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ELADÓ és KIADÓ ingatlanokat közvetít készpénzes Ügyfelei részére
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

helyszíni felmérés, értékbecslés, hitel‐ és biztosítások ügyintézése
ÜGYVÉDI közreműködés, tulajdoni lap és energiatanúsítvány beszerzése

Korrekt, megbízható, ügyfélközpontú szolgáltatások, egyedi igények teljesítése
BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG –EGYÜTTMŰKÖDÉS

Mi az Ügyfeleinket képviseljük! VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes közvetítés.
Havasköri Judit irodavezető +36‐20‐9446205

havaskori.judit@invitel.hu · veresegyhaz@ingatlandoktor.com
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Ezen a tavaszon is újraélhettük történelmünk egy részét: a Dicsőséges tavaszi hadjárat csa-
táinak állomásait végigjárta és harcolta a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület 
serege, ahogyan minden évben. A múlt, a régi idők emléke a fi gyelem középpontjában állt az 
elmúlt hetekben Veresegyházon, ahol fi atal bölcsészek – főként leendő történészek és régészek 
– találkoztak, hogy megismertessék egymással és a közönséggel kutatásaikat, és sor került a 
Hetedhét ország, hol vagy? című kötet bemutatójára is. 

(írásaink a 4. oldalon)
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ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00

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

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

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENVasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek  is a fentiek szerint tartanak nyitva.Nyitvatartás 2015. máj. 1-től

A hónap híre
Indulhat az építkezés!

A napokban megkezdődik az új CBA üzletház építése Veresegyházon, a jelenlegi 
Veres Centerrel szemközti területen. A kivitelezésre kiírt pályázat nyertese a Süd-Bau 
Kft., amely nem először dolgozik a térségben: ők építették a közkedvelt Szada Centert 
is annak idején.
A munkálatok tehát május elején elindulnak, és várhatóan az év végén kerül majd sor az új üzlet 
átadására. A kezdeti elképzelésekkel szemben az új Center a CBA élelmiszer-áruháznak biztosít 
teret, míg a jelenlegi épületben bérelhető üzlethelyiségek, szolgáltatások kapnak helyet.
A tavaszi jó idő nemcsak a rég várt beruházásnak kedvez. A térségi CBA boltokban az is jól 
érezhető, hogy egyre több zöldféle jelenik meg a hazai termelőktől, így április közepén vehetünk 
már újburgonyát, vagy akár kovászolni való uborkát is. 
Fontos, különösen a tél elmúltával, hogy minél több zöldséget fogyasszunk, hiszen ilyenkorra 
általában már kimerülnek a szervezet vitaminkészletei.  A helyes táplálkozás többet jelent az 
életünkben, mint gondolnánk, és hogy a vásárlók a számukra lehető legoptimálisabb élelmisze-
reket vigyék haza, a térségi CBA üzleteket működtető Baldauf Kft. jelentős egészségmegőrző 
felvilágosító programba kezdett.
Az Egészségprogram megvalósítására vásároltak egy különleges, biorezonanciás készüléket, 
melynek segítségével pillanatok alatt felmérhető a vizsgált alany élettani állapota. Ha a műszer 
problémát jelez, azonnali táplálkozási tanácsadás vehető igénybe szakképzett dietetikustól, vagy 
komolyabb probléma esetén a készüléket kezelő szakember javasolhatja a szakorvosi kezelést. 
Az Egészségprogram a fővárosi üzletekben egy ideje már sikeresen zajlik, és április 24-25-é n 
a Szada Centerben is ki lehetett próbálni. A pénztárnál a 10 ezer forint felett fizető vásárlók 
ingyenesen kapták meg a biorezonanzia vizsgálatra jogosító kupont, amelyeket a hét végén 
felhasználhattak a helyben megszervezett vizsgálaton és tanácsadáson.
Amennyiben a vevők nyitottak rá, több alkalommal és több boltban is lesz ilyen vizsgálat, mely-
nek elsősorban az a célja, hogy felhívja a figyelmet a helyes és tudatos táplálkozásra, illetve 
annak kedvező élettani hatásaira. A CBA térségi üzleteiben nagy választékban megtalálhatók 
a korszerű  táplálkozás szempontjából fontos élelmiszerek: gluténmentes, laktózmentes, csök-
kentett szénhidrát –tartalmú termékek, illetve étrendkiegészítők, melyek felhasználásával egész-
ségesebben étkezhetünk. 
Az üzletek mindenben a vásárlói igényeket tartják szem előtt, így a március 15-étől bevezetett 
nyitva tartási rend is módosult május elsejétől. A vevői szokásoknak megfelelően a kertesi üzlet 
kivételével fél órával később nyitnak majd az üzletek, és a Veres Centert kivéve nem lesznek 
nyitva este tízig. 
A legközelebbi ünnepünk az Anyák Napja május első vasárnapján, melyre a CBA üzletek is felké-
szültek, és cserepes és vágott virágok, desszertek, ajándéktárgyak, női italok bőséges választé-
kával várják az édesanyákat köszönteni induló vevőket.

Palánta fesztivál

A vácrátóti botanikus kert május 
9-10-én, két napos rendezvénnyel 
várja látogatóit. A programok 10-17 
óráig zajlanak majd a park különböző 
részein:

-  Palánták, dísznövények, kézműves 
 termékek vására
-  Madarász programok a Magyar Madár-
 tani Egyesület szervezésében
-  Családi nap, gyerekprogramokkal: 
 alkotóműhely, mese sarok
-  Feladatlapos kertfelfedező játékok
-  QR kódos kerti játék a WIKIMÉDIA
  EGYESÜLET közreműködésével.

Hogyan juthat 
a VERESINFO  applikációhoz?

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

Varga Gyulára emlékezve

Elment hát Ő is. Megdöbbentően gyorsan és váratlanul. Bízott benne, hogy meggyógyul. 
Utolsó beszélgetésünkkor elmondta, hogy nagyon szeretne élni, sok terve van még, de ha 

Isten úgy akarja, hogy itt a vég, megnyugszik  akaratában. Re-
mélem, így történt.
A Fabríczius József Általános Iskola tanáraként – nyugdíja-
zásáig – technikát, a Fabriczius József Esti Gimnázium és 
Kereskedelmi Szakközépiskolában másodállásban fizikát ta-
nított. Jó kapcsolatot alakított ki a felnőtt diákokkal.
Szabadidejében hegyet mászott, kirándult, utazgatott, szen-
vedélye volt a fotózás. Megörökítette az iskola életének min-
den mozzanatát, ünnepélyeink alkalmával színvonalas, érde-
kes előadások keretében élvezhettük az eseményeket.
Mindennek örökre vége. Nem hozza vissza semmi a fűben 
tündöklő varázst.
Nyugodjon békében.

Nagyné Vogl Magdolna
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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, Vácduka, 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.

FOGLALKOZTATÁSI PAKTuM
A GE a legjobb „visszafogadó”

Foglalkoztatási Fórumot tartottak Gödöllőn, az Erzsébet Szállodában 2015. április 14-én, a gödöllői 
Kistérségi Foglalkoztatási Paktum szervezésében, a térség munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos té-
mákról. 
A rendezvény ünnepélyes hangulatban indult: Pecze Dániel, a város alpolgármesterének személyes 
hangvételű megnyitójával. Remenyik Sándor Csendes csodák című gyönyörű versével vezette be gon-
dolatait, melyeket saját élményeinek megosztásával illusztrált. Beszélt a gyermekvállalás és a hivatás 
összeegyeztetésének fontosságáról, amely a nőkre és férfiakra egyenlően feladatokat ró. A családi sze-
repek és a munkamegosztás rugalmasságát a mai világban természetesnek tekinti és gyakorolja is ezt, 
hiszi, hogy a világ csodái a szereteten és a lemondáson keresztül jutnak el hozzánk maradéktalanul.   
Pecze Dániel ezután ünnepélyesen átadta a Közép-Magyarországi Visszafogadó Munkahely Díjat. A 
JÓL-LÉT Alapítvány által 2013-ban alapított díj a nők foglalkoztatásának előmozdítását szolgáló más 
kezdeményezésektől eltérően a munkahelyükre gyermekvállalást követően visszatérő munkatársak je-
lölései alapján hitelesített jó gyakorlatokat mutatja be, ezeket kívánja elismerni és népszerűsíteni. 
A „Közép-Magyarországi Visszafogadó Munkahely Díj” nyertese 2015-ben a GE Hungary Kft. Veres-
egyházon található Power&Water Divíziója lett, amely a paktum alapító tagja. A cég Veresegyházon 
található üzletága ipari gázturbina alkatrészeket állít elő, turbinákat épít és szolgáltató központot mű-
ködtet. Több mint 500 gyermekes szülőt foglalkoztat és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy családbarát 
munkakörnyezetet biztosítson munkatársainak. A vállalati kultúra értékként és nem problémaként te-
kint a gyerekes szülőkre. Ezt a vállalati elkötelezettséget igazolja vissza a gyermekes munkavállalóktól 
érkező számos jelölés a díjra. A vállalat visszafogadó szemléletét tükrözi, hogy rugalmas munkaszer-
vezési megoldásokat kínál a hozzá visszatérő kisgyermekes szülőknek, folyamatosan és proaktívan 
tartja a kapcsolatot az otthon lévő munkavállalókkal, kismama parkolót, a munkába visszailleszkedést 
segítő életvezetési tanácsadást biztosít, valamint gyermekbarát irodát és kismama szobát alakított ki 
telephelyén.
A Foglalkoztatási Fórum kiemelt témája a kisgyermekes nők munkaerő-piaci helyzete volt, amelynek 
aktualitását adta még, hogy a közelmúltban kezdte meg működését az országos NÓRA-HÁLÓZAT gö-
döllői Nóra-Pontja, ahol tanácsadást, a munkaerőpiacra való komplex felkészítést kaphatnak az érdek-
lődők. A NÓRA-HÁLÓZAT az első országos, független munkaerő-piaci szakmai hálózat, amely a nők 
képességeinek és tehetségének érvényesülését, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség megteremtését segíti.
A gödöllői Nóra Pont szolgáltatásainak leírása, valamint a kapcsolatfelvétel módja a  Palánta Családi 
Napközi oldalán található.
A 2015. év Foglalkoztatási Fórumon a szokásnak megfelelően tájékoztatás hangzott el a térség 
munkaerőpiaci helyzetéről. Idén elmondható, hogy a gödöllői és aszódi járás területén is csökkent az 
álláskeresők létszáma. A tendencia okairól, a jelenlegi álláskeresők helyzetéről, lehetőségeiről tartott 
rövid beszámolót Szabó Zsuzsanna, a Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője. 
A tájékoztatásban nagy hangsúlyt kaptak a korábbi nevén Munkaügyi Kirendeltség munkáltatók és 
álláskeresők felé nyújtott támogatási lehetőségei, és a humán szolgáltatások, amelyek a foglalkoztatás 
növelésének nagyon fontos eszközei. A térség jelenlegi legkeresettebb hiányszakmái a „vasas” szak-
mák, így a szerszámkészítő, a lakatos és a hegesztő. 

A hónap híre
Álláskeresőknek szóló tanácsadás

Tisztelt Lakosok!

 

Május 17. 
 

 
 
Alkalmi árusítási és vásárlási lehetőség délelőtt 8 és 14 óra között. 

Helybelieknek és kistérségbelieknek a veresi piac területén. 
Kereskedők nem vehetnek részt a rendezvényen. 

 
Árusként a részvétel regisztráció-köteles!  
Regisztráció: veresibolhapiac@gmail.com 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veresegyház 
Esély Kistérség Szociális Alapellátási Központ 
új szolgáltatást indít a térségben élő álláskere-
ső-, munkahelyváltó lakosok részére. 
A 2015. május 5.-étől induló, heti rendszeres-
séggel látogatható tanácsadás az érdeklődőket 
képzett szakember várja, aki támogatást nyújt:
- Önéletrajz, jelentkezési anyagok elkészíté- 
 sében
-  Állásinterjúra való felkészítésben
-  Önismeret fejlesztésében
-  Aktuális állásajánlatok felkutatásában

A szolgáltatást igénybevevők részére számító-
gép, internet, illetve telefon használatát az intéz-
mény biztosítja.
A szolgáltatást az alapellátási központ veresegy-
házi családsegítő szolgálat kirendeltségén:
Veresegyház, Fő út 108. szám alatt Keddenként 
9-12 óráig vehetik igénybe a kistérségben élők.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

     Nagyné Gódor Csilla
       intézményvezető
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A hónap témája

Horváth Lajos: Hetedhét 
ország hol vagy?

Nemcsak a fiatal bölcsészekre irányult figyelem 
idén tavasszal: Horváth Lajos történész ápri-
lis 14-én mutatta be új könyvét a veresegyházi 
közönségnek. Az eseményen dr Gedai István, a 
Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigaz-
gatója így ajánlotta a kötetet:

„Egy ilyen tudományos könyvet el kell olvasni, 
de hogy miről szól és mik az eredményei arra 
talán lehet válaszolni.
Olyan korban élünk, amikor adott esetben, po-
litikától függő és politikai érdekeknek megfe-
lelő történelem-hamisítás folyik világszerte… 
A történész felelőssége abban is rejlik, hogy 
az igazságot próbálja meg elénk tárni, a múlt 
ismeretét, mert a múlt ismerete ad egy tartást. 
Gondoljunk csak bele, hogy a körülöttünk lévő 
államok mennyi energiát fektetnek abba, hogy 

„múltat gyártsanak”? Nekünk pedig a múltunkat 
kell bizonyítani és önmagunk előtt is ismertté 
tenni. Ahogy Talleyrand mondta Napóleonnak a 
magyarokról: ez a nép büszke a múltjára, vedd 
el a múltját és azt teszel velük, amit akarsz! Ne-
künk sokszor igyekeztek elvenni a múltunkat…”

Az alkalomra Horváth Ferenc költő verset is írt, 
ezzel köszöntve az írót, akinek már több alka-
lommal jelent meg könyve Veresegyház történe-
tének megismertetésére.

A RÓMAIAKTÓL AZ ÓVODÁKIG

Mint már többször hírt adtunk róla, Veresegyházon lassanként körvo-
nalazódik egy helyi történeti gyűjtemény, városi múzeum alapításának 
gondolata. Az elképzelés megvalósításán Varga Kálmán történész mun-
kálkodik, aki jól tudja, hogy egy intézmény, legyen bármilyen impo-
záns, önmagában semmit sem ér majd, ha nem válik szellemi műhellyé, 
ha nem áll mögötte színvonalas szakmai tevékenység.

A szakember a város jellegze-
tes adottságaival is tisztában 
van, így azt is felmérte, hogy 
az itt élő rengeteg fiatal közül 
sokan tanulnak valamilyen fel-
sőoktatási intézményben, és 
többen gondolják úgy, hogy a 
megszerzett tudást szülőváros-
uk szolgálatába állítják majd 
a későbbiekben. A készülő 
múzeum ügyét, és a diplomás 
fiatalok Veresegyházon mara-
dását is szolgálja Varga Kál-
mán legújabb ötlete, mi szerint 
közösséget kell kovácsolni a 
továbbtanuló veresi ifjakból, 
teret kell biztosítani számukra, 
hogy bemutatkozzanak, és le-
hetőséget kell teremteni, hogy 
mások is megismerjék őket. 

A Fiatal bölcsészek találkozó-
jára április 3-án került sor az 

Innovációs Központ konferenciatermében, első ízben, de hagyományte-
remtő szándékkal. Ez utóbbira maga a szervező, Varga Kálmán hívta fel a 
figyelmet megnyitó beszédében, melyben hangsúlyozta, mekkora szellemi 
potenciált jelent a város jövője szempontjából a tény, hogy több mint 100 
helybéli fiatal folytat jelenleg felsőfokú tanulmányokat az ország különbö-
ző intézményeiben. Közülük ezúttal csupán néhányan mutatkoztak be az 
érdeklődőknek saját kutatásaikat, tudományos munkáikat prezentálva. A 
rendezvény nemcsak azért hasznos – hangsúlyozta Varga Kálmán – mert 
mindannyian megismerhetjük ezeket a fiatalokat, hanem azért is, mert köz-
ben ők is rutint szerezhetnek, fejleszthetik a munkájukhoz fontos előadói 
készségeket. Mint elmondta, a bölcsészettudományi karok hallgatóinak 
bemutatkozása nem marad egyedi esemény: ősszel a természettudományi 
fakultásokon tanulók számára szerveznek majd találkozót.
Pásztor Béla, a város polgármestere köztudomásúan sokat tesz a fiatalokért 

és a gyerekekért, így ezt a kezdeményezést is örömmel üdvözölte, megkö-
szönve Varga Kálmánnak az ötletet és a megvalósítást.
Rövid felszólalásában felidézte azokat az időket, amikor a város értelmisé-
gét még csak az orvosok és a tanárok alkották, szemben a friss adatokkal, 
melyek szerint ma a veresegyháziak 40%-a rendelkezik felsőfokú végzett-
séggel, ezzel is alátámasztva, hogy a hallgatókat bemutató kezdeményezés 
fontos, és természetes folyamat eredménye.  „Tudós minden ember, aki a 
munkájában elmerül, és olyasmit fedez fel, amit más nem – itt most a tudós 
azt jelenti, hogy akik itt vannak, tanulnak.” – adta át a szót a fiataloknak a 
polgármester.
A Fiatal bölcsészek találkozójának első előadója Takács Richárd volt, aki-
nek veresegyházi régészeti topográfiáját feldolgozó munkáját már a Kistér-
ség Újság is bemutatta olvasóinak. Richárd ezúttal is a városban feltárt régé-
szeti lelőhelyeket és az ott talált leleteket ismertette a közönséggel érdekes 
előadásában.

Szügyi Szabina történészhallgató a kommunikációs forradalomról és a Fug-
ger-újságokról beszélt, majd újabb leendő régész, Illés-Muszka Andrea állt 
a közönség elé, hogy a honfoglaló magyarok temetkezési szokásaival, a sá-
mánizmussal is megismertesse őket.
Tüske Anett óvodapedagógus- hallgató a hagyományőrzésről tartott elő-
adást, majd Magyar Elizabeth geográfushallgató idézte fel Európában tett 
tanulmányútjának állomásait.
Végezetül Szalai Dávid régészhallgató római korba nyúló előadását hallgat-
ták meg a jelenlévők, a Pannónia területén feltárt római erődökről.
A veresegyházi bölcsészhallgatók kutató munkáinak megismerése és való-
ban érdekes, élvezetes előadásai után, kíváncsian várjuk az őszi találkozót, 
ahol a természettudományi karokon tanuló diákok mutatkoznak majd be!

Pásztor Béla örömmel üdvözölte a kezde-
ményezést

Varga Kálmán történész nyitotta meg a 
könyvbemutatót

A hallgatóság soraiban fiatalok és idősebbek
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HELYZETKÉP A  

VERESEGYHÁZI 

 BERuHÁZÁSOKRÓL

A Kistérség Újság munkatársa, Horváth G.  
István ebben a hónapban is felkereste a beruhá-
zási osztály vezetőjét, Cserháti Ferencet, hogy 
a beruházási tervek időarányos teljesítéséről 
érdeklődjön. Így olvasóink folyamatosan kép-
ben lehetnek, és időben tájékozódhatnak arról, 
milyen változások várhatók lakókörnyezetük-
ben. 

A termálfürdővel kapcsolatban, korábban 
az hangzott el, hogy valamikor a nyár de-
rekán várható az első kapavágás, ha lesz rá 
pénz! Lesz?

Cs. F.: Hát, a költségvetésben jelen pillanat-
ban nincsen tervezve. Változatlanul csak azt 
tudom mondani, hogy a kiviteli terve készül. 
Úgyhogy az vélhetően napokon, heteken belül, 
a kezünkben lesz. Azért fontos a kiviteli terv, 
hogy a konkrét költségbecslésünk is megle-
gyen.

Mi a helyzet az új katolikus templommal?

Cs. F.: Éppen a mai napon adtak ajánlatot a 
kandidáló kivitelezők. Ennek az eljárásnak a 
lezárása a hónap végén várható. Reményeink 
szerint a régészek május első hetében várha-
tó levonulását követően, mert most ők tárják 
fel éppen az építkezés helyszínét. Reményeink 
szerint május 10-e után már a kivitelezőé lehet 
a főszerep. Tehát ez április végi döntést felté-
telez majd a képviselőtestület részéről. Ez azt 
jelenti, hogy az eredeti terv szerint, úgy látszik, 
hogy tartható a jövő év pünkösdi templomát-
adás.

A Patak utcai csapadékvíz elvezetés szintén 
pénz kérdése…

Cs. F.: A tervek nincsenek még a kezünkben. 
Ameddig ott is nincs terv, és nincs pontos költ-
ségvetés, addig nem tudok róla mit mondani. 
Tehát napirenden van, dolgozunk rajta. Fontos 
a város szempontjából. Fontos a turisztikai att-
rakció, a Medveotthon szempontjából, de ez 
még az előkészítés fázisában tart.

Alakul a sportcsarnok?

Cs. F.: Napirenden van az Inoxos öntöde át-
építése, már egyeztetett a beruházás műszaki 
tartalma. Itt is terveztetni kell, meg egy gyors 
engedélyt le kell szerezni a hatóságtól, mert 
ennek az építménynek megváltozik a funkci-
ója. Úgyhogy azt, most gőzerővel előkészít-
jük, reméljük, hogy ez csak néhány hetet vesz 
igénybe, és a nyár lesz a kivitelezés időszaka. 
Szóval, még pontos kivitelezés kezdést, árat, 
időt nem tudok mondani, de a szándék az őszi 
indulás.

(folytatás a 6. oldalon...)

Egyre közelebb a pályázatokhoz
Harmadik alkalommal, az idén első ízben szer-
vezte meg Pénzügyi-tanácsadói konferenciáját az 
Arundo Kft. Gödöllőn, a Rézgombos Inkubátor-
házban az érdeklődő kis-és középvállalkozások 
képviselői számára.
A téma ismét a KKV-k forráshoz jutása volt, kü-
lönös tekintettel a 2014-2020 közötti pályázati 
ciklus lehetőségeire, a szabályi változásokra, a 
várható pályázati kiírásokra, és az elmúlt év vé-
gén már megjelent néhány pályázat részleteiről is 
értesülhettek a megjelentek. 
Milos Katalin, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um Pályázatkezelő Főosztályának vezetője a sok 
tekintetben megváltozott pályáztatási rendszert 
ismertette. Az új ciklus egyik legnagyobb újdon-
sága, hogy a pályázatokat elektronikus formában 
kell benyújtani, ami nagy mértékben megkönnyíti 
a pályázatírást és az ezzel kapcsolatos adminiszt-
rációt. A már megjelent pályázatok tapasztalatai 
alapján azonban sokan nem tudják, hogy aki nem rendelkezik elektronikus aláírással, papír alapon, 
postán kell 3 napon belül elküldenie azt a nyilatkozatot, amellyel igazolja, hogy valóban ő adta be 
elektronikusan a pályázatot. Ha ez a nyilatkozat nem érkezik meg, a pályázatot nem tudják befogadni!
Ismertette azokat a fejlesztési irányokat is, amelyeket a Gazdasági Innovációs Operatív Program ke-
retében az EU elfogadott: a működési feltételek minőségének javítása; a gazdasági együttműködés 
javítása; a versenyképesség növelése.

Mint elmondta, az új ciklus pályázati között lesznek klasszikus, vissza nem térítendő támogatást nyúj-
tó, és kedvezményes hitelkonstrukcióval párosuló, visszatérítendő támogatási formák is, a program 
keretében ebben az évben kiírásra kerülő mintegy 60 pályázat keretében. 
Talán a legkedvezőbb újdonság, hogy míg korábban rövid időszak állt rendelkezésre a pályázatok 
benyújtásához, ezúttal lesznek olyanok, amelyek két évig is nyitva lesznek, éppen annak érdekében, 
hogy a pályázók, kiérlelt, megfontolt projektekhez kérjenek támogatást.  

Nádas Mihályné, az Arundo Kft. ügyvezetője a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyaror-
szág Operatív Program) fontosabb elemeit ismertette, illetve praktikus tanácsokat adott a leen-
dő pályázóknak. Ez a program, amelyen a régió vállalkozásai részt vehetnek, ugyanazon cé-
lok megvalósításában, mint a Gazdasági Innovációs Operatív Program, itt viszont, tekintettel a 
közép-magyarországi régió fejlettségére, olyan pályázatokat írnak ki, amelyekben kevesebb lesz a 
vissza nem térítendő és több a visszatérítendő, kedvezményes kamatozású hitel formájában nyúj-
tott támogatás aránya. A vegyes finanszírozás arányszámai településenként változnak a régióban. 
 

Terület Nagy-vállalat Közép-vállalkozás Kis-vál-
lalkozás

Dél-Dunántúl 50% 60% 70%
Észak-Alföld 50% 60% 70%
Észak-Magyarország 50% 60% 70%
Közép-Dunántúl 35% 45% 55%
Közép-Magyarországi ré-
gió, 82 településén 25% 35% 45%

Türk Edina pályázati tanácsadó az elmúlt év végén megjelent néhány új pályázat tapasztalatait is-
mertette, tanácsolva többek között, hogy annak, aki pályázatban gondolkodik, érdemes minél előbb 
bejelentkeznie a köztartozásmentes adatbázisba. Érdemes a kiírást alaposan áttanulmányozni, hiszen 
számos olyan kötelezettséget tartalmazhat, amely hosszú távon nehezen teljesíthető. Példaként emlí-
tette a KKV-k külpiacra jutását támogató pályázatot, amely a külföldi kiállításokon történő megjele-
nést támogatja. Ehhez 50%-os önrészt kell biztosítani, feltétel a minimum 50 milliós éves árbevétel, 
és olyan kötelezően végrehajtandó elemeket tartalmaz, mint a külkereskedelmi felelős kinevezése, 
piackutatás, és idegen nyelvű honlap készítése – ezek mind jelentős költségekkel járnak.
A hitellel kombinált vegyes támogatási forma lesz tehát a pályázati ciklus egyik legfontosabb sajátos-
sága, amelyben nagy szerep hárul a bankokra is. Ezúttal a CIB Bank gödöllői fiókjának vezetője, Belle 
Gábor és a fiók hitelezési szakértői ismertették ezt a lényegében hiteligénylési folyamatot, amelynek 
során minden bank a saját feltételrendszerét érvényesíti majd a projektfinanszírozás során.
A pályázatokkal összefüggő hitelezés mellett a bank számos saját, kedvező hitel-és lízingkonstrukciót 
is kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek pályázaton kívül valósítanák meg terveiket.
A III. Pénzügyi-tanácsadói Konferencia nem csupán az előadások meghallgatásáról szólt: a részt vevő 
cégtulajdonosok, vállalkozók rengeteg kérdést tettek fel az előadóknak, és elmondták saját tapaszta-
lataikat is. Mindannyian bemutatták vállalkozásaikat, és személyes beszélgetések keretében vitatták 
meg elképzeléseiket és az őket leginkább foglalkoztató kérdéseket.

A konferenciasorozat hamarosan folytatódik, hiszen egyre több pályázati lehetőség nyílik majd meg. 
Az Arundo Kft. havi bontásban értesíti majd ezekről a lehetőségekről a konferenciák résztvevőit, és az 
aktuális kiírásokra a Kistérség Újság is folyamatosan felhívja majd a figyelmet!

Szünetben is tovább folyt a beszélgetés a konfe-
rencia résztvevői között
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A végére hagytam a sikertörténetet, a zebra 
átadását a Fő úton!

Cs. F.: Igen, kész van a zebra. A rossz nyel-
vek szerint több baleset lesz rajta, mint eddig 
ott valaha volt. A szobám ablakából látom, és 
nem nézem jó szemmel, ahogy az emberek 20 
méterre a zebrától mennek át. Ez érdekes ma-
gatartás. Viszont azt is tapasztalom, hogy az 
autósok tiszteletbe tartják.

A zebrához kapcsolódó útszűkület nem bal-
esetveszélyes?

Cs. F.: A hatóság ezzel a feltétellel engedélyez-
te. Ráadásul talán nem is baj, ha az autósok - e 
miatt az útszűkület miatt - egy picit lassítanak. 
Tehát, ha nincs is ott gyalogos, egy picit lassít-
ja a forgalmat. 
Fontos ez a kialakítás, elsősorban azért, hogy 
a gyalogos kimenjen arra a pontra, ahonnan a 
legjobban fel tudja mérni, hogy elindulhat-e, 
vagy sem. 

Ennek a szigetnek az előnye, hogy az átkelő 
gyalogos kilátását nem zavarja parkoló autó. 

Ugye, lent volt egy mozgássérült-parkoló, 
ami fölkerült most a posta mögé?

Cs. F.: Igen, erről is talán érdemes lenne egy 
gondolatot írni. Egyébként szerintem a város, 
de lehet, hogy az ország „legviccesebb” rok-
kantparkolója volt, amikor a mozgásában kor-
látozott embert kiszállítottuk a lépcsősor előtt, 
vagy pedig a meredek parton kellett felmen-
nie… A parkolóhely áthelyezésével megoldot-
tuk ezt a gondot. 

Annyira, hogy egyik kerekes székes isme-
rősöm vetette fel, hogy jó lenne, ha a másik 
parkolóhely is az övéké lehetne. Van még 
egy hely, két autó fér el. 

Cs. F.: Jó, ennek nagyon örülök. A másikat is 
el tudom képzelni egyébként, de ott nagy a ver-
seny a postával. Szóval azért a postai dolgo-
zók parkolását is segíti ez a másik. Egyébként 
nagyon együttműködő volt a postamester-asz-
szony. Kérte, hogy az az egy hadd maradjon 
már meg nekik.  Hát aztán, ha beáll oda más, 
akkor beáll, mert az azért nincs fenntartva a 
postának, hiszen közterület. 

Azt hallottuk, van víz az új termálkútban!

Cs. F.: „Átlyukadt” a termálkút, azért ez mégis 
csak nagy dolog. Egyrészt az ott lakók szem-
pontjából is, hogy végre nem leszünk olyan 
zajosak, mert sok jelzés érkezett, hogy nagyon 
zajosak a fúrás. Van benne víz, méghozzá úgy 
tűnik, hogy kellő mennyiségű, tehát hasonlóan 
a másik két termelő kúthoz jó vízadó képessé-
gű pontot fúrtuk meg. De ez ugyanaz a réteg, 
tehát ugyanaz a víz. Azt a 65-67 fokot, amit a 
másik két kút ad, vélhetően ez a kút is tudja 
majd.
Májusban újra jelentkezünk a katolikus temp-
lom építésének megkezdésével kapcsolatos új 
hírekkel!

(Horváth)

A konditeremben beszéltünk meg találkozót 
Juhász Tamás paralimpikonnal. A veresegyházi 
sportember éppen háttal a bejáratnak dolgo-
zott az egyik gépen, ezért a recepciós tudatta 
vele: Tamás, megjött az embered. Két mankóra 
támaszkodva közeledik, lehet vagy száznyolcvan 
magas, nincs még negyven éves. Motorkerékpár 
balesetben sérült meg a gerince. Betonkeverővel 
ütközött, nem ő volt a hibás.
Bár végez számítógépes munkát, ami szükséges 
a megélhetéséhez, valódi feladata a sport. Mindig 
sportolt valamit, hol bokszolt, hol snowbordozott, 
minden félét csinált, de nem versenyszerűen. 
A balesete után, már a kórházban azon gondol-
kodott, hogy így milyen sportot űzhetne. Az or-
vos, aki műtötte, azt mondta, hogy soha nem fog 
mozogni a lába. Két évig járt rehabilitációra. Egy 
nyílt napon, 2007-ben találkozott Szekeres Pál-
lal, aki azzal kezdte, hogy nem próbálná-e meg 
a kerekszékes vívást. (Szekeres az ismert vívó, 
aki ép sportolóként és sérülten is szerzett olimpi-
ai érmet.) Kipróbálta a vívást, tetszett is, ám már 
akkor az evezés felé kacsingatott, de ennél tovább 
nem jutott. Öt évig vívott, és kijutott a londoni 
paralimpiára. Nehéz sorsolást kapott, egyedüli 
gerincsérültként tizenharmadik lett a tizenöt fős 
csoportban. 
Meséli, hogy a repülőtéren rendszeresen jelzett a 
fémdetektor, szóltak a vámosok, hogy pakolja ki 
a fémet a zsebemből. Elmagyarázta a helyzetet és 
tovább engedték. 
A vívás nem fárasztotta el, konditerembe kezdett 
járni. A víváshoz laza izmok szükségeltettek, nem 
fért össze a két sporttevékenység. Nekilátott hát a 
kajak-kenu edzéseknek. 
„Ez egy hétméteres hajó, egy bója támasztja ki, 
hogy fel nem boruljon,  és ebben a hajóban ülünk. 
Outriggernek hívják, kétszáz métert kell menni, 
orrvérzésig.”- magyarázza Tamás
Az itthoni ellenfelek legyőzésével kijutott a tava-
lyi EB-re, VB-re. Hetedik lett mindkét nemzetkö-
zi versenyen. 
Alapból kajakozni szeretett volna, de edzője rá-
beszélte a kenura, mert ott még nem volt verseny-
zője. Elindult hát kenuban, de eltört egy csavar 
a gerincében, minden bizonnyal az egyoldalú 
igénybevétel miatt. Elég sokat „beletett” ebbe a 
sportágba, de a törött csavar miatt abba kellett 
hagynia.
Idén februárban egy hazánkban is elismert, svájci 
specialista – Jeszenszky Dezső - megműtötte, ki-
javította a korábbi műtéti hibákat. A kilenc órás, 
kemény műtét során eltörték a rosszul összeforrt 
csigolyákat, és három helyett hat helyen csava-
rozták össze a gerincét. Gyógyulófélben van, 
időnként fájlalja a műtét helyét. Négy hónapig 
nem szabad terhelnie a hátát, de lábazhat, karoz-
hat. Bár a karja zsibbad, nem bírja ki, hogy nem 
menjen el úszni. 
Úgy volt, hogy a riói paralimpián már csak egy 
kenu kategória lesz, így mindenki ebben fog ver-

senyezni, a kevésbé sérültek is, de később úgy 
határoztak, hogy nem is lesz kenuverseny. Most 
állhat át kajakra, amit az edzője eddig nem akart. 
Nem tudja, hogy ez most előny, vagy hátrány a 
számára. Lehetősége van a szeptemberi kenu 
VB-n indulni, de akkor a paralimpiára már nem 
tud felkészülni, vagy ezerrel kajakozni kezd, 
kihagyja a VB-t és indul a riói paralimpián, ka-
jakkal. Persze, hogy azt tervezi, hogy mind a két 
számban elindul, aztán majd kiderül. A verseny-
szabályokat nem orvosok, nem sérült emberek 
írják. Ugyanabban a kategóriában versenyeznek 
sportolók a legkülönbözőbb sérülésekkel. 
Gerincsérülésével sokszor kerül hátrányba olya-
nokkal szemben, akiknek „csak” a lábukat ampu-
tálták, ám a felsőtestük ép. 
„Én százötven métertől csak a karomból húzom a 
lapátot, mert a gerincsérülésem miatt nem tudok 
felsőtesttel rásegíteni” – emlékszik vissza egyik 
versenyére.
Egy komolyabb helyezés, érem esetén tíz-húsz-
ezer forintos elismeréseket kap, szemben az 
„épeknek” kifizetett százezres pénzekkel. A para-
sportban nincs pénz. Kivételt képez a paralimpia, 
ahol az életjáradék közel azonos. Még az is meg-
esik, hogy kisebb sérüléseket szenvedő sportolók 
neveznek para-versenyekre a könnyebb siker re-
ményében.  
Az egyenlőtlenség, a sokszor átlagos sportolókat 
meghaladó terhelés nem zavarja Juhász Tamást 
– ő csak teljesíteni szeretne. A lehető legjobban, 
mert ez az élete….

H.G.I.

A hónap embere

Sérülten is mindig versenyben

Két számban az olimpiára
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TAVASZI PILLANATOK  
VÁCKISúJFALuN

Éljen minden bájos, szép nő!

Lehetetlen még csak vázolni is mindazt a szerete-
tet, szerelmet, bátorítást, segítséget, amelyet éle-
tünk első pillanatától az utolsóig, nap, mint nap 

kapunk a nőktől. Azt gondolom, nem is értékeljük 
eléggé a nőktől kapott gondoskodást, ezért arra 
kérem a férfitársaimat, tegyünk azért, hogy az év 
minden napja nőnap legyen. – mondta köszöntő-
jében dr. Sajó Gyula polgármester úr. Az üdvözlő 
szavak után változatos műsor következett: a helyi 
óvodások kedves előadását a Béchame mucho 
követte, majd Csépány Tamás és Bianka énekel-
tette meg a hallgatóságot régi és új slágerekkel. 
Visszatérő kedves vendégek zárták a sort – Gróf 
Gréta és Jóföldi Balázs párosa az operett álom-
világába röpítette a közönséget. A műsor után az 
önkormányzat a Corvin udvarban látta vendégül a 
megjelenteket, a kora-tavaszi napsütésben vidáman 
és sokáig beszélgettek ünnepeltek és ünneplők.

Hőseink emlékezete

A ”hagyományőrzést” a 167 évvel ezelőttire ha-
jazó esős időjárás kezdte meg, ez azonban nem 
riasztotta el az 1948-49-es forradalom és sza-
badságharc előtt tiszteletüket leróni kívánókat. 
Hagyományosan ágyúszó köszöntötte a hősök 

emlékét, majd az ünneplők a Szent Erzsébet park-
ba vonultak. Itt a Veresegyházi Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjainak díszsortüzét köve-
tően Vécsey László országgyűlési képviselő és a 
képviselő-testület megjelent tagjai elhelyezték a 
kegyelet koszorúját. Az ünnepség a Corvin ud-
varban folytatódott, ahol először ünnepi beszéd-
del, majd az óvodások és iskolások műsorával 
emlékeztek a forradalom hőseire. 

Humor, zene, barátság

Noha a címben jelöltek önmagukban is elegendő-
ek egy jó rendezvényhez, a III. Karikatúra talál-
kozó még „rátett egy lapáttal”, hiszen nagyszerű 
alkotásokat és helyben készített villám-portrékat 
is kínált az érdeklődőknek. „Négy évembe telt, 
mire úgy tudtam festeni, mint Raffaello. De egy 
egész élet kevés arra, hogy úgy tudjak festeni, 
mint egy gyerek.” - idézte Pablo Picasso mon-
dását dr. Sajó Gyula polgármester úr megnyitó 
beszédében. Irigylésre méltóak az e műfajban al-
kotók, mert túl azon, hogy rendelkeznek minden 
szakmai tudással, megőrizték a gyermeki világ-
látást, az őszinte rácsodálkozást az élet fonáksá-
gaira, és ezt közérthető - ráadásul szórakoztató - 
formában képesek ábrázolni. 
A kiállító művészek részéről Török Tivadar és 
Dluhopolszy László, a Lúdas Matyi utolsó főszer-
kesztője köszönte meg az immár hagyományos 
lehetőséget, a baráti, befogadó miliőt. 
Ismét bebizonyosodott, hogy az élet a legjobb 
rendező, hiszen a művészek a közönség soraiból 
maguk mellé szólították Kopeczky Lajos televízi-
ós legendát, akivel közösen emlékeztek az együtt 
megélt időkre. „Darnyi Tamás ezzel megnyerte az 
aranyeret...” – hogy csak egyet idézzünk a stúdi-
óban annakidején heveny röhögőgörcsöt kiváltó 
bakik sorából. 

A Fele királyság együttes ezután következő kon-
certje aztán felülmúlt minden előzetes várako-
zást. Az Alpár Balázs (billentyűk), Weisz Nándor 
(villanydobos) és Simkó-Várnagy Mihály (elekt-
romos cselló, basszusgitár) felállású trió fölényes 
hangszeres tudása briliáns ötletekkel párosult, a 
crossover jazz mindenkit levett a lábáról. A hall-
gatóság önfeledten élvezte a Sting és Bach fel-
dolgozásokat csakúgy, mint a Night Rider soro-
zat főcímzenéjét – szamba, a Mission Impossible 
motívumát funky stílusban. A Keresztanya(!) vib-
ráló rockja pedig egyszerűen mindent vitt.

Játszva tanult hagyományok

A szivárvány minden színében játszó tojásokkal, 
tojásfával, a sülő kenyér illatával, de mindenek-
előtt boldog gyerekekkel találkozhatott az, aki 
ellátogatott a váckisújfalusi Őrizzük örökségünk! 
program újabb foglalkozására. Az önkormányzat 
által négy évvel ezelőtt indított kezdeményezés 
célja, hogy a népi hagyományainkat játékos mó-
don, kézműves foglalkozás keretében mutassa 
meg és adja át a felnövekvő nemzedéknek. Sajná-
latos, de való, hogy már vidéken sem mindenütt 

tartják a szokásokat, mintha legalábbis szégyell-
nivaló lenne a múlt jó dolgainak megőrzése. El-
nézve most az újfalusi kis alkotók igyekezetét, ra-
gyogó arcukat, nem lehet kétségünk afelől, hogy 
ők felnőtt korukban sem feledkeznek el a most 
megszerzett tudásról. A berzselés, a viaszolás, 
a márványolás, a karcolás többé már nem lesz-
nek ismeretlenek előttük. A mostani foglalkozás 
„meglepetés” feladata a kolbásszal, sonkával, 
sajttal töltött kenyér-batyu sütése volt, és nyu-
godtan mondhatjuk, a gyerekek jelesre vizsgáz-
tak itt is. A „munka” után mindenkinek jólesett az 
önkormányzat által kínált hagyományos húsvéti 
életsor és a frissen kevert málnaszörp.

Húsvéti koncert

Húsvét vigíliáján a szeretet és a szerelem témájá-
ra épülő irodalmi-zenei műsorral várta az érdek-
lődőket a Várnagy quartet. A „civilben” a Liszt 
Ferenc Kamarazenekart erősítő művészek tíz éve 
visszatérő, kedves vendégek a községben - a ze-
nekar folyamatos világjárása miatt azonban rend-
kívül nehéz az időpont egyeztetés. Most Párizs és 
Róma közé sikerült egy váckisújfalusi fellépést 
beiktatni, a helyi és környékbeli zenekedvelők 
nagy örömére. Ráadásul az együttes hangzása 
most kiegészült egy fuvolával, tovább bővítve a 
zenei választékot. 
A műsorban a világirodalom legszebb szerelmes 
versei és prózái váltották egymást a zeneiroda-
lom klasszikusaival, és együtt kalauzolták végig 
a hallgatókat a szeretet kanyargós ösvényén - a 
gyermekévektől az öregkorig.
Weöres, Jeszenyin, Karinthy és Steinbeck veretes 
sorai válaszoltak Vivaldi, Bach, Händel, Csaj-
kovszkij, Saint-Saëns harmóniáira.
Várnagy művész úr nem hazudtolta meg önma-
gát és ismeretterjesztő vénáját – olyan hangszer 
ritkaságot is bemutatott és szólaltatott meg, mint 
a viola d’amore. A nem csak hangra, de formára 
is gyönyörű hangszer segítségével Vivaldi D moll 
concerto Allegro átirata így teljesen autentikus 
formában csendülhetett fel. 
A klubot megtöltő közönség ráadásokat követelt - 
és a művészek örömmel tettek eleget a vastapssal 
alátámasztott kérésnek. 
A kultúra ünnepe volt ez a délután, amely túl az 
esztétikai élményen segített a felkészülésben, a 
lélek megnyitásában, a feltámadás misztériumá-
nak befogadásában.
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1. hét   május 7 - 13     
18.45
ArGo 2. 
magyar akció-vígjáték  95 perc
Fsz: Kovács Lajos, Scherer Péter, Bicskey Lukács
Előzetes korhatár: 12
Kovács Lajos és bandája tíz év után sem lett oko-
sabb. Egy japán szindikátus árnyékembere bal-
szerencséjére pont Tibiéket bízza meg egy felbe-
csülhetetlen értékű adathordozó megszerzésével. 
Tibiék vajmi keveset értenek az IT világához, ezért 
egy számítástechnika tanárt visznek magukkal a 
lehetetlennek tűnő műveletre. A bajt a roma maf-
fia feje (Nagypál Gábor) fokozza, aki egy régi ügy 
miatt elégtételt akar venni Tibin.

16.15   20.30
A bosszúáLLoK – ULTron KorA 3D
szinkronizált amerikai akció sci-fi 142 perc
Fsz: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo, Korhatár:12 

14.00    Csak 9 – 10-én vetítjük!
VéGrE oTTHon! 3D   Akciós helyár 850 FT
szinkronizált amerikai animációs film 94 perc
Korhatár: 6

 2. hét    május 14 - 20

14.00    Csak 17-én vetítjük!
VéGrE oTTHon! 3D
szinkronizált amerikai animációs film 94 perc
Korhatár: 6
       
16.00  
Dínó KALAnD 3D
szinkronizált amerikai animációs film 85 perc
Korhatár: 12

18.00 
CsábíTUnK és VéDünK

szinkronizált amerikai akció-vígjáték
Fsz: Reese Witherspoon, Sofía Vergara
Előzetes korhatár: 12
A Csábítunk és védünk egy precíz és pedáns rend-
őrnő (Witherspoon) története, akinek egy szexi, 
kikapós vígözvegyet (Vergara) kell védelmeznie 
egy drogbárótól, miközben különböző rosszfiúk 
üldözik őket Texason keresztül, köztük korrupt 
rendőrökkel és bérgyilkosokkal.

20.00
A bosszúáLLoK – ULTron KorA 3D
szinkronizált amerikai akció sci-fi 142 perc
Fsz: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo, Korhatár:12 

3. hét május 21 - 27

21-22-23-24-25-26-án 15.30   27-én 17.45
A bosszúáLLoK – ULTron KorA 3D
szinkronizált amerikai akció sci-fi 142 perc
Fsz: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo, Korhatár:12 

21-22-23-25-26-án 18.00 20.15  24-én 20.15 
22.30  27-én 15.30   20.15
MAD MAx: A HArAG úTJA 3D
szinkronizált ausztrál akció-thriller
Fsz: Tom Hardy, Charlize Theron
Előzetes korhatár:16
A világvége olyan régen volt, hogy már alig 
akad, aki emlékezne rá. Az emberiség egykori di-
csőségének hosszú ideje vége. De akadnak még 
olyanok, akik rendbe hozhatnák, ami, úgy tűnik, 
visszavonhatatlanul elromlott. Ketten vannak, 
és örök menekülés az életük. Az egyikük Max: 
hallgatag, harcos férfi, aki felesége és gyermeke 
halála után már csak a megbékélést keresi a vad 
káoszban. A másik Furiosa, a katonanő, aki úgy 
hiszi, túlélésének záloga az, ha eljut a sivatagon 

túlra, arra a tájra, ahol a gyerekkorát töltötte.

23-24-25-én 13.30 
Dínó KALAnD 3D
szinkronizált amerikai animációs film 85 perc
Korhatár: 12

4. hét május 28 – június 3

28-1-3-án 16.00   29-2-án 18.00   30-án 14.00 
16.00  31-én 14.00  18.00
HoLnApoLisz
szinkronizált amerikai sci-fi kaland 
Fsz: George Clooney, Britt Robertson, Hugh 
Laurie, Korhatár: előzetes 6

28-30-1-3-án 18.00   29-31-2-án 16.00
TöKéLETEs HAnG 2. 
szinkronizált amerikai zenés vígjáték 94 perc
Fsz: Anna Kendrick, Rebel Wilson
Korhatár:12

20.00
MAD MAx: A HArAG úTJA 3D
szinkronizált ausztrál akció-thriller
Fsz: Tom Hardy, Charlize Theron
Előzetes korhatár:16

30-án Gyermeknapi előadás
10.00
HŐS6OS
szinkronizált amerikai animációs film 102 perc
Korhatár: 6

12.00
SPONgyABOB – Ki A víZBŐl! 3D
szinkronizált amerikai animációs film 93 perc
Korhatár:6

Részletes moziműsor filmismertetőkkel honla-
punkon: www.vkisterseg.hu 

A GöDöLLŐI fILmSZíNHÁZ műSORA

CSOMÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ  

ÉS KÖNYVTÁR  
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 39.  

/Fax : 28/366-785 
E-mail: muvhaz@csomad.hu, 

www.csomad.hu, facebook - Művelődési Ház Könyvtár Csomád 
 
 

NYÁRI IRODALMI KULTURÁLIS  
NAPKÖZIS TÁBOR 

Helyszín: Csomád Művelődési Ház 
Csomád, Kossuth Lajos út. 39. 

 

Ovisoknak és kisiskolásoknak 
Korosztály: 5 és 8 éves gyerekeknek 

 

IDŐPONT: I.  2015. július 6-10. 

II.   2015. augusztus 3-7. 
800-1600 

 

Táboroztatás díja: 13000 Ft/ fő programok + napi 3 étkezés 
 

Jelentkezési határidő:  I: 2015. június 19.  
II.  2015. július 24. 

Jelentkezési lap leadásával és 5000 Ft előleg befizetéssel 
A táboroztatás minimum 10 fő felett indul! 

Információ, jelentkezés: Salamonné Marika 06-20/442-8610 
muvhaz@csomad.hu 

 
Kreatív alkotóműhely - Bábkészítés - Bábozás  

Papírszínház - Gyermekszínház  

Játék - Sport labdajátékok - Labdarúgás - Kirándulás 

Zene - Tánc – Lovaskocsikázás 

CSOMÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ  

ÉS KÖNYVTÁR  
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 39.  

/Fax : 28/366-785 
E-mail: muvhaz@csomad.hu, 

www.csomad.hu, facebook - Művelődési Ház Könyvtár Csomád 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

2015. május 13-án, szerdán 

   10 órától 
a Művelődési Házba 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Szeretettel várjuk az érdeklődőket 

A részvétel ingyenes 



9

Kultúra

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

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

Hétfő: 18.00-20.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR 
Veresegyház,  Könyves Kálmán út  5.
www.nogyogyasz.co.ccWeb: 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

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

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

2015. május 8. (péntek) 18.00
biopont Klub
A gyomnövényekről tart előadást dr. Farkas 
Anikó, A belépés díjtalan!

2015. május 9. (szombat) 9.00-12.00
bAbArUHA- és JáTéKbörzE
Stand-díj: 500.-Ft  és 700.-Ft (előzetes bejelentke-
zés: május 4-ig!), A belépés díjtalan!

2015. május 9. (szombat) 13.00-16.00 
„rézMozsArAT VEGYEnEK!”  
 Bolha-piac
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes bejelentke-
zés: május 4-ig!)

2015. május 9. (szombat) 16.00 
A Cs. GYörGY Városi KULToUr
bEMUTATJA: Rejtő Jenő ‚110 irodalmi játék, 
melynek során a résztvevők Rejtő Jenő műveiből 
összeállított feladatokat oldanak meg.  A helyes 
megfejtők között könyveket sorsolunk ki.
A játék nevezési díja: 500.-Ft 
(részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)
Az író életéről és műveiből összeállított totót he-
lyesen kitöltők között könyvet sorsolunk ki.
A programra a belépés díjtalan!

2015. május 10. (vasárnap)
gombaismereti túra – gombaszakértő 
vezetésével, Tájékoztató plakátokon!

2015. május 23. (szombat) 18.00
KiáLLíTásMEGnYiTó
 „Történelem a mának” Anne Frank életéről szóló 
kiállítás megnyitója

2015. május 28. (csütörtök) 15.00-18.00
GYErMEKnApi TársAsJáTéK-nAp
Különleges társasjátékok bemutatója és vására, és 
kézműves foglalkozások, A belépés díjtalan!

2015. május 29. 18.00 
Moliére - A szerelem mint orvos
Két felvonásos komédia a veresegyházi Színskála 
Stúdió előadásában  

Rendezte: Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus 
Belépődíj: 700.-Ft és 500.-Ft (elővételben már 
kapható!)

2015. május 30. (szombat) 14.00
ULTi-KLUb
A belépés díjtalan!

2015. május 31. (vasárnap)
gombaismereti túra 
– gombaszakértő vezetésével
Tájékoztató plakátokon!

MÁJuSI PROGRAMOK AZ 

ERDŐKERTESI fALUHÁZBAN
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 118004 
Galgamácsai Fekete István Általános Iskola 
2183 Galgamácsa, Iskola u. 3. 
Tel.: 06-28-489-012 
galgamacsasuli@gmail.com 
www.gmiskola.hu 
OM azonosító: 032366 

 
 
 
 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY – PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL 
 

NAGYSZABÁSÚ FEJLESZTÉS A GALGAMÁCSAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

 

Uniós támogatásból „Mindenki jó valamiben” – esélyegyenlőségi alapú fejlesztés a Fekete István Körzeti 
Általános Iskolában címmel nagyszabású fejlesztés valósult meg a Galgamácsai Fekete István 
Általános Iskolában. 

A Galgamácsai Fekete István Általános Iskola közel 23 millió forint uniós támogatást nyert a 
TÁMOP-3.3.8-12/1 pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. 
Az esélyegyenlőséget célzó fejlesztések a rászorulókon túl az iskola összes diákja, azok 
családja, végső soron az egész település hasznára váltak. 
 
 
Az iskola minden felhasználható eszközzel arra törekszik, hogy a tanulók minél teljesebben 
bontakoztathassák ki személyiségüket. 
 
Kiemelt szerepet kapott a szülőkkel történő együttműködés megerősítése. 
A támogatásból több olyan iskolai rendezvényt szerveztek, amelyekre nemcsak a diákokat, hanem a 
szülőket is meghívták: sportnapok, gálaműsorok, multikulturális napok, kirándulások.  
A program során színházlátogatásokon, koncerteken vettek részt a diákok. 
 
Speciális programok segítették a gyerekeket a különböző átmenetek leküzdésében. Az Iskolakóstolgató 
programsorozat a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek nyújtott ismerkedési lehetőséget az iskola 
életével. A 4. és 5. osztályosok közös rendezvényei az alsó és felső tagozat közötti átmenetet voltak 
hivatottak segíteni, míg a továbbtanulás segítése érdekében a 7. és 8. évfolyam üzem- és 
gyárlátogatásokon vett részt. 
 
Az iskolai eredményesség érdekében egyéni fejlesztési tervek alapján foglakoztak a pedagógusok a 
tanulók tanulmányi munkájának javításával, segítésével. 
 
Az intézmény tanulói több alkalommal vehettek részt érzékenyítő tréningeken, melyek a másik 
elfogadásának, megismerésének fontosságát erősítették. 
 
Két tanéven át egy teljes osztály járhatott hagyományőrző lovas programokra a Galga Lovasklubba. 
 
Az iskolában új bútorokkal rendeztek be két tantermet, számítógépeket, projektorokat, egyéb tanulást 
segítő eszközöket vásároltak. 
 
Több helyi és környékbeli együttműködő partner is segítette a program színvonalas végrehajtását. 

 
 

A projektről bővebb információt a www.gmiskola.hu oldalon olvashatnak 
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A Trans-Motors Kft szadai telephellyel 

GÉPKOCSIVEZETŐT
 keres konténeres, billenős tehergépkocsira.  

Elvárás: CE kategóriás tehergépkocsi vezetői engedély, 
bilincs-vezetői gyakorlat.  Előny: nehéz-gép kezelői 

jogosítvány, szerelői gyakorlat. 
Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajzzal az 

info@transmotors. hu e-mail címre.

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

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

Kacsur Annamária (veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
Fülöp Hajnalka (A Kistérség Újság a 
Facebookon: Kistérség veresegyházi)•

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság!

lEgyEN AZ iSMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

KOMPLETT 
ÉPÜLETKIVITELEZÉST 

(falazást, aljzatbetonozást, 
vakolást, burkolást külön is) 
vállalunk 20 év gyakorlattal, 

minden szakmában megbízható, 
referenciaképes szakemberekkel. 

06703813680; 
attila.csaji@gmail.com

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND 
2015 május

VÁLTSON e- SZÁMLÁRA!
SPÓROLJON AZ IDEJÉVEL!

w w w . z o l d h i d . h u / e - s z a m l a

hirdetes_majus.indd   1 2015.04.21.   9:30

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

Akár hétvégén is!

 
Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA

Bejelentkezés 06 70 225 2565

Az első  konzul táció ingyenes !  

Vargabetű Könyvesbolt   
Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ       

 
 
 

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse 
jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el és nem 

hagy el soha.” 
                                                                                                                     Leonardo da Vinci 

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

tudunk segíteni! 
 

Rendelését leadhatja telefonon, email-ben, a 
Facebook-n és a weboldalunkon! 

 

06 28 389 042    vargabetu2@invitel.hu 

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt 

vargabetukonyvesbolt.hu 
 

ÉPíTÉSZTERVEZŐ
vállalja 25 év tervezői és 

kivitelezői gyakorlattal 
családi házak, bővítések,
 átalakítások  tervezését, 
költségvetés-készítést,

műszaki ellenőrzést, vagy 
kivitelezést.

06-70- 3813680
attila.csaji@gmail.com

ÁLLÁSOK
Erdőkertesi telephelyű 

kertészeti cég, KERTÉPÍTŐ-
KERTFENNTARTÓ munkakörbe 

férfi és női munkaerőt keres. 
Feltétel: szakmában eltöltött 

gyakorlat/megfelelő szakirányú 
iskolai végzettség, jogosítvány. 

Elérhetőségeink:06-20-938-1943,
 campsis@freemail.hu



Opera Halláscentrum
2112 Veresegyház, F  út 35.ő

Tel.: (28) 631-812, (20) 662-4821

Kultúra

Átalakítás alatt az üzletház
Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy Veresegyház Főterén (Fő út 49 ) található COOP Szuper áruházunkat  az Önök színvona-
lasabb kiszolgálása érdekében FELÚJÍTJUK!
Üzletünk a felújítás ideje alatt április 7. keddtől várhatóan május elejéig ZÁRVA tart!
Az okozott kényelmetlenségért megértésüket előre is tisztelettel köszönjük, boltunkkal 
kapcsolatos visszajelzéseiket, ötleteiket – ahogyan eddig is – várjuk, szívesen fogadjuk:

Gödöllő COOP Zrt.

299Ft

Az ajánlat  
csak  

május 4-én,

HÉTFŐN
érvényes!

Füstölt kolbász
A kép illusztráció!
Füstölt kolbászFüstölt kolbász

mini    abc    szuper  A kép illusztráció!

999Ft/kg

mini    abc    szuper  
1,5 %, 1 l. A kép illusztráció!

 159Ft

mini    abc    szuper  
1,5 %, 1 l. A kép illusztráció!

 159Ft

Az ajánlat  

csak  

április 29-én,

SZERDÁN
érvényes!

Szentkirályi ásványvíz *

6 db azonos termék 

vásárlásakor

89 Ft/db
59 Ft/l

Az ajánlat csak május 2-án,

SZOMBATO
N

érvényes!

    999Ft/kg

UHT tej
A kép 
illusztráció!

Sertéstarja ***csontos
A kép illusztráció!

Szentkirályi 
ásványvíz
dús, mentes, 1,5 l, 

Program:

10.00 –  alapkőletételi ünnepség – megnyitó: Molnár Zsolt plébános; köszöntőt mondanak: dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, 
Pásztor Béla polgármester és Fukk Lóránt református lelkipásztor

11.00 – dr. Beer Miklós váci megyéspüspök üzenete
12.00 – “Legyetek élő kövek” – a templom falainak élő megformálása, légi fotózással 
12.30 – agape – szeretetvendégség
13.30 –  dicséret zenében – közreműködnek a Kájoni kar és a 180 fok zenekar 
14.30 –  gyermekek a színpadon – a Kálvin téri Református Általános Iskola énekkara, 

játékos vetélkedők és a gyermekrajz verseny eredményhirdetése
15.00 – Pintér Béla koncertje – gyerekeknek – felnőtteknek

Egész napos programok:

•  gyermeknapi foglalatosságok: kézműves programok, 
lovaglás, arcfestés, körhinta, élő csocsó, móka és kacagás 

• véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében 
•  kapcsolat pont: ismerkedési lehetőség a kisközösségekkel, a régi és az új templom terveivel, 

„Az én templomom” gyermekrajz pályázat rajzainak kiállítása
•  támogató pont: a templom építését a helyszínen téglajegyek, egyedi emléktárgyak, és keresztény könyvek 

megvásárlásával is támogathatja

Helyszín:  Szent Erzsébet templom és plébánia 
(2112 Veresegyház, Fő út 93.).

További Információ: www.facebook.com/szentlelektemplom, www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu 
További támogatási lehetőségek: Várhelyi Vilmos Alapítvány, Adó 1%: adószám: 18697438-1-13,

számlaszám: 66000011-11024240

Mindenkit szeretettel vár
a veresegyházi római 

katolikus egyházközség!

„ Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte.”  
                       (Zsolt 127,1)

SZENTLÉLEK TEMPLOM ALAPKŐLETÉTELi üNNEPSÉg ÉS gyErMEKNAP
2015. május 23. szombat

A hónap híre



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

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonra

Nyomtatott 

 vászonképek
Képáruház  |  SzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonraIgényes vászonképek otthonra

Nyomtatott

vászonképek
Képáruház  Képáruház  |  SzépKép.huSzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon
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CSALÁDOD
BRINGABOLTJA!

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

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU

PROFI SZERVIZZEL

Fedezd fel velünk az Élmények Birodalmát, táborozz nálunk és ígérjük, felejthetetlen emlékekkel ülsz vissza az 
iskolapadba! Úszásoktatás, vízi játékok, játszótér, játszóház, képességfejlesztő játékok, kézműves foglakozások, 
sportolási lehetőségek, rengeteg csúszda és életre szóló barátságok!

A resort of VAMED Vitality World

Nyári úszótábor az Aquaworldben

www.aquaworldresort.hu


