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Az akció 2013. július 1-től 31-ig
vagy a készlet erejéig érvényes.
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A mentésben részt vevők beszámolóját
az 5. oldalon olvashatják.
(Fotó: Gyetván Nándor)
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1956 Ft

Június elején szinte az egész ország
megmozdult, hogy a Duna sosem látott mértékű áradása ellen védekezzen. Veresegyház Önkormányzata
nemcsak adománnyal, hanem önkéntesei és a Gamesz munkatársai révén
kétkezi és technikai segítséggel is
hozzájárult az ár elleni küzdelemhez Nagymaroson. Napokig állták
a sarat a legnehezebb körülmények
között, amíg végül a legkritikusabb
estén a katonaság vette át az irányítást a területen.
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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_julius.indd 1

KÉPVISELET
 lakásbiztosítás
 gépjárműbiztosítás
 nyugdíjelőtakarékosság
 gyermekjövő, tandíj

NYÍLT

 utasbiztosítás
 kárbejelentés
 meglévő szerződések átnézése

2112 Veresegyház, Szadai út 7.(CBA Bevásárlóház)
Nyitva tartás: H,Sz,Cs: 9-13, K,P: 14-18
Kerekes Ferencné 06/20/264-7446
Email: andrea.kerekes@tanacsado.generali.hu

Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből,
videók,
fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
2013.06.20.
16:10:44

Visszatekintő
Komáromi kultúra-túra

Veresegyházi kiállítás a komáromi
Limes Galériában

Június 14-én ismét a határon
túlon mutatkoztak be a Kistérségben élő művészeink: szép és
színvonalas kiállítás keretében a
mesés komáromi Limes Galériában. A tárlatot ezúttal is Klement
Zoltán rendezte el a csodálatos
hajdani ferences templomban,
amely ma a város egyik népszerű kiállítótermeként közismert. A
tárlaton, melyet Kozák Csaba művészettörténész nyitott meg,
Kun Éva, Mitsui Sen, Megyeri László, Illés Muszka Rudolf, Veress Enéh, Mezősi Eszter, Márton László, Mizser Pál és Tóth Lívia munkáit ismerheti meg a komáromi közönség a július 31-ig
nyitva tartó kiállításon.

Dr Szász László, Kelemenné Boross Zsuzsa és Szendrő Szabolcs
hegymászó, akinek tájképeiből kiállítás nyílt az Udvarház Galériában
Veresegyházon

A művészdelegáció

Esőben zajlott a veresi pályán az Autórodeó tavaszi fordulója, de szép hazai
eredmények születtek

Körmenet, Vácrátót, máj.26.

Június 16-án megkezdődött a hagyományos Miénk itt a tér nyári programsorozat Veresegyház főterén

Gyermeknap az ÉVÖGY szervezésében, a Fenyvesben

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

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI FÖLDHIVATALA

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2013. június 13. napjától kezdve Váckisújfalu
település már nem a Gödöllői Járási Földhivatal, hanem Váci Járási Földhivatal illetékességi területéhez tartozik.
Váckisújfalu települést érintő beadványaik tekintetében tehát a Gödöllői Járási Földhivatal a
fenti időponttól kezdve nem járhat el, ezekben
az ügyekben intézkedést, döntést nem hozhat.
Fentiek a folyamatban lévő ügyek esetében is
irányadóak, vagyis a Gödöllői Járási Földhivatalnál korábban megindított, de még be nem
fejezett ügyekben is az eljárás folytatására és
az érdemi döntés meghozatalára a Váci Járási
Földhivatal lesz kizárólagosan jogosult. Ezen
ügyekben a fenti napot követően felvilágosítást kizárólag a Váci Járási Földhivatal adhat.
Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti
naptól kezdve, Váckisújfalu települést érintő földhivatali beadványaikat már a Váci
Járási Földhivatalhoz nyújtsák be, illetve
oda címezzék.
A Váci Járási Földhivatal elérhetőségei:
Cím: 2600 Vác, Káptalan u.1-3.
Postacím: 2601 Vác 1. Pf.: 41.
Telefonszám: 06-27-315-262, 315-284
Faxszám: 06-27-501-455
E-mail cím: vac@takarnet.hu
Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy
a fenti napot követően, a Gödöllői Járási Földhivatalhoz érkezett, Váckisújfalu települést
érintő beadványaik tekintetében - illetékesség
hiányából fakadóan – hatóságomnak az iratok
áttételéről kell gondoskodnia. Ez az ügyintézés idejének elhúzódásához vezet, mely késedelem a Váci Járási Földhivatalba történő közvetlen iratbenyújtással elkerülhető.
Budapest, 2013-06-03
Tisztelettel és megértésüket köszönve:
Pazsiczki Imre - hivatalvezető

Vidám volt a
vácrátóti Juniális
A Veresegyházi Kistérség Idősügyi Tanácsa rendezésében június 8-án 9 órától került megrendezésre az idősebbek juniálisa, immár hagyományt
teremtve az előző évi erdőkertesi rendezvény után
ezúttal most Vácrátóton.
A Kistérség településein élő idősebb emberek,
nyugdíjasklub-tagok, összesen mintegy 80-90 fő
vett részt a rendezvényen.
A Kistérségi Tanácsot a szervezet titkára, dr Pásztor László, Erdőkertes Polgármestere képviselte.
Ügyességi vetélkedő, főzőverseny, a nyugdíjas
klubok tagjainak vers, ének, mese előadása emelték a hangulatot, melyhez hozzájárult a ragyogó
idő, valamint Vácrátót Önkormányzata nyugdíjas
klubja vezetőjének, Papp Mikósnak áldozatos tevékenysége.

Kistérségi oldal
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

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

Az ügyességi versenyt Galgamácsa csapata nyerte Vácrátót és Csomád előtt, míg a főzőverseny
első helyezettje Szada, második Galgamácsa, harmadik a Te+Én csapata lett. A nyertesek emléklapokat, a főzőverseny helyezettjei emléklapokat és
serlegeket kaptak. A műsorban szereplők szintén
emléklapot vehettek át az elismerés jeléül.

Beszédjavító Általános Iskola
Erdőkertes, Mikszáth K. u. 29.

A résztvevőket Petrik Balázs parodista szórakoztatta, és Chmelik Imre zenész biztosította a talpalávalót.

OKMÁNYIRODA - Pest megyei Kormányhivatal Gödöllő járási kirendeltsége

A visszajelzések szerint a rendezvény sikeres
volt, nagyban hozzájárult egymás megismeréséhez, a kapcsolatok ápolásához. A jövő évben ismét másik kistérségi településen rendezzük meg
a találkozót!
Köszönetemet fejezem ki a támogatásért valamennyi kistérségi önkormányzatnak.
Nagy Miklós
Veresegyház Kistérség Idősügyi Tanácsa elnöke

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ
nappali klubjának hírei
A klub tagjai több programon is részt vettek az utóbbi hónapban. Közösen ünnepelték az Anyák
napját és köszöntötték egymást.
Meglepetés vendégük volt az erdőkertesi Óvoda Nyitni kék csoportja A szadai alapellátási Központ
nyugdíjas klubvezetője meghívott bennünket egy ismerkedési délelőttre , melyet elfogadtunk és
nagy meglepetésben volt részünk!!
“Bőséges vendég szeretetet kaptunk mely nem csak a szívünknek , hanem a gyomrunknak is jól
esett”” Ezenkívül kirándulni voltunk Gödöllőn, megtekintettük a Királyi kastélyt Őrbottyánban
meglátogattuk Gombos Miklós harang öntödéjét, ami szintén nagy hatással volt a csapatra. Nyárra
is tervezünk hasonló kirándulásokat, zenés juniálist is szeretnénk tartani.
Minden alkalmunkra szeretettel várjuk továbbra is Tisztelt tagjainkat és örülnénk ha új tagok is
csatlakoznának hozzánk “Nálunk mindég Történik valami”

kistérségi társulás munkaszervezete

2112 Veresegyház, Fő út 35.
Kistérségi Központ

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

járási gyámhivatal
2112 Veresegyház, Fő u. 104.
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

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.
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Civilek
tinÉdzSErEK VároSa
AKTíV FIATALSág, AKTíV PoLgáRSág - JoBB éLeT!
“Szóljatok bele! Legyen Veresen középiskola? Mi legyen a vonat-és buszközlekedéssel? Gördeszka-pálya, vagy BMX-park kellene? WiFi a köztereken? Mit szeretnétek másként? Mit tennétek ezért? Gyertek el! “
A fenti felhívás is olvasható volt annak a programnak a beharangozóján,
ahol végül tucatnyi tizenéves és szülei, testvérei vettek részt. A veresegyházi Köz-Pont Ifjúsági Ház ( MOP KKA Támaszpont) rendezvénye május
utolsó napján, egy esős-viharos péntek délutánra esett. Jóllehet az időjárás
nem volt kedvező, mégsem vette el a fiatalok lelkesedését, akik a Fő u. 68.
sz alatti közösségi házában gyűltek össze. A rendezvényre a Támaszpont
aktivistái és támogatói mellett meghívást kaptak az Önkormányzat képviselői is, akik azzal a címmel és céllal: „Szóljatok bele”, kötetlen beszélgetést
folytattak a város fiataljaival az igényeikről, ötleteikről, arról, hogy milyen
városban szeretnének élni, min kellene változtatni, hogyan vezetnék a várost, vagy éppen az országot. Korábban Pásztor Béla polgármester, most
pedig Borgulya Rita képviselő és Tóth Gyula, a városi Kábítószer Ellenes
Fórum összefogás vezetője jöttek el, és fogadták, jegyzetelték és átbeszélték
a fiatalokkal a javaslatokat. Ezek között volt szabadtéri rock-koncert igénye,
mozi, vagy filmvetítési igények, a tóhoz is kimenő tömegközlekedési járat,
és még sok más szabadidős tevékenységet említettek.
Érdekes játék volt, hogy hogyan és mit mutatnának be egy Veresegyházra
érkező fiatalnak a városból. Jól látszott, hogy minden csapat mást és mást
emelt ki a város izgalmas helyszíneiből, mást és mást tart fontosnak és értékesnek, a fagyizóktól kezdve a tavakig, a kisvonatozástól az éjszakai túrákig
sok minden szóba került. A fiatalok jelezték, hogy nem csak kívánságaik
vannak, de aktívan részt is vennének a megvalósításban. Az aktivitásukat jól
jelzi, hogy 19 órától a közösségi ház udvarán a Föld napján önkéntes munkával felépített színpadon egy, a tinédzserekből álló csapat – Flash Bang
- rock koncertjére került sor.
A helyszín és a KözPont szervezésében egyébként a “beleszólós” program
előtt egész héten pörgő programok voltak a klubházban, az Ifiúsági Művészeti Hetek keretében.
Már május 26-án, vasárnap meglepődhettek a város központjában járók

MegHíVÓ
Szeretettel meghívjuk
a Veresegyházi Kistérségben élők apraja nagyját
2013. június 29.-re

Az erdőkertesi Ifjúsági Tábor 15. Ünnepélyes Megnyitójára
Programunk:
15.00 óra: dr. Pásztor László polgármester ünnepélyes köszöntője
15.20 óra: Ünnepélyes zászlófelvonás és tortakínálás
15.30 óra: VISION Hip-Hop táncegyüttes bemutatója
15.40 óra: Őrbottyáni nyugdíjas klub műsora
15.50 óra: ZBC Erdőkertesei kihelyezett Boksz Klub sportbemutatója
16.10 óra: IPPON KENDO Sport Egyesület bemutatója
16.25 óra: ERIANA Hastánccsoport műsora
16.45 óra Barta Tóni bábszínházának műsora: Paprika Jancsi vásári
bábjátéka
17.30 óra: Veresegyházi kutya suli bemutatója
A program során ugráló vár, arcfestés várja a vendégeket!
A nap végén birkapörkölttel kínáljuk meg a velünk ünneplőket!
Belépés díjtalan!

A felruházott oszlop a Fő úton

A résztvevők feljegyzései

azon, hogy a Fő úton a kandeláberek új arcot kaptak! Voltak kartonpapírból, egyéb anyagokból készített ötletes természet-és egészségvédelmi felhívások, vicces installációk, és az egyik oszlop kötött színes ruhát is kapott,
amit a mai napig meg lehet tekinteni és akár simogatni. Nagyon sok munka
lehetett, most mindenki örömére Veresegyház közepén díszeleg, egy ifjúsági
aktivista szülő,Tünde jóvoltából.
Lezajlott egy hagyományteremtőnek szánt program is, még az önkormányzattal való egyeztetés előtt, május 26-án, Veresegyházi Ifjúsági Művészeti
Nap néven, teljes egészében a fiatalok szervezésében, de az önkormányzat
és a KözPont anyagi támogatásával. Az ifjúsági ház önkéntesei és a szülők mentorálták a rendezvényt. Volt fotópályázat, képzőművészeti kiállítás,
sport, játék, csocsózás, vetélkedők, játék, és a végén igazi, kihangosított
koncert, a most érettségiző önkéntes, Lebek Bence együttese lépett fel, Őrbottyánból. Ezzel a mini projekttel készültek a Fiatalok Lendületben programra, amire pályázatként be is adták ezt a rendezvényt. Persze, jóval bővebb formában, meghívott előadókkal, még több programmal, még nagyobb
célközönséggel. Ezen a héten minden nap tájékoztatókat lehetett meghallgatni az európai lehetőségekről, programokról fiataloknak, az EVS-ről, ami
nem más, mint az Európai Önkéntes Szolgálat. Volt beszámoló az ifjúsági
csereprogramokról, amikre már most nyáron indulnak fiatalok a Kistérségből, és lehetett tájékoztatást hallani a szintén sok lehetőséget nyújtó Fiatalok
Lendületben programról is.
Kiss Viktória, a Ház egyik önkéntes üzemeltetője, vezetője így összegezte
a rendezvényt: “A pénteki záró rendezvény nagyon jól sikerült , jól éreztük
magunkat, és rengeteg ötlet felmerült, most küzdünk, hogy meg is valósuljon! Köszönöm mindenkinek, aki ott volt, a klassz ötleteket, a meghallgatást, a lelkesítést, a zenét és mindent!”
Nyáron egyelőre pénteken délután 16 órától vagyunk nyitva, az ún. nyári
bulik keretében, este hét órától, leginkább 15 év felettieket várjuk. Ilyenkor,
esténként az Ifjúsági Házban lesz zene, tábortűz, sütögetés, lazulás, foci,
csocsó, és persze jó társaság…
Ha valaki baráti társasággal jönne vagy születésnapi, érettségi, felvételi
bulit tartana, szeretettel ajánljuk számára a kedvezményesen és jutányosan
kibérelhető klubhelyiséget!
Lejegyezte: Fülöp Hajnalka
Bővebb információ a programokról, lehetőségekről, elérhetőségekről:
www.tamaszpont.net
Facebook-on: Köz-Pont Ifjúsági Ház
Tamaszpont.mop.kka@gmail.com
Dérné Kiss Viktória: 06-30/432-40-24

A hónap híre
Készen állnak a közösség
lámpásai
Megkapta tanúsítványát a VGYKE által kiképzett 19 közösségi mentor május végén.
Az oklevélen kívül mindannyiuknak egy-egy
lámpást is átnyújtottak az egyesület vezetői, mert júniustól a közösség lámpásaiként
elkezdik építeni a szolidaritás kis szigeteit.
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A közösségi mentorok öt hónapos, intenzív és
komplex képzése május végén fejeződött be: az
EU támogatásával létrejött program résztvevői
többek között közösségi alapkompetenciákat,
közösségépítést, közösségi forrásteremtést és
látássérülteknek szóló informatikai ismereteket
tanultak, illetve szupervízióban is részt vettek.
A kiképzett mentorok immár az egyesület alkalmazottaiként keresik fel saját kistérségüket, ahol

a helyi igényeknek megfelelően felkutatják, közösséggé formálják az ott élő vak, gyengénlátó
és más fogyatékos embereket. A mentorok feladata nemcsak ezen közösségek összetartása és
működtetése, hanem érdekeik megjelenítése és
képviselete a többség, illetve az önkormányzat
felé. A mentorok így hozzák létre lépésről lépésre a szolidaritás kis szigeteit, ahol a fogyatékos személyek életminősége ugrásszerűen
javul, társadalmi integrációjuk valósággá válik.

A hónap témája
Veresegyházi legények a gátakon
Összefogás az árvízben bajba jutottakért
Veresegyház, bár tavai és patakjai is vannak, nem
szenvedett még sosem árvízkárt. Most mégis –
vagy talán épp ezért – az elsők között indultak önkéntesek és adományok a bajban lévő települések
és területek irányába.
Az idei rekord árvíz a Dunán a veresegyháziakat
és a környékbelieket nem hagyta érzéketlenül.
Az előző nagy árvizek idején is segítő csapat
kezdeményezésére Pásztor Béla polgármester
június elején felvette a kapcsolatot Nagymaros
polgármesterével, és felajánlotta segítségüket. A
Dunakanyarban lévő, a veresiek számára is vonzó
kirándulási célpontként ismert kisváros vezetése
jelezte, hogy azonnal szivattyúkra és kezelőkre
lenne szükségük az ideiglenes gátak védelme miatt. A civilekből álló segítőcsapattal kapcsolatban
pedig abban állapodtak meg, hogy szükség esetén
1 órán belül indulnak segíteni.
A Duna nagymarosi tetőzése előtt pár nappal az
interneten – a város honlapján és
Facebook oldalán is megjelent a felhívás, hogy
olyan veresegyházi és környékbeli
lakosok jelentkezését várják (elérhetőségük megadásával), akik tudják vállalni, hogy a riasztástól
számított egy órán belül el tudnak indulni Veresegyházról Nagymarosra kétkezi segítséget nyújtani az árvízi védekezésben.
A tetőzés napján jött is a segélykérés, a csapat pedig elindult. Egész nap homokzsákokat pakoltak,
azokból építették, magasították a gátat, amin átátszivárgott, vagy még erősebben átzúdult a víz
– számolt be az emberfeletti munkáról az egyik
önkéntes. Sokszor saját biztonságukat is kockáztatták, hisz a gátakon billegve, csúszkálva, munkagépek között, a nagy víz közvetlen közelében
dolgoztak.
Sokszor életveszélyben dolgoztak
Önkéntes tudósítónk nem árvízvédelmi szakember, ahogyan a többiek sem, mégis egy emberként tudták, mi a dolguk. - Nagyon éreztük az
elemek erejét, a víz nagy erővel nyomta a gátat,
mi is tudtuk, hogy milyen nagy veszélyben vannak a közeli házak, utak, és persze, főleg az emberek, ezért megsokszorozódott az erőnk, még a
vékony hölgyek is kitartóan dolgoztak. –mondta
Ferenc. - Nem volt szükség vezénylő parancsnokra, ha megjött az autó a következő szállítmány
homokzsákért, minden vezényszó nélkül azonnal
mozdult mindenki, és ARRA A HELYRE indult,

Nagymaros házait próbálták védeni

AHOL A LEGNAGYOBB SZÜKSÉG VOLT
RÁ! Nagyon jó volt tapasztalni az önszerveződést! Ez valami ősi ösztön lehet! – morfondírozott a szintén árvízi önkéntesként dolgozó Tóth
Gyula, a veresegyházi KEF vezetője, akiből az
őszinteség is árad: - Érdekesek lehetnek a mozgató rugók is. Az ösztönös segítőkészségen kívül
engem pld. még az is motivált, hogy a legközelebbi sörözésen rosszul éreztem volna magam, ha
kimaradtam volna a «buliból». A GAMESZ három nagyteljesítményű – és nagy
értékű – szivattyúval, annak felállításával, szakszerű kezelésével és felügyeletével is hozzájárult a nagymarosi védekezéshez. Nagy József
Attila lapunknak elmondta: a védekezésben az
volt a feladatuk, hogy a rájuk bízott 100 méteres
gátszakaszon (ahol az ideiglenes gát magassága
több mint két méter volt), az összes beszivárgó,
feltörő vizet minél előbb emeljék vissza az áradó
Duna medrébe. A több napon át tényleges életveszélyben dolgozó Gameszos kollégák nevét
mindenképpen érdemes megjegyeznünk: Hegyes
Péter, Teréki Sándor, Kapcsos István, Kálmán
István, Gozdán László, Bartók Tibor, MolnárAttila,
Márton János.
Sportolók is zsákoltak
A felnőtt önkéntesek és gameszesek mellett fiatal
sportolóink, a triatlonosok is részt vettek az árvízi mentésben. A triatlon egyébként egy amúgy is
embert-gyereket- próbáló sportág, de ők - és szüleik, edzőik- még ennél is többet vállaltak, le a
kalappal előttük!
Szegedi Attila, a veresegyházi triatlonosok vezetője így foglalta össze a történetet, a Kistérség
újság kérésére:
- Június elején, hallva az árvízi híreket, többünkben felmerült, hogy segítsünk a védekezési
munkákban. Pataki Péter volt az, aki tiszteletre
méltóan elsőként kimondta ezt a gondolatot, amikor június 5-én a csapatnak küldött kör emailben
feltette a kérdést: „Szerintetek nem lenne helyünk
a gáton pl. szombaton este?” A levél megírását követően rövid időn belül kialakult az a pár
fős csapat, akik végül június 8-án Nagymarosra
utaztak, hogy ott segítsenek homokot zsákolni és
magasítani a gátakat. A helyválasztásban szerepet játszott, hogy atlétika edzőnk, Szalma Róbert
nagymarosi kötődésű, így egyértelmű volt, hogy

itt próbálunk munkánkkal közreműködni a kármegelőzésben.
Miután Pataki apuka bejelentkezett a védekezési
munkák helyi irányítójánál, a helyszínre érkezve
a Tavasz utcához irányítottak bennünket, ahol a
parti házak már vízben álltak és a parttal párhuzamos Váci úton közel embermagasságban állt
a homokzsákokból épített védmű, amit a közeli
tetőzés miatt folyamatosan magasítottak. Feladatunk az volt, hogy a háromtengelyes utánfutóval
érkező „homokhegyek” zsákolásában, illetve
a kész zsákok teherautókra pakolásában, majd
lerakodásában, illetve a gát magasításában működjünk közre. A helyszínen rengeteg helybéli,
rendőr, tűzoltó, rab és önkéntes dolgozott, akik
a munkát önszerveződő módon végezték, azaz
anélkül ragadtak lapátot, zsákot, vagy alkottak
csatárláncokat, hogy arra bárki is utasította volna őket. Senkinek nem kellett megmondani, hogy
mi a feladat, úgy éreztük, hogy mindenki magától
megtalálta azt, amivel segíthet. Az összefogásra
jellemző, hogy többször tíz köbméternyi homokot
alig negyven perc alatt zsákoltak be és raktak gépjárműre a jelenlévők.
A Trimackók árvízi munkásai voltak ezen a napon: Pataki Péter és fiai: Andris és Berci, Szalma Róbert, Gyarmati Norbert és fiai: Marci és
Ede, Bujdosó Gábor, Katona Zsolt és fia Ádám,
Diószegi Zoltán és felesége Emese, Kiss László,
Palkovics Áron, Földi Krisztina és Jankov István,
valamint fiaik: Máté és Milán.
Segítség a helyreállításban is
Végezetül vasárnap, június 9-én, késő éjjel Pásztor Béla polgármester személyesen is megnézte a
védekezési munkát, majd a végsőkig elcsigázott,
de boldognak látszó és az árvizet sikerrel megfogó csapat néhány tagját visszahozta Vácra az autóikhoz.
A további árvízi segítségnyújtásról (adományok
gyűjtése, elszállítása, stb. ) már elindult egyeztetés a közösségi oldalon is, többen felajánlottak
bútort, tárgyi adományt. Azok elszállításáról még
nem történt egyeztetés helyi szinten, de a www.
joszolgalat.hu oldalon mindenféle felajánlást
gyűjtenek és koordinálnak, érdemes megnézni. A
helyi családsegítő pedig helyieknek juttatja el a
felajánlásokat.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy Veresegyház
Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
81/2013. (VI.11.) számú határozatával úgy döntött, hogy az árvízkárok enyhítésére 5.000.000 Ft
támogatást nyújt a tartalékkerete terhére.

Gát homokzsákokból a házaktól pár méterre.
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Gazdaság

Ellenőrizték Őrbottyán gazdálkodását

Az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett Őrbottyán Önkormányzatának belső ellenőrzésére
vonatkozóan. A vizsgálat eredményét június 19-én hozták nyilvánosságra, elektronikus sajtótájékoztató keretében.
Főbb megállapítások
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2011-ben a belső kontrollrendszeren belül a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, az információs és kommunikációs
rendszer, valamint a monitoring rendszer kialakítása nem, a kontrolltevékenységek kialakítása részben
felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az összesített értékelés alapján a belső kontrollrendszer kialakítása nem volt megfelelő, amely kockázatot jelent az Önkormányzat tevékenységeinek szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása során.
A Polgármesteri Hivatalban 2011-ben az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadásokkal, az állományba nem tartozók megbízási díjaival, valamint a külső szolgáltatók által
végzett karbantartási, kisjavítási munkákkal kapcsolatos kifizetések során – mindhárom területen és
összességében – a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő szakmai teljesítés igazolás és utalvány ellenjegyzés belső kontrollok működésének megfelelősége gyenge volt. Az ellenőrzés az ellenőrzött tételek vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkeztére utaló
adatot, tényt nem állapított meg, azonban a kulcskontrollok jogszabályi előírásoknak nem megfelelő,
gyenge működése miatt fennáll a hibák bekövetkezésének kockázata. A korábbi ÁSZ ellenőrzés – a
kötelezettségvállalások ellenjegyzésére és az utalvány ellenjegyzés során elvégzendő, folyamatba épített ellenőrzési feladatok teljesítésére – tett javaslatait nem hasznosították, ami a hibák ismétlődéséhez
vezetett. Az ellenőrzésekben kiválasztott kulcskontrollok az integritás szempontjából lényeges csalás
és korrupciós kockázatok megelőzésében, illetve feltárásában is hangsúlyos szerepet játszanak, így az
ellenőrzési tapasztalatok megosztásával hatékonyabbá válhat a korrupció elleni fellépés. A nem megfelelően szabályozott és működtetett belső kontrollok korrupciós kockázatot is hordoznak.
A belső ellenőrzés működése 2009 és 2011 között nem volt eredményes, mert a belső ellenőrzés szabályozása és működése az összegző értékelés alapján az ellenőrzött időszak egészét tekintve a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg, és ellenőrizték ugyan a belső kontrollrendszer kialakításának
szabályozottságát, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásához kapcsolódó belső kontrollok működését,
azonban a belső ellenőrzés javaslatai csak részben hasznosultak, mert a jegyző nem megfelelően intézkedett a feltárt hibák kijavítására. Mindezek hozzájárultak a számvevőszéki ellenőrzés során is feltárt
szabályozási hiányosságok, hibák ismétlődéséhez.
Az Állami Számvevőszék javasolta a polgármesternek, hogy a – zárszámadással egyidejűleg – az
éves ellenőrzési jelentést terjessze a Képviselő-testület elé; készítse el a jegyző munkaköri leírását, a
kötelezettségvállalásokra az előírt jogszabályi rendelkezések betartásával kerüljön sor; kísérje figyelemmel az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségét, és intézkedjen a belső kontrollrendszer
kialakítására és a belső ellenőrzés működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartásával, valamint a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés kontrollokkal összefüggésben
a számvevőszéki jelentésben rögzített hiányosságok és szabálytalanságok tekintetében az esetleges
munkajogi felelősséggel kapcsolatos körülmények kivizsgálásáról
Az Állami Számvevőszék javasolta a jegyzőnek, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítsa ki a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs
és kommunikációs rendszert, valamint a monitoring rendszert; az operatív gazdálkodás működésbeli
hibáinak megelőzése, feltárása és kijavítása érdekében intézkedjen a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok jogszabályokban előírtaknak megfelelő működéséről, továbbá a belső ellenőrzés szabályszerű és eredményes működtetéséről.

A hónap híre

Nyílt napon mutatta be a fejlesztéseket a botanikus kert
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség immár második alkalommal hirdetette meg az Uniós Fejlesztések nyílt napja elnevezésű rendezvénysorozatát, melyen több mint 60 izgalmas hazai fejlesztés mutatkozott be a nagyközönségnek.
A rendezvény keretében országszerte számos olyan beruházást láthattak az érdeklődők, amelyek
egyébként zárva vannak a nyilvánosság előtt, vagy csak belépőjegy megvásárlása esetén tekinthetők meg. A nyílt nap keretében bejárható intézmények között egyaránt volt kulturális, turisztikai,
tudományos célú, vagy épp infrastrukturális fejlesztés is. A nyílt naphoz a vácrátóti botanikus kert
is csatlakozott. Az érdeklődők díjtalan vezetett séta keretében megtekinthették a kert nevezetesebb
helyszíneit és a projekt segítségével megvalósult, gyűjtemény megőrzést célzó fejlesztéseket.
A program sikeresen zárult, a látogatóktól pozitív visszajelzések érkeztek mind a nyílt nappal, mind
a fejlesztésekkel kapcsolatban. A Nemzeti Botanikus Kert Vácrátóton több mint 12 000 fajt és fajtát őriz. Ez az élőnövény-gyűjtemény felbecsülhetetlen értékű nemzeti kincs, melynek gondozása
és fenntartása hatalmas feladat, felelősség és kötelesség. “A vácrátóti nemzeti gyűjteményes kert
fejlesztése” (KMOP-3.2.1/B-09-2009-0001) projekt lehetővé tette a fenntartáshoz szükséges körülmények javítását, azok biztosítását.
Közel 210 millió forintos fejlesztés vált valóra, amely során többek között új növényfajok ültetésére,
az idős fák ápolására, a gyomosító növényfajok visszaszorítására, az öntözőrendszer és a tórendszer zsilipjeinek felújítására nyílt módunk. A speciális növénygyűjtemények védelmét a kerítések
és élőhely-védelmi korlátok lecserélése szolgálja, a botanikus kertek egyik fontos feladatát, az ex
situ (élőhelyen kívül történő) növénymegőrzést pedig a felújított holland- és mélyágyak biztosítják.
A botanikus kertben már lezajlottak a felújítási, átépítési munkálatok, így júniusban már a két üvegház is a megszokott időpontokban látogatható.
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Folytatódik a
meglepetés
sorozat

Szülinapi dekoráció a Szada Centerben
A Szada Center számos, a vásárlóknak nyújtott kedvezménnyel és ajándékokkal ünnepelte
meg nyitásának 6. évfordulóját, ám a születésnap elmúltával sem áll meg az ajándéközön
– amit természetesen a vevők kapnak az áruháztól!
Aki szereti a meglepetéseket, bátran látogasson hát el a térségi CBA üzletek legnagyobbikába, Szadára, ahol bizonyos összeg feletti vásárlásnál a pénztárnál meglepetés-ajándékot kap.
A nyári hőségben a szadai és a többi üzlet árukínálata is a szezonnak megfelelően alakul:
hiába fogy a szokásos mennyiség sokszorosa
a kánikulában ásványvízből és sörből, mégis
bőséges a választék, és mindig kínálnak akciós
termékeket is. A legolcsóbb ásványvíz például
1.5 literenként mindössze 42 forintba kerül.
A zöldség-gyümölcs fronton már csak a déligyümölcsök és a dinnye származnak külföldről, a többi áru hazai földekről érkezik.
Magyar a paprika, a paradicsom, az uborka,
az újburgonya, és ahogyan egyre jobban haladunk befelé a nyárba, az áruk egy egyre alacsonyabb lesz. A megszokott és közkedvelt
gyümölcsvásár aktuális szereplője a meggy,
amelyet közvetlenül a termelőtől, nagyobb
tételben még olcsóbban lehet megvásárolni a
CBA boltjaiban.
Ahogy az utóbbi években megszokhattuk, az
idénygyümölcsöt és zöldséget a CBA saját
maga is feldogozza, így a hagyományos hazai
ízeket készen is megvásárolhatjuk itt egész évben. Az áruházlánc egyre bővíti saját márkás
termékeinek kínálatát, idén a saját készítésű
borok között szerepel már a Patrónus család
két újabb terméke, a Cserszegi fűszeres és a
Rosé is.
Július első napjaiban mind a négy – Veres Center, CBA Cent Erdőkertes, CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szada Center – térségi üzletben
kinyitnak a nemzeti dohányboltok. A dohányboltok mindegyike az üzletek nyitva tartásával
megegyező időben várja a vásárlókat

Az Erdőkertesi Faluház programjaiból
2013. június 23-ig látható
B. TÓTH JÁNOS KIÁLLÍTÁSA
A GALÉRIÁN
A belépés díjtalan!
TRÓPUSI CSIGÁK, KAGYLÓK,
TENGERI ÉLŐLÉNYEK kiállítás
a Roheim-szobában- Tóth Krisztián
gyűjteményéből (megtekinthető június 23-ig), A belépés díjtalan!
2012. júnus 28. (péntek)
SEMMELWEIS-NAP
Az ESZAK meghívásos rendezvénye
Júliusi előzetes:
Az intézmény júliusban zárva lesz,
az utolsó hét kivételével: (a hétfői és
szerdai csoportok számára biztosítjuk
a nyár folyamán is a működést)
2013. július 22-26-ig
NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVES Tábor
Részvételi díj: 15.00.-Ft/fő
2013. július 22-26-ig
	Gyermek Színjátszó Tá	bor - Részvételi díj: 14.000.-Ft/fő
2013. július 26-28-ig
Erdőkertesi falunapok
Kulturális és sportrendezvények.
26-án
18.00 kiállítás-megnyitó 		

„Székely Bertalan ló-mozgástanul		
mányai freskókhoz”
		 Válogatás a szadai Székely Berta-		
		 lan Műteremház Galéria anyagából
19.00 Színházi előadás (szervezés
		 alatt)
27-én kulturális rendezvények a 		
		 Szent István parkban,
15.00 Katicabogár zenekar gyer
		 mek koncertje
16.00 No Smoking Band koncert
17.00 Kertész Ricsi Stand Up
		Comedy
17.30 Fialka Betti - musical
17.45 Eriana Orientális Tánccsoport
18.10 Veresegyházi fúvószenekar
19. 00 Victoria Zenekar
20.00 Utcabál: MADARAK HBZ.
		TOMBOLASORSOLÁS a szünet		 ben (22.oo)
Sportrendezvények a sportpályákon az ESE szervezésében
28-án ZENE-PARK Gyermek- és
		 Ifjúsági Rockzenekarok találko		 zója a Szent István parkban
		 15.00 órától fellépnek: 		
Diamant Keepers, Dübörgő 		
		 Wattacukrock, Dodgem,
		 MatematicA, továbbá a CSOMÓ		 PONT ifjú énekesei és táncosai
		 Sportrendezvények a sportpályá		 kon az ESE szervezésében

Kultúra

A hónap híre

Bajnok lett az ifi csapat

A Veresegyházi VSK kézilabda junior csapata már 3 fordulóval
a bajnokság vége előtt megnyerte a Pest megyei bajnokságot! Az
utolsó mérkőzéseken már csak a hibátlan mérleg megtartása volt a
cél, no és persze a játék örömének és szépségének megélése.
Az ifi csapat az évad mind a 15 mérkőzését megnyerte, összesen
516 gólt ért el, és 298-at kapott. A bajnokság gólkirálya is a veresi
csapatból került ki: Katona Zoltán 95 góllal járult hozzá a csapat
sikeréhez.
Az utolsó mérkőzést Domony csapata ellen vívták a fiatalok május
26-án, a hazai mérkőzéseknek otthont adó vácrátóti tornacsarnokban. Ezt a meccset is fölényesen, 44:24 arányban nyerte meg a
bajnokcsapat, akiknek ezúton is gratulálunk!

Így örült a győzelemnek a csapat az utolsó meccsen, Domony
ellen

És így ünnepelték az edzőt, Kiss Pétert

Városünnep
2013 Veresegyház

Június 28-29-30.
Június 28. (péntek)
18.00 Simonyi Lajos kiállítás
		 Helyszín:Szabadidős és
		 Gazdasági Innovációs 		
		 Centrum, Udvarház Galéria
17.00 Koncertek / fiatalokkal
		 - fiataloknak
21.00 -23.00
		 DJ – Spigiboy discó
24.00 DJ – Spigiboy discó
		 Helyszín:Váci Mihály 		
		 Művelődési Ház (belépődí		 jas rendezvény)
Június 28-29-30.
Vasútmodell kiállítás a
Mézesvölgyi Általános 		
Iskolában - Meghívott kiállító: Pleva János – Ipolyság
- Város a városban című
makett kiállítása
Június 29. 7.00
		 Zenés ébresztő Veresegy-

		 ház Város Fúvószenekará		 val a városháza előtt
07.00 Piacon: népi kismes		 terségek vására gasztronó		 miai kirakodókkal
16.00 -21.00 Ételfőző verseny
16.00 – 20.00 Színpadi 		
		 produkciók: - Helyszín: a
		 Városháza előtti színpadon
16.00 – 19.00 Gyermek		
		 programok, Helyszín: a
		 Városháza előtti tér
21.00 Koncert:Tolvai Renáta
		 és Kállai Saunders András
		 előadása
22.00 Utcabál Játszik: Derby
		 Dance Band
Június 30. (vasárnap) 		
15.00 Fuvola koncert
		 Barthold Kuijken fu		 vola-művész - 			
		 Helyszín:Szabadidős és
		 Gazdasági Innovációs 		
		 Centrum kamaraterme
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Kultúra
A gödöllői mozi műsora
1. hét július 4 - 10
09.15, 10.45, 12.15, 13.45, 22.00
A Pingvinkirály Akciós helyár: 500 Ft
szinkronizált angol 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.

15.15, 17.30
Gru 2. 3D - szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 98 perc, Korhatár: 6

Amint Gru kezd beleszokni a kertvárosi családapa szerepébe
Margo, Edith és Agnes apjaként, felbukkan egy szupertitkos
szervezet, amely a gonosz elleni harcot tűzte zászlajára globális szinten. Így most Grun, a minyonokon, és Gru új társán,
Lucyn a sor, hogy kiderítsék, ki áll a látványos bűntettek mögött. Végül is a világ legnagyobb ex-bűnözője kell ahhoz, hogy
elkapja azt, aki a helyére pályázik.

19.45
Z világháború 3D - szinkronizált amerikai 3D-s horror-akció 116 perc, Fsz: Brad Pitt,
Korhatár: 16

A Max Brooks World War Z: A zombi világháború története
című könyve alapján készült akció-horror egy ENSZ alkalmazott küzdelmét mutatja be, amint versenyfutást folytat az idővel
és a végzettel, hogy megállítsa a zombi fertőzés szétterjedését
a világban.

2. hét

július 11 - 17

09.00 10.30 12.00 22.00
A Pingvinkirály Akciós helyár: 500 Ft
szinkronizált angol természetfilm 78 perc
R: David Attenborough, Korhatár: 6

3. hét július 18 - 24
13.30
Szörny egyetem 3D - szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 110 perc, Korhatár: 6

A Szörny Rt.-ben Wazowski és Sullivan, elválaszthatatlan jó
barátok, ám ez korántsem volt mindig így. Szörnyeink még az
egyetemi évek alatt ismerkedtek össze, és már az első pillanattól fogva ki nem állhatták egymást. A Szörny Egyetem most
feltárja hőseink rejtélyes múltját, és megtudhatjuk, hogy Mike
és Sulley végül hogyan léptek túl a köztük lévő ellentéteken,
és milyen kalandok során váltak végül a legjobb barátokká.

15.30
Gru 2. 3D - szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 98 perc, Korhatár: 6
17.30
Női szervek - szinkronizált amerikai akcióvígjáték 117 perc, Fsz: Melissa McCarthy, Sandra Bullock, Korhatár: 16

Az FBI különleges ügynökei valóban különlegesek. Sarah
Ashburn közülük is kilóg: ő a cég legvadabb, legmagányosabb embere. A kábítószer-maffia könyörtelen vezérének
nyomában viszont kénytelen összefogni egy egyszerű bostoni
zsaruval. A botrány garantált. Főleg azért, mert az egyszerű
bostoni zsaru is nő , és történetesen legalább olyan kemény,
olyan magányos mint Ashburn ügynök. Két ilyen kopó nem fér
meg egy csárdában. De még egy városban sem.

19.30
Magányos lovas szinkronizált amerikai
western-akció 145 perc, Fsz: Johnny Depp,
Armie Hammer, Előzetes korhatár: 12

A magányos lovas egy izgalmas akcióval és sok humorral fűszerezett kalandfilm, melyben a hírhedt maszkos hőst, friss mai
szemlélettel keltik életre az alkotók. Tonto, az amerikai bennszülött lélekharcos számba veszi a korábban elmondatlan történeteket, amelyek a törvény emberét, John Reidet az igazság
jelképévé tették, miközben a nézők, mintha nagy meglepetések
és humoros zsörtölődések elszabadult vonatán ülnének.

Újfalun is nyár!
A Nyár Újfalun 2013. kulturális programsorozat keretében került sor május 24-én Pilipár Éva
kamara kiállítására.
„Gyermekkoromban szerettem rajzolgatni, de
úgy alakult, mégsem a képzőművészet felé terelt az élet, hanem a filmszakma irányába. Vágóként több területen is dolgoztam, az utóbbi
években szinkront vágok. Nagyon szerencsés
embernek tartom magam. Van szép családom,
vannak barátaim, szeretem a munkám, és rá-

adásként 2011 áprilisában eszembe jutott, mire
jó egy papír és egy darab ceruza!
Csodás világ, ahol nincs idő, nincs tér, nincs
lehetetlenség... így gyorsan szenvedélyemmé
vált!” – mutatkozott be a művész, akinek munkáit első ízben csodálhatta meg a közönség.
A programsorozat június 14-én Ladányi
Banczik Ágnes és Ladányi Melinda Generációk
című kiállításának megnyitójával folytatódott,
szintén a váckisújfalusi közösségi klubban.

09.00 10.30 12.00 13.30 22.00
Barátom Knerten 2. Knerten nyomoz Akciós helyár:500 Ft
szinkronizált norvég családi film 74 perc
Fsz: Adrian Gronnevik Smith, Korhatár: kn

Lillebror édesanyja bicikli balesetet szenved. Éppen ez időben feltűnik a környéken egy új fiú az édesanyjával. A gyanús hölgy és egy megtalált autólámpa darab, éppen elegendő
hőseinknek, hogy nyomozásba kezdjenek. Az izgalmas nyomozás során új barátságok köttetnek, a végén pedig kiderül,
hogy senki nem akart szándékosan rosszat, a család és a
barátok pedig megvédenek a képzelt és a valós veszélytől is.

15.00
Szörny egyetem 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film
110 perc, Korhatár: 6
17.00
Magányos lovas - szinkronizált amerikai western-akció 145 perc, Fsz: Johnny Depp,
Armie Hammer, Előzetes korhatár: 12
19.45
Tűzgyűrű 3D - szinkronizált amerikai akció/kaland/sci-fi 131 perc, Rendezte: Guillermo
del Toro, Előzetes korhatár: 16

Amióta ember él a Földön, mindig félt attól, hogy egyszer
ellenséges idegenek érkeznek a végtelenből Egy különleges fegyvernek hála a Föld régi lakói mégis kapnak egy
utolsó esélyt. A hatalmas gépezeteket több pilóta irányítja, agyukat neuronhidakkal kapcsolják össze. Ám még ez
is kevés. A seregből rég elbocsátott pilóta és egy az első
vonalban még kipróbálatlan újonc azonban elindít egy
olyan harci gépezetet, amelyet már régen leselejteztek.

4. hét

július 25 – július 31

09.00 10.00 11:00 12.00 22.00 23.00
Vad Magyarország - A vizek birodalma Akciós helyár: 500 Ft
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
Gru 2. 3D - szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 98 perc, Korhatár: 6
17.15
R.I.P.D. - Szellemzsaruk 3D - szinkronizált amerikai akció-vígjáték - Fsz: Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Jeff Bridges, Korhatár: 16

Jeff Bridges és Ryan Reynolds a főszereplői ennek a természetfeletti akció-kalandfilmnek - két élőhalott zsaru, akiket a
túlvilági Nyugodj Békében Osztag, azaz a R.I.P.D. küldött,
hogy megvédjék világunkat azon pusztító lények egyre szaporodó hadától, akik nem hajlandók békében távozni az árnyékvilágba.

15.00 19:30
Farkas 3D - szinkronizált amerikai akciófantasy , Fsz: Hugh Jackman, Famke Janssen
Előetes korhatár: 16

A zongoránál Maros Ottó, énekelt Karacs Erika Veresegyházról
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A megnyitó pillanatai. Gógucz Nóra, az alpolgármester és a művésznő

A különlegesek közt ő a legkülönlegesebb. Minden sebe azonnal gyógyul, a csontjait adamantiumötvözet teszi törhetetlenné. Ezúttal azonban - hosszú élete során először - mégis sebezhető. Egy titokzatos férfi kérésére Logan Japánba utazik, ahol
egy olyan ajánlatot kap, amelytől egész élete megváltozhat.
Ám céljai eléréséhez le kell győznie a félelmetes Ezüst Szamurájt, egy csapat nindzsát és egy veszélyes tudóst is.

Pr

PiCantÉria – EgY FaLatnYi PárizS

Közlendője van? Szeretné, ha
népszerűbb lenne?
Bővítené ügyfélkörét? nem akar a
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen
csak keres valamit?
Hamisítatlan francia finomságok

Picantéria - ahogyan a főútról látjuk

Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de ahogy a nyári hőség beköszönt, én már a régi, szívemnek
kedves nyaralások emlékeiben élek…. A tavalyi nyár, a párizsi bolhapiac nyüzsgésével, a sétahajózás
a Szajnán, az utolérhetetlenül ropogós reggeli baguette reggelire – mind-mind felvillanó képek, amikre
öröm gondolni akkor is, ha éppen dolgozni megyek. És hogy itt, a közelben, Szadán van már olyan
hely, ami bármikor felidézi a csodás utazás ízét, illatát, segít kizökkenni az unalmas hétköznapokból.
A szadai főút mellett, a központban, a posta szomszédságában a közelmúltban megnyílt francia
finompékáru üzlet, a Picantéria már igényes megjelenésével, kellemes, vendégmarasztaló környezetével is eltér a hagyományos pékáru-üzletektől. A bolt mellett kényelmesen lehet parkolni, és itt le is lehet
ülni, meg is lehet pihenni, sőt, ami tán még fontosabb, régi és jövőbeni utazásokról is lehet ábrándozni
az árnyékos teraszon, máshol nem kapható finomságokat majszolva….

Személyre szabott ajánlatokkal áll
rendelkezésére a Kistérség Újság!
Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
Fülöp Hajnalka
Hodgyai éva

tel: 30/848 5870
e-mail: hfulop@gmail.com
tel.: 20/ 455 8702
e-mail: eva.hodgyai@gmail.com

Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs
Központ B porta, sportrészleg

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

Szép lett ez az üzlet, remekül illik ide, a felújított főtérre, és a vajas croissant is fenséges! Ilyet eddig
csak Párizsban ettem, hogyan lehet itthon is pontosan ugyanúgy elkészíteni? – kérdeztem az üzlet két
szimpatikus tulajdonosát, Andreát és Gabriellát, akik szívesen és lelkesen mesélnek az igazi, autentikus
francia pékáru titkairól.
Hamisítatlan francia minőséget kínálunk, ahogyan már a pultnál kiszolgáló hölgy is említette. A termékek egyenesen Franciaországból érkeznek, és válogatott francia lisztekből, bretagne-i vaj vagy éppen
valódi csokoládé felhasználásával készülnek. A ropogós baguettek és kenyerek mester pékek receptjei
alapján - mint Frederic Lalos -’Meilleur Ouvrier de France’ -, házilag készített kovász felhasználásával, hosszú kelesztési idővel készülnek és nem tartalmaznak adalékanyagot sem. Milyen más, talán kevésbé ismert francia ízeket kóstolhatnak meg az ide betérők?
Akik igazi ínyencségre vágynak vagy ízletes szendvicset reggeliznének, térjenek be hozzánk munkába menet egy krémes olasz eszpresszóra, és garantáltan jól indul a napjuk! Amit személy szerint
is ajánlani tudok, a citromos kakukkfüves szendvics kenyér, vagy a párizsi baguette és édességnek a
juharszirupos pekándiós fonott táska…De hazafelé tartva is nyitva találnak minket, hogy a vacsorára
valót is megvehessék, gyorsan és egyszerűen finom falatokkal kedveskedve a családnak. A klasszikus pékségekhez képest milyen egyéb szolgáltatásokkal kedveskednek a vendégeknek? Természetesen a rendkívül ﬁgyelmes, odaﬁgyelő kiszolgáláson és a barátságos légkörön túl, ami azonnal szembetűnik annak, aki először látogat ide….
Ha egy kerti partin, vagy kisebb rendezvényen el akarják kápráztatni vendégeiket, rendeljenek pékárut,
szendvicset a Picantériából. A mi termékeinkkel garantáltan különlegessé tehetik ezeket az alkalmakat.
Várjuk a családokat is, akik hétvégén egy különleges reggelire vágynak: egy falatka Párizsra, itt, Szada
központjában. Picantéria - 2111 Szada, Dózsa György út 76/a
Tel: +36 20 266 1061
www.facebook.com/picanteria.pekseg
Nyitva tartás: H-P: 7-18, Sz: 7-12

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

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

APRÓHIRDETÉS

ELADÓ

Veresegyházán a Kútfő utcában 848m2-es építési telek 30%os beépíthetőséggel eladó. Aszfaltos utca,
teljesen beépített környezet, az utcában összközmű,
centrumhoz közel.
Irányára 7,5m ft. Telken elektromos áram,
és ásott kút. Építkezéshez
felvonulási
faépület. Érdeklődni:
06 70 42 72 525

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
!
MAGÁNRENDELÉS
j
ú


Csomádon 10 km-re Budapesttől, (Fót után), közvetlen
az új lakópark mellett 650 nm-es építési telek eladó.
Összközmű az utcában, ásott kút az udvaron, aszfaltozott út. 19
méteres utcafront.
Érdeklődni:
06 70 42 72 525

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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Szülészet-Nőgyógyászat

Őrület, még nyáron is
tanulni és vizsgázni!

magánrendelés

Dr. Géczi Mária

Pedig ha belegondol az ember nem is olyan
őrültség...
Nyáron általában több ideje van az embernek,
könnyebben elnézik a munkahelyén, ha hoszszabb szabadságra akar menni, a diákoknak
pedig csak egy tárgyra - az idegennyelvre kell koncentrálni. Éppen azért alakult ki az a
rendszer, hogy az országban szinte mindenütt
a nyelviskolák intenzív nyelvvizsgafelkészítő
tanfolyamokat tartanak - városunkban Veresegyházon a Heuréka nyelviskola immár egy
évtizede áll rendelkezésre ezzel a szolgáltatással a lakosság számára.
Amikor intenzív nyelvtanfolyamról beszélünk, akkor legalább heti öt alkalomról és alkalmanként 4 tanóráról beszélünk. A tanulási
terhelés ezzel hetente majd 30 óra (40 tanórányi), hiszen ne feledkezzünk el arról, hogy az
órákra készülni is kell. Néha lehet találkozni
az 5x4-es tanfolyamoknál intenzívebbel is,
melyek létjogosultsága nem kérdéses, de érdemes belegondolni, hogy annak ellenére, hogy
dupla annyi időt tölt a tanuló a nyelviskolában,
a heti tanulási terhelése nem éri, nem érheti el
a 60 órát. Persze vannak olyanok is, akik bírják, képesek elviselni ezt a hihetetlen terhelést
is. Szakmailag inkább a heti 5x4-est szokták
tanácsolni 4 vagy 8 héten keresztül, ami elviszi
a délelőttöt, vagy a délutánt, a másik napszak
pedig jó a következő napi órákra való felkészülésre.
Aki pedig úgy érzi, hogy mindez nem elég
neki, “szabadidejében” nézehet idegennyelvű
filmeket idegen nyelven feliratozva, olvashat
szintjének megfelelő olvasmányokat - melyeket ingyenesen lehet kölcsönözni Veresegyházon a Heuréka Nyelviskolában a Köves utcában. S ezek után bátran mehet nyelvvizsgázni
akár nyáron is!

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

Hétfő: 18.00-20.00
Misszió Egészségügyi Központ
2112 Veresegyház, Gyermekliget. u. 30.
www.nogyogyasz.co.cc
Előjegyzés:

GOOD
DENT
FOgOrVOSI mAgáNrENDElŐ

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

hangulat

FOgSzABályOzáS

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

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

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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Környezetvédelem

ÜZEMANYAG AUSZTRIÁBÓL

Erdőkertes, Fő u. 234.

BENZINKÚT

I AKCIÓNK!
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N Tankolja tele az autóját,

Vászonképre családi fotót, festményt!
AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT

(min. 30 literrel) és ajándékba egy karton
ásványvizet adunk!
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Hűsészeri 50tén vásá kártyáva tankolás
egy kolás esevásárlói további
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tan ló törzs minden T
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VÁSZONKÉPET

artmarket.hu

+36 30 638 8087

TEREMTSE MEG ÁLMAI
OTTHONÁT

KEDVEZŐ KAMATOZÁSÚ HITELÜNK SEGÍTSÉGÉVEL!

A VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

az alábbi lakáscélok �inanszírozására otthonteremtési hitelkonstrukcióval áll ügyfelei
rendelkezésére:

√
√
√
√

Minőségi asztalos
munkák kedvező áron!
- kerti bútorok
- Beépitett szekrény
- Lépcsőkészítés
- Beltéri bútorok
- Falburkolatok
- Lambériázás
- Előtető
Tel.: 06-20-918 4188 vagy 06-20- 455 8702
E-mail: hodgyai@fibermail.hu

ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS
BŐVÍTÉS, KORSZERŰSÍTÉS

A hitelösszeg maximuma új lakás vásárlása és építése esetén 15 millió forint, használt lakás
vásárlása, valamint meglévő lakás bővítése és korszerűsítése esetén 10 millió forint.
A hitel kortól és családi állapottól függetlenül, egyéb lakástulajdon és meglévő támogatott
lakáscélú hitel mellett is igényelhető. A futamidő maximum 20 év. A törlesztés első 5 évében az
állam a kamat�izetéshez támogatást nyújt.

Részletekért kérjük keresse fel kirendeltségeinket!
VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
Veresegyház, Fő út 53., • Fót, Dózsa Gy. u. 54. • Őrbottyán, Rákóczi út 115.,
• Erdőkertes, Nemes u. 2. • Mogyoród, Gödöllői út 18/a., • Váchartyán, Fő út 23.
• Vácrátót, Pető�i tér 4., • Dunakeszi, Fő út 66. • Nagymaros, Király u. 1/a.,
• Szokolya, Fő út 63. • Letkés, Dózsa Gy. u. 16., • Verőce, Árpád u 27.
• Kosd, Eőszy L. tér 1., • Vác, Káptalan u. 14.

www.veresegyhaz.tksz.hu

HA RCM ŰVÉ SZ E T A FA LU NA P O N
Csomádon a június 22-i Falunap eseményeivel párhuzamosan rendezték meg
először a Csomád Kupa Harcművészeti Fesztivált. A versenyen 21 csapat vett
részt, több mint 100 versenyzővel. A kempo mellett a kick-box, a taekwondo,
az aikido és a karate szakágak művelői is bemutatták tudásukat.

Lovagoljon gyönyörű környezetben,

a

PAPKÚTI LOVASTANYÁN,
a vácrátóti botanikus kert mögött!

Érdekl., időpont-egyeztetés: +36 20 929 0744
www.papkutilovas.hu
NAPKÖZIS TÁBOROK

( június 17-től egész nyáron,
heti turnusokban)
° NAPONTA 8-17 óráig,
EBÉDDEL, UZSIVAL
° KÉZMŰVES FOgLALKOZÁSOK,
ÍJAZÁS, JÁTÉKOK
° LÓ ÉS LÓSZERSZÁMOK
ÁPOLÁSA
° 12.000,-Ft/hét

NAPKÖZIS LOVAS TÁBOROK

NAPI 2X LOVAGLÁSSAL ÉS SZABADIDŐS
FOGLALKOZÁSSAL - 23.000 Ft/hét

NOMÁD TÁBOR
(előzetes egyeztetéssel)

° HÉTFÕ REGGELTÕL
SZOMBAT DÉLIG
TELJES ELLÁTÁSSAL
° INTENZÍV LOVASOKTATÁS
° HAGYOMÁNYÕRZÉS,
ÍJAZÁS
° ALVÁS FAHÁZBAN VAGY
SÁTORBAN
° 35.000 Ft/hét

“SZÉP KÁRTYÁT” elfogadunk!

COWBOY TÁBOR

(előzetes időpont egyeztetéssel)

° HÉTFÕTÕL VASÁRNAP DÉLIG
° WESTERN STÍLUSÚ LOVAGLÁS OKTATÁSA: TRAIL,
PLEASURE, RAINING
° LÓKIKÉPZÉS, LASSZÓVETÉS
° 40.000 Ft/hét

FELNÕTT LOVASTÁBOR

(18 évtõl)

° 45.000,-Ft

akár már 4990 Ft-tól

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

