kívá-
nunk!

Hosszú távon gondolkodva
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Gazdaság

Érdemes több-
ször benézni a  

minél jobb  
árakért!

A CBA térségi üzleti október végén a Halloweenre 
és a Halottak Napjára készülve kínálják előbbi 
alkalomra az óriási tököket, utóbbira a mécsese-
ket, koszorúkat, virágokat. Az elhunytakra való 
emlékezés és a kegyelet lerovása után azonban 

újra a vigasságé lesz a főszerep: jön a november, 
s vele a legismertebb, legkedveltebb női névna-
pok, az Erzsébet és a Katalin-nap! 
 Minden kedves ünnepeltnek – még a legigé-
nyesebbnek is – lehet ajándékot találni a térségi 
CBA üzletekben: édességet, virágot, illatszert 
vagy más, örömet okozó apróságot.
 A tél közeledtével a déligyümölcs-szezon is 
lassanként beindul, és egyre olcsóbban kapha-
tunk majd banánt, narancsot, mandarint, héjas 
földimogyorót a CBA boltjaiban. A hideg idő 
miatt nem könnyű jó minőségű zöldségféléket 
találni, de biztosak lehetünk benne, hogy ezek-

ben az üzletekben csak kifogástalan árut kapunk. 
És nem is akármilyen áron!   A télálló hagyma 
1590 Ft/10 kg, a burgonya télire 1499 Ft/10 kg, 
almát pedig már 119 Ft/kg ártól találunk, és több 
fajtából válogathatunk.

A cukor ára tartósan, a befőzési szezon után is 
alacsony, 175 Ft/kg, a zsemle darabja 10 Ft, a kif-
li egyenként 12 Ft-ba kerül. Az általában véve is 
kedvező árak időszakonként még alacsonyabbra 
ereszkednek, így érdemes gyakran benézni a leg-
közelebbi térségi CBA üzletbe, hiszen egészen 
rendkívüli akciókat is kifoghatunk.  

Fejlődő falu
Csomádon az előző önkormányzati ciklus végén 
adták át ünnepélyesen a két, régóta várt intéz-
ményt: a felújított és kibővített művelődési házat, 
és a lelkesedésből és szorgalomból megépített Fa-
lumúzeumot. Az utóbbi években látványos beru-
házásokat megvalósító önkormányzat élére az ok-
tóberi választásokon ismét Klement János került, 
akinek nem is akadt kihívója az újabb feladatokkal 
teli 4 éves ciklusra szóló polgármesteri hivatalért. 

Polgármester Úr, a művelődési ház szeptember 
25-i ünnepélyes megnyitóján mindenki elcsodál-
kozott, mennyire megváltozott, megszépült az in-
tézmény! Mennyi munka van mögötte?
- A művelődési házunk 1958-ban épült, mindösz-
sze egy büfé és egy nagyobbacska terem volt ben-
ne. Mivel a község lélekszáma az utóbbi években 
örvendetesen emelkedett, bizony már „kinőttük” 
a házat, és időszerűvé vált a felújítása is. 2009-
ben nyílt lehetőségünk pályázni a felújításra és a 
bővítésre is, és közel 100 milliós támogatáshoz 
jutottunk. Így épült meg a házban további két he-
lyiség a régi épület mögött, illetve a tetőtér be-
építése révén helyet kapott a könyvtár és lett egy 
tárgyalója is az intézménynek. A felújítás kapcsán 
került sor a nyílászárók cseréjére, a gépészet meg-
újítására, légkondicionáló beépítésére, az épület 
akadálymentesítésére, új vizesblokk, mosdó ki-
alakítására. Összességében több mint 150 millió 
forintot fordítottunk a művelődési házra.  
 
Hogyan jött létre a Falumúzeum?
- Már néhány éve, hogy megvettünk egy kis 
parasztházat a település központjában, amit las-
sacskán alakítgattunk, építgettünk a lelkes hely-
béliekkel. Hét millió forintba és sok-sok önkén-
tes munkába került, hogy elkészüljön, és méltó 
helyszíne legyen Csomád tárgyi emlékei bemu-
tatásának, a múltunk megőrzésének. A múzeum 
mit sem érne tartalom nélkül: a helybéli Fialka 
Hagyományőrző Egyesület vállalta, hogy a fa-
luban összegyűjti a régi tárgyakat, emlékeket, 
amelyek otthont kapnak a múzeumban. Az új 
intézmény felügyeletét a helyi szlovák kisebb-
ségi önkormányzat vállalta, ők gondoskodnak 
a nyitva tartásáról is. A múzeumunk még nincs 
teljesen készen, az udvar rendezése, és egy 
igazi, falusi fészer megépítése van még hátra. 

Csomád történetében óriási mérvű beruházások 
zajlottak le az előző ciklusban, gondoljunk csak 
az új iskola, óvoda megépítésére! Mi lesz a foly-
tatásban?
- A következő négy éves programban is legfon-
tosabb, hogy a régi és új intézményeink stabilan 
működjenek. Tavasszal kezdjük az óvoda beru-
házás 2. ütemének megvalósítását, amelyre 96 
millió forint pályázati támogatást nyertünk. Eb-
ben az ütemben még egy foglalkoztató, tornaszo-
ba, udvari árnyékoló, és a szuterénben kiszolgá-

ló helyiségek kialakítására lesz mód, így közel 
100 gyereket tud majd fogadni az intézmény. A 
kivitelezési közbeszerzési eljárás már zajlik. Fel-
készülünk további pályázatok benyújtására is, 
megvannak a terveink például járda építésére a 
biztonságos gyalogosközlekedés érdekében, a 

Faluközpont továbbépítésére – új posta, rende-
lőintézet, polgármesteri hivatal, parkoló épülne a 
központban, a régi épületek helyett, mintegy 400 
milliós beruházás keretében -, illetve el kell ké-
szíttetnünk a terveket a felszíni víz elvezetésére 
is, ami nagy esőzések idején rendszeresen gon-
dot jelent a településen, hogy pályázni tudjunk, 
ha lesz rá lehetőség. Bár a községben majdnem 
minden út aszfaltozott, néhány helyen még be 
kell fejeznünk az utak építését, így erre is pályáz-
ni szeretnénk.

Terveznek kisebb léptékű, saját erőből végre-
hajtható fejlesztéseket?
- Igen, időszerű lesz a játszóterek felújítása, hi-
szen örvendetesen megnőtt a gyereklétszám a 
településen. Úgy szeretnénk átalakítani ezeket a 
játszótereket, hogy a nagyobb gyerekek igényei-
nek is megfeleljenek. A sportpálya melletti részen 
szabadidőközpontot, öltözőt, műfüves pályát sze-
retnénk építeni, és kis családi szabadidőparkot, 
főzőhelyekkel, padokkal.  
 
Létezik-e olyan terv, aminek a megvalósítása 
álom Csomád számára?
- Létezik, sajnos, hiszen nagyon szeretnénk lehe-
tőséget találni a termálvíz hasznosítására: geoter-
mikus energiát használni az intézmények fűtésé-
re, kis iskolai tanuszodát építeni a gyerekeknek, 
de ezek megvalósítására egyelőre nem látunk 
módot. Az elmúlt 4 évben valóban olyan nagy be-
ruházásokat sikerült végrehajtani, amelyeket va-
lószínűleg nem tudunk túlszárnyalni a következő 
időszakban, ám ezek jelentik az alapot a jövőbeni 
fejlődés számára.   

Köszönjük, és sikereket kívánunk az álmok meg-
valósításához is!

a 3. ciklusban is sok 
lesz a munka!

Erdőkertes harmadik alkalommal szavazott bi-
zalmat dr Pásztor László polgármesternek, aki 
hálás ugyan választóinak a támogatásért, ám a 
győzelem pillanatát követően máris a követke-
ző négy év feladataira koncentrál. Azzal kezdi, 
hogy sok munkával teli 4 év következik, ezért 
nagy szerencse, hogy az elmúlt 8 esztendőben 
megteremtették azokat a feltételeket, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy az önkormányzati fel-
adatokat a lakosság számára megfelelő színvo-
nalon elláthassák, és az intézményeket stabilan 
működtethessék. 
 - Soron következő legfontosabb feladataink 
a már megnyert pályázatok elvégzése. A ciklus 
első felében a szennyvíz-csatorna kiépítése lesz 
a legfontosabb, majd ezt követően az úthálózat 
helyreállítása lesz napirenden. Folytatódik az 

intézményi felújítási program is, amely nem 
mindig látványos ugyan, de elengedhetetlen. – 
foglalja össze a következő négy évben várható 
munkát a polgármester. – Jövőre viszont jól ér-
zékelhető beruházások is elkészülnek: benzin-
kút épül, és új üzletház kivitelezése kezdődik 
meg. 
 Az önkormányzat igyekszik majd bevétele-
it növelni, hogy fejleszteni tudjon, így az álta-
lunk megvásárolt területeken ipari beruházásokat 
várunk. A honvédséggel együttműködést kötünk 
majd a régi honvédségi területek hasznosítására is.
 A következő időszakban végleges kialakí-
tásra kerül a sportpálya és környezete, és min-
den pályázati lehetőséget megragadunk majd, 
ami a település zöld területeinek rendezésére 
irányul. Ugyanilyen fontos a csapadékvíz-elve-
zetésének megoldása, amihez szintén pályázati 
lehetőséget várunk. Annyi bizonyos, hogy a na-
gyobb mérvű fejlesztéseket továbbra is csak pá-
lyázati támogatással lehet majd megvalósítani. 

A Falumúzeum épülete Csomádon

A művelődési ház
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Környezetvédelem
Otthonos állatkert

Miután eleget tett a törvényi előírásoknak, tavaly 
szeptember 25-én hivatalosan állatkertté nyilvá-
nították a veresegyházi Medveotthont. Az elmúlt 
egy év során számos új látnivalóval gazdagodott 
az intézmény, amelyek elsősorban a rendszeres 
látogatóknak tűnnek fel. A változásoknak szemé-
lyesen jártunk utána az októberi Állatok Világ-
napja alkalmából.

Hogyan lett az otthonból Állatkert?- kérdeztem 
az intézmény vezetőjétől, Kuli Bálinttól.
 - Mivel a Medveotthon egy évben több mint 7 
napot tartott nyitva, és a látogatóktól belépődíjat 
is kért, hivatalosan állatkertté kellett nyilváníttat-
nunk. Ehhez azonban igen szigorú előírásoknak is 
meg kellett felelni. Be kell kerítenünk a teljes, 20 
hektáros területet, a dolgozóknak férfi és női öltö-
zőt kell biztosítani, takarmánykonyhát kialakítani 
az állatoknak. A kérelmünkben közölnünk kellett, 
hogy 5 éven belül milyen állatfajokat fogunk itt 
bemutatni: gólya, mosómedve, ormányos medve, 
agancsos állatok, téltűrő papagájok, dísztyúkok, 
nagytestű futómadarak, és hazai őshonos háziálla-
tok (szürke marha, racka juh, mangalica) lesznek 
majd itt a terveink szerint. Ezek közül már látha-
tók a szürke marhák, a gólyák, ormányos med-
vék, mosómedve, rénszarvas és őzek is, természe-
tesen a megszokott medvék és farkasok mellett.  

Hogyan változtak meg a tárgyi feltételek az át-
alakulás során?
- A közelmúlt fejlesztéseinek egy része a látoga-
tók kényelmét szolgálja. Az intézmény belső út-
jai, amelyeket a vendégeink használnak,viacolor 
burkolatot kaptak, igényes kilátó épült, és új, 
színvonalas beléptető rendszert, saját parkoló-
helyeket alakítunk ki. Az étterem 180 nm-es, 
téliesítésre alkalmas szaletlivel bővült, ahol nem-
csak az étterem vendégei foglalhatnak helyet, ha-
nem a hozzánk érkező gyerekek is kényelmesen 
elfogyaszthatják az otthonról hozott elemózsiát. A 
fedett teraszon télen a falusi hagyományokat kö-
vető disznótoros rendezvények lebonyolítását ter-
vezzük, ahová szeretettel várunk minden érdek-
lődőt. Hamarosan megújul a Medveotthon másik 
jellegzetes épülete is: már elkészültek a Kósa-ház 
átalakítására vonatkozó tervek, ahol tanítási idő-
szakban a Kistérség iskolásainak biológia órákat 
tartunk majd a tanáraik, illetve saját, pedagógus 
végzettségű munkatársaink segítségével, iskola-
szünetben pedig nem bentlakásos erdei iskolaként 
működik majd. Ezt az átalakítást Veresegyház 
Önkormányzata, a Medveotthon Közalapítvány 
és a WSPA közösen finanszírozza.  
 Az újonnan érkezett, illetve a továbbiakban 
idekerülő állatok számára is megfelelő körülmé-
nyeket kell kialakítanunk. Az újabb medvék be-
fogadásához bővítenünk kell a kifutót, melyhez a 
jelenlegi terület mögött további 3.5 hektár erdős 
részt kaptunk a várostól. Az étterem mögötti 1.5 
hektáros terület, ahol régen a Fehérkereszt Ál-
latvédő Liga tervezett menhelyet, az agancsosok 
kifutója lesz. Önálló kifutó kellett a most már 8 
hónapos, itt született 5 kis farkasnak is, ahová 
kísérővel a látogatók is bemehetnek ismerkedni, 
barátkozni az állatokkal.

Most, hogy az intézmény otthonból állatkert lett, 
folytatja-e korábbi, állatmentő tevékenységét?
- Természetesen, a hazai és a környező orszá-
gokban elhelyezésre váró, vagy hatóság által 
elkobzott medvéket továbbra is befogadjuk: a 
közelmúltban is érkezett hozzánk egy rossz kö-
rülmények közül kimentett maci. A nálunk látható 
gólyák is sérült, kitartó repülésre képtelen mada-
rak. Az utódaik azonban egészségesek lesznek, 

és remélhetőleg ezen a környéken telepednek le, 
ha már felnőttek. A mosómedvék is menedékre 
találnak nálunk, ugyanis július 1-jétől tilos őket 
szaporítani és értékesíteni is. A kereskedésekben 
maradt állatok hozzánk kerülnek ezentúl, aho-
gyan azok is, amelyeket eddig szabadon enged-
tek gazdáik az erdőkben, ahol a természetben 
óriási károkat okoztak. Sokan ugyanis nincsenek 
tudatában, hogy a mosómedve nem háziállat, 
és még a gondos, szerető gazdára is rátámad-
hat, és akivel ez megtörténik, szabadulni akar 
házi kedvencétől! A mosómedvék menhelyé-
nek kialakítását a Fehérkereszt Állatvédő Liga 
finanszírozta, és orvosi ellátásukat is vállalja. 
A napokban rendezték meg itt az Állatok Világ-
napját. Hogy sikerült a rendezvény?
- Szép idő volt, és rengetegen látogattak ki a 
programokra: 4500 vendégünk volt a két nap 
alatt. Általában véve az idei időjárás nem kedve-
zett igazán a szabadtéri programoknak, kirándulá-
soknak, mégis úgy néz ki, hogy év végére tartani 
tudjuk a tavalyi, 177 000 fős látogatói csúcsot, de 
akár még túl is léphetjük! – bizakodik Kuli Bálint.
 Teljes joggal, hiszen bár hétköznap délelőtt 
beszélgettünk, a Medveotthon előtt sorakoztak a 
kirándulóbuszok, odabenn nyüzsögtek a gyere-
kek, a látogatók a kerítés mentén félméterenként 
nyújtogatták be a mézes fakanalakat a maciknak. 
Hátrébb az emberektől cseppet sem tartó őzek 
barátkoztak a vendégekkel, kezes fiatal farkasok 
sétáltak nyugodtan a látogatók gyűrűjében, a hát-
só kerítésnél vidám kis ormányos medvék és egy 
mókás kis mosómedve élvezték a rájuk irányuló 
figyelmet. Minden állat láthatóan békés és elége-
dett, a környezetük tiszta és szép, ahogyan idefelé 
jövet a friss szénát ropogtató szürke marhákon 
sem látszik már nyoma a régi szűkölködésnek. 
 Kifelé menet még fülembe csengtek az igazgató 
szavai: „A 17. állatkert vagyunk Magyarországon, 
de Medveotthonként ez Közép-Európa egyetlen 
látogatható intézménye.” Igazi kuriózum, amire 
büszkék lehetünk.

Európa egyik legnagylelkűbb emberbarátja, Esther Koplowitz 15 
millió eurót adományozott, hogy egy új barcelonai központon ke-
resztül lendítse fel a biogyógyászati kutatásokat. Esther Koplowitz 
Spanyolország legfontosabb üzletasszonyainak egyike, többségi 
részvénytulajdonosa az FCC–nek, mely Európa egyik legnagyobb 
vállalata a környezeti szolgáltatások, infrastruktúra és zöld energia 
területén, és egyben a magyarországi .A.S.A. csoport tulajdonosa. 

 Koplowitz asszony felajánlása minden idők legnagyobb magánszemélytől származó tudományos 
kutatási adománya Európában. Az adományt az  Európai Unióval, Spanyolország kormányával és a 
katalóniai regionális kormánnyal kötött 60 millió eurós, köz- és magánforrásokat összefogó együtt-
működés keretében az Esther Koplowitz Központ létrehozására fordítják.  

 A 2010. október 4-én nyílt Esther Koplowitz Központ rendeltetése, hogy a bimbózó barcelo-
nai biogyógyászati csomópont ikonikus szereplője legyen.  A 60 millió eurós forrással induló, fel-
szereltségét tekintve a legkorszerűbb Központ egyike lesz Spanyolország első betegség-orientált 
biogyógyászati kutatóközpontjainak, és egyben a világ azon néhány központja közé tartozik majd, 
amely egy kiváló kórházzal is fizikai kapcsolatban áll. A Központ jelentősen hozzájárulhat az olyan 
leginkább sürgető betegségek kutatásához, mint a rák, a sclerosis multiplex és a malária. Amikor 
eléri teljes kapacitását, körülbelül 400 kutatót alkalmaz majd.
 Koplowitz asszonyt jótékonyságáért és üzleti kiválóságáért számos díjjal tüntették ki. A legneve-
zetesebb elismerések:  Az Év Cégvezetője díj a Spanyolország-Amerikai Egyesült Államok Kereske-
delmi Kamarájától, valamint A Társadalmi Szolidaritás Aranykeresztje Zsófia spanyol királynétól.

Az újonc ormányos medvék

Vendégek a kilátón

Esther Koplowitz

Érdekesség az  .A.S.A.-tól -   
a nagyvilágból: 

 
Az .A.S.A. végső tulajdonos cégének fő részvényese  

európa legnagyobb  magánadományát juttatta 
biogyógyászati kutatásokra
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Civilek

A Csokonai utcai játszótér alapítói és barátai is-
mételten megünnepelték a Csokonai utca leasz-
faltozását 2010. október 16.-án, immáron ne-
gyedszer.
 Az összejövetel a korábbi eseményekhez ha-
sonlóan bővelkedett remek ételekben, a fasírttól 
a gulyáslevesen keresztül a sütőtökig. Sokan hoz-
tak finomabbnál finomabb süteményeket. A házi 
pogácsától az ország tortájáig minden megtalál-
ható volt a kb. 150 fős eseményen. A gyerekek 
sem panaszkodtak, mivel korlátlanul ehettek vat-
tacukrot, pattogatott kukoricát és lángost is. Az 
ételek és sütemények is mind ingyen fogyaszt-
hatóak voltak, ami nagy ritkaság a mai világban. 
Nagy sikert aratott a résztvevők által kihelyezett 
cso-csó, valamint a ping - pong asztal. 
 Az alkalom csúcspontja, a régi-új polgármes-
terünk Pásztor Béla köszöntése volt, egy remek 
Eszterházi tortával, melyen fel volt tüntetve pol-
gármesterségének eddig eltelt időszaka /1965-től 
2010-ig/.
 Jó volt látni, hogy a környék lakossága, a mai 
rohanó világban időt tud szakítani egy szombat 
délután /13-tól 20 óráig/ arra, hogy örömet sze-
rezzenek egymásnak és egy jót beszélgessenek.
Köszönet a szervezőknek. 

Baráti bográcsozás a 
 csokonai utcai játszótér  

mellett
Akik mostanában a katolikus templom felé 
jártak, láthatták, hogy nagy a sürgés-forgás a 
százéves veresegyházi tájház környékén. Az 
önkormányzati tulajdonban lévő vályogházat a 
hagyományőrzők és az általuk lelkesített civilek 
kezdték el rendbe hozni. A rossz állapotú házra 
egy építési kivitelezési vállalkozó, Fülöp Vil-
mos figyelt fel, és ő is, valamint a hozzá csatla-
kozók is anyagi és tevőleges támogatást nyújtot-
tak. Minderről Kucsa Tamásnéval, Margitkával 
beszélgettünk, aki összefogja a tájház-felújító 
akciót. Mint mondta, „kevés ember van, akit 
nem ismer” a városban! 
Hogyan fogtak bele az akcióba, és mi indokolta ezt?
- Az épület még nem életveszélyes, de a ge-
rendák korhadtak, a tető besüllyedt, a ház álla-
pota egyre romlik. Fülöp Vilmos veresegyházi 
építési vállalkozó keresett meg minket azzal, 
hogy tegyünk valamit, mielőtt késő lesz. A kez-
deményezés 2010 júliusában indult. Fő szerve-
zői Szabóné Vank Erzsébet, a Hagyományőrző 
Alapítvány vezetője, illetve Hibó Józsefné, aki 
szintén ennek az Alapítványnak az aktív tagja.   
Milyen munkát sikerült eddig elvégezni, az el-
múlt nem egészen fél évben?
 - A gyakorlati munka júliusban indult. Kaptunk 
önkormányzati támogatást, és saját anyagi erő-
inket is bevetettük, több milliós költségvetése 
van a projektnek. Először 26-an jöttek el, 15-
20 szervezet képviseletében. Kezdtük a takarí-
tással, nagyon sok sitt, homok és egyéb dolgot 
kellett elszállítatnunk, több konténernyit. Aztán 
a bontás indult meg. Jelenleg minden hétvégére 
jut feladat: a lebontott cserép és tetőszerkezet 
pótlása a legsürgősebb. Ezért 30-án betonozni, 
november 8-án ácsolni fognak a szakemberek. 
November 6-án a belső vakolat leveréséhez 
kellenek a szorgos segítők, november 13-14-én 
pedig a cserepezéshez fogunk csatárláncba állni 
- ehhez is minden kézre szükségünk van!
Persze az időjárás is fontos tényező, remél-

jük, megfelelő lesz az idő a munkákhoz! 
Mi a terv, milyen lesz a Tájház, ha elkészül?
- Mint közintézmény, termálvízzel fűthető, a 
szomszédos plébániához hasonlóan. falfűtést 
tervezünk, hisz az illik a leginkább a ház mili-
őjéhez. A radiátorok stílustalanok lennének, a 
döngölt föld (vagyis az alap hiánya) miatt pad-
lófűtés nem jöhet szóba, így ez a korszerű, kom-
fortos fűtés lesz a megoldás. 
 Tervezzük, hogy a hagyományőrző csopor-
toknak helyet adó Tájházban újra lesz kiállítás 
a korabeli használati tárgyakból, és életre tud-
juk kelteni. Nyári gyerektáborokat, kemencés 
sütést, fafaragást, cserépkályha melletti me-
legedős- mesélős napokat tervezünk, álmo-
dunk! Lesz majd kovácsműhely, szeretnénk 
állatokat- mindent, mint eleink, élőben! A 
sok munkavégzésben is az hajt minket, hogy 
fontos, hogy a gyökereket le tudjuk rakni! 
Milyen felhívással fordul a lakosság felé?
- Szeretnénk először is megköszönni minden-
kinek, akik eddig eljöttek és részt vettek, részt 
vesznek a munkálatokban!  Úgy látjuk, nekik 
is nagy öröm részt venni ebben a jó hangula-
tú, dolgos építésben, és látni a kezünk munká-
jának eredményét. Eddig kb. 160-170 ember 
fordult már meg a Tájház felújítása körül. Sze-
retnénk további anyagi (építési anyagok, pénz-
beli felajánlás, stb.) támogatást kérni, illetve 
kérjük, aki tud, jöjjön el a munkanapokra! Ci-
vil szervezetek, iskolák, munkahelyi csapatok, 
fiatalok és nem fiatalok jelentkezését várjuk!  
Kit keressenek, ha segíteni jönnének?
- Kucsa Tamásné, Margit vagyok, telefonszá-
mom: 06-30-9703-005, az Alapítvány részéről 
pedig Hibóné Józsefné: 06-30-4790-308  és  
Szabóné Vank Erzsébet: 06-70-9483-558 érhe-
tők el.
Köszönöm az interjút!

Fülöp Hajnalka - hfulop@gmail.com

SzázéveS tájház Segítőt KereS

November 4-éig tart a tüdőszűrés a Faluházban
November 8. 16.00 a nyári táborok közös  
 táborzáró eseménye (kiállítás a nyári élmé- 
 nyekből, tábori tablók, dvd-k és a kézműves- 
 tábor agyagmunkáinak átadása)

November 12. 18.00 szociális Munkások  
 rendezvénye (ESZAK)
November 13. 10.00-16.00-ig  EGY KICSIT  
 Más  egÉszsÉgNaP  (véradással)
 (Részletes tájékoztatás plakátokon, új résztve- 
 vő csoport – Ezerkincs – bemutatása alább!) 
 
November  13. 19.00-22.00 No smoking!-buli  
 (zenés-táncos est, élőzenével), Belépődíj:   
 800.-Ft, asztalfoglalás november 11-ig,  
 jegyek elővételben már kaphatók!

November 19. 16.00-19.00 Erzsébet-bál a  
 Neumann J. Ált. Iskola alsó tagozatos tanulóinak

November 26. Neumann Nap – 10.00-13.00  
 órától plenáris előadás a színházteremben, és
 a Neumann János Általános Iskola „Erdő-  
 várostól Erdőkertesig” címmel, szülők számá- 
 ra  meghirdetett rajzversenyének az eredmény- 
 hirdetése és a kiállítás megnyitója. 

November  27. 13.00 A Községi Adventi koszo- 
 rú közös díszítése   a Batthyány-parkban

November  27. 15.00 Ulti-verseny
November 27. 18.00 Moliere: Képzelt beteg c.  
 komédiája  két felvonásban a Forrás Színház  
 előadásában. Főszereplő: Dörner György
 Belépődíj: 1.800.-Ft és 1.500.-Ft (elővételben  
 már kapható!)
November  28. 9.00-16.00 Sakk verseny
November  28. 12.15  Adventi áhítat a Községi 
  Adventi koszorúnál (r. kat. egyház)
November  28. 17.00 Nosztalgia Klub
November 30-án 14.00-15.30 Kézműves foglal- 
 kozás – képeslap-készítés
November 30-ig látható Mendlik lajos (meg- 
 hosszabbított) emlékkiállítása

Decemberi előzetes:
 4-én 9.00-12.00 Babaruha- és játékbörze
 4-én „Családi nap a természetben”  
   Mikulás-kereső barlangtúra
 4-én 18.00 Boros Borbála képzőművész 
  kiállításának megnyitója 
 6-án (hétfő)  16.00-kor Találkozás a Mikulás- 
 sal – interaktív program
Adventi áhítatok a Községi Adventi koszorúnál:  
 5-én 12.15 (ref. egyház); 12-én 9.30(görög  
 katolikus egyház); 19-én 16.30 (evangélikus  
 egyház)
9-én 18.00 A „Gödöllői-dombság” turista-, kerék- 

 páros- és szabadidőatlasz könyvbemutatója,  
 vásárlási lehetőséggel. Vetítéssel egybekötve, 
  Járosi László fotóiból. vendég: Szarvas   
 András térképész mérnök, az atlasz szerkesz 
 tője és kiadója.
13-án 15.00 Gyermekkarácsony (ESZAK)
14-én 14.00 Adventi készülődés (gyermekeknek)  
 kézműves foglalkozás
17.00 Adventi készülődés (felnőtteknek) kézmű- 
 ves foglalkozás
December 15. 16.00 (szerda) Szeretetkarácsony  
23-án 18.00 (csütörtök) Karácsonyi hangverseny  
 (evangélikus templom) 
  
Az elmúlt év novemberében a gödöllői Művészetek 
Háza meghívta intézményünket, hogy konzorciumi for-
mában készítsünk és adjunk be közösen egy pályázatot 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program támogatási rendszeréhez. A 
március végén benyújtott, „Művészetek Háza Gödöllő 
és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak 
fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, 
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0012 jelű pályázaton 
60.648.504.-Ft összegű támogatást nyertünk.
A támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak 
szerint Európai Szociális Alapból, valamint a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi 
CXXX. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések feje-
zet 3. és 8. jogcímcsoport Társadalmi megújulás Opera-
tív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem téríten-
dő támogatásban részesülünk. 

erdőkertesi Faluház 2010. novemberi programok
Kultúra
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 Kipirult arcú, mosolygós gyerekek kanalazzák az 
ebédet a Bárdos Lajos utcai Mézeskalács óvodában, 
mikor betoppanok. Az érdekes módon több mint 
kétszer annyi kisfi úból álló csoportok most jöttek 
be az udvarról, már túl vannak a foglakozásokon, 
nemsokára mennek pihenni. Nyüzsög az egész 
óvoda, minden napra jut egy izgalmas program. 

Mint az igazi mézeskalácsban: a sokféle összete-
vő egy harmonikus, semmi másra nem hasonlító 
„ízvilágot” alkot. Kóstoljunk bele!

Hogy indult az idei nevelési év?- kérdezem 
Szirtesy Zsuzsától, az intézmény vezetőjétől.

- Telt házzal- 32 gyerek, két óvodás és egy csa-
ládi napközis csoporttal kezdtünk. Ez utóbbiak 
1-2,5 éves korú gyerekek. Sokféle foglalkozás-
sal indultunk. Van hangszeres ének, 
az óvónők használják a kineziológia 
eszközeit, mindennap van torna is. A 
szabad levegőre mindennap kimen-
nek a gyerekek, élvezik, és remek az 
étvágyuk ettől.  Van ovis foci, egy 
edző foglalkozik velük délután alkal-
manként, de hittan és angol is benne 
van a napirendjükben.

Van –e nehezen kezelhető, problé-
más gyerek az óvodában, és hogy 
alakul az iskolára felkészítés?

- Nincs nehezen kezelhető gyere-
künk, nyitottak vagyunk a szülők 
kérdéseire, ma is pont egy ilyen nyi-
tott délutánunk lesz, mikor leülünk a 
szülőket meghallgatni, a helyzeteket 
megbeszélni. Ezekkel a beszélgeté-
sekkel talán, de sikerül megelőzni, 
hogy nevelési problémák nehezítsék 
a mindennapjainkat. Az iskolába fel-
készített gyerekeink is remekül meg-
állják a helyüket. A manapság oly 
gyakori fejlődési eltéréseket az ún. 
Differ-módszerrel, félévente komple-
xen szűrik az óvónők. Egyikük fejlesz-
tő pedagógusnak készül, tehát bizto-
sítva van a szakember a későbbiekben.

Mi történt az óvodások életében eddig, milyen 
események zajlottak a „Mézeskalács- házikó-
ban”?
- Nemrég volt a szüret, egy veresegyházi sző-
lőskertbe mentek el az óvónőkkel, és a maguk 
szedte szőlőt igazi présbe tették másnak, szóval 
igazi szüreti tevékenységeket próbáltak ki, a Ha-
gyományőrző nevelési programunkhoz híven. 
Az óvónők népviseletben voltak, még erre is volt 
fi gyelmük Voltunk a Vasúttörténeti parkban, 
és a Szentendrei Skanzenban is, szintén kipró-
bálható, őrlős-malmos foglalkozáson. De láttuk a 
veresi péket is, ahogy perecet süt! Most pedig 
a Dunakeszi Repülőtérre készülünk, persze , itt 
sem csak sétálni fogunk, hanem megnézünk egy 
igazi repülőgépet, közelről, egy szakavatott pilóta 
segítségével! A gyerekek már nagyon izgatottan 
várják!
Köszönöm a beszélgetést!

Dr NAGY IMRE
Sebész, érsebész fôorvos

- érszűkületes panaszok vizsgálata
- alsó végtagi visszérbetegség, 
  lábszárfekély vizsgálata, kezelése
- alsó és felső végtagi dopplervizsgálat
- mélyvénás trombózis utáni állapotok 
  szakvizsgálata, kezelése

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

Rendelési idő: hétfőnként 16-18 óra között
A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
A rendelés helye: Misszió Egészségügyi Központ, 
Reumatológiai szakrendelő, H-035-ös szoba
A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: + 36 30 318 8006

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

GOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866
Web: www.gooddent.hu ,  E-mail: gooddent@invitel.hu

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

a rendelés címe: 2112 veresegyház, gyermekliget u. 30.
Rendelés ideje : minden hétfőn 16 órától

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, rÖVId 
HATárIdőN BElül a következő számon kérhetők:  06-30/584-2097 

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

rePüLni KéSzüLneK a mézeSKaLácS ÓvodáSoK

Kitörési pontokat tartalmaz a foglalkoztatási stratégia

Elkészült a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási 
Paktum egyik legfontosabb alapköve, a kistérség 
foglalkoztatási stratégiája. A stratégia tartalmaz-
za azokat a kitörési pontokat, amelyeket a Fog-
lalkoztatási Paktumot aláíró 60 szervezet közös 
célnak tekint, és amelyek megvalósításában kö-
zösen vesznek részt. A partnerségi együttműkö-
dés résztvevői önkormányzatok, nagyvállalatok, 
kis- és középvállalkozások, képzőintézmények, 
szociális intézmények, civil szervezetek és a 
munkaügyi központ.

A foglalkoztatási stratégia prioritásokat fogal-
maz meg, amelyek alapján rövid- és középtávon 
megvalósíthatóak a partnerségi együttműködés 
céljai. Ilyen prioritás a foglalkoztatást elősegítő 
szolgáltatások fejlesztése, a képzési kínálat ösz-
szehangolása a munkaadói igényekkel, a foglal-
koztatási lehetőségek kihasználása a kistérség-
ben és a partnerség-fejlesztés a foglalkoztatásért. 

A prioritások mellett a stratégia eszköztárat is 

kínál az egyes fejlesztési területekhez, és feltárja 
lehetséges és szükséges forrásokat.

A foglalkoztatási paktumról és stratégiáról to-
vábbi információ: www.godollopaktum.gak.hu

A gödöllői kistérségben létrejött partnerség a 
„Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és 
foglalkoztatási potenciál erősítésére” című pro-
jekthez kapcsolódik, amely „A helyi és határon 
átnyúló foglalkoztatási megállapodások” című, 
TÁMOP-1.4.4-08/1 kódszámú pályázati prog-
ram keretében valósul meg. Az Európai Unió és 
a Magyar Állam által nyújtott támogatás össze-
ge 23.490.188 Ft.
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A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi  
Társulás havi lapja   Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Őrbottyán, Vácegres, 
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház   

 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária  
  Munkatárs: Fülöp Hajnalka  

  Fotók és címlap: Lethenyei László
  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.    ISSN 1788-1404  
  Információs telefon: (30) 577-6310; (28) 388-605   

  Hirdetési ügyek: (+36) 70-625-1432     
 E-mail: akisterseg@freemail.hu  
 Honlap: www.vkisterseg.hu  

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!  
 Kistérség megjelenését támogatja:  

CBA Baldauf Kft.,  Sanofi  Aventis, 
a.s.a. Magyarország Kft., dMRV zRt.

A Gödöllői mozi műsora

1. hét november 4 - 10
16.00      MaRY és MaX 
 feliratos ausztrál animációs vígjáték  92 perc
 Korhatár: 12
18.00     Levelek Júliának
 szinkronizált amerikai romantikus vígjáték 
 105 perc, Fsz: Amanda Seyfried, Vanessa   
 Redgrave, Franco Nero,  Korhatár: 12
20.00  ADÉLE ÉS A MÚMIÁK REJTÉLYE
 feliratos francia misztikus/akció/kaland/fantasy  
 105 perc, Rendezõ: Adam Elliot, Korhatár: 12
14.00        csak 6-7-én 
 NaNNY McPHee és a NagY BUMM 
 szinkronizált angol-amerikai-francia családi   
 kalandfi lm  109 perc, Fsz: Maggie Gyllenhaal,  
 Ralph Fiennes, Emma Thompson, Maggie   
 Smith, Korhatár:kn

 2. hét november 11 - 17
16.00       20.00    Pancser Police
 szinkronizált amerikai akció-vígjáték 107 perc
 Korhatár:12, Fsz: Mark Wahlberg, Michael   
 Keaton, Samuel L. Jackson
18.00   Mindszenty - A fehér vértanú
 magyar dokumentumfi lm 138 perc
 rendező: Koltay Gábor, Korhatár: 12
14.00        Csak 13 – 14 - én
 Bogyó és Babóca                   
 Magyar animációs fi lm 70perc,  Korhatár: kn

3. hét november 18 - 24 
16.00      17.00    
  20 – 21 – én  14.00 és 15.00 – kor is    
 A csodálatos univerzum 3D 
 magyar ismeretterjesztő fi lm   47 perc
 Korhatár:kn
18.00      22 lÖVÉs
 feliratos francia akció-thriller 115 perc
 Fsz: Jean Reno, Kad Merad, korhatár: 12
20.00  TÕZSDECÁPÁK - A PÉNZ NEM 
 ALSZIK -szinkronizált amerikai fi lm  135 perc
 Fsz: Michael Douglas, Shia LaBeouf
 Korhatár: 12

 4. hét november 25 – december 1
15.30     20.00   ÍzeK iMáK szeRelMeK                  
 Feliratos amerikai romantikus fi lm    140 perc
 Korhatár: kn, Fsz: Julia Roberts, Richard   
 Jenkins
18.00      THE EXPENDABLES - A FELÁLDOZ- 
 HatóK, szinkronizált amerikai akció-thriller  
 103 perc, Fsz: Sylvester Stallone, Jason   
 Statham, Jet Li, Bruce Willis, korhatár:16
13.30                 csak 27 – 28 - án
 Varázslótanonc - szinkronizált amerikai akció  
 fantasy 111 perc , Fsz: Nicolas Cage, Alfred   
 Molina, Monica Bellucci, korhatár: 12

 IDŐPONT : RÖVID
 HATÁRIDŐN BELÜL !

DR. SZŐKE BÉLA
FŐORVOS, KANDIDÁTUS, 
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ 

SZAKORVOS

● NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT
● ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
● RÁKSZŰRÉS
● MEDDŐSÉGI VIZSGÁLAT
● KLIMAX VIZSGÁLAT
● SPIRÁL ( IUD) FELHELYEZÉS
● FAGYASZTÁSOS MÉHSZÁJKEZELÉS

A RENDELŐ CÍME: 
VERESEGYHÁZ, GYERMEKLIGETI ÚT 30. 

A Misszió EÜ központban 
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS 

ALAPJÁN :
 06-20-473-82-33-as TELEFONON

Rendelés:
 minden szerdán és kéthetente  pénteken 

NŐGYÓGYÁSZATI
 MAGÁNRENDELÉS

A veresegyházi MEDIFORTE Egészségvédő 
Központ orvos-tanácsadójával,  Dr. Horváth Ilo-
nával beszélgettünk egy sokakat érintő működé-
si zavarról: a cukorbetegségről és egy hatékony 
gyógymódról.
Mi a cukorbetegség?
A cukorbetegség gyakran előforduló anyagcse-
re-rendellenesség. Fő jellemzője a szénhidrát-
felhasználás zavara, amely az idő múlásával saj-
nos számtalan szövődmény veszélyét hordozza 
magában. 
Milyen szövődményekre gondolt?
A cukorbetegség rontja a kiserekben a 
mikrocirkulációt, gyorsítja az érelmeszesedés 
folyamatát, ezért a szövődmények között sze-
repelnek a szívkoszorúér és agyi erek megbe-
tegedése, látáskárosodás, magas vérnyomás, 
veseproblémák, potencia zavar.  Cukorbeteg láb 
esetén elszűkülnek az erek az alsó végtagokban, 
ami sok esetben amputációhoz vezet.
Megelőzhetőek ezek a szövődmények?
Igen, az egyik legfontosabb dolog, amit tehe-
tünk, hogy rendszeresen ellenőrizzük a vércu-
korszintet, betartjuk a diétát és naponta moz-
gunk. Kiemelten fontos a rendszeres orvosi 
vizsgálat, a fokozott lábhigiénia, az egészséges 
életmód.
Mindezek mellett a BEMER terápia alkalmazása 
egy mellékhatás-mentes gyógymódot tesz lehetővé.

Mi a BEMER terápia ? 
A  BEMER készülék egy fi zikai hatóanyagot 
juttat a szervezetbe egy speciális pulzáló elek-
tromágneses mező által. A zavart spontán érfal-
mozgást indítja be újra, ezáltal javul a véráram-
lás, a sejtek regenerációja, a szövetekben megnő 
az oxigénellátottság. A szabadalommal védett 
impulzus forma  egyedülálló módon stimulálja 
a rugalmatlan érfalat, ezért  mikroér-keringési 
problémák esetén kifejezetten hatásos.

Hogyan segít a BEMER ?
 • Serkenti a még meglévő inzulint termelő   
   sejtek működését
 • Támogatja a keringési zavarok helyreál-
   lítását, sebek gyógyulását, és az úgynevezett
   diabetikus láb megmentését.
 • Segít a potenciazavarban

 • Pozitívan befolyásolja a koleszterinszintet
Hol tudhatunk meg többet az alkalmazásról ?
Veresegyházon a MEDIFORTE bemutatóter-
mében   időpont egyeztetést követően várják az 
érdeklődőket, ahol egyszer ingyenesen kip-
róbálhatják a BEMER eszközöket. Készülékek 
bérlésére és vásárlására is van  lehetőség.

Elérhetőségek: MEDIFORTE Egészségvédő 
Központ - Mobil: 06-20-460-41-06        
Veresegyház, Huszár u. 1- a Takarékszövet-
kezet mellett - www.mediforte.hu

ERDŐKERTES
2113 Erdőkertes Fő út 112. 

 28/595-066;   /Fax: 595-065;  595-067   E-mail: faluhaz@erdokertes.hu 
www.erdokertesfaluhaz.hu 

2010. november 27-én 18.00 órakor
a FORRÁS SZÍNHÁZ előadásában:

KÉPzelt Beteg
Molière komédiája két részben

Argan, képzelt beteg dörner györgy (érdemes művész)
Béline, Argan második felesége Szőcs Erika
Angyalka, Argan lánya, Cleante szerelmese, valamint
Lujzácska, Argan kislánya, Angyalka húga: Molnár anikó
Béralde, Argan öccse Pintér gábor
Cléante, Angyalka imádója ács tamás
Kolikaczius, orvos, valamint
Purgó - Argan orvosa Horváth László
Kolikaczius Tamás, Kolikaczius fia és Angyalka imádója, valamint
Szippants, Argan gyógyszerésze Papp attila
Csavaró, közjegyző Lukács József    (Aase-díjas)
Toinette, szolgáló Arganéknál Horváth Zsuzsa (Jászai- és déryné-díjas)

Zene: Tóth Tamás
Díszlet, jelmez, koreográfia: Katona Imre

Fény: Kovács Ferenc
Rendezőasszisztens: Németh Ervin

Rendező: Katona Imre

BELÉPŐDÍJ: 1800.- Ft és 1.500.-Ft
ELŐVÉTELBEN MÁR KAPHATÓ!

CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE MELLÉKHATÁSOK NÉLKÜL !

A Beszélj úgy, hogy 
érdekelje tréning célja, hogy 
a résztvevők gyakorlati, 
hasznos kommunikációs 
módszereket sajátítsanak el.
Ezekkel bármilyen életkorú 
gyermekkel való kapcsolat 
örömtelibbé, stresszmente-
sebbé válik. 
A tréningen tanultak 
alkalmazhatóak az élet más 
területein (párkapcsolat, 
munkahely stb.) is.



Kultúra

Üzleti Etikai Díj nyertese 2009.

 

  A K C I Ó K !   az árak az áFá-t tartalmazzák!   

Veresegyház, Hajó u. 3. (a körforgalomnál) 
Tel./fax: (28) 387509, 06 70 9413 709

•Transzport beton • Betonkiszállítás mixeres
és billenős autóval • Betonszivattyúzás •

 Betontermékek gyártása

  Gyephézagos rácskövek 60x40x10  580 Ft/db   450 Ft/db
 Járólap 40x40x6           400 Ft/db  350 Ft/db
 Támfal                                 480Ft/db   435 Ft/db
   Kerítésoszlop  10x10x240-es  1.800 Ft   1.625 Ft 
 Zsalukő 50x20x23  280 Ft/db 250 Ft/db

Szerkesztőség:(+36) 468 6686, akisterseg@freemail.hu  
● Hirdetési ügyek intézése: Szente Enikő  (+36) 70 625-1432, 
szenteeniko1983@freemail.hu ● Munkatárs: Fülöp Hajnalka  

(+36) 30 836-3033,  hfulop@gmail.com

Információ és napi friss hírek a honlapon  

www.vkisterseg.hu  
több mint 8000 otthonban,  szerte a Kistérségben….  

HIRDETÉSEIT A KISTÉRSÉG  
ÚJSÁG ÜZLETI OLDALAIN ÉS  

HONLAPJÁN IS  MEGRENDELHETI!

g

A veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
idén is részt vett a Könyvtári Szövetség Országos 
Könyvtári Napok nevű hagyományos rendezvény-
sorozatán 2010. október 4-10. között. A középpont-
ban idén a Család állt és így a programsorozat 
neve idén: Országos Családi Könyvtári Napok.
 
Intézményünkben az alábbi programokat rendez-
tük meg:
 Hétfőn a KiberCsalád című ingyenes Internet 
tanfolyammal kezdtük a hetet. Fülöp Hajnalka 
oktató tartotta, kezdők számára, témáink voltak: 
e-mail cím regisztrálása, használata, levelezés, In-
ternet böngésző használata, weboldalak olvasása.
 Pénteken este Családi Netmozit programunkon 
a Nemzeti Audiovizuális Archívum könyvtárunkba 
megtalálható szolgáltatásaira építve a NAVA archí-
vumában található filmek közül válogattunk.
 Szombaton délelőtt Kézműves család címmel 
kézműves foglalkozást tartottunk, ahol papírból, 
gyöngyből könyvjelzőket készítettünk.

 A Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tar-
tással vártuk látogatóinkat. Ezen a napon egyúttal 
Megbocsátó Vasárnapot is tartottunk, amelynek 
lényege, hogy minden évben e napon a késve visz-
szahozott könyvek után elengedjük a késedelmi 
díjat. 

 Egész hetes programjaink voltak a Játszva mű-
velődik a család című. Egész héten műveltségi tár-
sasjátékokból tartottunk bemutatót, amely során a 
játékokat a könyvtárban ki lehetett próbálni.
 A gyermekrészleg hirdette meg egész hetes 
vetélkedősorozatát Betűbuli címmel. Feleletvá-
lasztós kérdésekre lehetett válaszolni, a beküldők 
jutalma színházjegy a Kolibri Családi Színház elő-
adására.
 Az Országos Családi Könyvtári Napok ese-
ménysorozatáról további információk a honlapon: 
http://193.224.242.5/osszefogas, vagy a könyvtár 
honlapján: www.vk-veresegyhaz.bibl.hu

 

 üZlETHElyISéGEK 
kiadók 

érdEKlődNI:  +36 30 519 2783

30 - 180 nm-ig A VErESEGyHáZI  
CBA  BEVáSárlóHáZBAN éS  

A SZAdA CENTErBEN

Népszerű programok a könyvtárban



ÉtteReM a MedVeFaRMoN

Decembertol 
disznótoros  
programok!

ÉtteReM a MedVeFaRMoNÉtteReM a MedVeFaRMoN
Ajánlataink :

        Szegedi halászlé 
      Ínyencségek harcsából és fogasfi léből      
      Vargánya gombás vörösboros vaddisznó
       pörkölt sztrapacskával         2080Ft
      Óriás Bécsi szelet  hasábburgonyával            
         2200 Ft
      Borjúpaprikás galuskával 1850 Ft
         Pacal pörkölt  sósburgonyával 
                         1680 Ft

       Egész évben 
       minden péntek

             Szegedi halászlé 
Ínyencségek harcsából és fogasfi lébőlÍnyencségek harcsából és fogasfi léből

 „Torkos  péntek”!

Decembertol Decembertol Decembertol Decembertol 

AjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlataink

   
   

  4
 sz

em
élyes Dönci tál 7980 Ft

Ennek csak a felét kell fizetnie!

programok!programok!ÉRDEKLÕDÉS, BEJELENTKEZÉS: KULI BÁLINT 06203970138, 
RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 

’’

WWW.MEDVEOTTHON.HU

   
  2

 sz
em

élyes Maci tál 3680Ft

 3 sze
mélyes Millike tál 5250 Ft

EEEggéésszz éééééévvvbbbee
Nyitva : naponta 9-21 óráig AjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlatainkAjánlataink :
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 sz

em
élyes Bence tál 4290 Ft

KONTÉNER
 rendeLéS
+36 70 573 1171

Tankoljon Bio-Etanolt (E85)!

 * 105-ös oktánszám,

 * környezetbarát és

 * olcsóbb.

Spóroljon nálunk még többet! B
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2162 Ôrbottyán Fô út nyitva: 0-24 h
XIV. ker. Gvadányi utca 65. nyitva: 6-20 h
X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h
XVIII. ker. Üllôi út 812. nyitva: 0-24 h


