
A tartalomból

A hónap témája
 Mi lesz veled, Kistérség?

Gazdaság
Segít az állami adósságren-
dezés, de csak fél év múlva

Sport
Télen is pingpong

 HÍrek, ProgramaJánlÓk, a göDöllői mozi részletes mŰsora, a Cba Centerek renDkÍvÜli 
akCiÓi és a térség legJobb benzinárai Csak nálUnk:   www.vkisterseg.hu 

ebook: www.kisterseg.eu    

Az újságot keresse a         Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
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A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! 

AKCIÓ
Az akció 2013. február 1-től 28-ig 
vagy a készlet erejéig érvényes.
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Ahogy elkezdődött az új év, máris 
egymást érik a térségben a far-
sangi mulatságok melyek sorát a 
Menyecskebál nyitotta Veresegy-
házon. Vidámság ide vagy oda, 
sok változással indult 2013., ame-
lyekkel a gyakorlatban még csak 
ismerkednek azok, akiket érint: 
az iskolák, önkormányzatok. 
Annyi bizonyos a sok változás kö-
zepette is, hogy Kistérségünk volt 
és van, az pedig később dől el, 
hogy lesz is…
(Cikkünk a 4. oldalon)
   
Fotók:  Klement Zoltán
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Visszatekintő
ÉLETHOSSZIG TARTÓ 
GARANCIA AZ
INTEGRÁLT 
BIO-FOGÁSZATON

• Bio-Fogászat        

• Pszichológia és logopédia

• Masszázs stúdió 

a BalanceMED3 Klinikán

A Rendelő partnernek tekint 
minden pácienst: a szakor-
vosok végiggondolják a páci-
ensnek a problémájával kap-
csolatos megfi gyeléseit, segí-
tőkészen javasolnak optimális 
megoldást, és teljeskörű tájé-
koztatásban részesítik. Kizá-
rólag certifi kátummal rendel-
kező szövetbarát anyagokat, 
biokompatibilis eljárásokat 
alkalmaznak, és hosszú távú 
garanciát, fogbeültetés ese-
tén élethosszig tartó garanciát 
nyújtanak.
Az integrált fogászat nagy 
előnye, hogy költség- és idő-
hatékony, mert minden egy 
helyen elérhető: a kezelések 
pontos tervezése a legkorsze-
rűbb röntgen diagnosztikára 
épül, melyet helyben végeznek. 
A teljeskörű kivitelezést szak-
specialistákból álló team végzi 
megbízható szakértelemmel. 
A Klinika fogtechnikáján a leg-
modernebb technológiával ké-
szülnek fém-mentes és hagyo-
mányos pótlások. A fogászati 
kezeléseket igény esetén pszi-
chológus, logopédus munkája 
egészíti ki. 
A Klinika biztosítja, hogy 
mindenki stressz- és féle-
lemmentesen üljön a fog-
orvosi székbe. A várakozás 
kellemes környezetben minimá-
lis időt vesz igénybe exkluzív, 

barátságos kiszolgálás mellett, 
és igény esetén gyógymasszőr 
nyújt stresszoldó kezelést.
A prevenciós szempontok 
kiemelt szerepet kapnak a 
szakorvosi kezelések során: 
általános fogászat, felnőtt és 
gyerek fogszabályozás terén 
speciális eljárásokkal és tanács-
adással segítik az egészség-
megőrzést.
A fogászat széles körben 
sokak számára elérhető: az 
épület egésze akadálymentesí-
tett, ingyenes parkolás, gyerek 
játszósarok, kismama pihenő és 
díjmentes konzultáció áll a páci-
ensek rendelkezésére. Díjmen-
tes interaktív fogápolás oktatást 
nyújtanak gyerekek részére, így 
a Klinikán ők is bátran és nyu-
godtan ülnek a fogorvosi szék-
be. Fogászati Kártyával kedvező 
árak biztosítottak, és használ-
ható SZÉP KÁRTYA fi zető esz-
köz, Egészség-pénztári kártya 
és bankkártya. 
FOGÁSZATI KÁRTYA most 
ingyenesen online rendelhe-
tő, mely tartós kedvezménye-
ket, szűrést, kiemelkedő akci-
ókat és FOGÁSZATI KUPONT 
biztosít (keresse a címlapon). 

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

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

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

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

Cseh Sándor 
praxis-menedzser

BalanceMED3 Klinika
www.balancemed3.hu 

1142 Tengerszem u. 2/a. 
M3 Autópálya végpontja, 

Zugló
Tel: +36 1 7800 120

Mobil:06 20/219 9827 

A BalanceMED3 Klinika 
akkreditált Bio-Fogászati 
rendelőiben felkészült, hu-
mánbiológiai szemléletben 
dolgozó szakorvosok ke-
zelnek bármely fogászati 
problémát, fájdalommentes 
igényes bio-fogászati meg-
oldásokkal. 

Kiállítás és könyvbemutató

A veresegyházi udvarház Galériában január 11-én 
nyílt meg rigler György grafikusművész kiállítá-
sa. A művész alkotásai mellett könyvbemutatóra 
is sor került: petőfi sándor A helység kalapácsa 
c. műve került a közönség elé, melynek mesés il-
lusztrációit rigler György készítette.

Dr Pásztor László és Rigler György, Rigó

Színes illusztrációk a kötetben

Az erdőkertesen élő alkotó munkásságáról meg-
nyitó beszédében a település polgármestere, 
dr. pásztor lászló szólt, a megnyitó gazdag prog-
ramjában fellépett a Cantemus kórus, az erdőker-
tesi  kamarakórus, és a veresegyházi fabriczius 
József általános iskola  7/a osztályának színját-
szói.
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Kistérségi oldal

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

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

n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
n  Munkatárs: Fülöp Hajnalka   

n  Fotók és címlap: Lethenyei László 
n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  

n  Információs telefon: + 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.,  Sanofi Aventis, A.S.A. Magyarország 
Kft., DMRV ZRt.

A VERESEGYHÁZI kIStéRSéG 
önkoRmÁnYZAtÁnAk töBBCéLÚ  

kIStéRSéGI tÁRSULÁS köZöS  
IntéZménYEI:

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

VERESEGYHÁZ kIStéRSéG ESéLY  
SZoCIÁLIS ALApELLÁtÁSI  köZpont
Székhely: Erdőkertes, Fő út 19.
   Tel:  06-28-595-051
   Telephely: Veresegyház, Fő u. 108.  
   Tel/Fax:     06-28-586-790

 Email: esely.kisterseg@esely.hu 

VERESEGYHÁZ kIStéRSéG EGYSéGES  
 GYóGYpEdAGóGIAI módSZERtAnI

IntéZménY 
nEVELéSI tAnÁCSAdó
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6
Tel.: (28) 589-785
Nyitva: hétfő–csütörtök: 8–17-ig
  péntek: 8–14-ig 

BESZédjAVító ÁLtALÁnoS ISkoLA
Erdőkertes, Mikszáth K. u. 29.

kIStéRSéGI tÁRSULÁS mUnkASZERVEZEtE
2112 Veresegyház, Fő út 35. 
Kistérségi Központ 

kIStéRSéGI HAtÁSköRREL 
rENDElKEzŐ INTézméNyEK 

okmÁnYIRodA
2112 Veresegyház, Fő u. 45-47.Szabadidős és 
Gazdasági Innovációs Központ –
Tel.: (28) 588-661
Ügyfélfogadás:  hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    csütörtök: 13–16-ig
    péntek: 8–12-ig

GYÁmHIVAtAL
2112 Veresegyház, Fő u. 35. 
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
    hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    péntek: 8–12.30-ig

építéSüGYI HAtóSÁG
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
    hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    péntek: 8–12.30-ig

FontoS tELEFonSZÁmok:
misszió- orvosi ügyeleti : (20) 922 0082

SzENT PIó IDŐSEK KlubjA
Veresegyház, Fő út 93. (28) 589-541

Dr. Urbanics Gábor, Gödöllői Járási Hivatal 
vezetője (Pest megye)
Dr. Urbanics Gábor 1971-ben született Eszter-
gomban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
jogászként doktorált. 1995-től az Esztergom Vá-
rosi Bíróságon volt bírósági fogalmazó, 1996-ban 
jegyző lett Mogyorósbányán, majd aljegyző Esz-
tergomban. 1998-99-ben ügyvédjelöltként tevé-
kenykedett Budapesten, 1999 végén az Oktatási 
Minisztérium, 2000-ben a Közlekedési és Víz-
ügyi Minisztérium tanácsosa lett. 2003-ban Nagy-
kovácsi jegyzőjének választották, majd 2004-ben 

a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál helyezkedett el 
jogászként. 2006-tól mostani kinevezéséig az Or-
szággyűlés Hivatalának főosztályvezető-helyette-
se volt. 1997-ben Deák Ferenc Díjat kapott. 

A Gödöllői Járási Hivatal székhelye Gödöllő. A 
gödöllői járáshoz tartozó települések: Csömör, 
Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, 
Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, 
Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Zsámbok.

         (folytatás a 4 oldalon......)

Hol intézzük hivatali ügyeinket?
Lakossági tájékoztató a járási hivatalhoz átkerült és a helyi jegyzőnél maradó 

fontosabb államigazgatási ügycsoportokról
Az Országgyűlés a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának további növelése 
érdekében 2013. január 1. nap hatállyal létrehozta a járásokat.

Veresegyház a gödöllői járáshoz tartozik. A gödöllői járási hivatal elérhetősége:  Pest megyei Kor-
mányhivatal Gödöllői Járási Hivatala ; 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.; .telefon: 06-28/529 100,  
fax: 06-28/529 236.
A veresegyházi polgármesteri hivataltól a járási hivatalhoz átkerültek bizonyos fontosabb állam-
igazgatási feladatok, de  a helyi jegyzőnél is maradnak egyes ügycsoportok.
Fontos kiemelni, hogy a járási hivatal részeként az okmányiroda és a gyámhivatal továbbra is a ko-
rábbi ügyfélfogadási időben fogadja a város lakosságát.  Az okmányiroda maradt a korábbi helyén, 
viszont a gyámhivatal átköltözött a Gazdasági és Innovációs Centrum (Fő út 45-47.) I. emelet 214 
és 226-os szobáiba, ahol a veresegyházi és erdőkertesi ügyfelek ügyeit intézi. Gyámhivatali ügyek 
tekintetében a  vácegresi és galgamácsai ügyfelek az aszódi járáshoz, Váckisújfalu, Vácrátót és 
Őrbottyán a váci járási hivatalhoz, Csomád a dunakeszi járási hivatalhoz tartozik január 1-jétől.
Az alábbiakban  ismertetjük a  járási hivatalhoz, illetve a jegyzőhöz tartozó fontosabb ügycsopor-
tokat:
A járási hivatalhoz átkerült fontosabb állam-
igazgatási feladat- és hatáskörök

·okmányirodai feladatok (pl. személyigazol- 
 vány, lakcím nyilvántartás, útlevél-igazgatás, 
 gépjármű nyilvántartás, vezetői engedély)·gyám- és gyermekvédelmi ügyek ·egyes szociális igazgatási ügyek (időskorúak 
 járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás)·lakáscélú állami támogatással kapcsolatos  
 ügyek·köznevelési feladatok, ideértve az alapfokú 
 oktatáshoz kapcsolódó intézmény irányítási  
 feladatokat·építésfelügyeleti feladatok·menedékjogi ügyek·egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés·egyes kommunális típusú ügyek ( pl. temető 
 engedélyezés )·egyes állategészségügyi feladatok (pl. cirku- 
 szi menazséria, állatotthon engedélyezés)·egyes vízgazdálkodási ügyek  (pl. közműre  
 történő rákötésre kötelezés)·szabálysértési feladatok·a helyi védelmi bizottságok vezetése

A jegyzőnél maradó fontosabb államigazga-
tási ügycsoportok

·az alapfokú oktatási intézmények működteté- 
 séhez kapcsolódó feladatok (pl. iskolai étkez- 
 tetés)·birtokvédelmi eljárás·hagyatéki eljárás·anyakönyvi eljárás·adóigazgatás és adóvégrehajtás·építésügy·kereskedelmi engedélyezés (pl. működési  
 engedély, illetve telephely-engedély kiadása)·egyes szociális ellátások (pl. méltányossági  
 közgyógyellátás, temetési segély, átmeneti és  
 rendkívüli segélyezés)·egyes gyermekvédelmi támogatások (rend- 
 szeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegé- 
 szítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatá- 
 si támogatás)·állattartási ügyek·közterület felügyelet

·családtámogatási ellátások igénylése (Gyes,  
 Gyet, családi pótlék, anyasági támogatás) —  
 elektronikusan is indítható kérelmek ügy- 
 félkapu azonosítóval rendelkező ügyfeleknek;   
 lásd: a www.magyarallamkincstar.gov.hu  
 honlapot)
Továbbra is a Magyar Államkincstár Váci Ki-
rendeltsége intézi. Elérhetősége: 2600 Vác, 
Dr. Csányi László krt. 16.;   levelezési cím: 
2601 Vác, Pf. 249.;    telefon: (27) 315 943,  
Fax:   (27) 315 893;     e-mail: cstam.kmrig@
allamkincstar.gov.hu

·Gyed igénylése:  a foglalkoztatónál kell be- 
 nyújtani az „Igénybejelentés gyermekgondo- 
 zási díjra” c. nyomtatványon. 
Intézi: Budapest Főváros Kormányhivatalá-
nak Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazga-
tási Szerve Váci Ügyfélszolgálata;   elérhető-
sége:  2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.;  
telefon: (27) 315 922

Egyéb ügyek intézése

Járási Hivatalvezetők a térségben
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A hónap témája
  (folytatás a 3 oldalról......)

Bíró Attila, Dunakeszi Járási Hivatal vezetője 
(Pest megye)
Bíró Attila 1967-ben született Vásárosnaményban. 
1991-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 
magyar-történelem szakos tanárként diplomázott. 
Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem jo-
gászhallgatója. 1997-től a Magyar Távirati Iroda 
Rt. Elnöki Titkárságának vezetője volt. 2001-től 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában 
tanácsadóként dolgozott, 2002-től Dunakeszi ön-
kormányzatának polgármesteri tanácsadója volt, 
majd 2010-ben osztályvezetőjévé választották, 
mely tisztséget mostani kinevezéséig töltötte be. 
2011 óta a Dunakeszi Sportjáért Közhasznú Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke. 

A Dunakeszi Járási Hivatalszékhelye Dunakeszi. 
A dunakeszi járáshoz tartozó települések: Cso-
mád, Dunakeszi, Fót, Göd.

Dr. Paksi Ilona Rozália, a Váci Járási Hivatal 
vezetője (Pest megye)
Dr. Paksi Ilona Rozália 1964-ben született Buda-
pesten. 1988-ban az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen jogászként doktorált. 1989-től a Budai 
Központi Kerületi Bíróságon dolgozott bírósági 
fogalmazóként, titkárként, majd bíróként. 1992-
től a Dunaholding Részvénytársaság jogtanácsosa 
volt, majd 1993-tól egyéni ügyvédként tevékeny-
kedett. 1994-ben Budapest IX. kerület aljegyzőjé-
nek választották, mely tisztséget jelenlegi kineve-
zéséig töltötte be. Házas, két gyermek éde sanyja.

A Váci Járási Hivatal Székhelye: Vác. A váci já-
ráshoz tartozó települések: Acsa, Csörög, Csővár, 
Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződ-
liget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, 
Vácrátót.

Dr. Szebenyei Zsolt, az Aszódi Járási Hivatal 
vezetője (Pest megye)
Dr. Szebenyei Zsolt 1965-ben született Buda-
pesten. 1991-ben az Államigazgatási Főiskolán 
igazgatásszervezőéként diplomázott, majd 2000-
ben a Szegedi Tudományegyetemen jogászként 
doktorált. 1992-től először a Közép-Duna Völ-
gyi Környezetvédelmi Főfelügyelőségnél, majd 
1994-től a Környezetvédelmi és Területfejlesz-
tési Minisztériumban volt hatósági ügyintéző. 
2000-től az Egressy és Halmi Ügyvédi Irodában 
ügyvédjelöltként dolgozott, majd 2004-től a pé-
celi polgármesteri hivatalban volt irodavezető és 
jogtanácsos. 2006-tól ügyvédként dolgozott, majd 
2007-ben az APEH Közép-magyarországi Regi-
onális Igazgatóságához került, ahol jogtanácsos-
ként tevékenykedett. 2009-től a Gödöllői Körzeti 
Földhivatal vezetője lett, 2011-től pedig a NAV 
Észak-budapesti Adóigazgatóságánál dolgozott 
hatósági ügyintézőként mostani kinevezéséig. 
Házas, két gyermek édesapja.

Az Aszódi Járási Hivatal székhelye Aszód. Az 
aszódi járáshoz tartozó települések: Aszód, Bag, 
Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, 
Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg.

Kistérségünk települései a régi járási rendszer-
ben szintén különböző közigazgatási egységek-
hez tartoztak, amelyeket sem a komplikált köz-
lekedés, sem a hagyományaik, szokásaik nem 
indokoltak – éppen ezért jött létre 2006-ban a 
Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás. A 
Társulás közösen működtetett fontos szerepet 
betöltő intézményeket, így a legkisebb közsé-
gekben élők is hozzájutottak azokhoz a szolgál-
tatásokhoz, amelyeket lakóhelyük egyedül nem 
tudott volna biztosítani. Az együttműködésben 
lehetőség nyílt a kötelező és vállalt önkormány-
zati feladatok közös ellátására, így például az idős-
ellátási, szociális, pedagógiai szakszolgálati intéz-
mények közös fenntartására és működtetésére.
- 2013-tól is lehetőség van arra, hogy az önkor-
mányzatok a többcélú társulást önkormányzati 
társulásként a továbbiakban is fenntartsák, és 
a Társulás legutóbbi, decemberi ülésén döntött 
arról, hogy folytatja működését. – tájékoztat a 
kistérségi munkaszervezet vezetője, Sipos Zsu-
zsanna - Az új önkormányzati törvény feljogo-
sítja az önkormányzatokat, hogy a jelenleg ér-
vényben lévő megállapodásaikat június végéig 
módosítsák, nem szünteti meg tehát a kistérsé-
geket, hanem lehetőséget ad számukra a változ-
tatásra. –
Ezekre szükség is van, hiszen, mint ismeretes, 
2013-tól állami fenntartásba került a köznevelés 
az óvodák kivételével, és a pedagógiai szakszol-
gálat feladatai. Az eddig kistérségi fenntartásban 
működő Pedagógiai Szakszolgálat, a Korai Fej-
lesztő és Gondozó Központ, Szó-fogadó Iskola, 
Kincs-tár Iskola (EGYMI) fenntartói feladatait 
2013. január 1-jén átvette a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ megyei tankerülete.
- Ez azt jelenti, hogy az itt dolgozó pedagógusok 
bérét és foglalkoztatásuk költségeit a KIK finan-
szírozza, az intézmény működtetése és dologi 
kiadásai azonban továbbra is a Társulásra tar-
toznak. Szintén a Társulás fedezi az itt dolgozó 
3 fős technikai személyzet foglalkoztatásának 
költségeit. 2013-ban is kötelező önkormányza-
ti feladat a szociális és gyermekjóléti ellátás és 
a belső ellenőrzés. A szociális és gyermekjóléti 
alapellátást a kistérséghez tartózó valamennyi 
településen az ESÉLY Szociális Alapellátási 
Központ látja el, továbbra is kistérségi fenntar-
tásban. Ez az intézmény tehát változás nélkül 
működik tovább. A korábban szintén kistérségi 
fenntartású Idősek Otthonát átvette a veresegy-
házi önkormányzat, mivel kistérségi szinten már 
nem kap az idősellátás állami hozzájárulást, és 
az otthon működési költségeihez más település 
nem járul hozzá. -  
A kistérségi munkaszervezet, melynek köteléké-
be az Esély Szociális Alapellátó Központ mun-
katársaival és az EGYMI nem pedagógus dol-
gozóival együtt jelenleg 43 fő tartozik, június 
30-ig a jelenlegi formában és finanszírozásban 
tevékenykedik, július elsejével azonban a veres-
egyházi önkormányzat vállalja át a foglalkozta-
tásukat. Ezt a változást sem a dolgozók, sem az 

általuk gondozottak nem érzik majd meg.
És hogy miben változik majd a Kistérségi Tár-
sulás az év második felében? 
-  A feladatok társulási formában történő ellátása 
az önkormányzatok részére mindenképpen töb-
be fog kerülni 2013. évben, mint az előző évek-
ben, mert megszűnnek a kistérségi ösztönző 
normatívák. – mondja az irodavezető. – Viszont 
az önkormányzatok bármilyen területen köthet-
nek együttműködési megállapodásokat, ahol 
ez kedvező és gazdaságos a számukra. Tehát a 
Társulás találhat más feladatot, amelyet közö-
sen kíván ellátni. Elképzelhető például ilyen 
együttműködés közmunka, vagy kéményseprő 
szolgálat, esetleg település-fenntartási feladatok 
(gamesz) területén is.     
               A törvény nem szüntette meg a kistér-
séget, mint közigazgatási kategóriát, de átalakí-
tásuk elengedhetetlen. Hogy hogyan, miben vál-
tozik meg Kistérségünk, a 2 negyedév folyamán 
dől majd el.
Dr. Pásztor László, Erdőkertes polgármestere és 
a Társulás titkára szerint ez a helyzet jó alkalmat 
teremt annak értékelésére, hogy milyen közös-
séggé kovácsolódott össze a 8 kistérségi telepü-
lés. Hiszen a gazdasági érdek, ami összetartotta 
a településeket az egyes feladatok ellátásában, 
már nem áll fenn, kivéve az ESÉLY szociális 
alapellátót, melynek kistérségi fenntartása to-
vábbra is a leginkább költségkímélő megoldás 
a településeknek.  
- Kistérségünk határait tekintve természetes 
egység volt, azt azonban a különböző járások-
hoz tartozás szétszabdalta. Hosszú távon ezért 
kevesebb, 2-3 hasonló jellegű település együtt-
működésében látok lehetőséget, viszont több-
féle területen. Összefoghatunk például akár a 
hóeltakarítás, a szemétszállítás megoldására, 
ami a jelenleginél nagyobb hasznára lesz az itt 
élőknek, hiszen gazdaságosabban lesz megold-
ható. Minden azon múlik, hogy van-e, lesz-e 
hajlandóság a települések között továbbra is az 
együttműködésre. 

kistérség volt és van! 
A január elsején életbe lépett új közigazgatási törvény számos változást hozott, elsősorban 

a járások kialakításával. A Veresegyházi Kistérség nyolc települése  - önálló járás létrehozá-
sára irányuló szándékuk ellenére – 4 különböző járáshoz tartozik ezentúl. A 2004. évi CVII. 
törvény 2013. január 1-jén hatályon kívül helyezése nem jelenti azonban automatikusan a 

Társulás megszűnését…

A Városháza ad otthont a Kistérségi 
Központnak ezután is
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Gazdaság

itt a farsang…

Átlendülve az új évbe, a téli tétlenséget elke-
rülendő, máris belecsöppentünk a farsangi idő-
szakba. Eseménydús heteket jelent ez nemcsak 
a felnőtteknek, hanem az óvodás, iskolás gyere-
keknek is, akik számára elengedhetetlen a ked-
venc jelmez megszerzése. A CBA térségi boltja-
iban bátran körülnézhetnek a családok, hiszen a 
népszerű kész jelmezek mellett a farsangi bulik 
minden szükséges kellékét, dekorációját megta-
lálhatják. 

Ha farsang, akkor a jelmezbálok mellett mi más 
is juthatna eszünkbe, mint a finom farsangi fánk! 
Ebben az időszakban ezt a finomságot is meg-
kóstolhatjuk a grillbárokban, amely három CBA 
üzletben is megtalálható: a Veres és Szada Cen-
terek mellett a CBA Bevásárlóházban is. A grill-
bárok házias ételei mindig az adott szezonhoz 
igazodnak, hagyományos ízei és ételei miatt rég-

óta kedveltek a vásárlók körében. Köszönhető ez 
a változatos ételkínálatnak is, amelyben más és 
más főzelékfélék és halas ételek is szerepelnek 
az egészséges táplálkozás jegyében.  A kétfogá-
sos menü ára mindössze 699 Ft, és az ételek elvi-
telre is megvásárolhatók – nemcsak ebéd, hanem 
otthoni nyugalomban elköltött ízletes vacsora is 
lehet belőlük egy fárasztó, munkás napot köve-
tően, ha nincs kedvünk főzőcskézni, a grillbárok 
ugyanis az esti időszakban is kínálnak főtt ételt.
A téli hidegben különösen fontos a vitamin-
pótlás, és sok zöldség és gyümölcs fogyasztása 
ajánlott az immunrendszer karbantartására. Iga-
zodva ehhez az igényhez a CBA boltokban 4-5 
féle, főként hazai alma kapható 200 Ft/kg körüli 
áron, és hasonló árban kínálják akcióban a déli-
gyümölcsöket is. A majdnem 5 kg súlyú vödrös 
narancs például mindössze 999 Ft-ba kerül!

Az időjárás zordságára való tekintettel gondoltak 
a háztulajdonosokra, így bőven található a pol-
cokon útszóró só, illetve csúszásgátló granulá-
tum is. A hagyományos módszerek kedvelőinek 

hólapát is rendelkezésükre áll. Az autósok életét 
megkönnyítő jégkaparók, jégoldók, téli szélvé-
dőmosók szintén megvehetők a CBA boltjaiban.
A tél „kellékei” mellett azonban már megjelen-
tek a vetőmagok is, azok kedvéért, akik maguk 
szeretnék kinevelni a tavasszal elültetendő pa-
lántákat.

A közkedvelt Szada Center látogatóinak kényel-
mét szolgálja a CBA újabb figyelmessége vásár-
lóinak: a bolt előtti buszmegállókba a bolthá-
lózat két fából készült, fedett buszváró építését 
tervezi, amely jó szolgálatot tesz majd a hóban, 
fagyban várakozóknak. Ez a CBA legújabb aján-
déka ezúttal a tömegközlekedést használó vásár-
lóinak.      

  

az első félév még neHéz lesz
Erdőkertes önkormányzata a 2013. évi költségvetés tervezésének mintegy 
50 millió forintos hiánnyal indul neki, hiába vállalja át az állam a telepü-
lés tartozásainak nagy részét. Vannak ugyanis olyan kiadások és elvonások, 
amik félrebillentik a mérleget még ezzel együtt is.
- Nagy örömünkre szolgál, hogy Erdőkertes adósságállományának 70 szá-
zalékát vállalja át az állam az adósságkonszolidáció keretében. Jelenleg 
az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás zajlik, és elképzelhető, hogy akár a 
2. negyedévben már nem kell a mostani mértékű hiteltörlesztést fizetnie az 
önkormányzatnak, ha addig lezajlik az egyeztetés és a szerződéskötések is a 
tartozás átvállalásával kapcsolatban – bizakodik dr. Pásztor László, a község 
polgármestere. – Ez valóban nagy segítség az önkormányzat gazdálkodásá-
ban. Ugyanakkor ebben az évben a településre jutó állami normatív támo-
gatás csökken, illetve feladatfinanszírozás történik, mint például az óvodai 
ellátás esetében, ami kizárólag az adott területen használható fel. Januártól 
a KIK (Klebersberg Intézményfenntartó Központ) fenntartásába került az 
általános iskolánk, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy innét érkezik a pe-
dagógusok és a pedagógusokat közvetlenül segítő alkalmazottak bére. Az 
iskola működtetője viszont az önkormányzat maradt, tehát nekünk kell gon-

doskodnunk minden egyébről, ami a zavartalan működéshez szükséges: a 
portás, a takarítók, a fűtő bérért fizetjük, ahogyan a közmű-számlákat is – az 
állami normatíva viszont megszűnt az iskola tekintetében.
Míg azonban a települési önkormányzat kiadásai növekedni látszanak az 
idén, bevételhez már nehezebb jutnia, hiszen tavaly már minden szükséges 
intézkedést meghoztak a bevételek növelésére: felemelték a kommunális 
adót, ami évi 25.000 Ft, és bevezették az építményadót, ami a 30 nm-nél 
nagyobb üdülőépületeket érinti. A lakosságot jobban már nem lehet terhelni, 
maradnak bevételnövelő forrásként az elmúlt évben más sikerrel meghirde-
tett telekértékesítések. Milyen költségvetést készíthet ebben a helyzetben az 
önkormányzat?
- A 2013. évi költségvetési koncepció elsősorban költségtakarékosságra kell, 
hogy épüljön, amelyhez takarékoskodásra és létszámleépítésre is szükség 
lesz. A leépítéseket természetesen úgy oldjuk meg, hogy senkit ne hozzunk 
rossz helyzetbe, tehát elsősorban nyugdíjazással, vagy más munkahely fel-
ajánlásával. Az első félévben, amíg az adósságátvállalás meg nem történik, 
biztosítanunk kell az intézmények napi működését, és nem tervezünk fej-
lesztéseket sem, legfeljebb nagyon kis mértékben. Nem könnyű most a te-
lepülés pénzügyi helyzete, de reméljük, hogy minél előbb újra egyensúlyba 
kerül!     

2013. első pályázatai a vidéki életkörülmények 
javítására, helyi termékek/szolgáltatások, vállal-
kozások fejlesztésére – beleértve akár az ingatlan-
vásárlást – irányulnak, kifejezetten az  5 000 fő 
feletti településeken működő mikrovállakozások 
számára.
1) Mezőgazdaságnak illetve feldolgozásnak 
nem minősülő gazdaságok részére, (diverzifi-
kációs pályázat)
A támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgaz-
daságból élők egyéb jövedelemtermelő, gaz-
dálkodói és szolgáltató tevékenységeit, továbbá 
támogassa a helyben előállított termékek piacra 
vitelét. További cél a mezőgazdaságból származó 
jövedelemmel rendelkező háztartások kiegészítő 
jövedelmet generáló, termék előállító és szolgál-
tató tevékenységeinek ösztönzése, a helyben elő-
állított termékek piacra jutásának elősegítése.
A támogatás vissza nem térítendő, beruházási 
célra használható fel, mértéke 60-65%, de leg-
feljebb 35 millió forint. Pályázat benyújtása: 
2013.02.15.-től.

Mire lehet pályázni? 
Támogatást lehet kérni többek között könnyű-
ipari fejlesztésekre, új technológiák bemutatá-
sára, mintaprojektek létrehozására, kézműves 
és szabadidős tevékenységhez, vagy megújuló 
energiaforrások használatához kapcsolódó tevé-
kenységekre, szakértői, műszaki és kereskedelmi 
szolgáltatások bevezetésére.
Olyan tevékenység fejlesztésére igényelhető tá-
mogatás, ami nem minősül mezőgazdaságnak 
illetve feldolgozásnak, és a rendelet szerint támo-
gatható, többek között mezőgazdasági üzemek 
számára például falusi turisztikai szálláshelyek és 
szolgáltatások fejlesztésére, de csak a gazdaságon 
belül. Például:

·új berendezések, gépek, eszközök beszerzése,

·csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez 
 tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsoló- 
 dó építési munka, új épület, építmény kialakítása,

·épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó,  
 kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés,

·minőségbiztosítási és környezetirányítási rend- 

 szer, szabvány bevezetése, kivéve az élelmi- 
 szeripari minőségbiztosítási rendszerek beve- 
 zetése, szabadalom, gyártási technológia meg- 
 vásárlása,

·horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely  
 vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa  
 telepítése,
Továbbá

·falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már működő falusi szálláshelyek 
bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, 
szolgáltatásaik fejlesztése,

·egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások 
  kialakításához, már működő egyéb szálláshely 
 és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,  
 már működő egyéb szálláshelyek bővítése, kor- 
 szerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik 
  fejlesztése,

·a vidéki térségekben a nem üzleti célú, közös- 
 ségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról  
 szólórendelet szerinti gyermek- és ifjúsági tu-
                                   (folytatás a 6. oldalon..) 

Pályázatok
lehetőséget kapnak a nagyobb településeken élők
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(folytatás az 5. oldalról..)

rizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek 
és kapcsolódó szolgáltatások kialakítását, már 
működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése,
akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése,
2013-tól a szálláshelyhez nem kötődő turisztikai
szolgáltatásfejlesztések közül az alábbiakhoz 
kapcsolódó épület, építmény kialakítását, bőví-
tését, átalakítását és eszközrendszer fejlesztését 
valósíthatja meg:
 a) agroturisztikai szolgáltató tevékenység,
 b) lovas turisztikai szolgáltatás,
 c) vadászturizmus,
 d) erdei turizmus,
 e) horgászturizmus,
 f) vízi turizmus,
 g) borturizmus.
A kérelmek benyújtása folyamatos és forráskime-
rülésig tart, de legkésőbb 2013. július 2-ig.

2) Kombinált pályázat  mikrovállalkozások-
nak: 45% támogatás, 45% mikrohitel, 10 % 
önerő 

2012-ben nagyon sikeres pályázat volt a nagyobb 
településeken és a nem mezőgazdaságból élők 
számára a kombinált pályázat.
Éljen Ön is a lehetősséggel még 2013. február 
28.-ig !!!
Mire lehet pályázni?
 a) Eszközbeszerzés,
 b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
 c) Információs technológia fejlesztés
A támogatás mértéke 10-25 % önerő mellett: visz-
sza nem térítendő támogatás:max. a projektérték 
45%-a, de legfeljebb 10 millió Ft. Visszatérítendő 
támogatás mértéke: max. a projektérték 60%-a, 
de legfeljebb 20 millió Ft.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befe-
jezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi 
jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert 
vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-
át, melynek teljesülése a projekt befejezési évét 
közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően 
kerülnek ellenőrzésre.
A pályázati újdonságok az Arundo Kft. segítségé-
vel jutnak el Olvasóinkhoz. Bővebb információ és 
felvilágosítás: www.arundo.hu 

a házi berkenye a  
2013-as év fája

A házi berkenyét választotta az év fafajá-
nak az Országos Erdészeti Egyesület. Az 

idén 18. alkalommal megtartott voksoláson 
győztes növénynek a termése mellett esz-
tétikai értéke, narancssárgás-pirosas őszi 

lombja sem elhanyagolható.

A középhegységek melegebb, déli oldalain és 
a régi gyümölcsösök, szőlők területén általá-
ban szálanként előforduló fafaj szeptemberben 
érő termését évezredek óta fogyasztja az em-
ber. Felhasználása Európa több részén is re-
neszánszát éli, nálunk leginkább a terméséből 
főzhető pálinka ismert. 

A házi berkenyét már az 1055-ben kelt tihanyi 
alapítólevél is említi. A későbbi századok okle-
veleiben szintén rendszeresen feltűnik a fafaj, 
mint a magyar vidék egykor meghatározó, em-
lítésre méltó eleme. A faj egyedei igen magas, 
4-500 éves kort is megélhetnek. Természetes 
viszonyok között a középhegységi cseres-töl-
gyesek és mészkedvelő, melegkedvelő tölgye-
sek fafaja, lassan növő fa, amely zárt erdőben 
akár a 25-30 méteres magasságot is elérheti. 
A házi berkenye hazai viszonyok között húsz 
éves kora körül hozza első terméseit. Erre utal 
Gárdonyi Géza Isten rabjai c. regényében: „ne 
ültess berkenyét, mert úgysem éred meg a ter-
mését”. A fafaj mindezek ellenére elterjedt a 
Kárpát-medencében, jellemzően azokon a vi-
dékeken, amelyek szőlő és mandula termesz-
tésére is alkalmasak.

Az év fája mozgalmat Magyarországon az  
Országos Erdészeti Egyesület 1996-ban indí-
totta útjára azzal a céllal, hogy a hazai erdők 
kevésbé ismert fafajait a nagyközönség szá-
mára bemutassa, népszerűsítse. Így például 
az idén az erdészeti ismeretterjesztés, az erdei 
iskolai programok, tanulmányi versenyek és a 
szakmai kutatások kiemelten foglalkoznak az 
év fájával, a házi berkenyével. 

A 2013-as év fafajának választott házi berke-
nyéről és az év fája mozgalomról bővebben 
olvashatnak a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Zöld Forrás pályázatának támogatásával lét-
rehozott www.azevfaja.hu vagy az Országos  
Erdészeti Egyesület www.oee.hu honlapján.

A legjelentősebb sebességtúllépés: 118 kilométe-
res sebességgel közlekedett lakott területen belül 
egy járművezető Gödöllő, Szabadság úton 2012. 
január 30-án 13.31 órakor a megengedett 50 km/h 
helyett. A gyorshajtó személy 200.000.- Ft. pénz-
büntetést kapott.
 
A legmagasabb véreredményes ittas járműveze-
tés: 2012. augusztus 14-én Tura lakott területén 
belül közlekedett egy férfi személygépkocsijával, 
amikor áttért a menetirány szerinti bal oldali for-
galmi sávba. Az ott szabályosan közlekedő jármű-
vezető, hogy az ütközést elkerülje autóját jobb-
ra kormányozta és az út menti villanyoszlopnak 
ütközött. A szabálytalan gépkocsivezető vérében 
3,53 g/l ezrelék, igen súlyos fokú alkoholos befo-
lyásoltság került megállapításra. 

A legnagyobb kiszabott büntetés: A legittasabb 
járművezetés vétség elkövetése miatt gyorsított 
eljárás keretében 625 000.- Ft. pénzbírságot, vala-
mint két év gépjárművezetéstől eltiltást szabott ki 
a bíróság egy ittas férfire.

A leggyorsabb elfogás: 2012.02.07-én 14 óra 00 
perc körüli időben Kistarcsa járőrszolgálat mobil-
telefonjára egy biztonsági szolgálattól bejelentés 
érkezett, hogy Kistarcsán az egyik pénzintézet-
ben fegyveres rablás történt. Az adatgyűjtés során 
megállapítást nyert, hogy egy férfi fejébe húzott 
sapkával, kezében fegyvernek látszó tárggyal az 
alkalmazottakat pénz átadására szólította fel. A 
részére átadott készpénzzel a helyszínről gyalo-
gosan elmenekült. A kapott személyleírás alapján  
14 óra 15 perckor Kistarcsán a töltőállomáson 
elfogásra került P.T.39 éves helyi lakos, akinél a 
rabolt pénz hiánytalanul megkerült. A bűncselek-
mény elkövetése és a gyanúsított elfogása között 
negyedóra telt el. 

A leglúzerebb elkövető: 2012. május 10-én éj-
szaka ismeretlen személy betört Gödöllő egyik 
műszaki üzletébe. A csendes riasztást követően a 

járőrök a helyszínre érkeztek és elfogták B.T. 39 
éves gödöllői férfit, aki az értékek válogatása köz-
ben beszorult az egyik rácsba. A veszélyeztetett 
érték: 250.000.- Ft. A rongálással 300.000.- Ft. 
kár keletkezett. 

A legtöbb rendbeli bűncselekmény: Interneten 
keresztül otthon végezhető munkát kínált egy 
hölgy. A munkavégzés külföldi üdülési katalógus 
csomagolás lett volna. Az ország egész területéről 
eddig közel 600 sértett jelentkezett, akiktől 800 – 
1. 800.- Ft. közötti összegeket kért el a gyanúsított 
a szervezési költségekre. A munkavégzés termé-
szetesen meghiúsult. 

A legtöbb hétvégi ház feltörés: Egy 18 éves gö-
döllői fiatalember 3 hónap alatt 30 esetben tört be 
hétvégi házakba, vagy a családi házakhoz tarto-
zó melléképületbe. A férfi kizárólag színesfémet 
lopott el, majd ezeket értékesítette. A gödöllői 
rendőrök az elfogását megelőzően fokozottan el-
lenőrizték Gödöllő és Isaszeg külterületeit amely 
a sikeres elfogáshoz vezetett. 

A legügyetlenebb kerékpáros: 2012.02.26-án dél-
után állampolgári bejelentés érkezett, mely szerint 
Gödöllőn az autópálya felüljáró alatti részen egy 
férfi fekszik az árok szélén. A helyszínen megál-
lapítást nyert, hogy a férfi kerékpárját tolva gya-
logosan közlekedett, amikor a kerékpárhoz kötött 
kutya az úttest jobb szélén lévő árokba ugrott és 
a férfit valamint a kerékpárt is az árokba rántot-
ta. A férfi ittas állapota miatt az árokból egyedül 
kijönni nem tudott. A rendőrök orvosi ellátásáról 
gondoskodtak.  

A legamatőrebb jogsértő: V. A. 58 éves gödöllői 
férfi saját házában kialakított kávézóban kívánta 
engedély nélkül árusítani a pirotechnikai eszkö-
zöket. A helyi körzeti megbízottak ellenőrzésük 
során lefoglaltak 765 db rakétát, petárdát és egyéb 
pirotechnikai eszközt. A férfi ellen szabálysértési 
eljárás indul. 

legek, melyek a gödöllői rendőrkapitányság  
illetékességi területén történtek 2012- ben

Pályázatok

 A Kistérség honlapján tájékozód-
hatnak Olvasóink a  
Cba heti akcióiról,  

és a fixoil benzinkút  
aktuális árairól! 

honlap: www.vkisterseg.hu. 
ebook: www.kisterseg.eu

Szinesen
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A hónap híre

Veresegyház már egy ideje készül rá, hogy a la-
kossági igényeknek is eleget téve megújítsa a vá-
ros termálfürdőjét, a mai igényeknek megfelelő 
színvonalon. Illetve, nemcsak felújítsa a régit, 
hanem egy teljesen új, több lépcsős beruházást 
indítson. A terveket két ízban is megvitatták a 
lakosság képviselőivel: első körben a helyszínről 

született közös döntés. Ennek értelmében a város 
új termálfürdője lényegében a jelenlegi helyhez 
közel, a strand és a Búcsú tér térségében kerül 
elhelyezésre, mindenképpen olyan helyen, ami 
könnyen elérhető a városból. Az alternatívaként 
felmerült óriási földterület a Ligetek fölött, Cso-
mád felé, ahol a város másik termálkútja van, a 

későbbiekben arra lesz alkalmas, hogy befektetők 
hatalmas élmény-és termálfürdőt építsenek - a le-
hetőség iránt már érdeklődnek, mint megtudtuk.

Január 23-án ismét tanácskoztak a Városházán 
termálfürdő-ügyben, ekkor azonban már a Bú-
csú tér, és a régi kemping területére elkészített 
terveket ismertette a város főépítésze, Zsigmond 
László.

Pásztor Béla Polgármester úr, aki a beruházás le-
hetséges kezdeteként az év őszét jelölte meg, el-
mondta, hogy a cél egy kisebb, a város lakóit és a 
környéket kiszolgáló, gazdaságosan működtethe-
tő fürdő létesítmény lértehozása. 

Mint megtudtuk, a több lépcsőben megvalósuló 
beruházás lényegében a jelenleg építés alatt álló
víztározótól a Budapesti útig, a tavak mentén ter-
jedne, és pihenőpark, parkolók, utak, szálloda, 
termálfürdő, szabadtéri strand és ezek kiszolgáló 
egységei valósulnának meg, illetve egy, a 3 iskola 
igenyeinek és a városi rendezvényeknek is ott-
hont adó sportcsarnok is épülne.

A fürdőben helyet kapna fedett termálcsarnok, 
élménymedence, gyermekmedence, külső ter-
málmedence és a tóstrandhoz kapcsolódva külső 
strandmedence és uszoda is.

A jelenlegi egyeztetést követően a fürdő tanul-
mánytervének elkészítése a következő lépés. A 
város a megvalósítást - pályázat híján - saját erő-
ből, befektetők bevonásával tervezi. 

Zsigmond László a látványterveket is bemutatta

egyeztetésen a termálfürdő tervei
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Kultúra

1. hét  :  február 7 - 13
10.15  11.15  12.15  13.15  14.15  22.00  Akciós helyár 
500 Ft
VAD MAGyARORSZáG - A VIZEK BIRO-
DALMA  - magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn
Egy rétisas család mindennapjai és egy fiatal vidra kalandjai - 
valahol a magyar mocsarak mélyén. Egész estés természetfilm 
Magyarország tájairól, állatvilágáról és természethez kötõdõ 
hagyományairól, látványos képekkel, szépséges zenével, 
Kulka János narrációjával.

15.15
EGyESüLT áLLATOK   - szinkronizált német 
animációs kalandfilm 95 perc, Korhatár: 6
A forró Afrika szavannáin minden állat egyetlen dolgon töri 
a fejét: vajon hova tűnt az a sok víz? Hiszen évekkel ezelőtt 
még ott voltak a folyók és patakok, melyek a távoli hegyekből 
csörgedeztek alá a völgyekbe. Egyre növekvő szomjuk aztán 
komoly aggodalommá válik, főként mióta az utolsó megma-
radt vízlelőhelyet rivális bölény- és orrszarvú csordák őrzik. 
Így a bátor szurikáta és legjobb haverja, a jámbor oroszlán 
úgy döntenek: megkeresik a vizet. 

17.00          
NAPOS OLDAL- feliratos amerikai vígjáték 122 
perc , Fsz: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert 
De Niro, Chris Tucker, korhatár 16
Pat Solatano mindenét elvesztette - a házát, az állását, a fe-
leségét. És most kénytelen újra a szüleihez költözni, miután 
nyolc hónapot töltött egy elmegyógyintézetben. Pat szeretné 
újra rendbe hozni az életét, pozitívan szemlélni a világot és 
szeretne újra összejönni ex-feleségével is. Ám a dolgok még 
bonyolultabbá válnak, mikor Pat megismeri Tiffanyt, a titok-
zatos fiatal lányt, aki szintén nem kevés problémával küszköd. 

19.15
LINCOLN -feliratos amerikai életrajzi film 150 perc
Fsz: Daniel Day-Lewis, Sally Field , Korhatár:12
1865-ben az amerikai történelem legvéresebb háborúja a vé-
géhez közeledik. Az újraválasztott elnök, Abraham Lincoln 
azonban nem hajlandó engedményekre: a megosztott kong-
resszust rá akarja kényszeríteni, hogy hozza meg addigi leg-
fontosabb döntését: egészítse ki az Alkotmányt, és törölje el a 
rabszolgaságot. 
Az ellenállás hatalmas: az elnök azonban ravasz ember, jó 
stratéga és zseniális szónok. Van, akit meggyőz, van, akit meg-
félemlít, van, akit megveszteget.

 2. hét: február 14 - 20

10.30  11.30  12.30  13.30  14.30  22.00  16-17-én 
13.30-kor nem vetítjük!  Akciós helyár 500 Ft
VAD MAGyARORSZáG - A VIZEK BIRO-
DALMA   - magyar-német természetfilm 52 perc, 
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn
 
15.30  19.45 
BEAUTIfUL CREATURES - LENyűGöZő 
TEREMTMéNyEK   - szinkronizált amerikai 
fantasy  127 perc, Fsz: Alice Englert, Viola Davis, 
Emma Thompson, Jeremy Irons, Előzetes korhatár: 12
Gatlin nevű kisvárosba újonnan érkező Lena Duchannes 
hamar felkelti Ethan Wate érdeklődését. A fiú elvágyódik a 
szerinte reménytelenül unalmas városkából, ám rövid időn 
belül annyi izgalom zúdul rá, amennyire sosem számított: 
Lena ugyanis természetfeletti képességekkel bír. Lena és 
Ethan bimbozó szerelmét Lena családjának sötét öröksége 
is veszélyezteti, és hogy a lány Igéző, akinek a tizenhatodik 
születésnapján örökre eldől: a Fényé vagy a Sötétségé lesz-e.    
 
17.45    
BOSZORKáNyVADáSZOK 3D    
szinkronizált amerikai akció-fantasy, Fsz: Jeremy 
Renner, Gemma Arterton, Korhatár: 16 
Miután gyerekként rákaptak a vér ízére, János (Jeremy 
Remner) és Júlia (Gemma Arterton) önbíráskodó bosszúállók 
lettek, a megtorlás elszánt angyalai. Ám sejtelmük sincs róla, 
hogy most ők válnak prédává, és a boszorkányoknál sokkal ha-
talmasabb gonosszal kell szembenézniük, a saját múltjukkal.

13.30   Csak 16-17-én vetítjük! Akciós 3D-s helyár 
700 Ft!
HOTEL TRANSyLVANIA - AHOL A SZöR-
NyEK LAZULNAK  3D   - szinkronizált amerikai 
3D-s animációs fim  91perc, Korhatár: 12
Vérszívó vagy nászúton? Farkasember családi lazulá-
son? Rémkoppantó, aki belefáradt a szürke hétköznapok 
egyformaságába? Vár a Hotel Transylvania - minősé-
gi pihenés és felfrissülés mindennemű rémnek, szörnynek 
és gonosz torzszülöttnek.Drakula gróf ötcsillagos erdélyi 
luxusszállodájában (főszakács: Quasimodo) a szörnyek 
és családjuk távol kerülhetnek az emberi világ zajától.  

3. hét:  Február 21 - 27

11.15  12.45  14.15  22.00  23-24-én 14.15-kor nem 
vetítjük!
PASIBóL LETT féRfI - feliratos norvég film 
80 perc, Fsz: Henrik Rafaelsen, Solvei Grimen Fosse, 
korhatár: 16
Henrik egy 35 éves pasi, aki még mindig a középiskolai osz-
tálytársaival bulizik, akárcsak a húszas évei elején. Még min-
dig az anyukája gondoskodik róla, akárcsak gyerekkorában. 
De most, hogy a barátnője gyereket vár Henriknek rendes 
munka után kell néznie és visszavenni a szórakozásból, el kell 
kezdenie felnőttként viselkedni. A hirtelen elvárás azonban 
előre nem látható problémákat okoz.

16.00   20.00   
DIE HARD - DRáGáBB, MINT AZ éLE-
ted  - szinkronizált amerikai akciófilm 117 perc, 
Fsz: Bruce Willis, Mary Elizabeth Winstead, Előzetes 
korhatár: 16
Igazi New York-i zsaru: kopott, fáradt, de a humora és a bátor-
sága a legváratlanabb helyzetekben sem hagyja cserben. John 
McClane hadnagy megtudja, hogy a fia, Jack bajba került 
Moszkvában, és bár régóta nem beszélnek egymással, habozás 
nélkül a segítségére siet. McClane többnyire véletlenül kevere-
dik a terroristák útjába, a fia viszont mindig tudja, mit csinál. 
Két generáció együtt száll szembe a lehetetlennel: New Yorktól 
Moszkváig és tovább, egészen Csernobilig.

18.00
HITCHCOCK - feliratos amerikai életrajzi film 98 
perc, Fsz: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett 
Johansson, Toni Collette, Korhatár: 12
Ő volt az ijesztgetés mestere. Tudta, mitől félnek kortársai a 
legjobban, ravaszul adagolta a feszültséget, és végül mindig 
sikert aratott: Alfred Hitchcock minden idők egyik legjobb 
rendezője volt, a hátborzongató filmek királya.
De ember is volt: vonzották a nők, vágyott a szerelemre, hajlott 
az önzésre, és a filmkészítés majdnem olyan fontos volt számá-
ra, mint imádott felesége.
Hitchcock élete egyik legnagyobb dobására készül. A Psycho-t, 
egy elhagyott motel, egy nem is olyan ártatlan szőke nő és egy 
őrült gyilkos történetét készül leforgatni. 

14.15   Csak 23-24-én vetítjük!  

Akciós 3D-s helyár700 Ft!
LORAx 3D  - szinkronizált amerikai animációs film 
86 perc, Korhatár: 6
A Lorax Dr. Seuss klasszikus meséjének animációs adaptáci-
ója, melyben egy fiú keresi azt az egyetlen dolgot, amivel be-
lophatja magát álmai hölgyének szívébe. Ehhez azonban meg 
kell fejtenie a Lorax történetét. A Lorax egy zsémbes, mégis 
elbűvölő lény, aki azért harcol, hogy megvédje világát.

     
4. hét:  február 28 - március 6

09.45  11.15  12.45  22.00 2-3-án 14.15-kor nem 
vetítjük!    
PASIBóL LETT féRfI - feliratos norvég film 
80 perc, Fsz: Henrik Rafaelsen, Solvei Grimen Fosse, 
korhatár: 16

15.45  20.00  
SZEMéLyISéGTOLVAJ   
szinkronizált amerikai krimi vígjáték, Fsz:Jason 
Bateman, Melissa McCarthy , Előzetes korhatár: 12
A kimeríthetetlen pénzkeret lehetővé teszi Diana számára, hogy 
flancoljon Miamiban, és megvegye, amire csak kedve szottyan. 
Csak egy a bökkenő: a kártya, amit a vásárlási ámokfutáshoz 
használ Sandy nevére szól, aki egy számlakezelő, és az Álla-

mok túlsó felén lakik. Az igazi Sandynek egy hete van, hogy 
levadássza a szélhámost, mielőtt a világa összeomlik.

17.45          
ANNA KARENINA - feliratos angol-amerikai 
filmdráma 130 perc, Fsz: Keria Knightley, Jude Law, 
Korhatár: 12
1874-et írunk. A vibráló, gyönyörű Anna Kareninának meg-
van mindene, a férje magas rangú kormánytisztviselő, és 
Anna a szentpétervári úri társaság megbecsült tagja. Ám 
Anna egy nap bátyja, Oblonsky kérésére Moszkvába utazik, 
hogy segítsen megmenteni annak zátonyra futó házasságát. 
Moszkvában összetalálkozik Vronsky-val, a fess huszártiszttel, 
akivel azonnal heves vonzalmat éreznek egymás iránt, noha 
Vronsky épp Oblonsky sógornőjének, Kittynek csapja a szelet..   
 
14.15  Csak 2-3-án vetítjük!  
Akciós 3D-s helyár 700 Ft!    
AZ öT LEGENDA 3D - szinkronizált amerikai 
3D-s animációs film 97 perc, Korhatár: 6
Vajon van Húsvéti Nyuszi? És Mikulás? És Fogtündér? És Ho-
mokember? Hát persze! Vannak, amíg van gyermek, aki hisz 
bennük. Igen ám, de a gonosz Szurok azt szeretné, ha a gyer-
mekek csak benne hinnének. Vagyis a mumusban. Ezért aztán 
az álmokból rémálmokat csinál, az örömből félelmet, a fényből 
sötétséget. Így az „őrzők”, a gyermekálmok védelmezői nagy 
veszélybe kerülnek. Ám akad egy új segítségük, egy új őrző, 
Dér Jankó, az ötödik legenda 
 

.

a gödöllői mozi februári műsora

mozgásos önismereti  
csoport indul az idősebb 

korosztály részére
A pszichodinamikus mozgás- és táncterápia öt-
vözi a testtudati technikák és a csoportterápi-
ák előnyös hatásait. A budapesti Semmelweis 
Egyetem által akkreditált módszerből kiindulva 
olyan csoportot tervezünk, amelynek célja, hogy 
a szép korúak életminőségét javítsuk. Várjuk 50 
órás – azaz mintegy négy hónapon keresztül, heti 
rendszerességgel zajló – csoportunkba mindazon 
nyugdíjas korú, vagy fiatalabb, de inaktív, illet-
ve csökkent fizikai képességű hölgyek és urak 
jelentkezését, akik szeretnék mentális, pszichés 
és fizikai egészségüket megőrizni vagy helyre-
állítani. 
A csoportokon oldott légkörben, zene mellett cél-
zott gyakorlatok irányulnak a testtudat fejleszté-
sére, minden esetben igazodva az egyén fizikai 
adottságaihoz. Ez megváltoztatja a résztvevők 
testképét, javítja mind fizikális képességeiket, 
mind pedig saját testükhöz, illetve azon keresz-
tül önmagukhoz fűződő viszonyukat. Az inter-
aktív csoportterápiás helyzetek folyamatosan 
„megszólítják” és válaszreakciókra késztetik a 
résztvevőket, akik így fokozatosan bevonódnak 
a közös kommunikációs térbe, elszigeteltségük 
oldódik, csökken az esély a mentális stagnálásra 
vagy hanyatlásra.
A támogató és rendszeres közösségi élmény, va-
lamint a mozgásos munka következtében az ön-
bizalom fokozatosan visszatér, a kreativitás újra 
felfedezése segít a társadalmi inaktivitás okozta 
esetleges önértékelési zavarok megszüntetésé-
ben. Csökkent képességű idős emberek esetében 
ez új távlatokat nyithat a hasznosság fogalmának 
újraértelmezésében. 
A csoportmunka hosszabb távon közösségterem-
tő erővel bír, és alternatívákat kínál az elmagá-
nyosodás elkerülésére. Az idős ember így vissza-
nyerheti önbizalmát, fellépése magabiztosabbá 
válik, újból teljes értékű embernek, egy közösség 
részének érezheti magát.
Várjuk szeretettel a résztvevőket, információ és 
jelentkezés a csoportvezetőknél:
Szécsi Barbara: pszichodinamikus mozgás- és 
táncterápiás csoportvezető, okleveles szociológus-
közgazdász, tel: 70/332-9121 vagy 28/78 33 79
Varga Krisztina: pszichodinamikus moz-
gás- és táncterápiás csoportvezető, filozófus,  
tel: 30/429-1110



9

Pr

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

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, rÖViD 
HAtáriDŐN BelÜl a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

e-mail: ferildi@hotmail.com

új!
Dr Ferencz Ildikó

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

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

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

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

Dr NAGY IMRE
Sebész, érsebész fôorvos

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

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!
Hirdetési ügyekben hívja a +36 30 848 5870 -et!
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs 

Központ B porta, sportrészleg

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

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: h,sz,p: délután
Dr. Kicsiny Emese és

Dr. Pásti Krisztina
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

néHánY tiPP, HogY könnYebben menJen a 
nYelvtanUlás….4.rész

Tedd élvezetessé a nyelvtan tanulását!
Sokan szeretnek nyelvtant tanulni (a 
híresztelésekkel ellentétben), különösen azok, 
akik jól látják a nyelv logikáját és szeretik a 
kivételeket. Ha erre programozod magad, és nem 
arra gondolsz, hogy milyen nehéz és unalmas, 
akkor akár élvezettel is felfedezheted egy nyelv 
szervezőelveit - és biztos sikered lesz! Szereted 
vagy sem, nem lehet megkerülni: a nyelvtan 
fontos ahhoz, hogy megértesd magad.(Ugye nem 
mindegy, hogy szemüveg vagy üvegszem...)

Nézzük akkor a hogyant:
Ha nyelvterületen élsz (vagy anyanyelviekkel 
vagy körülvéve), az intenzív nyelvhasználat 
során szinte rád ragad a nyelvtan. Ha nem vagy 
ilyen szerencsés, teremts magadnak anyanyelvi 
környezetet: nézz tévét, hallgass rádiót, zenét, 
olvass újságot, könyveket a tanult nyelven! Így 
észrevétlenül és szórakozva rögzülnek a nyelvtani 
formulák.

Tanuld meg a szabályokat, gondolkodj el rajtuk és 
próbálj hasonlóságot találni a magyar (nem lesz 
könnyű) vagy egy már általad ismert idegen nyelv 
és a most elsajátítandó nyelv között.
Tanuld meg a szórendet. Ha helyesen rakod sorba 
a szavakat, még akkor is megértenek, ha az igeidő 
vagy a ragozás nem stimmel.(Emlékszel még: 
szemüveg vagy üvegszem...)
Jegyezz meg kész mondatokat! Ha a struktúra 
megvan, a szavakat tudod cserélgetni.
Fordíts! Sokan elvetik ezt a módszert, pedig az 
új nyelvtani struktúrák elsajátításának ez is egy 
nagyon hatékony módja.
Beszélj magadban! Igen, azon a nyelven, amint 
éppen tanulsz. Nem kell hangosan, elég ha a 
gondolataid idegen nyelven áradnak.

Gyakorolj! Akkor is, ha nem annyira esik jól! 
Van sok olyan weboldal, ahol játékos nyelvtani 
gyakorlatokat találsz és észre sem veszed, hogy 
tanulsz:
• http://bit.ly/feladatok
• http://bit.ly/angoljatekok
• http://bit.ly/nemetjatekosan
• http://bit.ly/spanyoljatekosan
• http://bit.ly/nyelvtanulas
Tarts lépést az adott nyelv változásával, 
fejlődésével!
Egy nyelv soha nem csupán szavak és 
nyelvtani szabályok összessége, hanem egy élő, 
folytonosan változó rendszer, a kommunikáció 
alapvető eszköze, a kultúra elválaszthatatlan 
része és egyben annak tükre. Ezért fontos, hogy 
megismerd a hozzá tartozó kultúrát is, hiszen csak 
így értheted meg, és tudhatod magadénak igazán 
az adott nyelvet. Persze nincs mindig alkalmad 
elutazni, és közvetlenül, anyanyelvi közegben 
megtapasztalni az élő nyelv dinamikáját, a vele 
egybefonódó kultúrát és társadalmat. Szerencsére 
a legtöbb „nagy világnyelv” anyaországa a 
maga kulturális és oktatásügyi minisztériumán 
keresztül működtet olyan kulturális intézményt, 
amely számos hasznos segítséget, programot, 
információt kínál a nyelvtanulóknak, a nyelv 
iránt érdeklődőknek: könyvtár, fi lmek, társalgási 
klubok, stb. 
Keresd meg a tanult nyelvhez tartozó kulturális 
központokat, iratkozz fel hírlevelükre, hogy 
folyamatosan értesülj minden lehetőségről, amit 
kínálnak!Utolsó levelünkben további hasznos 
tippeket adunk, amelyekkel megsokszorozhatod 
nyelvtanulásod hatékonyságát.

További tippek: www.heurekanyelviskola.hu

adósságkonszolidáció vácrátóton

Mint ismeretes, az állam az ötezernél kevesebb lakosú települések adósságát teljes mértékben át-
vállalja. Vácrátóton a konszolidáció a 2010. december 12.-i állapotnak megfelelően történik. Az 
egyeztetések az érintett hitelintézetekkel és a Magyar Államkincstárral lezajlottak, az önkormányzat 
folyószámla hitelének rendezése 2012. december 12. napján megtörtént.
A beruházásokkal kapcsolatban felvett hitelek, továbbá a munkabér- és folyószámlahitel fi nanszíro-
zása az állam és a pénzintézetek között közvetlen módon zajlik így Vácrátót Község Önkormány-
zatának hitelállománya, ami összesen: 139.187.490.-ft, teljes mértékben kiegyenlítésre kerül.

A hónap híre
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 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

Web: www.gooddent.hu ,  E-mail: gooddent@invitel.hu

GOOD DENT
FOGOrVOSI mAGÁNrENDElŐ  

GyErmEK éS FElNŐTT FOGÁSzAT

VERESEGYHÁZ (CSonkÁS) HétVEZéR U. 9.
tel.: 28/389-935, 30/211-6866

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

APRÓHIRDETÉSEK

Angol nyelvoktatást, korrepetálást, nyelvvizs-

gára felkészítést vállal tapasztalt szaktanár. 

Veresegyházon 2.500 ft/óra, környékén 

3.000 ft/óra, egyéni foglalkozás keretében. 

egyeztetés, információ: 06 30 468 6686

Újra indulnak mozgás- és táncterápiás 
önismereti csoportjaink!

Két csoportba várjuk szeretettel a jelentkezőket:

TEMATIKUS CSOPORT: nyugdíjas korú, valamint 
inaktív, és csökkent fizikai képességű hölgyek és
urak részére - mentális, pszichés és fizikai egész-
ségünk megőrzése vagy helyreállítása érdekében. 

ÁLTALÁNOS ÖNISMERETI CSOPORT: mindazoknak, 
akik szeretnék - egy kreatív, támogató és inspiráló 
közösség tagjaiként - életüket szabadabbá, dönté-
seiket tudatosabbá, önmagukkal és másokkal való
kapcsolataikat pedig szeretetteljesebbé és köz-
vetlenebbé tenni.

A csoportokon való részvételhez semmiféle moz-
gásos előképzettség, ügyesség vagy fittség

nem szükséges, a módszer ereje a spontán meg-
születő mozgásban és táncban rejlik!

,,Az élet mozgásban van, mozduljunk vele!..."

Érdeklődés és információ a csoportvezetők-
nél:
Szécsi Barbara: 70/332-9121
Varga Kriszta:  30/429-1110



Kultúra

Asztalitenisz Mikulás kupa, veresegyházi sikerek

Gyermek,fiú i. korosztály: 
1.helyezett: Hargitai Bence ( Budapest)
2.helyezett: tóth krisztián ( Őrbottyán, fáy  
 ált. isk. fót-Galaxis)
3.helyezett: kiss Nándor ( Veresegyház,   
 kálvin téri ref. iskola)

Gyermek,fiú ii. korosztály:  
1.helyezett: lőrincz János (Veresegyház,   
 fabriczius ált. isk.-Galaxis)
2.helyezett: szabó tamás (Veresegyház,   
 fabriczius ált.isk.-Galaxis)
3.helyezett: Drozd Balázs (Veresegyház,   
 kálvin téri ref. isk-Galaxis)

Gyermek, leáNy:  
1. helyezett: klink Alexandra (erdőkertes,   
 Neumann ált. iskola)
2.helyezett: Csányi orsolya (Veresegyház,  
 fabriczius  ált. iskola-Galaxis)
3.helyezett: Virág renáta (szada)
4. helyezett: Csányi zsófia (Veresegyház,   
 fabriczius ált. iskola)

felNŐttek :
férfi, senior kategória:  
1.helyezett: mókus miklós ( Vácduka-Galaxis VBk)

2.helyezett: szabó lászló (újpest)
3.helyezett: mester Géza ( Őrbottyán-Galaxis VBk)

férfi, JuNior kAteGóriA:  
1.helyezett: kocsicska erik ( Gödöllő)
2.helyezett: Hrustinszky tibor ( szada se)
3.helyezett: Varga szabolcs ( Gödöllő)

férfi páros:   
1.helyezett:  mókus miklós-Hiriczkó ede  
 ( Vácduka, Veresegyház-Galaxis VBk)
2.helyezett:  Hrustinszky tibor-knapp 
  károly ( szada se)
3.helyezett:   Bohus pál-Becsei lászló  
 ( Veresegyház-Galaxis VBk)

A felnőtt Budapest asztalitenisz bajnokság 
2012-2013-as bajnoki év első felében remekült 
helyt állt, az idei évben alakult és már teljesen 
veresegyházi kötődésű Galaxis Veresegyházi 
Baráti kör két csapata.
A Galaxis VBk i. 4-5. a teljesen újonc Galaxis 
VBk ii. a 7-8. holtversenyes helyen fejezte be 
az őszi idényt a csoportukban szereplő 16 csa-
patból, a Xi. kerület első ill. másodosztályában.  

www.pinyo.hu

Soó-Der profit Kft
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261

5. nyílt veresegyházi 
asztalitenisz verseny 

gyerekeknek, 
felnőtteknek 

Helyszín: Mézesvölgyi Általános iskola 
tornatermében. (2112 Veresegyház, 
Fő u. 77-79.)

A verseny célja: a sportág népszerű- 
sítése, sportolási és versenyzési lehe-
tőség biztosítása az amatőr sportoló 
lakosság számára.
Időpont: február 10. Vasárnap, 9-18 
óra között, 

Gyerekeknek 9.00.-tól, 
Felnőtteknek 11.00.-tól.  
                                                       
Gyermekek:  
- 1 leánykategória összevont 
- 3 fiúkategória (0-12, 13-15, 16-18 év között) 

Felnőttek: 
- női felnőtt amatőr 
- hobby férfi felnőtt (teljesen amatőr, nem 
játszik csapatban) 
- amatőr férfi felnőtt (max. Moatsz megyei 
bajnokság ill. Bp. kerületi bajnokság) 
- Felnőtt összevont páros, az egyéni 
mérkőzések után.

Nevezés a helyszínen, legkésőbb 
negyedórával a kezdés előtt. A 
gyerekek esetében nevezési díj nincs. 
Felnőtteknél 1.000 Ft, párosban indulók esetén 
500-500 Ft, ahogy a korábbi években is.

Várunk/várjuk a családot szeretettel.  

Egyéb információk: 
A verseny lebonyolítása vegyes rend- 
szerben (csoportmérkőzések, majd 
egyenes kiesés) történik. A verseny 
3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 8 
db versenyasztalon (Donic) és 4 db  
Joola hobby asztalon zajlik. A ver- 
senykiírásban nem szereplő kérdésekben a 
MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az 
irányadók. Étkezni, inni csak a tornatermen 
kívül lehet. A szervező fenntartja a verseny 
lebonyolításában való változtatás jogát. A 
versenyen minden résztvevő saját felelősségére 
vesz részt. (Szükséges: saját ütő, sportruházat, 
sportcipő).
Kapcsolat: Letanóczki István
Tel: 06/30 9000-175
E-mail: istvan.letanoczki@
wellcamino.hu

A szadai asztalitenisz szakosztály immár hete-
dik alkalommal rendezte meg 2012. december 
8-án az iskola tornatermében a hagyományos 
és népszerű mikulás kupát. Az asztalitenisz 
versenyen a környékbeli települések apraja-
nagyja képviseltette magát. különösen szép 
számban jelentkeztek a gyermekek a verseny-
re, amely igazán nagy és örömteli meglepetést 
okozott a rendezőség számára, mivel az elmúlt 
évekre nem nagyon volt jellemző a nagy lét-
szám a gyermekek vetélkedésén. 

A versenyen az alábbi eredmények születtek:



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
|–›borító I.
‹–  gerinc

borító–IV. ‹–|
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Hirdetési ügyekben hívja a +36 30 848 5870 -et!
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs Központ 

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

Ü z l e t kö t ő t 
k e r e s Ü n k !

Jelentkezés: 

 akisterseg@freemail.hu
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