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Veresegyház várossá válásának
14. évfordulóját ünnepelte június
végén, július 15-én pedig megszületett a Kistérség második városa,
Őrbottyán is. Vajon mire kötelez a
városi cím?
Milyen előnyökkel, és milyen kötelességekkel jár majd? Hogyan
változik meg az élet a településen
a várossá nyilvánítást követően?
Ezekre a kérdésekre keressük a
választ az 5. oldalon.
(Fotó: Lethenyei)

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

Az újságot keresse a

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

Visszatekintő
Viszonzott kiállítás
A közelmúltban veresegyházi művészek állították ki munkáikat a testvértelepülésen, Ipolyságon,
június 28-án pedig a felvidéki város viszonozta ezt a szívességet. Ipolyság ismert művésze és pedagógusa, Simonyi Lajos életét és munkásságát mutatta be ez az emlékkiállítás, melynek megindító
színfoltja volt a festőállvány, amelyen az Udvarház Galérián kiállított művek is születtek.
Megnyitó beszédében Pálinkás Tibor, az ipolysági Honti Múzeum és a veresegyházi kiállításnak is
otthont adó Simonyi Lajos Galéria vezetője saját, személyes, Simonyi Lajoshoz fűződő emlékeit
is megosztotta a megjelentekkel, így Ipolyság legendás alakja még közelebb került a csendéleteit,
portréit, tiszta, őszinteséget és egyszerűséget sugárzó festményeit és rajzait tanulmányozó közönséghez.

Háttérben a zeneiskola diákjai, előttük a művész életének relikviái

A kiállítás megnyitóján, illetve a Városünnepen a
testvértelepülés, Ipolyság delegációja is részt vett

Simonyi Lajos festőművész kiállítása

Városként először
Őrbottyánban július 19-21-én ismét megrendezték a Harangok Napját, ami hagyományos nyári közösségi ünnep a település életében, de ezúttal első alkalommal ünnepelték immár városként.
A helyszín – a Kossuth utcai sportpálya – a programok, melyek között bemutatkoztak a testvértelepülés, a környék, és a hazai hagyományőrző csoportok,
a kézműves programok, a gyerekeknek szóló lovaglás és foglalkozások ezúttal
is számos érdeklődőt vonzottak. Őrbottyán kuriózuma – amelyről a rendezvényt
is elnevezték – az országban egyedüli harangöntő műhely ezen a hétvégén is
nyitva állt és előre megadott időpontokban csoportosan ismerkedhettek meg a
látogatók a harangöntés művészetével. Szintén megnyitotta kapuját a Bottyán
Equus Alapítvány, ahol tanulságos látogatást tehettek az állatbarátok.
Így dolgozott a kovács

Hagyományőrzők bemutatója

Az MVM környezetbarát energiafelhasználást bemutató impozáns
járműve

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

15 éves az erdőkertesi Ifjúsági Tábor

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

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

A táborosok nagy kedvence, a fedett medence
Június utolsó szombatján hatalmas szülinapi tortával és a szokásos színes programokkal nyitotta
meg kapuit az erdőkertesi Ifjúsági Tábor, immár a
tizenötödik alkalommal. Az évforduló apropóján
volt alkalom az elmúlt másfél évtized felidézésére, a régi táborok emlékeinek felelevenítésére, és a
visszaemlékezésre a zömmel önkéntes munkával
létrejött létesítmény alapításának idejére. A régi
képekből összeállított fotókiállítás ezt a történetet
mesélte el a megnyitón megjelent vendégeknek.
1999-ben történt, hogy az önkormányzat megnyerte a Soros Alapítvány által kiírt egészségterv
pályázatot, olyan programok létrehozására és
lebonyolítására, amelyek az itt élő emberek életminőségét jobbá teszik. Az elképzelés egy gyerekeknek, fiataloknak nyári elhelyezést, kikapcsolódást, hasznos időtöltést szolgáló szabadidős
létesítményről adott volt, és felajánlás révén rendelkezésére állt már a főút mentén lévő hatalmas
földterület is, amelyet eredeti tulajdonosa szintén
a fiatalok részére szánt. Ami ezután és azóta történt, a polgármester, dr Pásztor László megfogalmazása szerint „tégláról téglára” történő építkezés, lassú, de folyamatos haladás volt.
Ebben a fejlesztésben mindig nagy szerepet kaptak és kapnak az önkéntes felajánlások, a kétkezi
munka, és az erdőkertesi Szeder Egyesület 2000ben történ megalakulása óta lezajlott számos sikeres pályázat, melyek segítségével mindig sikerült
egy picit előrelépni.
Jelentős fejlődést hozott például 2004 nyara,
amikor sikerült elkészíteni a tábor medencéjét, de
további 3 évig kellett várni, amíg lehetőség lett a
lefedésére is – így most már valóban remek szórakozást, felüdülést nyújt a táborozóknak. Az idei
szezonra is tovább szépülhetett a tábor: lelkes önkéntesek újrafestették az épületet.
Nekik, és társaiknak, akik az elmúlt öt évben felajánlásokkal, önkéntes munkával sokat tettek a
tábor jelenlegi körülményeinek kialakításáért, az
évfordulós tábornyitón a zászló felvonása után
virággal köszönték meg a segítséget. Hiszen így,
az összefogás révén sikerült elérni, hogy a tábor
minél több gyereket tudjon fogadni, és értelmes

programokkal tölthesse ki a gyerekek szabadidejét. Jutányos, szinte jelképes díjért, hogy azok
is kikapcsolódhassanak a nyári szünetben, akik
egyébként nem tudnának nyaralni menni.
Idén, a nyári szünet hátralévő részében újra táborok várják itt reggeltől délután 5-ig a gyerekeket.
Az Ifjúsági Tábor újra teljes kihasználtsággal működik a gyerekek örömére, és jó példaként szolgál
arra, mire is képes a jó szándék, és a közös akarat
egy településen.

kistérségi társulás munkaszervezete
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Gazdaság
Megalapozták a későbbi
fejlesztéseket
Július 18-án rendkívüli testületi ülésen döntött a veresegyházi képviselőtestület újabb likvid hitel felvételéről, melynek egy részét az intézmények
működésére, más részét fejlesztési kiadásokra fordítják. Mint a polgármester úr előterjesztésében elmondta, az állami adósságkonszolidációt követően Veresegyház tartozásának 40 százalékát vállalta át a Kormány, és ez a
hitel nem emeli újra az adósságállomány mértékét. Arról van csupán szó,
hogy a költségvetésben tervezett bevételek nem folyamatosan érkeznek az
önkormányzat számlájára, hanem – például a bevételek nagy részét képező
iparűzési adó – ősszel és tavasszal, így a köztes időszakban kell valamilyen
módon megelőlegezni a rendszeres kiadásokhoz szükséges fedezetet.
Ugyancsak ekkor döntöttek a képviselők olyan ingatlanok megvásárlásáról,
amelyek a város hosszú távú fejlesztési céljai szempontjából lesznek majd
fontosak, de most kínálják fel ezeket eladásra. Megvásárolja az önkormányzat az új, Mézesvölgyi Iskola melletti ingatlant, abból a meggondolásból,
hogy egyelőre további parkolási lehetőségeket teremtenek az újabb rendelkezésre álló területtel, később pedig az iskola bővítéséhez, akár középiskola
építéséhez jelenthet helyszínt.
Ezer négyzetméteres területet is vesz a város a Csokonai utcában, a városközponthoz közel eső részen, amelyen szintén parkoló létesül – főként a
piaci napok forgalmát megkönnyítve -, illetve a továbbiakban a sportpályá-

hoz való közelsége okán a sportlétesítmények további bővítésére ad majd
lehetőséget.
A harmadik megvásárolandó ingatlan a Patak utcában, a Medveotthon környékén található, és az önkormányzat elgondolása szerint további látnivalót,
turisztikai vonzerőt kölcsönöz majd az intézménynek. A látogatóknak több
élményt kínál és tovább marasztalja őket a környéken.
A fentiek mellett a Sportföld utcában egy erdő megvételéről is szavaztak a
képviselők, itt a már meglévő 40-50 éves fák megmentése a cél, illetve a
város Őrbottyán felé eső végén újabb földterület birtokba vétele.
Az ülésen támogatták a képviselők a Széchenyi téri Óvoda és a Sportpálya
termálvízzel történő fűtésének megvalósítására pályázat beadását, és döntöttek a szükséges óvodai létszámbővítésről.
Fontos előrelépés is történt az új városi termálfürdő megépítésének folyamatában: zárt ülés keretében értékelték a termálfürdő engedélyes építési
tervének elkészítésére lefolytatott közbeszerzési eljárást, és választották ki a
termálfürdő terveinek elkészítőit.
A most megvásárolandó ingatlanokat, a befektetői érdeklődést és a termálstranddal kapcsolatos különböző elképzeléseket figyelembe véve könnyen
lehet, hogy a városnak pár év múlva több termálfürdője is lehet: például a
Medveotthonnál és a Ligetek Csomád felé eső részén. Abban azonban egyetértettek a képviselők, hogy a városi termálfürdő a jelen állapotában már nem
alkalmas kulturált vendégfogadásra, és újjáépítése fontos lépcsőfoka a
város idegenforgalmi fejlődésének.

A hónap híre
Ismerkedés az új szolgáltatóval
Július elsejétől új szolgáltató, a Zöld Híd Régió Kft. látja el többek között Veresegyház területén is a lakossági hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
feladatokat. Az új rendszerben a város egész területén hétfő reggelenként
szállítják el a szemetet a gödöllői, Ökörtelek völgyi gyűjtőbe, ahol szakszerű és környezetbarát módon ártalmatlanítják azt, illetve gondoskodnak az újrahasznosításról.
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A közelmúltban Veresegyház önkormányzati képviselői és intézményvezetői személyesen is meggyőződhettek róla, milyen munka zajlik az uniós támogatásból megvalósított telephelyen: a város delegációját vendégül látta a Zöld Híd. Az itt folyó tevékenységről először Gyenes Szilárd,
a Kft. ügyvezetője tartott előadást, illetve válaszolt a feltett kérdésekre,
majd a résztvevők a gyakorlatban is megismerkedhettek a korszerű hulladékkezelés folyamataival.
Újdonság, hogy az új szolgáltató a kertekben keletkező zöld hulladékot
is külön szállítja el – a zsákok 40 Ft+áfa áron vásárolhatók meg - , és
ingyenesen biztosítja azokat a zsákokat, amelyekben kihelyezhető az ingatlanok elé a szelektíven gyűjtött hulladék.
A szemétszállítás új rendjéről júniusi lapszámunkban, illetve a
www.vkisterseg.hu oldalunkon tájékozódhat.

Ide érkezik ezentúl a kommunális hulladék

Ismerkedés a munkafázisokkal

Szétválogatva

A hónap témája
Külön útra lép Őrbottyán
Hat Pest megyei településnek adományozott városi címet Áder János köztársasági elnök július 15-i
hatállyal - olvashattuk a Magyar Közlönyben. Az államfő határozata szerint városi címet kap Újhartyán, Őrbottyán, Piliscsaba, Diósd, Sülysáp és Kerepes. A határozattal létrejött térségünk második
városi rangú települése: Őrbottyánt ezentúl városként tarthatjuk számon.

A legutóbbi társulási ülésen ismertettem a képviselő-testület határozatát, mely szerint, Őrbottyán
december 31-ig kíván a Társulás tagja maradni, de
jövőre már nem vesz részt benne. A döntés mögött
nem áll semmiféle negatív érzés vagy vélemény,
egyszerűen csak úgy alakult az élet, úgy változtak
a körülmények, hogy változtatnunk kell. Logikus
és célszerű volt annak idején a Kistérség megalakulása, de most az új helyzethez kell igazodnunk.
Az élet természetesen továbbra is összeköt a térségi településekkel, és számos vonatkozásban –
például orvosi ügyelet ellátásában, a Misszióhoz
tartozásban – továbbra is együtt veszünk részt.
Sok sikert kívánunk Őrbottyánnak!

A hónap híre
Nyár a városban

Így ünnepelték a Harangok Napját az őrbottyániak - immár városlakóként
Pár nappal a várossá nyilvánítás után Őrbottyánban látványos munka zajlik: javában épül a főút a
körforgalom környékén, és a központi buszmegálló is készül. Az elmúlt hétvégén három napon
át zajlott a település legnagyobb éves rendezvénye, a Harangok Napja. Akad tennivaló bőven a
környék legfiatalabb városában, Cserepka András
polgármester mégis szakított rá időt, hogy kérdéseinkre válaszoljon.
Polgármester Úr, gratulálunk Őrbottyán várossá válásához, és sok sikert kívánunk a településnek városként! Mit kellett tenni, milyen
feltételeknek kellett megfelelni ahhoz, hogy városi címet kapjon a település?
Egy városi cím elnyerése nem egy-két éves munka eredménye. Őrbottyán esetében egészen az
1970-es évekig visszamehetünk az időben, amikor Őrszentmiklós és Vácbottyán községeket egymáshoz csatolták. Ez a lépés alapozta meg szerintem, hogy város lehetett a településből, hiszen
az egyesítéssel már az akkori közigazgatás is központi szerepet szánt Őrbottyánnak. Az utóbbi 6-8
évben jelentős és látványos fejlesztések zajlottak
le a településen, megépült a csatornahálózat, a településközpont, járdák készültek, és az itteni közélet, a civil szervezetek működése, aktivitása is
arra ösztönözte az önkormányzatot, hogy az idén
kialakított járási rendszerrel kapcsolatban átgondolja a település jövőbeni szerepét.
Miért éppen most pályáztak a városi címre?
A már említett járási besorolásban Őrbottyánt
Gödöllőhöz sorolták, mi viszont kérelmeztük,
hogy a település a közelebb lévő váci járáshoz
csatlakozzon, ahogyan annak idején, a régi járási
rendszerben kialakult. A váci járásban Őrbottyán
a második legnagyobb település, és így értelemszerű, hogy valamilyen vezető szerepet is kapjon,
a fejlődés lehetősége tehát megvan. A pályázat
beadásában az is szerepet játszott, hogy a nagyközség, mint közigazgatási kategória megszűnőben van, illetve, hogy az elmúlt években várossá

nyilvánítási moratórium volt életben, és jövőre a
választások miatt ismét így lesz: ez az év állt rendelkezésünkre az előrelépéshez. A közigazgatásban bekövetkezett változások, a településen lezajlott fejlesztések tehát mind egy irányba kezdtek
mutatni: itt az idő, hogy Őrbottyán várossá váljon.
Hogyan változik meg az élet ezután? Milyen
előnyökkel és feladatokkal jár városként működni?
Hogy mi lesz ezután, nagyrészt az itt élő lakosságon múlik, illetve azon, hogy hogyan tudunk élni
a kapott lehetőségekkel. Azzal ugyanis tisztában
kell lennünk, hogy attól még nem lesz igazi város
Őrbottyán, hogy megkapta ezt a címet! A környezetünkben évekkel ezelőtt várossá nyilvánított települések tapasztalata azt mutatja, hogy ahol az
emberek törődnek a városukkal, hozzájárulnak a
fejlődéshez a saját munkájukkal, ott látványos a
fejlődés, míg ahol ez hiányzik, nincs előrelépés.
Városként mások a működési feltételek, viszont
nagyságrendekkel nagyobb támogatási összegekre pályázhatunk, és szélesebb a pályázati lehetőségek köre is.
Őrbottyánban az alapközművek már megépültek,
a legfőbb tennivalónk a városi cím elnyerése után
a csapadékvíz- elvezetés megoldása, illetve a belső úthálózat kiépítése lesz. Városként számolnunk
kell intézményfejlesztéssel is: jelenleg is van
nyertes pályázatunk óvodaépítésre, de hamarosan
napirenden lesz az iskola felújítása, bővítése is.
Mint már említettem, a váci járásban Őrbottyán
a második legnagyobb település, most már város,
így elképzelhető feladatmegosztás a járásközpont
és a település között, ami a további fejlődésünket
előmozdíthatja. A környező kisebb községekkel
is kialakíthatunk valamilyen feladat ellátására
irányuló társulást, ahogyan jelenleg is működik
ilyen Kisnémedivel óvodai ellátásra, így Őrbot�tyán vezető szerepe erősödhet.

Kánikulában szinte kiürül a város, de akik
itt maradnak, speciális helyzetekkel találják
magukat szemben. Például szeretnék lehűteni magukat.
Mi vár rájuk Veresegyházon és környékén?
A veresegyházi strand az eddig megszokott
körülményekkel várja a látogatóit idén nyáron is. A homokos part és a jól belátható
strand sokakat vonz a kedvező árú fürdőhelyre. A Malom- tó (Találkozók útja) fürdőhely legális, a többi helyen tilos a fürdés.
A strand reggel 8-19 óráig van nyitva.
Nagy József Attila, a veresegyházi strandot
is üzemeltető GAMESZ vezetője elmondta:
az ÁNTSZ szerint a víz minősége megfelelő. - Ha nem lenne az, azonnal bezárnák
az intézményt. A strand vizét az eddiginél
jóval többször ellenőrzi az ÁNTSZ, havonta kétszer kell vízmintát venniük és ellenőrzésre küldeni. Az eddiginél több, összesen
hét frakciót vizsgálnak, plusz az algát, mivel idén már a szennyvíztisztító működése
miatt fokozottabb az ellenőrzés. (a SződRákos patak vizébe ömlik a szinte ivóvíz
minőségű, biológiai membránokkal tisztított víz a szennyvíztisztítóból, és ez eljut a
patakon keresztül a tóba is. )
Hogy telik a GAMESZ nyara?
Az elmúlt hetekben tervszerű parlagfű-mentesítést végeztünk a városban és környékén.
Nagy teljesítményű ún. Szálhúzó mezőgazdasági gépekkel a pollenjeik miatt allergén
növényt teljesen ártalmatlanítottuk a város
közterületein.
Aki mégis ilyen területet talál, kérjük,
jelentse be a GAMESZ-nél:
gamesz@veresegyhaz.hu,
28/585 190.

Hogyan változik majd Őrbottyán szerepe a Veresegyházi Kistérségben?
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Önök kérdezték
Hogyan építsünk járdát, mit tegyünk a veszélyes növényekkel?
Július közepén a járdákkal illetve azok hiányával
kapcsolatosan kerestek fel minket Olvasóink.. Ez
több helyen is égető probléma a városban és környékén is.
” Veresegyházon az Anonymus utcával van egy
kis gondom. Nincs gyalogjárda. A házak előtt
szép nagy előkertek vannak,de járda nincs. A kerítések mellett néhol ugyan van, de már két házzal
odébb be van ültetve fával, virággal. Néhol pedig
a villanyoszlop van a járda közepén. Két választás van: vagy a úttesten kell menni vagy az előkertek útpadkához közel eső részén, már ha lehet,
és nincs virágágyás vagy szintemelkedés. A városközpontot a bevásárlóközpottal összekötő, sűrűn lakott úton elég nagy a gépjármű- forgalom.
Babakocsival, gyerekekkel, csak az úttesten lehet
menni, ami balesetveszélyes.
Arra gondoltam, hogy ki lehetne alakítani egy
olyan széles járdát ahol még kerékpárral is lehetne közlekedni.
A másik felvetésem: még egy apró gond van.
Méghozzá az, hogy ahogy a Budapesti
út
(CBA) felé megyünk a Tavasz utca felől, ott

pár ház előkertjében hatalmas dió és eperfák vannak. Ezek ágai nagyon belógnak az úttestre. Kerékpárral közlekedőknek, ha le kell húzódniuk az
útról, akkor a tapasztalatok szerint az a veszély
áll fenn, hogy egy ág belecsapódik az ember szemébe.
Kérdése az itt lakóknak, hogy vajon kinek kellene rendben tartani ezt? A tulajdonosnak vagy a
Gamesznak. Kinek kell szólni ilyen esetben?”
A helyszínen járva láthattuk, hogy Olvasónknak
igaza volt, a széles, de forgalmas utcán nagy a
forgalom, nincs járda. Az önkormányzattal megbeszélve a kérdést, a megoldást itt a közösségi
összefogás jelentené, vagyis, ha az Anonymus
utcai lakók összefognak és elvégzik a munkát,
az Önkormányzat biztosítja a járdaépítéshez való
anyagot. A tapasztalatok szerint a járdaépítés a
városban a legtöbb helyen így valósult meg.
A járdaépítéshez nem szükséges tervezési munka, viszont legalább két keresztutca között kell
összefogniuk az embereknek és eldönteni, hogy
milyen nyomvonalon akarják a járdát végigvinni.
Ha ez eldőlt, akkor csak a hosszúság és a szélesség alapján kiszámolt terület mennyiséggel kell

jelentkezniük az önkormányzatnál,(a Beruházási
Osztálynál), hogy a szükséges mennyiségű beton
járdalapokat vagy viacolor köveket megkapják.
Általában az a tapasztalat, hogy szinte minden utcában van egy-egy olyan ezermester, aki a kivitelezést le tudja vezényelni. De a legtöbbször azért
nincs ilyen kezdeményezés, mert van, aki már beültette az előtte lévő közterületet és nem engedi
azon keresztül a járda kialakítását.
A Tavasz utcai belógó ágakról a közterület-felügyelőt kell értesíteni, ő felkeresi a tulajdonost, ha lehet, megkéri a levágásukra, de ha idősek, betegek, vagy kosaras munkagép, esetleg
alpintechnika kell a megoldáshoz, akkor elvégzi a
Gamesz. A legtöbbször persze megoldható a munkavégzés, és a közterület-felügyelő felszólítja a
tulajdonost a munka elvégzésre, aki ezt általában
el is végzi. Ha ez nem történik meg határidőre,
akkor a tulajdonos költségére a Gamesz elvégzi.
Továbbra is várjuk Olvasóink leveleit közérdekű
témákban!
Lejegyezte: Fülöp Hajnalka
hfulop@gmail.com

A hónap híre
Nyár derekán
Ha a fővárosban sétálunk, érdemes már megnézni a kistérségi CBA üzleteket is üzemeltető CBA Baldauf Kft. legújabb beruházását a Váci utca 54. szám alatt.
Itt épül ugyanis a Corso Gourmet elnevezésű, különleges
üzletház, amelyben önkiszolgáló étterem és 3 szintes élelmiszer-áruház működik majd a belváros szívében.
Az üzlet a CBA legkülönlegesebb egysége lesz, ahol például az étteremben sommelier pult nyújt majd segítséget
a megfelelő borválasztáshoz, a mínusz 1. szinten pedig,
az úgynevezett Bortrezorban exkluzív borokat lehet majd
megvásárolni. Az élelmiszer-kínálat sem lesz mindennapi:
az egyszerű, hétköznapi bevásárlás kellékei mellett hazai és
külföldi ínyencségeket is kaphatunk majd. Az áruház építése a terveknek megfelelően halad, várhatóan augusztusban
nyitják meg.
A nyár kevésbé lelkesítő másik híre a CBA tájékáról, hogy
július végétől érkeznek már a tanszerek a térségi boltokba,
fel lehet időben készülni a következő tanévre.
Addig azonban van még egy kis ideje a nyárnak, amit az
étkezési szokásainkban is minél jobban tanácsos kihasznál-

Hazai és olcsó a dinnye és a sárgabarack is
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nunk. Fel kell töltekeznünk vitaminnal, és ehhez elengedhetetlenek a finom idénygyümölcsök, amelyekből már csak
hazai termést lehet találni a CBA üzletekben.
Már a görögdinnye is magyar, és a gyors érésnek köszönhetően látványosan zuhan az ára is: már 100 Ft/kg alatti áron
kaphatjuk meg.
A gyümölcsvásár e havi sztárja a sárgabarack, melynek kilója 299 Ft, és akkora a sikere, hogy mostanáig több ezer
rekesz fogyott belőle a boltokban! Érdemes belőle lekvárt
is főzni, befőttet is eltenni, kihasználva, hogy olcsón juthatunk friss és valóban jó minőségű gyümölcshöz, közvetlenül a termelőktől.
Július végén még igazi kánikulai napok várnak ránk, de
nem kell megijedni, ha otthon elfogy az üdítő, vagy az ásványvíz, a térségi CBA üzletek időben felkészültek a nagyobb keresletre, és mindegyikben lesz bőven frissítő, ami
segíti átvészelni a forró napokat.
Sokféle gyümölcs, ásványvíz,sör, fagyi, jégkrém, üdítő
közül választhatnak, és ezek mindegyikéből lesznek majd
akciós termékek is.
Az első tanszercsomagok

Bőven lesz ásványvíz a kánikulában is

Kultúra

A gödöllői mozi műsora

mindenki őket eltenni láb alól. A csapathoz a halálosan elegáns jó barát, Victoria is csatlakozik.

1. hét augusztus 1 - 7

19.45
Pain & Gain
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 129 perc,
Fsz: Mark Wahlberg, Dwayne Johnson
Korhatár: 18

10.15, 11.45, 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.

13.15, 17.45
Hupikék Törpikék 2. 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 98
perc, Korhatár: 6

Hókuszpók nem nyugszik! A mindig balszerencsés varázsló újra és újra nekirugaszkodik a lehetetlen feladatnak:
törpöket akar szerezni, mert a szuper-varázsfőzet receptje
nem hat nélkülük. Ezúttal borzasztó fegyvert vet be: egy varázslat segítségével olyan gonosz lényeket teremt, amelyek
első ránézésre könnyedén hupikék törpikének tűnhetnek.

15.15
Magányos lovas
szinkronizált amerikai western-akció 145 perc,
Fsz: Johnny Depp, Armie Hammer
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.

19:45
Farkas 3D
szinkronizált amerikai akció-fantasy
Fsz: Hugh Jackman, Famke Janssen
Előetes korhatár: 16

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.

2. hét

augusztus 8 - 14

09.30 11.00 12.30 14.00 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.

15.30
Hupikék Törpikék 2. 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film
Korhatár: 6
17.30
Red 2.
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 98 perc,
Fsz: Bruce Willis, Helen Mirren, Anthony
Hopkins, Előzetes korhatár: 12

Frank Mosest , a visszavonult titkosügynököt megint utoléri a
múltja. Egy rég elfeledett üggyel kapcsolatban hallgatnák ki.
Marvin felbukkanásával világkörüli útra indul a profi duó,
Sarah-val kiegészülve. A cél: Párizs, Moszkva, London. Persze ez most nem a turistáskodás ideje. Terroristákkal, bérgyilkosokkal a nyomukban próbálják kideríteni, hogy miért akarja

A 90-es években járunk Miamiban, ahol egy csapat személyi
edző az amerikai álmot hajszolva bűnös üzelmekbe kezd, ám a
dolog iszonyatosan rosszul sül el.

3. hét augusztus 15 - 21
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 17.15
Repcsik 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film
110 perc, Korhatár: 6

Rozsdás, a nagy szívvel rendelkező ám egyszerű kisvárosi
permetezőgép arról álmodozik, hogy egyszer majd részt vehet
egy magasan szálló és féktelen légiversenyen. Az sem igazán
tartja vissza, hogy nem éppen efféle őrült hajszákra tervezték,
ráadásul repülő létére tériszonya is nehezíti életét. Ezért egy
visszavonult haditengerészeti veterán géphez, Kapitány Rileyhoz fordul, aki segít hősünknek abban, hogy részt vehessen a
híres versenyben.

15.00 19.15
PERCY JACKSON: Szörnyek tengere -3D
szinkronizált amerikai családi kalandfilm
Fsz: Johnny Depp, Armie Hammer
Előzetes korhatár: 12

Az istenek köztünk járnak - és van néhány emberi tulajdonságuk: például az, hogy sokan közülük eltaszítják maguktól
törvénytelen gyerekeiket. A félig emberi, félig isteni eredetű
kamaszok számára fenntartott különleges kiképzőtáborban
azonban sosincs nyugalom. Percy Jackson, Poszeidón fia ismét kénytelen veszélyes és különleges kalandra indulni, ha
meg akarja menteni a világot.

4. hét

5. hét

augusztus 29 – szeptember 4

09.00 10.00 11:00 12.00 13.00 22.00 23.00
Vad Magyarország - A vizek birodalma Akciós helyár: 500 Ft
magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn
14.00
Hupikék Törpikék 2. 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film
Korhatár: 6
16.00
Repcsik 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film
110 perc, Korhatár: 6
18.00
KICK-ASS 2.
feliratos amerikai filmvígjáték 113 perc
Fsz:Chloë Grace Moretz, Aaron Taylor-Johnson,
Jim Carrey, Előzetes korhatár: 16

HaVer, Kis Dög és Vörös Köd visszatér a 2010-es, azóta kultusz státuszt elérő sikerfilm, a Ha/ver folytatásában. Miután HaVer őrült vakmerősége egy egész sereg
új, ?csináld magad? álarcos hőst inspirált a vagány Csillagsáv Ezredes vezetésével, hősünk csatlakozik a járőrcsapathoz. Amikor az amatőr szuperhősöket levadássza a
Mutterbeverként újjászületett Vörös Köd, csak a kardforgató Kis Dög tudja meggátolni a teljes megsemmisítésüket.

20.00
CSALÁDI ÜZELMEK
szinkronizált amerikai filmvígjáték 108 perc
Fsz:Jennifer Aniston, Emma Roberts
korhatár: 16

David csak rászoruló családanyáknak vagy szorgos éttermi
alkalmazottaknak árul, de gyerekeknek soha. Egyszer, egyetlen egyszer néhány környékbeli kamasznak segít megszabadulni az elvonási tünetektől, azok erre kirabolják. Hogy jóvá
tegye a hibáját kénytelen egy nagy szállítmányt áthozni Mexikóból. Szerencsére a jó szomszédja, egy cinikus sztriptíztáncosnő és két züllött kiskorú segít neki: úgy tesznek, mintha
családi túrán járnának.

augusztus 22 - 28

09.45 10.45 11:45 12.45 13.45 14.45 22.00
23.00
Vad Magyarország - A vizek birodalma Akciós helyár: 500 Ft
magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn
15.45
Repcsik 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film
110 perc, Korhatár: 6
17.45
PERCY JACKSON: Szörnyek tengere 3D szinkronizált amerikai családi kalandfilm
Fsz: Johnny Depp, Armie Hammer
Előzetes korhatár: 12
20.00
ELYSIUM - ZÁRT VILÁG
szinkronizált amerikai sci-fi akció 109 perc
Fsz:Matt Damon, Jodie Foster, korhatár: 16

Odalenn nehéz az élet. A Föld a jövőben túlzsúfolt, romba dőlt,
veszélyes hely lesz. Aki teheti, inkább felköltözik az Elysium
biztonságos világába - egy hatalmas mesterséges holdra, melyet kiváltságos lakói gondosan védenek a lentiektől. Ha az
illegális bevándorlók ellen kell felhasználni őket, nem haboznak: törvényt és fegyvert egyaránt bevetnek. Max azonban
már nem fél egyiktől sem. Az élete múlik azon, hogy a lehető
leggyorsabban feljusson a vágyott világba.
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Színesen
Szünidei tippünk – Magyarország legnagyobb játszóparkja Újpesten

Nemrégiben újabb üde színfolttal gazdagodott a
főváros, éppen a Kistérségünkhöz közelebb eső
részén: június 15-én Újpesten megnyitotta kapuit a Tarzan ParkTM!
A Magyarországon egyedülálló családi játszópark különlegesen ötvözi a park és a játszótér
fogalmát. Árnyas sétaútjai mentén tematikus elrendezésben várnak felfedezésre az óriás játszótér
sosem látott játékai, parkjában kényelmes padok
és piknikterek váltják egymást, az egész család
örömére.
A közel két hektáron elterülő játszópark hét,
egymástól elkülönülő játékteret foglal magába,
ahol a gyerekek más-más képességeiket tehetik
próbára. Az érkező vendégeket rögtön a bejáratnál leveszi a lábukról a Hintarét, ahol a repülésé
a főszerep: egyensúlyszőnyeg, pörgő és körhinta,
impulzushinta segít elrugaszkodni a valóságtól. A
Liándzsungel szakadékai felett átlendülhetnek a
bátor vállalkozók, de mászhatnak a kötélhidakon,
és csúszhatnak a drótkötélpályán is, kedvük szerint. A Billegliget az egyensúlyozás mestereinek
jelent igazi kihívást, míg a Homoktengerben az alkotás kerül a középpontba. A Zengőerdő a hangok
birodalmába kalauzolja a kíváncsiskodót kültéri
hangszereivel, a legkisebbeket pedig a Picurvár
játékai vezetik a mesék birodalmába. Akik még
mindig kevésnek érzik a kalandot, azokat várják
a Felhővárak, ahol gigászi csúszdákon hét és tíz
méter magas tornyokból csúszhatnak a mélybe.
A játszópark teljes területe zárt, kerítéssel körbevett, a játékok a legmagasabb biztonsági követelményeknek is megfelelnek. A gyerekek
szórakozását és biztonságát a park játékmesterei
felügyelik, így a szülőknek is lehetőségük nyílik a
nyugodt kikapcsolódásra.
A pihenésre és a játék közben fejét felütő éhség
elűzésére a Tarzan Terasz áll rendelkezésre,
ahol finom szendvicsek és kellemes italok várják
a kisebb és nagyobb vendégeket. A terasz gyermekbarát szolgáltatásaival, a kicsik igényeihez
alkalmazkodva teszi élvezetessé az étkezést, míg
a legkisebbek ellátására Baba-mama szobát alakítottak ki. A park felnőtt-, gyermek- és akadálymentes mosdókkal felszerelt, szükség esetére.
A parkban ingyenes játszóeszköz-kölcsönöző
is működik, így nem kell otthonról cipelni a kismotort, a homokozófelszerelést, a tollasszettet, a
pingpongütőket, a piros autót, csupán a jókedvet
szükséges becsomagolni.
Néhány érdekesség a parkról: zárt területe – az
épületekkel együtt – csaknem 18 ezer négyzetmétert tesz ki. A játékok mintegy 8000 négyzetméteren találhatók, és a parkosított terület nagysága
több mint 9300 négyzetméter. A park 7 játékteret
foglal magába, ahová több mint 40 komplex játszóeszközt telepítettek. Legmagasabb pontja a 10
méter magas torony, ahonnan óriáscsúszdák futnak a mélybe. A park egyidejűleg 700 vendéget
fogad.
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Nagyobbaknak

Kisebbeknek
A park a vendégeit június 15-től visszavonásig
kedvezményes nyitási árakkal várja, az újpesti
látogatók, csoportok további jelentős kedvezményeket élvezhetnek.

Mindenkinek

ERDŐKERTES
2113 Erdőkertes Fő út 112.
 28/595-066; /Fax: 595-065; 595-067
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu
www.erdokertesfaluhaz.hu

2013. augusztus 12-16.

KALANDOR TÁBOR
BÁZIS: az Ifjúság Tábor

Részvételi díj: 13.000.-Ft/fő

A díj étkezést, anyagköltséget, foglalkozásvezetést tartalmaz

A tábor programja: játék- és eszközkészítés,

kalandozások, játékos aerodinamikai foglalkozások,
stb.

A foglalkozások naponta
8.3o-16.oo-ig tartanak

***
KÉZMŰVES, PATCHWORK
(TEXTIL)

TÁBOR (felnőtt!)

Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést tartalmaz
Tervezett program: textilfestési technikák, nyári táska varrása, takaró/terítő
készítése, rátétes párna varrása
A FOGLALKOZÁSOK A FENTI IDŐTARTAMON BELÜL HÁROM
NAPON ÁT TARTANAK (még nem eldöntött a pontos ideje!)

Ajánljuk a családok figyelmébe, mint remek szünidei programot, hiszen nem kell órákat utazni,
hogy a csemetéink különleges élményekhez jussanak, és a siker garantált!

Pr

egy Hely, aHol élMéNy MINdeN falaT –
PICANTÉRIA PÉKSÉG- FRANCIA ÍZEK - SZADA
gliari családtól, akik 1909 óta foglalkoznak kávépörköléssel. Az espressón és a
capuccinón kívül készítünk latte macchiatot
–amarettós és vaníliás ízesítéssel- vagy jegeskávét bourbon vaníliás fagylalttal.

Júniusi számunkban megjelent egy cikk a szadai
Picantéria francia pékségről, ami a Főtéren, a
lámpás kereszteződésnél várja látogatóit. Ezt követően Olvasóink több kérdést is feltettek lapunknak a Picantéria ügyében. Andi és Rita, a cég két
ügyvezetője válaszol ezekre.
Mi az egyedi a Picantériában?
Hogy nem csak francia finompékáru üzlet, hanem
egy reggeliző-kávézó és egy kicsit cukrászda is
egyben. Nálunk igazi különlegességekkel találkozhat, nehéz felsorolni, mi mindennel, de megpróbáljuk: Kezdjük az egyedi finompékáruval
egyenesen Franciaországból. Nálunk olyan kellemes élmények érhetik, mint pl. a szájban elomló
falatkák, és a gazdag és hosszan megmaradó különleges ízek. Mindez a nemes alkotóelemeknek
is köszönhető... Itt várják Önöket a válogatott
– adalékanyagoktól mentes - hagyományos francia lisztek. Nem hiányozhat a házi kovász sem a
süteményekből.
Mi van még? Hosszú kelesztési idő a teljesebb
ízekért, és persze a lassan gyúrt, finoman és fokozatosan nyújtott tészta. Várnak mindenkit
a rostokban gazdag ropogós bagettek, leveles
tésztából készült ínyenc sütemények. Itt sülnek frissen az omlós könnyed vajas falatok.
Ezen felül a hozzánk betérőket igyekszünk
meglepni újdonságokkal, a már megszokott
VENDÉGSZERETETTEL..!
Terveznek házhozszállítást?
Telefonon megrendelheti kedvencét és mi megsütjük Önnek, de egyelőre egyedi kiszállításban
nem gondolkodunk. Rendezvények, partik kiszolgálását azonban vállaljuk. Különleges termékeinknek köszönhetően biztos a siker!
Milyen a kávéjuk?
L’antico tradícionális olasz kávé a modenai Ca-

Milyen új termékeik vannak?
A baranyai svábrétesek a legújabbak közül
valók! Van meggyes- diós, túrós-meggyes
csokidarabokkal és almás ízekben, akár vanília fagylalttal és öntetekkel megspékelve.
Új termék még a Carte D’or márkájú fagylalt válogatás. Hamarosan jön - az egyedi
recept alapján – készült sajtos csavart sütemény. Ezek után jönnek a különleges
turmixok is, igazi egzotikus gyümölcsökkel . (pl: mangó, papaya, vagy gránátalma,
stb.) Megkóstolhatják majd nálunk nemsokára a mézbe forgatott, mogyoróolajon pirított müzlit, aszalt gyümölcsökkel
gazdagon. Ez egy kifejezetten egészséges
életmódnak megfelelő étel, mint ahogy a
válogatott alapanyagokból , francia vajjal,
extra szűz olívaolajjal, friss paradicsommal, zöldsalátával készülő könnyű mediterrán szendvicsek és saláták is. Elsőként
a paradicsomos- mozzarellás falatok extra
szűz olívaolajjal meglocsolva, friss bazsalikommal megszórva. Új termékeinkről
Facebook oldalunkon folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők. Jelöljön be
minket és még egyszer a „Tetszik- Like”
gombra kattintva kérje értesítéseinket,
hogy ne maradjon le a fotókkal kísért finomságok híréről. („Értesítések kérése”- gomb!)
Címünk: Picantéria Pékség: www.facebook.com/
picanteria.pekseg
Mit tesznek, hogy könnyebben észrevehető legyen az üzlet ?
Természetesen üzletünket folyamatosan alakítjuk és csinosítjuk. Dolgozunk rajta, hogy minden
irányból könnyen észrevehető legyen, de mégis
illeszkedjen a környezetébe.
További terveikről mit lehet tudni?
Olyan helyet létrehozni itt Szadán, ami meghatározó szereplője a térség „vendéglátásának”.
Egyedi és trendi. Egy hely ahol élmény minden
falat. Alapmottónk az egyediség egy csipetnyi
Picantéria és nagy adag vendégszeretet!
Ezzel várjuk Önöket nap, mint nap!
Kapcsolat:
Pikantéria Francia Pékség, Szada,
a Faluházzal szemben, a falu főterén, a lámpás
kereszteződésnél.
Ingyenes parkolás!
Dózsa György út 76/a, Szada,
Telefon: (20) 266 1061
Nyitvatartás: H-P 7:00 - 18:00
Szombaton: 7-12 óráig
www.facebook.com/picanteria.pekseg

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 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

Kövesse a térség híreit, szóljon
hozzá az eseményekhez az újság
Facebook oldalán is!
lEGyEn AZ iSMERŐSÜnK!
Veresegyházi Kistérség

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

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

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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Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Pr

Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi
témakörökben:

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

Vitája
van
munkáltatójával?
Pontos
válasz
–ajogi
kérdéseire
JOGPONT+
mini szolgáltatás Pest megye számos új településén.
Vállalkozást indítana?

Vitája
van a munkáltatójával?
Táppénz,
GYES, nyugdíj
problémája
van?
Keressen
bennünket,
segítünk: www.jogpontplusz.hu
Vállalkozást
indítana?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Táppénz,
GYES, nyugdíjegyeztetne?
problémája van?
Az adóhatósággal
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi
témakörökben:
Ingyenes,
minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi
témakörökben:

munkajog,
 társadalombiztosítás,
munkajog,
társadalombiztosítás,
 társasági jog (cégjog),
társasági
jog (cégjog),
 közigazgatási
jog,
közigazgatási
jog,
 családi jog, pénzügyi és adójog.






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

NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
IDŐPONT : RÖVID
HATÁRIDŐN BELÜL !

DR. SZŐKE BÉLA
FŐORVOS, KANDIDÁTUS,
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

családi jog, pénzügyi és adójog.



magánrendelés

Dr. Géczi Mária

munkajog,
 társadalombiztosítás,
 társasági jog (cégjog),
 közigazgatási jog,
Pontos válasz
– jogi kérdéseire
 családi jog, pénzügyi és adójog.




Szülészet-Nőgyógyászat

JOGPONT+ mini szolgáltatás Pest megye számos új településén.

JOGPONT+ mini szolgáltatás Pest megye számos új településén.

Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

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

Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

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
Lovagoljon gyönyörű környezetben,

a

PAPKÚTI LOVASTANYÁN,
a vácrátóti botanikus kert mögött!

NAPKÖZIS
NAPKÖZIS TÁBOROK
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

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

NAPKÖZIS LOVAS TÁBOROK

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

COWBOY TÁBOR

NOMÁD TÁBOR
(előzetes egyeztetéssel)
°
°
°
°

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

(előzetes időpont egyeztetéssel)

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

“SZÉP KÁRTYÁT” elfogadunk!
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FELNŐTT LOVAS TÁBOR

(18 évtõl)

° 45.000,-Ft

A Kistérség honlapján tájékozódhatnak olvasóink a
Cba heti akcióiról,
és a Fixoil benzinkút
aktuális árairól!
honlap: www.vkisterseg.hu.
ebook: www.kisterseg.eu

Kultúra
Városünnep
Június utolsó hétvégéjén nagykamasz korba lépett Veresegyház: várossá avatásának 14.
évfordulóját ünnepelte. Az évforduló alkalmából három napig
tartott az ünneplés, és a gazdag
programkínálat jóvoltából igazi közösségként szórakozott
együtt a lakosság.
(Fotók: Lethenyei)

Színpadon a Mathematica

Fagyievő verseny a város cukrászdáinak jóvoltából

A főzőverseny első helyezettje a Veresegyház
és Vidéke Takarékszövetkezet csapata lett
Érkezik a gulyáságyú!

Az esti program fénypontja volt KállaySaunders András koncertje

A színpadon egymást váltották a
helyi művészeti csoportok

Vásároljon
2013. augusztus 31-ig
a Gödöllő Coop Zrt.
üzleteiben
legalább 4000 Ft
értékben, hogy
játékban lehessen
értékes
nyereményeinkért.

A szombat délutáni közönség

Vászonképre családi fotót, festményt!

Álláshirdetés
A szadai csempegyár

laboros munkatársat

keres!

Az üzem 2 5 é v e g yá r t k er á m i á t . K l a s s zi k u s , so k esetben al ko tó jel l eg ű kézi
te c h no l ó g iá ka t a l ka l m a z. S za k m a i m eg í t él é se kedvező , a l eg jo bb h azai kál y h a c se m pe g y á rké nt t a r t j á k s zá m o n . En n ek meg f el el ő ek a kö vetel m ény ei és a
mun ka he l y i l é g kö re i s . J el en l eg k b. 4 0 k o l l ég a do l g o zik itt.

Az ideális jelentkező középkorú és szilikátipari ismeretekkel rendelkezik. A
munkakör szakmai előképzettség nélkül
is betanulható, ha a jelölt 200 oldalnyi
tananyagot 30 nap alatt képes megtanulni és a készség szintjén alkalmazni.
További információ: www.koltocsempe.hu
Jelentkezni lehet e-mailen fényképes önéletrajzzal: allas@koltocsempe.hu vagy postai
úton: 2111 Szada, Corvin u. 24.
További elérhetőség: 06 28 503 260/111, 		
		
H-P:7:00 – 15:30

A laboráns feladatai:
- Az üzemi masszák fizikai jellemzőinek
		 mérése, a nyersgyártás ellenőrzése és
		dokumentálása naponta
-		 Különféle kísérleti massza-és mázke		 verékek készítése, kiégetése és vizs		gálata
Elvárások:
-		Csak intelligens, alapos és pontos
		 munkatárs képes megfelelő színvona		lon teljesíteni.
- Fegyelmezett, átgondolt, tempós mun		 kavégzés önállóan és csoportban is.
-		 Százalékszámítás jellegű feladatok
		 gyors, rutinos, hibátlan megoldása.
-		 A dokumentáláshoz felhasználói szintű
		 számítógépes ismeretek.

Álláshirdetés
A s zadai csem pe gyár

TMK- s m u nk atá r s at

ke r e s !

Az üzem 25 éve gyárt kerámiát, ebből 15 éve kályhacsempéket. Nem futószalagon folytat
tömegtermelést, hanem klasszikus, sok esetben alkotó jellegű kézi technológiákat alkalmaz.
Szakmai megítélése kedvező, a legjobb minőséget előállító kályhacsempegyárnak tartják.
Ennek megfelelőek a követelményei és a munkahelyi légköre is. Jelenleg kb. 40 kolléga dolgozik itt . A TMK műhely a karbantartás mellett egyedi gépeket tervez és készít.

Az ideális jelentkező 35-48 év közötti, tapasztalt, de még hosszan aktív. Tud csapatban is dolgozni. Elfogadja, hogy a TMK
elsődleges feladata a zavartalan termelés
biztosítása. A munkaidő hibaelhárításkor
a napi 8 órát meghaladhatja, gép-meghibásodás hétvégén is bekövetkezhet.
Kizáró tényező: porérzékenység

Amit elvárunk:
- készség és jártasság lakatos és fém		 megmunkáló szakmákban;
- kreatív, problémamegoldó gondolkodás;
- pontos, fegyelmezett munkavégzés
		 önállóan és csoportban is;
- egyenes jellem, legalább közepes
		 kommunikációs készség .
Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés;
- minden megállapodás korrekt betartása;
- kiszámíthatóság, biztonság;
- utazási költségtérítés.

További információ: www.koltocsempe.hu
Jelentkezni lehet e-mailen fényképes önéletrajzzal: allas@koltocsempe.hu vagy postai úton:
2111 Szada, Corvin u. 24. További elérhetőség: 06 28 503 260/111, H-P:7:00 – 15:30

Soó-Der profit Kft

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése
TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia

Regisztrált mérlegképes könyvelő
Cím:
T.: 28/361-356
Őrbottyán,
30/952-1950
Dózsa Gy. út 150.
30/606-8261

AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT

VÁSZONKÉPET

artmarket.hu

+36 30 638 8087

ÜZEMANYAG AUSZTRIÁBÓL

Erdőkertes, Fő u. 234.

BENZINKÚT

RI AKCIÓNK!
NYÁTankolja
tele az autóját,

(min. 30 literrel) és ajándékba egy karton
ásványvizet adunk!
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Hűsészeri 50tén vásá kártyáva tankolás
egy kolás esevásárlói további
tan ló törzs minden T
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Kerékpár szaküzlet
és szerviz
- Adás-vétel, beszámítás
- Bizományi értékesítés
- Kerékpárszállító kölcsönzés

www.dynamic-sport.hu

CBA bevásárlóház (Triangolo)
Szadai út 7. 06/28 384-342

akár már 4990 Ft-tól

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

