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a tartalomból
a hónap témája

Van, aki szemetel, van, aki
összeszedi?
Gazdaság
Másodszor is bővül a
bölcsőde!
Közélet
Első a biztonság
Kistérségi oldal
Ismét lesz bababörze,
cserebere
Már 12 éve, hogy várostakarítással emlékeznek meg a Föld Napjáról Veresegyházon a civil szervezetek és klubok: így történt ez
április 21-én, vasárnap is.

AKCIÓ

M

ájus

Az akció 2013. május 1-től 31-ig
vagy a készlet erejéig érvényes.

g
31-i

1570 Ft

5100 Ft

2995 Ft

1270 Ft

965 Ft

2916 Ft

2320 Ft

2190 Ft

A kezdeményezést annak idején
a Civil Kör hívta életre, és az
évek során valóságos takarítási
kampánnyá nőtte ki magát. Hogy
hogyan történt mindez, arról dr
Mohai Imre beszél az olvasóknak,
felelevenítve egy-két hihetetlen
kalandot is.
(Cikk a 4. oldalon)
Fotó: Lethenyei László

665 Ft

1735 Ft

1600 Ft

1255 Ft

2989 Ft

2370 Ft

1914 Ft

1670 Ft

2505 Ft

1995 Ft

A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét!

Triangoló Gyógyszertár – 2112 Veresegyház, Szadai út 7. (CBA Bevásárlóház)
Nyitvatartás: H-P: 8-19, Sz: 8-13, V: 8-12

Az újságot keresse a

triangolo_hirdetes_majus.indd 1

Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből,
videók,
fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
2013.04.19.
12:51:13

Visszatekintő
Vagy túl sok a hó, vagy nincs
Nehéz az idén szánhúzó kutyának lenni : márciusban a nagy hó
miatt nem lehetett megrendezni a Medveotthon hagyományos ébresztő programjait, melynek része a szánhúzó kutyák versenye is,
a második időpontban, április 13-14-én pedig már túlságosan meleg volt az idő a szánkózáshoz. Szerencsére a kutyasport hazai követői fel vannak készülve erre is, és szán helyett kereket szereltek
a fogatokra – ettől a verseny igazán nem lett kevésbé látványos. A
szép tavaszi hétvégén ismét rengetegen látogattak el a Medveotthon évadnyitó rendezvényére, ahol még számos egyéb program
szórakoztatta a közönséget, mint például a sztárversenyzőket felvonultató Flúgos futam, melynek egyik állomása ezúttal is itt volt.
Nem maradt néma az ágyú

Tavaszi hadjárat és megemlékezés
Március 15-én a rendkívüli havazás miatt elmaradt az ünnepi műsor, csupán rövid megemlékezésre volt mód az
1848-as forradalom és szabadságharc évfordulóján. Április 7-én azonban jó alkalom kínálkozott az előadásra, annál
is inkább, mivel ezen a napon a Katonai Hagyományőrző
Egyesület huszárjainak részvételével a dicsőséges tavaszi hadjárat állomásait járják végig, csatáit játsszák újra
hagyományőrzők, szerte az országban. Ezen a napon
Gödöllőről vonult Vác felé a hadsereg, megállva Szadán
és Veresegyházon, ahol a Bokréta dűlőben tartottak pihenőt. A műsort, és az átvonuló huszárok kisebb csapatát a
Petőfi téren nézhették meg az érdeklődők.

Szán helyett kerekes kocsit kellett húzniuk a szánhúzó kutyáknak

A Medve Kupa egyik futama

Átjáró

A dicsőséges tavaszi hadjárat résztvevői

Április 5-én nyílt meg Antos Péter festőművész kiállítása az Udvarház Galériában Veresegyházon, Átjáró címmel.

A havazás miatt elmaradt ünnepi műsort is láthattuk április 7-én

Antos Péter kiállítása az Udvarház Galériában, a művész mellett
Kelemenné Boross Zsuzsa és Saxon Szász János

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: 8-18

A hónap híre
Együtt a megye és a
főváros!
Együttműködési megállapodást írt alá április
4-én Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke. Az egyezménnyel a megyeiek régi
álma vált valóra, melyben Budapest nem versenytárs többé az uniós támogatások felhasználásában, hanem partner, annak érdekében,
hogy a létrejött ún. Metropolisz régió Közép-Európa egyik legversenyképesebb, élhető
központjává váljon. A térségnek jelenleg is
meghatározó a szerepe az országban, mert az
itt élő emberek termelik meg a nemzeti jövedelem csaknem felét, és a társadalmi, gazdasági
folyamatok összefonódása szükségessé teszi a
fejlesztések összehangolását.

Kistérségi oldal
Tisztelt Lakosok!
A segítségüket kéri Szolgálatunk. Többször
kapunk az Élelmiszerbanktól hátrányos
helyzetű családok részére hűtendő élelmiszert /fagylalt, joghurt, hűtendő édesség stb./
Megpróbáljuk úgy szervezni az osztást,
hogy a szállítás napján kiosztásra kerüljenek, de sajnos ez nem mindig sikerül, így a
megmaradt árut hűtőben kellene tárolni.
Kérjük, amennyiben használható mélyhűtőt, hűtőt tudnak felajánlani, úgy személyesen, vagy telefonon keressék meg Szolgálatunkat.
Cím: Veresegyház Kistérség Esély Szociális
Alapellátási Központ, 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Telefon: 06/28- 595-045,
06/70/931-0966
Segítségüket köszönjük!

Önerőből fejlődni…

A politikusok kitértek arra, hogy korábban
a főváros és Pest megye gyakran keveredtek
valóságos harcba egymással a EU-s pénzek
elnyeréséért, eközben a közigazgatási határt
a felek egyfajta áthatolhatatlan betonfalként
értelmezték, de ez a fajta területfejlesztési
gyakorlat kudarcot vallott. Most viszont a stratégiai együttműködés, a jó partneri viszony
nyomán lehetővé válik, hogy a 2014 és 2020
közötti időszakban hozzáférhetővé váló, hozzávetően összesen 7300 milliárd eurós uniós
forrásból a térség minél nagyobb arányban
részesüljön, és ez által a fejlődése felgyorsulhasson.
A veresi piac területén, a városháza mellett,
a Kálvin utca felőli területen!

BOLHAPIAC,
(BABA-RUHA-BÖRZE)

Május 11-én, szombaton 6 órától
(Esőnap: május 18.)

Tisztelt veresi és kistérségbeli lakosok!
(kedves veresi Anyukák és Apukák)
Háztartásokban feleslegessé vált
holmik alkalmi adás-vételére,
csere-beréjére nyílik lehetőség.
(viszonteladók, kereskedők nem árusíthatnak)

A részvétel regisztrációhoz kötött!
Regisztrációs díj 500 Ft/árus,
a helyszínen fizetendő!
A kulturált árusítás érdekében a
földről való értékesítés kerülendő!
A korábbi gyakorlattal ellentétben
asztalról, kipakolási lehetőségről az árusok maguk gondoskodjanak!

Információ: 30/47-44-859
Regisztráció: papperika43@gmail.com
(Köszönet a közhasznú információ helyi, kistérségen belüli terjesztéséért!)

Térségi Fejlesztési Fórumot hoztak létre az Ipolymente közösségei: a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, valamint az
ECOVAST Magyarország Egyesület. A cél az átfogó változás, a térség versenyképességének erősítése, és a helyi adottságok, értékek kihasználása
a hazai összehasonlításban leszakadó, hátrányos
térségben. A népesség elvándorlása, az alacsony
népsűrűség és a gazdasági aktivitás alacsony
szintje, például a helyi agrártermelés és élelmiszer-feldolgozás visszaesése azt mutatja, hogy az
elmúlt évtizedben nem sikerült megállítani a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatokat.
Sem a közös erőfeszítések, sem a pályázatokon
elérhető támogatások révén nem sikerült kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket a Duna,
az Ipoly, illetve a nagyobb térségeket összekapcsoló, megyehatárokat is „átlépő” Börzsöny jelenthetne az itt élő emberek számára.
A korábbi sikertelenség ellenére a térség nemcsak
egyedi adottságokkal, értékekkel rendelkezik, hanem konkrét, megvalósítható tervekkel, célokkal
is. A Börzsöny turisztikai fejlesztésében rejlő lehetőségek újragondolása megtörtént. Pest megye
előkészítés alatt álló területfejlesztési koncepciója stratégiai célként fogalmazza meg a leszakadó térségek felzárkóztatását, azon belül az elzárt
Ipoly-mente megnyitását, elérhetőségének javítását Párkány irányába és végig, a határon keresztül
az Ipoly-hidak megépítését, a közösségi közlekedés fejlesztését. Ezen kívül támogatja a Börzsöny
komplex turisztikai fejlesztését, másrészt az Esztergom – Párkány fejlesztési pólus létrehozását,
amely a Duna Komáromtól Vácig tartó szakaszán,
a Komárom-Esztergom, Pest és Nyitra megyék területét érintően értelmezné újra a gazdaság és a
települések fejlődésének lehetőségét.
A legfontosabb – esélyt teremtő – feltétel azonban az, hogy maguk az érintettek, az itt élő közösségek fogalmazták meg azt, hogy a versenyképesség megteremtéséhez, a fejlődéshez alapvető
változásokra van szükség, együttműködésre, a
települések és a civil szervezetek kezdeményezéseire. Mint Harrach Péter, a térség országgyűlési
képviselője is hangsúlyozta köszöntőjében „a helyi emberek érdekében történik minden, a szakmai témák, a turizmus fejlesztése”.
A fórumon alapvető egyetértés övezte, hogy a térség, illetve a Börzsöny egésze számára az egyik
kitörési pontot az ökoturisztikai profil erősítése
jelentheti, másrészt a tér kitágítása, az országhatár
és a megyehatárok átlépése.

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

egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmény
NEVELÉSI TANÁCSADÓ
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péntek: 8–14-ig

Beszédjavító Általános Iskola
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kistérségi társulás munkaszervezete

2112 Veresegyház, Fő út 35.
Kistérségi Központ
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
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péntek: 8–12-ig
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A hónap témája
Évtizedes küzdelem a szemét
ellen - a Föld Napja
Veresegyházon
A veresegyházi családok számára talán egyértelmű és magától értetődő, hogy a
Föld Napja, április 22-e környékén a városban és környékén rengetegen mozdulnak meg és dolgoznak a környezet védelme érdekében, és az illegálisan lerakott
hulladékokat szedik össze a természeti környezetből. A Fabriczius Általános
Iskola Iskolaszéke szervezésében egész napos akadályverseny , vetélkedők,
kirándulás, természetjárás és persze nyeremények várják a diákokat és tanáraikat, Rinya-túra néven immár ötödik éve. Céljuk a környezet aktív megismerése, és ezáltal védelmének megtanítása, és persze egy kellemes hangulatú,
közösségben eltöltött nap!
A Föld Napját 1970 óta ünnepeljük, mióta egy amerikai egyetemista felhívta a figyelmet bolygónk állapotára, ami azóta is rohamosan romlik, az emberi tevékenységek (városiasodás, iparosodás, túlnépesedés, technikai fejlődés, stb. ) miatt. Szűkebb
környezetünkben nincsenek ilyen hatalmas problémák, viszont a helyi kezdeményezések mindig hatékonyabbak, ha helyi élethelyzetekről van szó. Mivel a Civil Kör
kezdeményezte annak idején a várostakarítást, a szervezet vezetőjével, dr. Mohai
Imrével beszélgettünk ez alkalomból. Akinek ismerős a név, ne csodálkozzon: Mohai
Imre köztiszteletben álló állatorvos, Veresegyházon és Erdőkertesen rendel, felesége
dr.Mravik Ágota pedig ingatlanokkal foglalkozó ügyvéd. Olyan emberek, akiknek
munkájuk mellett is fontos a közösségi tevékenység.

Sohasem csíptem el szemetelőt. Még olyan meglepőt sem, mint aki több tábla autóüveget cipelt be az akácfák közé, vagy azt, aki tv-t vonszolt be. Egyszer egy ilyen
kidobott tv készüléket láttam meg, amikor biciklivel voltam. Megálltam és elkezdtem
kihúzni az útra azzal, hogy majd eljövök autóval és saját költségemen kiviszem a hulladékudvarba. Na, ekkor megjelent egy autó, hogy mit szemetelek. Elment mellettem
és visszatolatott. Aztán nyilván észrevette a képtelenséget, és odébb állt. Persze azért
nem segített…
Számomra a legmegdöbbentőbb szemét az erdőbe messze becipelt sitt. Ilyet csak
nagyon hülye ember csinál.
A legmókásabb történet pedig az, amikor az erdőben talált szemétből kihalászott
csekkek alapján rátaláltak a szemetelőre. Ezzel nyomban szembesítették is, mire az
illető szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy ellopták a szemetét!
Köszönöm válaszait, jó egészséget és erőt a természetjáráshoz, és köszönjük Ön és
társai munkásságát, minden természetkedvelő nevében.
Fülöp Hajnalka
Hfulop@gmail.com

A Föld napja Veresegyházon összeforrt az Ön nevével. Mióta dolgoznak ezen az
ügyön, és honnan jött az ötlet?
12 éve, a Civil Kör egyik környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásán merült
fel egészen váratlanul egy közösségi program ötlete. Boros Zsuzsa, népművelő, a
művelődési ház igazgatója elmesélte, hogy Szadán már volt ehhez hasonló kezdeményezés, és remek ötletekkel lepett meg minket.
Szlovák Zsolttal, aki akkoriban a városi hulladékgyűjtésért is felelős volt, körbeautóztuk a határt és kijelöltünk hat helyszínt, ehhez toboroztunk felelősöket: civileket,
nyugdíjasokat, társadalmi szervezeteket.
Hogyan bővültek a helyszínek, illetve gyarapodott a a csatlakozók száma?
A kezdeti lelkesedést és a látványos eredményeket követően egyre többen szerettek
volna részt venni, aminek természetesen nem volt akadálya. Lakókörnyezetekben
szerveződtek kisebb csoportok és belépett az iskola is a kezdeti teljes távolságtartás
után.

Az iskola környékét a gyerekek takarították ki

Hogyan látja, milyen lett a környezetünk állapota "szemétügyileg" az elmúlt 12
évben, mióta ezen dolgoznak?
A programot követően a természet fellélegzik, de ez a kegyelmi állapot rövid ideig
tart. A szemét újból megjelenik, és vonzza a többi szemetet.
Mit gondol, mit lehetne tenni, hogy javuljon a környezetünk iránti felelősség?
Az iskola teheti a legtöbbet és talán teszi is a dolgát. Most az Iskolaszék nagyon komolyan veszik a programot és már évek óta többnapos rendezvényt terveznek köré.
(ez a bevezetőben is említett Rinya- túra, bővebben: www.veresfabalap.hu)
Hogyan látja, kik a legaktívabbak, akikre lehet számítani (szemétszedés, megóvás,
stb.) és kik azok, akik teljesen közömbösek? Megfogható-e egyáltalán ez társadalmi
jellegzetességeknél fogva, mint az életkor, nem, lakóhely, végzettség, foglalkozás?
A közmorál olyan, hogy a szemétnek nincsen gazdája és nem is lehet felelőssé tenni senkit, még ha nyakon csípjük is. Én egyszerűen nem értem, ha valaki leejt egy
papírzsebkendőt, az miért nem az övé innentől? Egy csomó használt papírzsebkendő
hever az úton, ami véletlenül kiesett a csomagból vagy a zsebből. A csikk meg különösen ilyen.
A reggeli szokásos kutyafuttató útvonalamon mindig összegyűjtöm a szemetet. Naponta. És másnapra ismét van az úttól messze bedobott sörösdoboz, nylonzacskó,
“mekis” papírzacskó (ilyen csak hétvégén), koccintós boros pillepalack, energiaitalos doboz nagy számban. Annyira utálom a szemetet, hogy inkább összegyűjtöm, és
nagyon örülök, amikor tisztának látom az út mentét. Sokan azt hitték, hogy gombát
szedek. De nyáron!? És minden reggel? Aztán már megszokták.
A kérdésére: szemetes a járda, a piac, a vonat, minden. Aki a tisztaságért felel, és akit
a szemét zavar, egyet nem tehet: ott nem hagyhatja. Akkor egy szintre kerül a felelőtlennel. Az autóból kidobott szemét fáj a legjobban. Az a nemtörődömség netovábbja.
Az a számomra merénylet. Aki szemetel, és nem érzi a kárt és a veszélyt, az az én
szememben kártevő és ezt a mentalitást néven kívánom nevezni.
Szabályozás, következetes ellenőrzés és szankcionálás nélkül nem lesz eredményünk. A mocsár lehúz.
Mi volt az elmúlt több mint egy évtized alatt a "legmegdöbbentőbb szemét", legjobb
történet, legdrámaibb esemény, amit megosztana a Kistérség újság olvasóival?
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Lelkes várostakarítók a tónál, az április 21-i szemétszedő akció során

A szemétszedésben az önkormányzat dolgozói is részt vettek

Öt év alatt kétszeresére nő a bölcsőde

Gazdaság

Terepszemle az épülő új szárnyban

Már állnak a falak

A Meseliget bölcsődében nevezetes alkalom volt április 11. , ekkor került sor
ugyanis az intézmény újabb bővítési munkálatainak ünnepélyes projektindítására.
Az építés – amellyel a bölcsőde immár harmadik üteme valósul meg – március elején
kezdődött, és a korábbi beruházásokhoz hasonlóan szintén pályázati támogatással
készül.

A Kistérség Újság kérdésére, mi szerint meddig bővíthető még a bölcsőde épülete,
megnyugtató választ kaptunk a polgármestertől: A mostani bővítésen túl még kéthárom ütemben bővülhet az intézmény, akár egészen a Sportföld utcáig. A hely, a
feltételek adottak, és a város örül neki, hogy ennyi kisgyermek lakója van.

A projektindító bevezetőjeként Pásztor Béla polgármester köszönetet mondott a pályázatírásban közreműködőknek, és bemutatta a kivitelezőket, a veresegyházi székhelyű Ju-Ko Kft-t és a Veresmester Kft-t, majd ismertette a beruházással kapcsolatos
adatokat. A bölcsőde újabb ütemében két újabb foglalkoztató szoba és kiszolgáló
helységei épülnek meg, melyeket egy közösségi rendezvények megtartására alkalmas aula köt össze az épület már meglévő részével. A beruházás teljes értéke 164
millió forint, melyből 149 millió forintot az uniós forrás biztosít. Mint a polgármester elmondta, ezt az anyagi áldozatot a város önerőből nem tudta volna meghozni,
bár a bölcsőde iránt igen nagy igény mutatkozik a településen, ahol örvendetesen
sok gyermek él.
Vígh Eleonóra, a bölcsőde vezetője az intézmény életében eltelt 5 év alatti változásokról beszélt: míg 2008-ban a bölcsőde 60 férőhellyel indult, az építés második
ütemét követően már 104 gyermeket tudtak itt elhelyezni, a mostani, 3 ütem lezárása
után pedig már 130 kisgyermek számára lesz itt hely és szakszerű napközbeni ellátás.
A vezetőnő azt is kiemelte, hogy a most induló beruházásnak köszönhetően 5 újabb
munkahely is létrejön, így a gondozók létszáma eléri majd a negyvenet. Az előzetes
felmérés alapján a bölcsőde szeptembertől elegendő férőhellyel rendelkezik majd
ahhoz, hogy minden veresegyházi jelentkezőt fogadni tudjon, és ez nem kis feladat,
tekintve, hogy a városban a 0-3 éves gyermekek száma: 675.
Pataki Mihály, a kivitelezést végző egyik cég, a Veresmester Kft. ügyvezetője a z
építkezés jelenlegi állását ismertette, leszögezve, hogy a határidőket tartani tudják,
és szeptemberre minden valószínűség szerint elkészül az új szárny.

Pataki Mihály, Vígh Eleonóra és Pásztor Béla ismertették a beruházást

Közélet

Az egyházé lett az esti gimnázium
Legutóbbi, április 16-i testületi ülésén elfogadta a veresegyházi képviselő-testület a város közbiztonságáról
szóló beszámolót, amely tartalmazta a helyi rendőrőrs
helyzetértékelése mellett a polgárőrök, a Gödöllői
Rendőr- Főkapitányság, a városőrség, a mezőőri szolgálat és közterület-felügyelet, valamint a Veresegyházi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2012. évben végzett
munkáját is.
Pásztor Béla polgármester, megköszönve a közbiztonságért felelős szervezetek munkáját, kiemelte, hogy a
város nagy gondot fordít az itt élők biztonságérzetének
javítására, az itt élők nyugalmának megőrzésére. Megköszönte a rendőrségnek a tavalyi évben foganatosított
létszámbővítést, ami a fokozott rendőri jelenlét miatt
fontos.
Dr Bozsó Zoltán, gödöllői rendőrkapitány a városnak
mondott köszönetet ugyanezért: hangsúlyozva, hogy
Veresegyház egyedülálló módon támogatta a fiatal

rendőrök letelepedését a városban. A közbiztonsági
helyzetértékelésről szólva elmondta, hogy van még
tennivaló a jobb biztonság érdekében, különösen, ami
a vagyon elleni cselekményeket, illetve a közterületi
rendzavarást illetően.
Az ülésen a testület elfogadta az önkormányzat 2012.
évi zárszámadását, a polgármesteri hivatal új szervezeti és működési szabályzatát, illetve döntött a katolikus
templom belső felújításának kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárások megindításáról, elutasító határozatot hozott viszont az újpesti önkormányzat kérésével kapcsolatban. Újpest Önkormányzata ugyanis az
általa működtetett általános és középiskolákban tanuló,
összesen 97 veresegyházi lakhelyű tanuló után hozzájárulást szeretne kérni a várostól, amelyre törvényi
lehetősége is lenne. A hozzájárulás azonban nem jár
automatikusan az itteni diákok után, így a veresegyházi
képviselők a kérést egyelőre elutasították. Újpest vezetése a 2013 februártól augusztusig terjedő időszakra

összesen 12.929.275 Ft működtetési költség megfizetését kérné Veresegyháztól.
Az Egyebek napirendi pontban Szalontai Boldizsár
képviselő kérdésére, mi szerint igaz-e, hogy az állam
nem vállalja tovább az esti gimnázium fenntartását, és
az a katolikus egyház fennhatósága alá kerül, a polgármester válaszolt. Elmondta, hogy az esti gimnáziumban a tanárokat mellékállásban foglalkoztatják,
ami állami fenntartásban jogszerűtlen állapot, hiszen
az állam a pedagógusok munkáltatója a főállásukban
is. Erre a helyzetre nem lett volna más megoldás, csak
ha teljesen új, főállású tanári kart alkalmaztak volna.
Megoldást a Váci Egyházmegyével folytatott tárgyalás
eredményezett, amely átveszi az intézmény fenntartójának szerepét, és a tanárokat továbbra is, óraadóként
foglalkoztatja. A továbbiakban tehát az iskola fenntartója az Egyházmegye, működtetését az önkormányzat
fedezi, így az intézmény fennmaradása, megszokott
színvonalú működése is biztosított.
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Gazdaság

Az új buszvárókkal is a vásárlók kívánságát teljesítették

Építések éve

Virágözön a CBA-ban

Alig köszöntött be a tavasz, máris felgyorsultak a fejlesztések a CBA
Baldauf Kft. háza táján. Elsőként megépült a két buszváró a Szada Center
előtt buszmegállókban, amelyeket a vásárlók kérésére készített el az áruház.
Mostantól a busszal érkező vásárlóknak nem kell az esőben, vagy éppen a
tűző napon ácsorogva várniuk, sőt, kihasználva praktikusan az esztétikus
buszvárók falait, már itt tájékozódhatnak a Centerben zajló akciókról.

betonkeverő telep helyén. A 8 ezer négyzetméteres üzletházhoz körforgalmon át, biztonságosan juthatunk el a főútról nagy forgalomban is, és a CBA
üzleten kívül más boltok, szolgáltatók, így valószínűleg postafiók is helyet
kapnak majd itt. Az új, hatalmas méretű Center a jövő évben készül el a
tervek szerint, és azért van rá szükség, mert a jelenlegi bolt a Budapesti úton
már kicsinek bizonyult az itt jelentkező vásárlóforgalomhoz képest, tovább
viszont nem bővíthető. Jelenleg a terület rendezése, takarítása, illetve átminősítése van folyamatban.

Természetesen ennél jóval nagyobb építkezés is zajlik a térségi CBA üzletek
tulajdonos cégének berkeiben. Budapesten a Váci utca 54. szám alatt lévő
műemlék épületben javában zajlik az átalakítás, építkezés, amelynek révén
exkluzív, négy szintes üzletház és önkiszolgáló étterem jön hamarosan létre.
A szintenként 400 négyzetméteres épület alagsorában kizárólag minőségi
borokat árusítanak majd, elsősorban ismert hazai, illetve kisebb részben híres külföldi márkákat, valamint magyar pálinkákat. A fölszinten és az első
emeleten kap majd helyet az élelmiszerbolt, ahol hazai illetve import különlegességek kapnak majd helyet, de természetesen egy egyszerű vacsorához
is kínálnak majd alapanyagokat. A felső szinten kap helyet az önkiszolgáló
étterem, kell-e említsük, hogy természetesen elsősorban házias, magyaros
ízekkel, ételekkel. Az épületben, az utcai frontokon szendvicsbár és fagyizó
is várják majd a vásárlókat.

A napokban zárult le a trafikpályázat, így most már bizonyos, hogy valamennyi térségi CBA üzletben árusítanak majd ezután is dohánytermékeket,
természetesen a törvényi előírásoknak megfelelő átalakításokat követően.
És mi egyebet találunk még hirtelen jött, szinte nyárias melegben a CBA
üzletek polcain? Nos, pillanatok alatt beindult a fagyi, üdítő és ásványvíz
szezon! A Szada Centerben található cukrászdában már akciós áron kínálják
a fagylaltgombócokat. Zajlik az Anyák napi készülődés is, mely alkalomból
vágott és cserepes virágok, különleges desszertek érkeznek az üzletekbe. És
természetesen a várva várt kerti főzéshez szükséges hozzávalók, kiegészítők
is megjelentek. Nemcsak bogrács, faszén, és különböző főzési és grillezési
eszközök, hanem előre pácolt húsok, grillkolbászok, gulyásnak való húsok
is kaphatók, és szinte kedvet csinálnak a nézelődőknek a vidám kerti főzőcskéhez.

Mivel az épület műemlék, így az átalakítás ennek megfelelően zajlik, és az
átépítés után is megőrzi majd egyedi formáját.
Óriási léptékű ez a fejlesztés, mégsem ez lesz idén az egyedüli a cég életében: még ebben az évben megkezdődik ugyanis a legnagyobb térségi bolt,
az új Veres Center megépítése a jelenlegivel szemben lévő területen, a volt

A hónap híre

Nyelvi tanulmányi verseny Veresegyházon

Idén áprilisban már hatodik alkalommal került megszervezésre az angol és
német nyelvi tanulmányi verseny Veresegyházon. A versenyt a HEURÉKA
NYELVISKOLA es a FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA közösen szervezte, mint az előző 5 évben is.
A verseny első, írásbeli fordulója közel 200 diák részvételével zajlott, a szóbeli fordulón pedig kb. 80 diák vett részt, a 4. osztálytól egészen a 8. osztályig.
A gyerekek idén is nagy sikerrel bizonyították talpraesettséguket
az angol vagy a német nyelv területén, sőt volt néhány
olyan bátor diák is, aki mindkét nyelvből sikeres próbát tett.
A szóbeli forduló és az eredményhirdetés április 20-n szombaton, a Rinya
túra napján zajlott.
Mindenkinek nagy meglepetést okozott az, hogy az eredményhirdetésen Nagy Feró, a Beatrice zenekar frontembere, az X-Faktor mentora is nagy szerepet vállalt, amit ezúton is nagyon köszönünk neki.
Mivel Feró maga is a Heuréka Nyelviskola kitartó diákja, érdekes
történeteket mesélt arról, hogy ő hogyan küzd meg az idegen nyelvekkel, sőt még egy német mozgalmi dal erejéig a közönséget is rávette egy közös éneklésre - mindenki meglepetésére és derültségére!
És természetesen a lényeg: a gyerekek idén is nagyszerűen teljesítettek - gratulálunk mindazoknak, akik végigcsinálták és kitartó tanulásuknak köszönhetően
ebben az évben is ilyen színvonalas tanulmányi versenyben lehetett részünk!
Köszönjük! - a tanulmányi verseny szervezői
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A térségi CBA üzletek - Szada Center, Veres Center,
CBA Bevásárlóház, CBA Cent Erdőkertes – kizárólag
május elsején tartanak zárva, egyébként minden nap a
rendes nyitva tartás szerint üzemelnek.

Nagy Feró adta át a tanulmányi verseny díjait

Kultúra
Májusi programok az erdőkertesi Faluházban
Százezer forintos különdíjat
vehetett át a Kéz a kézben
Óvoda I. és II. számú
tagóvodája
Április 22-én adta át az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) az egy
tonna tejes és gyümölcsleves doboz összegyűjtéséért járó különdíját a Kéz a kézben
Óvoda I. és II. számú Tagóvodájának Veresegyházon. Az intézménybe járó gyerekek fejenként több mint 7,8 kilogramm, azaz 279
darab italos kartondoboz összegyűjtésével
érték el a 100.000 - 100.000 forintos különdíjat.
Veresegyházon összesen 8 intézmény, 8 óvoda, köztük a Kéz a kézben óvoda 6 tagóvodájával csatlakozott az IKSZ által meghirdetett
gyűjtőprogramhoz, a tanév elejétől így ös�szesen 1094 óvodás gyűjtheti a dobozokat
napi rendszerességgel. Az IKSZ célja, hogy a
programon keresztül rászoktassa az iskolások
és óvodásokat, rajtuk keresztül természetesen
a szüleiket az italos kartondobozok rendszeres
szelektív gyűjtésére.
Az Iskolai és Óvodai Italos Karton Gyűjtőprogramban országosan résztvevő 68.000
kisdiák és óvodás, 20 városban és 60 kistelepülésen eddig már több mint 76 tonna italos
kartondobozt gyűjtött össze. Az IKSZ minden
résztvevő intézményt az összegyűjtött men�nyiséggel arányosan díjazásban részesít, mindemellett pedig minden intézményt, amelyben a
program folyamán 1 tonna feletti mennyiséget
gyűjtenek a gyerekek, 100.000 forinttal jutalmaz az Egyesülés.
„Az egész tanéven át tartó gyűjtéssel szeretnénk a gyerekek és szüleik napi rutinfeladatainak részévé tenni a hulladék, ezen belül is
az italos kartondobozok szelektív gyűjtését”
– nyilatkozta Baka Éva, az IKSZ ügyvezető
igazgatója. „Számunkra is kellemes meglepetés, hogy egyre több olyan intézmény van országszerte, ahol 1 tonnánál is többet gyűjtöttek
a gyerekek.”- tette hozzá az igazgató asszony.
Ezt a hulladéktípust Veresegyházon házhoz
menő gyűjtés keretében lehet gyűjteni. A
visszagyűjtött kartondobozokat papírgyárakban hasznosítják. Érdekesség, hogy egy átlagos méretű fenyőfából 5.300 darab italos kartondobozt lehet készíteni. Szelektíven gyűjtve,
majd újrahasznosítva, az ebből a dobozmen�nyiségből nyert újra-papírból, mintegy 700 db
füzet készíthető, amely további fákat menthet
meg a kivágástól. Az italos kartonok szelektív
visszagyűjtési és újrahasznosítása aránya Magyarországon tavaly 21%-volt.
Kérjük, ne feledje: TAPOSSA LAPOSRA!

2013. május 21-ig látható a Boros-Veres Család
és Horváth Veronika munkáiból a kiállítás a Galérián - A belépés díjtalan!
MEGHOSSZABBÍTOTTUK A „TRÓPUSI
CSIGÁK, KAGYLÓK, TENGERI ÉLŐLÉNYEK” kiállítást (Tóth Krisztián gyűjteményéből) a Roheim-szobában.. A belépés díjtalan!

2013. május 25. (szombat)
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
túra a Cserhátban – Szandavár és környéke
A belépés díjtalan!
2013. május 26. (vasárnap) 17.00
NOSZTALGIA KLUB - Belépés klub-tagságival

2013. május 1. 10.00-17.00
MAJÁLIS AZ IFJÚSÁGI TÁBORBAN
Kulturális, szabadidős programok, versenyek, vetélkedők, családi és baráti főzőverseny
A belépés díjtalan!

2013. május 31. (péntek) 18.00-21.00
A
ZSIDÓ
ÉLET
KÖRFORGÁSA
„Születés, Felnőtté válás, Házasélet, Gyász, Zsidó
jelképek” - Riesz Gábor liturgiatörténeti előadó
ismeretterjesztő előadása - A belépés díjtalan!

2013. május 3. (péntek) 9.00-11.00
TAVASZI VIRÁGVÁSÁR a Faluházban a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola növényeiből Egynyári virágok, különböző
muskátlifajták, különlegességek, fűszernövények.
Tájékoztató plakátokon!

JÚNIUSI ELŐZETES:

2013. május 11. (szombat) 9.00-12.00
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Kiegészítve kamasz- és felnőtt ruha börzével
Stand-díj: 500.-Ft (előzetes bejelentkezés: május
10-ig!) - A belépés díjtalan!
2013. május 12. (vasárnap)
Gombaismereti túra – gombaszakértő vezetésével, Tájékoztató plakátokon! - A belépés díjtalan!
2013. május 13. (hétfő) 14.00-18.00
VÉRADÁS - A belépés díjtalan!
2013. május 25. (szombat) 15.00
Ulti-KLUB - A belépés díjtalan!
2013. május 24. (péntek) 10.00 és 11.00
„Miénk itt a tér” - Gálaműsor a Neumann J. Ált.
Iskola diákjainak előadásában - A belépés díjtalan!
2013. május 24. 19.00 (péntek)
„Miénk itt a tér” - Nyilvános gálaműsor a Neumann J. Ált. Iskola diákjainak előadásában szülőknek, barátoknak - Támogatójegy: 1.000.-Ft
2013. május 24. (péntek!) 18.00
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
B. Tóth János képzőművész kiállítása
A belépés díjtalan!
2013. május 24. (péntek)
GYERMEKNAPI TÁRSASJÁTÉK-NAP
Különleges társasjátékok bemutatója és vására
A belépés díjtalan!

A Faluházban rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok:
		
Gyermek színjátszó szakkör* hétfő:1630 - 1800,
JÓGA (hétfő) 1800 - 1900; Hastánc, (hétfő,
kedd, csütörtök, jelenleg szünetel): 1830 - 1930;
Sztepp aerobic (hétfő): 1800 - 1930; Kézimunka csoport ( páratlan héten kedden) 1600 - 1800;
ÉLETERŐ Egészségügyi torna (kedd, csütörtök) 1700 - 1800; Énekkari próba (szerda): 1730
-1900 ; Nyugdíjas Klub szerda: 1500 - 2000;
CSIR-BIRI Gyerektorna (csütörtök) 9 00 - 10 00;
BABA-MAMA Klub, (csütörtök) 10 00 - 12 00 ,
ROBOT ÉPÍTŐ SZAKKÖR csütörtökön 1600 1730 ZUMBA (csütörtök) 1830 - 1930; IDEGEN
NYELVŰEK KlubJA péntek: 1500; ULTI-klub
(minden hónap utolsó szombat) 1500 - 2000;
Nosztalgia klub (minden hónap utolsó vasárnap):
1700 - 2200
***
A *-gal jelölt programok az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a „Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” című, TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0012 jelű
pályázatban vállalt kötelezettségként valósulnak meg.
Az alább felsorolt (a TÁMOP-pályázatból 2011-12-ben megvalósított) szakköröket megfelelő számú jelentkező esetén
részvételi díjas formában indítjuk. Bővebb tájékoztatást honlapjainkon és plakátokon olvashatnak.

Kerámia szakkör* (kedd) 1300 - 1700, Néptánc*,
(szerda): 14.3o00 - 1600; MODERNTÁNC (több
korcsoport számára!) péntek: 1630 - 1715; Ifjúsági színjátszó (szombat): 1800 - 2000 ; Grafika
kurzus (csütörtök, 15.00-18.00)

FELHÍVÁS
Virágos, tiszta porta 2013. mozgalomban való részvételre
Veresegyház Város Önkormányzat képviselő-testülete a Föld Napja alkalmából 2011-ben és 2012-ben
meghirdette a „Virágos tiszta porta” mozgalmat.
Felhívásunk sikerrel járt, mivel több mint másfél ezer
otthont talált elismerésre érdemesnek a várost bejáró,
és a porták tisztaságát, rendezettségét értékelő bizottság.
Annak érdekében, hogy városunk még szebb, virágosabb, rendezettebb legyen, az idén is meghirdetjük
a Virágos, tiszta porta 2013. mozgalmat. melyben
részt vehet bárki, akinek fontos a zöldterületek példamutató kialakítása, a tiszta, rendezett, virágos városkép kialakítása.

A várost a képviselők és a körzetükben lakó önkéntesek fogják bejárni, és kiválasztják az elismerésre
érdemes portákat. A díj egy Kun Éva keramikus
művész mintája alapján készült, házfalra erősíthető
kisplasztika, illetve, akik már 2011-ben vagy 2012ben is kaptak díjat, azok emléklapot vehetnek űt az év
végi ünnepségen.
A mozgalomban való részvételhez nem kell bejelentkezni, mivel a bíráló bizottság a május-szeptember
közötti időszakban a város bejárása alkalmával deríti
fel az elismerésre érdemes portákat, helyszíneket.
A mozgalom ez évi lezárására és az elismerések átadására várhatóan 2013 decemberében, a Betlehemi
jászolnál tartott ünnepségen kerül sor.

7

Kultúra

A gödöllői mozi májusi
műsora
1. hét május 2 - 8

10.00 11.30 13.00 14.30 16:00 17.30 4 – 5 –
én 16:00 – kor nem vetítjük
A Pingvinkirály 3D - Akciós 3D helyár
800 Ft! - szinkronizált angol 3D-s természetfilm
78 perc, R: David Attenborough, Korhatár: 6

Rex, a fiatal királypingvin nagy örömmel kalauzolja körbe a nézőt hazájában, az Atlanti-óceánon található, az
Antarktiszhoz közeli Dél-Georgia szigetén. Megismerhetjük szülőhelyét, a Pingvin várost, valamint unokatestvéreit,
Larry-t és Moe-t. Rex segítségével megismerjük a királypingvinek és más, itt élő állatok jeges, fagyos hétköznapjait. Rex
kalandozása során nemcsak barátra talál, de a felnőtté válás
nehézségeivel is megküzd.

19.00
A NAGY NAP - szinkronizált amerikai filmvígjáték 100 perc, Fsz: Robert DeNiro, Susan
Sarandon, Robin Williams, korhatár: 12

Felnőtt gyerekeik és barátaik legnagyobb derültségére a rég
elvált Don és Ellie Griffin kénytelen eljátszani a boldog párt
nevelt fiuk, Alejandro kedvéért. Teszik mindezt azért, mert a
fiatal vőlegény rendkívül vallásos vér szerinti anyja váratlanul
úgy határoz, hogy a fél világon átrepülve részt vesz fia esküvőjén. Az egész családnak a káosz uralta, viccesebbnél viccesebb, és félreértett helyzetek közepette kell szembenézniük
múltjukkal.

21.00
Vasember 3D - szinkronizált amerikai
3D-s sci-fi 109 perc, Fsz: Robert Downey Jr.,
Gwyneth Paltrow, korhatár: 12

Tony Stark új ellensége nem ismer határokat. Stark akkor kezd
újabb küldetésébe, amikor megtalálja ellenfele személyes világának fő megsemmisítőjét. Persze ez az út sem zökkenőmentes.
Szüksége lesz most is minden erejére, hogy szeretteit meg tudja
védeni. Hogy az ember teszi a páncélt vagy a páncél az embert
olyanná, amilyen? Erre a kérdésre Stark csak most talál megfelelő választ.

16.00
Csak 4 – 5 – én vetítjük Akciós 3D
helyár 800 Ft
Croodék 3D - szinkronizált amerikai 3D-s
animációs film 91 perc, Korhatár: 6

Croodék igazi modern család. Abban az ősi, elfeledett korban
élnek, amikor a természet még kísérletező szakaszában van:
fura lények és növények veszi körül vagy próbálják megenni
őket, és ők nem hagyják magukat. Sokáig nem dugják ki az
orrukat a barlangjukból, de egy szerencsétlen baleset következtében kénytelenek előjönni, és attól kezdve számukra csupa
kaland, meglepetés és váratlanul felbukkanó húsevő az élet.

2. hét

május 9 - 15

10.00 11.30 13.00 14.30 16:00 17.30 11 - 12
– én 16:00 – kor nem vetítjük
A Pingvinkirály 3D Akciós 3D helyár
800 Ft! - szinkronizált angol 3D-s természetfilm
78 perc, R: David Attenborough, Korhatár: 6
19.00
Vasember 3D - szinkronizált amerikai sci-fi
109 perc, Fsz: Robert Downey Jr., Gwyneth
Paltrow, korhatár: 12
21.00
Mellékhatások - feliratos amerikai
krimi-thriller 106 perc, Fsz: Channing Tatum,
Jude Law, Catherina Zeta-Jones ,Korhatár: 16

perc, Korhatár: 6

Egy szerencsés zűrzavarnak köszönhetően Tadre, a mindig
álmodozó kőművesre esik a választás: őt küldik egy perui felfedezőútra. Tad mindig is arra vágyott, hogy egy híres, kalandozó régész legyen. Álmainak beteljesülésére most mégis
lehetősége nyílik, mikor egy neves régész barátja megmutat
neki egy rejtélyes kőtáblát, amely egészen Paititi elveszett inka
városának legendás kincseskamrájába vezet.

3. hét május 16 - 22
09.30 11.00 12.30 14:00 15.30 22.00 18 - 19én 15.30 -kor nem vetítjük! Akciós 3D helyár
800 Ft!
A Pingvinkirály 3D - szinkronizált
angol 3D-s természetfilm 78 perc, R: David
Attenborough, Korhatár: 6
17.00 19.30
A NAGY GATSBY 3D - szinkronizált amerikaiausztrál film 145 perc, Fsz: Leonardo DiCaprio,
Carey Mulligan, Előzetes Korhatár: 12

A húszas évek Amerikája igazán a korlátlan lehetőségek hazája. Jay Gatsby New York-környéki luxusvillájában a fényűző
partik, a titokzatos múlt és ismeretlen eredetű vagyon embere.
Ám amikor véletlenül összeismerkedik egy szegényebb szomszédjával , neki elárulja furcsa szokásainak titkát: egész életét
arra tette fel, hogy visszaszerezze fiatalkori szerelmét . Amikor
azonban találkozik végre a lánnyal és annak férjével, a történet egészen másképp alakul.

15.30
Croodék 3D Csak 18 – 19 – én vetítjük
Akciós 3D helyár 800 Ft - szinkronizált amerikai
3D-s animációs film 91 perc, Korhatár: 6
4. hét

május 23 - 29

09.00 10.00 11.00 12.00 17.00 Akciós helyár
500 Ft
Vad Magyarország - A vizek birodalma - 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 kötődő hagyományairól, látványos képekkel, szépséges zenével,
Kulka János narrációjával.

13.00 15.00
A zöld urai 3D - szinkronizált amerikai
3D-s animációs kalandfilm 102 perc, Korhatár: 6

Az erdő mélyén különös lények élnek és furcsa dolgok történnek - mind biztos távolban az emberi szemektől. A világunkkal
párhuzamosan létezik egy eddig sosem látott dzsungelbeli civilizáció, melyben a jó és a rossz örök küzdelme folyik. Egy
csoda folytán egy fiatal lány is belekeveredik ebbe a fantasztikus világba, ahol néhány furcsa társ oldalán kénytelen keresztülverekednie magát a gonoszok csapdáin, hogy megmentse a
titkos világot és a miénket.

18.00 20.00
Halálos Iramban 6. - szinkronizált amerikai akciófilm 105 perc, Fsz: Vin Diesel, Paul
Waker, Jason Statham, Előzetes korhatár: 16
22.00
A NAGY GATSBY 3D
szinkronizált amerikai-ausztrál film 145 perc
Fsz: Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan
Előzetes Korhatár: 12
4. hét

május 30 – június 5.

Emily és Martin fényűző életet éltek, egészen addig, míg Martin belső kereskedés miatt börtönbe nem került. Négy év után
a fiatal feleséget épp úgy letaglózza férje szabadulása, mint
mikor lecsukták: képtelen örülni az együtt töltött időnek, mély
depressziója öngyilkossági kísérletbe kergeti. Emily felkeresi
Jonathan Banks pszichológust, de Emily tünetei nem változnak, Ekkor dönt úgy Banks, hogy egy új gyógyszert ír fel a
fiatal nőnek.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 22.00 1 – 2 – én
12.00 és 13.00 – kor nem vetítjük! Akciós helyár
500 Ft
Vad Magyarország - A vizek birodalma - magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn

16.00 Csak 11 – 12 – én vetítjük! Akciós 3D
helyár 800 Ft
Tad Jones csudálatos kalandjai
3D-ben - szinkronizált 3D-s animációs film 90

14:00
A zöld urai 3D
1 – 2 – án 12.00 –
kor is, - szinkronizált amerikai 3D-s animációs
kalandfilm 102 perc, előzetes korhatár: 6
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16:00 20:00
Másnaposok 3. - szinkronizált amerikai
filmvígjáték 100 perc, Fsz: Bradley Cooper,
Zach Galifianakis, Ed Helms, John Goodman
Előzetes korhatár: 12

Úgy hívják magukat: Farkasfalka. Nem mintha bármi közük
volna a farkasokhoz. Nem vadak, nem veszélyesek, a prérin
egy napig sem bírnák ki. Csak jó barátok, akik nagyon szeretnek bulizni, és nincs szerencséjük. Először egy Las Vegas-i,
azután egy thaiföldi lagzi ürügyén ütötték ki magukat. Most
nincs esküvő. Nincs legénybúcsú. Nem történhet semmi baj
elvileg. Mert ha a Farkasfalka beindul, jó eséllyel követi őket
a katasztrófa is.

18.00
Halálos Iramban 6.
szinkronizált amerikai akciófilm 105 perc
Fsz: Vin Diesel, Paul Waker, Jason Statham
Előzetes korhatár: 16

Pályázat az
Erdőkertes szép porta
cím elnyerésére
A pályázat célja, kulturált, gyommentes és virágos utcafrontok kialakításának támogatása,
a kertkultúra fejlesztése, a tisztább, élhetőbb
környezet és rendezett közterületek létrehozása.
Szeretnénk a pályázattal nyilvános elismerést
biztosítani azoknak az erdőkertesi ingatlantulajdonosoknak, akik lakókörnyezetük közterületein kulturált és magas színvonalú zöldterületeket hoztak létre, gondozásukat saját és
mindannyiunk örömére végzik.
Pályázni az Erdőkertes szép porta cím elnyerésére lehet, ahol az ingatlan előtti közterület
rendezettsége, tisztasága, gyommentessége,
fák, cserjék, virágok, gyepfelületek állapota,
gondozottsága, az utcáról is látható előkertek,
épülethomlokzatok szépítése, virágosítása, a
telepített növények összetétele, valamint azok
harmóniája egymással, a közterülettel és az
épített környezettel kerül értékelésre. A pályázatra minden erdőkertesi ingatlantulajdonos
jelentkezhet.
Jelentkezési határidő: 2013. május 15.
A részvételi szándékot jelezni a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen, vagy a
06-28/595-040 telefonszámon lehet. A jelentkezés során nevet, címet és telefonszámot kell
megadni.
A bíráló bizottság előzetes bejelentés nélkül,
május, június, július és augusztus hónapban
is elvégzi a versenyre benevezett közterületek
szemléjét, bírálatát.
Az utcafrontokról havonta készített fotók felkerülnek Erdőkertes honlapjára.
Az Erdőkertes szép porta cím elnyerőjét vásárlási utalványban, az ingatlanra kihelyezhető
emlékplakettben és elismerő oklevélben részesítjük.
Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjátadásra 2013. augusztus 20-i községi ünnepség
keretében kerül sor. A díjazott ingatlantulajdonos nevét, valamint az utcafront hónapról-hónapra történő változását megörökítő fényképfelvételeket megjelentetjük a helyi újságban
is. Szeretnénk a lakosságot minél nagyobb
mértékben ösztönözni községünk szebbé,
esztétikusabbá és barátságosabbá tétele érdekében, ezért kérjük, hogy minél nagyobb
számban jelentkezzenek, és erre beszéljék rá
szomszédaikat, ismerőseiket is.
Erdőkertes Nagyközség Önkormányzata

Sport
válogatott sPortolÓk
látogatÓban

Április 6-án szombat délután a veresegyházi asztaliteniszezők edzését két jelenlegi magyar asztalitenisz férfi válogatott játékos látogatta meg.
Pattantyús Ádám, aki jelenleg a francia St. Luis
csapatát erősíti, serdülő-ifiben a magyar ranglistát vezette. Eddigi eredményei: ifi EB csapat 3.
helyezés, Országos felnőtt TOP 12 győztes, 2013.
Magyar Bajnoka, a 2012. évi Londoni Olimpiai
résztvevője.

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, vagy a +36 20 455 8702-t!
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs
Központ B porta, sportrészleg
www. vkisterseg.hu, E-mail: akisterseg@freemail.hu

Jakab János sokszoros utánpótlás magyar
bajnok, 2004-ben Ifi Európa bajnok Egyesben és vegyes párosban (Li Binnel), 2006ban U-21t Pro Tour sorozat döntőse és
nyertese, a 2008-as Pekingi és a 2012-es Londoni Olimpia résztvevője, 5-szörös felnőtt
Magyar Bajnok. Jakab János az elmúlt két évben
a német Borussia Düsseldorf csapatát erősítette,
akikkel megnyerte a Bajnokok Ligáját, az ETTU
Kupát, a Német Kupát és a Német Bajnokságot.
A két neves versenyző a veresegyházi csapattal
közös bemelegítést követően bemutató játékot
tartott, majd tapasztalataikat, élményeiket osztották meg a házigazdákkal. Természetesen a játék
sem maradt el a programjukból, amit az autogram
osztás tett még emlékezetesebbé.

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
Dr NAGY IMRE

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

Kedves vendégek az edzésen

Alárások a példaképektől

Élménybeszámoló és oktatás

A hónap híre
Hivatalosan is
bejelentették az
útfelújításokat
Régen vártuk, de végre hivatalosan is bejelentették, hogy Pest megyében 2013-ban mellékút
felújítása valósul meg a „Térségi elérhetőség javítása a Pest megyei mellékúthálózaton” projekt
keretében, 16,6 milliárd forint értékben.
A projekt nyitórendezvényét Tökölön tartották
március 27-én, ahol ünnepi beszédet mondott
Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az eseményen Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott is részt vett.
Az utóbbi évek legnagyobb keretösszegét használhatja fel európai uniós forrásból a Pest megyei mellékúthálózat rekonstrukciójára. Az Új
Széchenyi Terv Regionális Operatív Programok
keretében összesen 16,6 milliárd forintos támogatásból erősen leromlott állapotú Pest megyei
mellékutakat újít fel 2013-ban a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus
Pest megyében, az egyes útszakaszoknál a teljes
körű felújítások általánosan tartalmazzák a burkolat megerősítését és szélesítését, a kopóréteg
cseréjét, belterületi szakaszokon a vízelvezető
árkok és buszöblök kiépítését, rekonstrukcióját,
külterületi szakaszokon az árok-padka rendezését, tartós útburkolatjelek festését és az átereszek
rendbehozatalát is.
A most induló program keretein belül 2013.
év végéig megújul a Csepel-RáckeveKiskunlacháza összekötő út, az Abony-Újszász összekötő út, a Szentendre-Pomáz öszszekötő út, a Cinkota-Zsámbok összekötő út, a
Rákoskeresztúr-Isaszeg-Gödöllő összekötő út,
a Gomba-Sülysáp összekötő út, az Aszód-Sülysáp összekötő út, a Szentendre-Visegrád összekötő út, a Vecsés-Alsónémedi összekötő út, a
Vác-Gödöllő összekötő út, a péceli bekötőút, az
Újpest-Veresegyház-Galgamácsa összekötő út, a
kóspallagi bekötőút, a Tápiószentmárton-Cegléd
összekötő út és az Újhartány-Sári összekötő út
egy szakasza, valamint a 1111-es és 1112-es jelű
mellékút kereszteződésében, a pomázi körforgalomnál található útszakasz.

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

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

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu
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Pr
hasznos nyári időtÖltÉsek
Még néhány hét és újra itt a nyári szünet! Ami a gyerekeknek és a tiniknek egy örömteli várakozás,
az sok szülőnek fejtörést okoz: hogyan szervezzem meg a gyerek nyarát úgy, hogy az hasznos is
legyen, ne csak kellemes.
Évről évre sok lehetőség adódik erre, Veresegyházon nagy hagyománya van a nyári táboroknak
és tanfolyamoknak. A Heuréka Nyelviskola is ebben segíti a fiatalokat és a felnőtteket is. A gyerekek számára ez már a kilencedik nyár, hogy együtt táborozhatnak Jutka nénivel, Zoli bácsival és
Frankkel, akiket a városban sokan ismernek és szeretnek. Táborozóink visszatérő vendégeink, de
néhány hely mindig akad az új felfedezőknek is :) Sok játék, sport és kézműveskedés, színjátékok
és mesék – persze minden angolul és reméljük, hogy idén már németül is, hiszen fontos, hogy a
tanórákon tanultak értelmet nyerjenek a játékok során a gyerekek életében.
A tinik és a felnőttek pedig kihasználhatják azt, hogy néhány hét alatt egy-egy intenzív nyelvtanfolyam során akár egy teljes tanév tananyagát megtanulhatják, néhány hét alatt felkészülhetnek egy
nyelvvizsgára és nyelviskolánkban le is tehetik a nemzetközileg is elfogadott TELC nyelvvizsgát.
A HEURÉKA NYÁR – tizedik éve Veresegyházon – várja a nyári hasznos időtöltésre vágyókat.
Jelentkezni bármeddig lehet, de 2013. május 10-ig 15-20% kedvezményt is biztosítunk!
Érdeklődni lehet: Heuréka Nyelviskola, Veresegyház, Köves u. 2/a. www.heurekanyelviskola.hu vagy telefonon a 06-28-384-643 vagy a 06-30-746-7138 számon.
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2530, FINY: 00557-2009

GOOD
DENT
FOgOrVOSI mAgáNrENDElŐ

APRÓHIRDETÉS
Őrbottyánban 1-2-3 szobás lakások kiadók. Ár: 50 000
Ft-tól. Telefon: 30-949 2954

gyErmEK éS FElNŐTT FOgáSzAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

Dob oktatás Veresegyházon! Telefon: +36 20 9230 218

A hónap híre

FOgSzABályOzáS

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

VErESEgyHáz (cSONKáS) HéTVEzér u. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

megkezdődik
a járdaépítés

NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
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
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Csomád forgalmas főútján régóta esedékes
már egy biztonságos járda létesítése. A várt
beruházás ideje most érkezett el, sőt, nemcsak
járda, hanem két gyalogátkelőhely is épül a
veszélyes útszakaszon. Mivel pályázati lehetőségre hiába várt az önkormányzat, a település
vezetése úgy döntött, nem várnak tovább, és
önerőből fedezik a járdaépítést.
A József Attila utca bal oldalán lévő járda, a
Kossuth út elején a Táncsics közig új járda
szakasz, illetve két gyalogátkelőhely építését
Csomád Község Önkormányzata megrendelése alapján a megbízott kivitelező 2013. április
24-én kezdi meg. A beruházáshoz a Magyar
Közút Nonprofit Zrt., mint a közút kezelője,
megadta a szükséges hozzájárulást.
A járda építése során a helyenként meglévő
különböző burkolatú és minőségű járdaszakaszokat elbontják, és a járda teljes hosszán új
viacolor burkolatú járda kerül megépítésre.
Az építés során időlegesen forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Visszatekintő
Takarítás Föld Napjára
A Föld Napja, április 22. alkalmából a Kistérség szinte minden településén szemétszedő
akciókra került sor. Veresegyházon április 21-én takarították
ki a várost lelkes civilek, majd
délben, munka végeztével közös asztalhoz ültek a tóparton.
A várostakarításhoz több egyéb
program is kapcsolódott, az ifjúsági házban például az udvart
rendezték, szépítették ezen a
napon.

Föld Napja a Köz-Pont ifjúsági házban

Tanárok fellépése a zeneiskola koncertjén

Harcművészet minden fokon
Április 13-án a keleti harcművészettel ismerkedhettek meg a látogatók a Mézesvölgyi Általános
Iskolában Veresegyházon. A bemutatón gyerekektől a mesterekig
számos sportoló tudását megcsodálhattuk, és sokan maguk is kedvet kaptak, hogy csatlakozzanak
valamelyik harcművészeti ág követőihez.
Harcművészeti bemutató a Mézesvölgyi iskolában

Gréta Szépségszalon
Szolgáltatásaink

Bejelentkezés: 06-28-503-430

� �

Véget ért a tanév

(Egész nap)

•
FODRÁSZAT: nôi, férfi és gyermek;
KOZMETIKA:
MIKRODERMABRÁZIÓ: frissebb, egészségesebb,
simább bôr!
DERMIONOLÓGIA-OXIGÉNNEL a frissességért
(Könnyû végtagok, jó közérzet, feszesebb bôr,
gyorsabb fogyás, azonnali eredmény)
SZEMPILLA GÖNDÖRÍTÉS, TARTÓS TESTCSILLÁMTETOVÁLÁS
TARTÓS SZÔRTELENÍTÉS (kar, láb, hát) 45 Ft/villanás
VIBRÁCIÓS TESTTRÉNER (rezgôpad): 8.600 Ft/hó
MÛKÖRÖM, JAPÁN MANIKÛR, PEDIKÛR
EU-KONFORM egészséges, Magnum Exclusive 60 csöves
szolárium
GYÓGYÍTÓ ÉS FRISSÍTÔ TESTMASSZÁZS
•

� �

Üzlet: Szada, Dózsa Gy. út. 98. (Fô
(Fô út,
út, templomoknál)
templomoknál)
Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14
Kedvezô árakkal, alapos munkával várunk szépségszalonunkban!

Figyeljétek kiemelt akcióinkat!

www.gretaszalon.hu

Zeneiskolások koncertje

A Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskolában
már elbúcsúztatták az idei tanévet –
természetesen muzsikával. Tudásukat
megmutatva tavaszi koncertet adtak
a növendékek a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központban április
21-én. A koncerten a zeneiskola tanárai
is felléptek.

Vászonképre családi fotót, festményt!
AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT

VÁSZONKÉPET

artmarket.hu

06-30/ 676-9677

+36 30 638 8087

akár már 4990 Ft-tól

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

