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ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a véleményét.
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2013. szeptember

A hónap témája

Új tanév, új szabályok
Gazdaság
Ismét nagyot nőtt a bölcsi
Sport
Városok közt versengett
Veresegyház
Számos újdonsággal indult idén az
iskolaév, mind a tanárok, mind a
diákok számára. A kötelező mindennapi testnevelés, a 16 óráig
előírt iskolai tartózkodás új helyzetet teremtett az intézményekben, míg a családok az első hónapban igyekeznek megszokni a
változásokat. Képünk Csomádon
készült, az évnyitón, ahol új játékokkal is találkoztak a gyerekek
az önkormányzat jóvoltából.
Írásunk az iskolakezdésről
5. oldalon olvasható.

KÉPVISELET

KERESSE ÚJ

 lakásbiztosítás
 gépjárműbiztosítás
 nyugdíjelőtakarékosság
 gyermekjövő, tandíj

EGYEDI
TERVEZÉSŰ
ŐSZI

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

KOLLEKCIÓNKAT
KEDVEZMÉNYES

ÜZEMANYAG AUSZTRIÁBÓL

ÁRON!

NAGYKER és VARRODA

Címünk:
Veresegyház, Páskom u. 4-6.
Tel.: 06-30/291-2260
Nyitva: K, P: 9-18, H, Sze, Cs.: 7-16, Szo.: 9-13,
nyitva tartási időn kívül bejelentkezés alapján
www.angemilano.hu
www.olaszruhanagyker.hu

HONLAPUNK:

NYÍLT

 utasbiztosítás
 kárbejelentés
 meglévő szerződések átnézése

Hű
Egyszeri 5000 Ft feletti
tankolás esetén vásárlóinkat névre szóló
törzsvásárlói kártyával
ajándékozzuk meg,
amely minden további
tankolásnál

www.vkisterseg.hu ,

Erdőkertes, Fő u. 234.
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Szinesen
Idősek Napjára készülve
Szeptember 3-án Zebegénybe kirándultak
a Kistérség nyugdíjasai az Esély Szociális
Alapellátó Központ szervezésében. A táj
gyönyörű volt, az emlék felejthetetlen. Az
együttlét pedig erősíti az összetartozás érzését. Színes, érdekes programokban az ősz
további részében sem lesz hiány:
szeptember 30- án, Az idősek világnapja
alkalmából a Fővárosi Állatkertbe megyünk
Budapestre, ahol országos találkozó lesz az
Életet az Éveknek nyugdíjas klubjaival.

Tervezünk még Erzsébet , Katalin napi zenés
együtt létet ahol köszöntjük nagy szeretettel a köreinkben lévő ünnepelteket és amire
Szadáról, az ottani Alapellátási Központból
is meghívjuk a nyugdíjas klubosokat Erdőkertesre.

Október 4- én szintén Budapestre utazunk,
színházi előadásra, ahol megtekintjük Az
Aranyember c . színdarabot.
Egyéb, rendszeres programjaink a klubban:
Minden hónap 3. hétfőjén pedikűröst fogadunk, a közbeesői időszakokban kreatív
foglalkozásaink vannak, ahol készülődünk a
közelgő ünnepeinkre, különböző dolgokkal,
pld gyöngyözés, csuhézás, egyéb kézimunkázás.
Szeretnénk még egy egészségügyi felvilágosító napot tartani a háziorvos, Dr Nagy Péter
meghívásával.
Novemberben ismét lesz egy színházi látoA kiállítás csodái
gatásunk a Munkácsy, a festőfejedelem c.
előadásra.
Ezt követően már az ADVENT heteire készülünk, többek között Mikulásra: az erdőkertesi
önkormányzat Nyitnikék Óvodás csoportját
szeretnénk meglepni némi kis ajándékkal,
cserében a tőlük kapott gyönyörű ANYÁK
NAPI műsorukért.
Persze, Decemberben is lesz színházi látogatásunk is!
Remélem sikerült felkelteni az érdeklődést
nyugdíjas klubunk iránt!!
Várunk mindenkit, aki szeretne hozzánk belépni és csapatunk tagjává válni.
Novák Róza: (06-70-370-7032)
Kellemes szeptemberi kirándulás

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

Kistérségi oldal
Felhívás bérlői jog elnyerésére
Veresegyházon az Önkormányzat támogatja a bérlakások programszerű építését. A most indulás előtt
álló program lakásai piaci alapon épülnek, első sorban azoknak a családoknak nyújtva segítséget, akik
– fizetőképességük megtartása mellett – elvesztették lakásukat, házukat, vagy olyan élethelyzetbe kerültek, amelyben a bérlakás a lakhatás egyetlen megoldása.
Az önkormányzat nem tulajdonosa a lakásoknak, de közreműködik a bérlők kiválasztásában. A program indításának egyik feltétele a megfelelő számú, előszerződéssel rendelkező bérlőjelölt megléte.
Jelen felhívás ezt szolgálja.
A bérlők kiválasztásához szükséges adatok az 1. sz. mellékletben olvashatóak. Az adatlapot kitöltve, aláírva, „bérlakás” címzésű borítékban az Önkormányzat ügyfélszolgálatán kérjük leadni
2013.09.12 800-tól. A leendő bérlők előzetes kiválasztása folyamatosan, a rendelkezésre álló lakások
számának függvényében történik. A bérleti előszerződés megkötése a kiválasztott Bérlők és a Bérbeadó (Tulajdonos) között fog történni. Minden jelentkező értesítést kap arról, bekerült-e a leendő bérlők
közé, vagy sem.
A programba bevonni tervezett lakások több ütemben lennének átadva. 2013 októberében 13 db lakás,
decemberben 13 db lakás, 2014 márciusában újabb 13 db. lakás kerülne átadásra a bérlők számára. A
lakások termálfűtésűek, 1,5 szobás kialakításúak, összkomfortosak, méretük 45 és 59 m2 közötti. A
bérleti díj 1250 Ft/m2 (+rezsi+közös költség). Egy épületben 13 lakás található, a házak társasházként
működnek majd. Végleges szerződés kötésekor 2 havi bérleti díj fizetendő kaucióként. A végleges
szerződések 10 évre kötődnek, amely a felek szándéka szerint hosszabbítható, a bérlő elővásárlási
joggal rendelkezik a lakás megvételére. A lakások alaprajzai megtalálhatóak jelen felhívás 2. sz. mellékletében.
A felhívással kapcsolatos esetleges kérdéseket a berlakas@veresegyhaz.hu címen fogadjuk.

www.kincs.info

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

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 589 -541

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel.: (28) 595 - 051
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

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

SZÓ-FOGADÓ BESZÉDJAVÍTÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 14.

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 12.

SULIBÖRZE 2013 MEGHÍVÓ

OKMÁNYIRODA

Újra itt a SULIBÖRZE,
a PÁLYAVÁLASZTÁS legfontosabb helyi fóruma.
Az előző évek sikereit követően, a veresegyházi KINCS Közhasznú Alapítvány 2013. október
5-én immár ötödik alkalommal tartja meg a nagy érdeklődésre számot tartó „Sulibörze”
rendezvényét.
Alapítványunk évente megrendezett programjának célja, hogy a Veresegyházon és térségében élő
általános iskolás gyermekek és szüleik számára segítséget nyújtson a pályaválasztással kapcsolatos
információk összegyűjtésében és közzétételében.
Idén is számos budapesti és térségbeli iskola részvételére számítunk, hiszen:


a Sulibörze eleddig egyedülálló lehetőséget nyújtott, hogy az iskolák nagyszámú érdeklődőnek
mutathassák be, milyen oktatási lehetőséget kínálnak a gyerekeknek.



Az iskola érdeke is, hogy olyan diákok üljenek padjaiban, akik tudatosabban választottak

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő-csütörtök: 8-16 óráig

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588- 872
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 13-17.30
Szerda: 8-12 és 13-16.30
Péntek: 8-12.30

szakmát, szakirányt maguknak, hisz így motiváltabbak lesznek a tanulásban is, mely jelentős
mértékben növelheti az iskola eredményességét, majd presztízsét.

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

A rendezvény időtartama alatt ez alkalommal is egyéni pályaorientációs tanácsadást nyújtunk
pályatanácsadó,

grafológus,

ezen

felül

csoportos

tanácsadást

pszichológus

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

szakemberek

közreműködésével. A térség iskolái mellett a helyi cégek, munkáltatók megjelenésére is számítunk,
akik gyakorlati és diákmunka lehetőségekkel érkeznek, így a pályaválasztás szélesebb spektrumát
mutathatjuk be a családoknak.
A Sulibörze keretein belül elindítunk egy szakképzési fórumot is, ahol szeretnénk, ha a
gyerekek a különböző szakmák, munkakörök szépségeit, valódi tartalmát is
megismerhetnék.
Sulibörze helyszín: Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7. „Mézesvölgyi” Általános Iskola aulája
Időpont:

2013. október 5. szombat, 9.00-14.00

Veresegyház, 2013. augusztus 31.

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 30 848 5870,
+ 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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Gazdaság

Meseliget – harmadszor is!

Önfeledt játék az új csoportszobákban
Örömteli eseményre, a veresegyházi Meseliget
Bölcsőde 3. ütemének átadó ünnepségére volt hivatalos újságunk szeptember 3-án. Jól emlékezve
még az öt évvel ezelőtti átadó ünnepségre, szinte
hihetetlen volt látni, mennyit változott, milyen
óriásira nőtt az intézmény az azóta eltelt időben!
Elsőként az aszódi bölcsőde korábbi vezetőjétől
hallgattuk meg Keresztúry Dezső versét, majd
a város polgármestere, Pásztor Béla szólalt fel.
Visszaemlékezett arra az időszakra, amikor személyesen még nem pártolta a városban bölcsőde
építését, mivel meggyőződése szerint a kisgyermeknek az édesanyja mellett a legjobb cseperednie, ám be kellett ismernie, hogy az élet időköz-

ben felülírta ezt az elgondolást. A családoknak
manapság szükségük van a két keresőre, a gyerekeknek pedig biztonságra és gondoskodásra, amíg
a szüleik dolgoznak. Az önkormányzat feladata,
hogy biztosítsa azokat a körülményeket a városban, amelyek között az itt élők jól érzik magukat,
és különösen fontos ez a kisgyermekek esetében,
akik életükben először itt, a bölcsődében találkoznak közintézménnyel.
Ennek a feladatnak megfelelve szorgalmazta a
város annak idején a bölcsőde megépítését, majd
azóta már kétszer is a bővítését – hiszen erre volt
szükség, hogy minden jelentkező gyermeknek helyet tudjanak biztosítani.
A polgármester úr megköszönte a projektben
közreműködők munkáját, melynek köszönhetően
újabb 26 gyermeknek biztosít férőhelyet az intézmény, a mostani, közel 150 millió forintos beruházást követően, amely részben uniós és állami
támogatásból, illetve az önkormányzat hozzájárulásából állt össze.
„Veresegyház gazdag gyermekekben, ami nagyszerű, építsünk hát újabb bölcsődét, óvodát, iskolát!” – mondta végül, nagy tetszést aratva a hallgatóság körében.
Vígh Eleonóra, a bölcsőde vezetője újabb adatokat

ismertetett: mint elmondta, jelenleg 130 gyerek
jár ide, plusz 20-22 fő, akik időszakos elhelyezést
vesznek igénybe. Az új, harmadik ütem elkészültével nemcsak több lesz a férőhely, hanem 5 új
munkatársnak is munkát tudnak biztosítani, és az
alkalmazottak száma így 40-re emelkedett. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, ami szintén
bővült és korszerűbb lett a legújabb beruházás
keretében, és felszereltsége lehetővé teszi, hogy a
gyerekek életkorának megfelelő, különleges igényeket is kielégítő ételeket készíthessenek benne.
Végül Pataki Mihály, a kivitelező Veresmester
Kft. ügyvezetője szólalt fel, visszatekintve az
építkezés folyamatára, ami valóban speciális körülmények között zajlott, hiszen a bölcsőde közben zavartalanul működött. Így a bővítést, valamint a kiszolgáló egységek átalakítását úgy kellett
elvégezniük, hogy közben a kicsik napirendjét ne
zavarják meg.
A bölcsőde újabb, önállóan funkcionáló, de a
meglévő épületekhez csatlakozó épületrészét ezúttal is az egyik „haszonélvező”, az egyik bölcsődés gyermek avatta fel, természetesen kis segítséget igénybe véve a felnőttektől, akik a szalag
átvágása után lelkesen, szinte gyermeki örömmel
járták be a bölcsi legújabb, csodaszép helyiségeit.

Őszi ízek
Szeptember közepe már-már a késő őszt idézi időjárás tekintetében, és ha
nem gondoltunk volna eddig a közeledő télre, mostanában már biztosan
eszünkbe jut, hogy bespájzoljuk a fontosabb élelmiszereket.
A téli „gyűjtögetés” időszaka a térségi CBA üzletekben az almavásárral
indult, de természetesen kapható még más idénygyümölcs is, mint a szőlő
és a körte, szilva. Az alma is közvetlenül a termelőktől érkezik, ahogyan
a többi akciós gyümölcs, és teljes rekesz megvásárlása esetén kilogrammonként 99 Ft körül van az ára. Érdemes belőle hazavinni, hiszen remek
vitaminforrást jelenthet az egész családnak a hideg hónapokban.
Szintén megjelent az üzletekben a télálló hagyma és burgonya is, nagyobb
zsákos kiszerelésben. Ezek is hazai termések, és kiváló minőségűek, kedvező áron.
A Szada Centerben október 1-15. között káposzta akciót tartanak: kilogrammonként 199 forintba kerül ebben az akcióban az idei friss savanyított
káposzta, ami otthon még sokáig eltartható megfelelő körülmények között.
Az ősz ételkínálata egyre inkább megjelenik a térségi CBA boltok polcain:
a grillkolbászok, grillezni való termékek helyét újra elfoglalják a hurkák,
kolbászok, a zsírszalonna, a különböző ízesítésű szalonnák, a húspultokban újra találhatók belsőségek is. A nehezebb, zsírosabb ételek leöblítésére pedig megjelent már az év első bora, a Varga pincészetből.
Az iskolakezdésre tekintettel többféle finom pékáru készül reggelente a
CBA pékségeiben, és mindig kipróbálhatunk 1-1 újdonságot is, mostaná-

A hónap híre

Megkezdődött a télálló burgonya és hagyma akció
ban például az itt készülő almás pite a vásárlók kedvence.
A kínálat a vásárlási szokásokhoz igazodva változik tehát, állandó viszont
továbbra is a Szada Center nyár elején bevezetett hét közbeni kedvezményes ajánlata: hétfőn, kedden és szerdán továbbra is rendkívüli akciókkal
várja a vásárlókat a térség legnagyobb Príma kategóriás CBA üzlete.

Földi javak asztalunkon – termékkiállítás és vásár

6. alkalommal rendez a Nemzeti Botanikus Kert Vácrátóton „Földi javak asztalunkon” címmel termékkiállítás és vásárt október 6-án, vasárnap, mely
során a látogatók helyi termelők biotermelők és ökogazdák közvetítésével barangolhatnak a hagyományosan készült magyar ételek világában. Lekvárok,
mézek, mangalicából készült termékek, sajtok és sok más finomság várják kedves vendégeinket, valamint kézművesek mutatják be, és árusítják szebbnél
szebb, különleges termékeiket.
Ahogyan már a korábbi években is, több mint 30 kiállító vesz részt, valamint a tavalyi évhez hasonlóan további kiegészítő programokkal is kedveskedünk látogatóinknak!
Tervezett program:
11:00 Nyomozz növények után az irodalomban” c. alkotóverseny díját- 10:00-17:00
		
adója
- Kiállítás a Botanikus kert terméseiből a Berkenyeházban
- Állomásos játék a Kertben
12:30 Pannon Magbank kiállítás- és projektbemutató
- Gyermekfoglalkoztató sarok
14:00 vezetett séta a Botanikus kertben
- Kéregfelismerő tudásteszt a Berkenyeház előtt
- Fűben-fában orvosság – gyógynövény-bemutató a Rendszertani
		 gyűjteményben
- Kopasz őszirózsák fajtabemutatója a Rendszertani gyűjteményben
A rendezvényre 2012. október 6-án (vasárnap) 10 órától 17 óráig várjuk kedves vendégeinket, melyen a botanikus kerti belépőjeggyel lehet részt
venni. (A rendezvény fent említett programjain a részvétel díjtalan.)
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A hónap témája
Történelmi tanévkezdés
Idén szeptemberben sosem látott létszámú, összesen 371 gyerek várta az első csengőszót a Kálvin
Téri Református Általános Iskolában. Fukász Lászlóné, Márta, az iskola igazgatója lapunknak
elmondta, hogy idén már 15 osztályt indítottak, a hetedikesek a legnagyobbak a hét éve indult
iskolában. A növekedés örömteli folyamata azzal is jár természetesen, hogy kinőtték a város
közepén álló gyönyörű szép épületet, szükségessé válik az iskolaépítés 2. ütemének beindítása.
Ehhez remélhetőleg megkapják a támogatást - bizakodik az igazgató asszony, majd hozzáteszi:
„Nem érzek elzárkózást sem az egyház, sem a város irányából , tehát biztató a helyzet. ”
A 2013-14-es tanévben több törvényi változás is
életbe lépett, ami az egyházi fenntartású iskolákat, így a református iskolát is érintette.
Már korábban bevezetésre került a kötelező mindennapos testnevelés. Az idei tanévtől a Köznevelési Törvény értelmében kötelező a tanulóknak
délután négy óráig iskolában tartózkodniuk. Ez
újabb feladatokat rótt az intézményre, de ezeket is
megoldottuk, hiszen eddig is minden évfolyamon
és minden osztályban volt napközi, tanulószoba.
A gyerekek eddig is itt voltak az iskolában, de
most már szélesebb körű, egyéb foglalkozásokat
tudunk kínálni számukra.
Igyekszünk az érdeklődési körüknek megfelelő
programokat nyújtani, mint például sportkörök,
művészeti foglalkozások. Úgy tapasztaljuk, hogy
ezek iránt nagy az érdeklődés, hisz vannak olyan
gyerekek is, akik nem a tanulásban jeleskednek

sokat szeretik a diákok. Ezekre a tanulók maguk
készülnek, a szülők és a pedagógusok segítségével.
Az idegen nyelv (angol, német) tanítása csoportbontásban történik. Hasonlóképpen szervezzük az
informatika tanítását is gépparkunk szűkössége
miatt.
Jó hír- mondja az igazgató asszony- hogy minden
pedagógus kollégánk szakképzett, tehát a szakos
ellátottság teljes, a felső tagozatos fizika, kémia
szakra is van külön szaktanár.
És hogy hol folytatják tanulmányaikat az itt végzett diákok?
Hatodik osztály után többen elmentek a gödöllői
református középiskolába, a Líceumba. A felvételizők közül hetet vettek fel. Volt, aki a nyolc
évfolyamos katolikus középiskolában folytatta
tanulmányait, és van olyan diák is, aki az aszódi
evangélikus gimnáziumba nyert felvételt.

A gyerekek új játékoknak is örülhettek
Jó hírek az évnyitón
Rekord létszámú tanulóval kezdte meg az új
tanévet szeptember elején a csomádi Esztergály
Mihály Általános Iskola is. Az évnyitón Kelemen Ildikó igazgató tájékoztatta a szülőket és
a gyerekeket a törvényi változásokról, például
a 16 óráig kötelező iskolai foglalkozásokról is.
Az intézményvezető jó hírrel is szolgált a gyerekeknek: az udvaron az önkormányzat jóvoltából, illetve a sikeres elemgyűjtő akció eredményeként új szabadtéri játékok, és esztétikus,
fedett kiülők is helyek kaptak. Bár az iskola
fenntartója természetesen már nem az önkormányzat, jó látni, hogy a község vezetése továbbra is mindent megtesz az itt tanuló gyerekek minél jobb körülményeinek biztosításáért.

A megújult udvaron jólesik a játék is
elsősorban, hanem az egyéni tehetségüket kreatív
foglalkozásokon tudják a szakmailag jól felkészült tanítók, tanárok segítségével kidomborítani.
1-5. évfolyamig néptánc-oktatást is biztosítunk
diákjaink számára. Különféle tehetséggondozó
szakköröket is szervezünk matematika, magyar és
idegen nyelvekből. Ezeken a foglalkozásokon a
tehetséges és kiemelkedő gyerekek vesznek részt,
akik az olyan országos versenyeken indulnak,
mint a Bolyai verseny (matematika, anyanyelv),
vagy a Zrínyi matematika verseny, valamint iskolánk értékrendjéhez igazodva a bibliaismereti
versenyek.
A legjobb református iskolák között szoktak végezni a versegyházi iskolások, amikor anyanyelvből vagy versmondásból, illetve helyesírásból vetélkednek a gyerekek: szinte évek óta első-második
helyen állnak a veresegyházi református diákok.
Az idei tanévtől a minden iskolában kötelező hités erkölcstan oktatás természetesen eddig is jelen
volt a mi iskolánkban. Ezen a téren az a tapasztalat, hogy a hitoktatáshoz kapcsolódó hitéleti alkalmak kedveltek a gyerekek körében. Főként a
bibliai tárgyú művészeti, dramatikus foglalkozá-

Ünneplőben is lehet mászni!

A diákok szívesen szerepelnek különböző iskolai,
városi, egyházi rendezvényeken. Legközelebb a
Medvefarmon lesznek láthatóak, szeptember 28án, ahol is a Guinness-rekordkísérletben vesznek
részt. Ennek a célja, hogy minél többen együtt
énekeljék a Dzsungel könyve című musicalból
Balu dalát. A gyerekek nagyon készülnek erre az
alkalomra!
Kiegyensúlyozott a szülőkkel való kapcsolat,
amelyet az iskola különböző fórumokon igyekszik mélyíteni, formálni. Erre egyedi lehetőség a
szülői bibliaóra. A pedagógusok szeretettel fogadják a szülőket a személyes, egyéni megbeszélésekre is.
Az idei tanév újdonsága, hogy az iskola tanulói
birtokba vehették az udvaron megépült új sportpályát. Ennek létrejöttéhez az iskolában működő
Damaszkuszi Út Alapítvány nyújtott segítséget,de a pálya mellett azért még maradt hely az iskolaépület bővítésére is….
FülöpHajnalka
hfulp@gmail.hu
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Civilek

Közösségi munkára hív a
Köz-Pont Ifjúsági ház

Veresegyházon a Fő út 68. sz. alatt működik a
Köz-Pont Ifjúsági ház.
Az épületet az önkormányzat biztosítja, a TÁMASZPONT MOP KKA adományokból és pályázati forrásokból önkéntesekkel működteti .
Hozzánk benézhetsz „csak úgy” időzni, pihenni, találkozni a barátaiddal, de ha éppen leckét
akarsz írni, akkor is van helyed. Sőt, ha elakadsz,
segítünk J! Meghallgatjuk ügyes bajos gondjaidat, örömödet, bánatodat, ha éppen arra van szükséged. Talán még egy csésze tea is kerül mellé!
Találsz nálunk társasjátékokat, rajzolhatsz, alkothatsz kedvedre. Hallgathatsz zenét, nézhetsz jó filmeket, használhatod az internetet és még rengeteg érdekes dolog vár rád!
Kertünben focizni is lehet, van lengőtekénk,
pingpong asztalunk, és csocsónk.
Kisebb nagyobb rendezvényeket is tartunk,mint
pl. Ifjúság Hete nyár elején, fiatal zenészek,
rockbandák koncertje, de részt veszünk városi
rendezvényeken is, pl. Föld napi akadályverseny,
éjszakai túra, sportágválasztó napok, Városi Mikulás, Karácsony, ….
Jelenleg kedden és pénteken a régi nyitva tartás
szerint vagyunk, 13-17-ig, ezen felül szept. 30tól kéthetente van nálunk „Kacagva Angolul”.
Hétfőn 15-16h, 16.30-17.30-ig 2 turnusban és
INGYEN!. Ki lehet próbálni!
Tervezzünk további nyitva tartást, de ehhez még
kellenek önkéntes ( felnőtt) segítők ! Őket is
várjuk szeretettel, akkor is, ha nekik nem kell az
érettségihez igazolás:)
Továbbra is Eurodesk partnerségünknek eleget
téve, várjuk az érdeklődő fiatalokat, akik rövidebb-hosszabb távon részt vennének Eu-s projektekben. Idén 8 fiatalt tudtunk Ifjúsági cserére küldeni 2-2 hétre.Október és november hónapokban
egy-egy felkészítő foglalkozást, műhelyfoglalkozást tartunk az érdeklődőknek, ezek időpontját a
honlapon ill. közösségi oldalon tesszük közzé.
Továbbra is kiadó az Ifjúsági Ház hétvégenként
szülinapi zsúrokra, meglepetés buliknak! Egyre

többen jönnek hozzánk ünnepelni, ezért kérjük,
időben jelezzék szándékukat.
Alapítványunk Eurodesk partnerszervezet, egyben Közép Magyarországi régiós koordinátor.
Feladatunk az EU fiataloknak szóló lehetőségeinek, programjainak népszerűsítése, mint pl.
ifjúsági csere, önkéntes szolgálat...Ezek kiváló
lehetőségek a fiatalok számára, hogy olcsón, ellenőrzött, biztonságos körülmények között tökéletesítsék külföldön, vagy itthon nyelvtudásukat.
Amiben az önkéntesek segítségét kérjük: bekapcsolódhatsz nyitvatartási időben a napi teendők ellátásába: segítheted a kisebbek értelmes
szabadidő eltöltését, pl. kézműveskedés, sport,
ünnepi készülődés, segíthetsz a tanulásban, felvételire való felkészülésben, nyelvgyakorlásban
rendezvényeinken kortárs segítőként vehetsz
részt, segíthetsz bármilyen formában társaidat
megismertetni az eurodesk lehetőségekkel (személyes beszélgetések , internet, stb.)
Amit az önkéntesektől kérünk: mindig előzetes egyeztetés alapján jelentkezhetsz munkára,
elfogadod és betartod azt a néhány szabályt, amit
az első alkalommal megbeszélünk részt veszel
egy rövid képzésen, ahol felkészítünk a várható
feladatokra, alapvető információkkal látunk el,
hogy képbe kerülj. A felkészüléssel töltött időt is
beszámítjuk a közösségi munkába!
Szeretettel várunk, ha kedved van nálunk szolgálni a közösséget 50 órában, vagy azon is túl!
Elérhetőségeink: www.tamaszpont.net
0630 432 4204; 0630 553 2381 		
tamaszpot.mop.kka@gmail.com
facebook: KÖZ-PONT Ifjúsági Ház/Támaszpont MOP KKA
A Veresegyházi Kistérség újság is fent van a
Facebook-on. Napi eseményeket, képes híradásokat és érdekes, karakteres véleményeket is olvashatnak a sok színes programajánló és ingyenes
lehetőség között.
Ez a cikk a fenti témához kapcsolódik, forrás:
www.facebook.com/kisterseg.veresegyhazi

A hónap híre
BMX-es veresegyházi fiatalok pályát építenek maguknak
A veresegyházi Fő téren, a Polgármesteri Hivatal mögötti téren BMX- bicikliző, akrobatikus
mutatványokat végző fiatalokról már írtunk.

mégis teret igényel, egy ekkora városban biztos
lenne módjuk ennek a hobbinak hódolni, főleg
ilyen aktív tettrekészséggel. A város vezetésével kapcsolatban vannak, reméljük, sikerül elérniük céljukat.

A BMX-esek most a veresegyházi Pamut-tó
mögötti földkupacokat alakítják át saját erőből
ugratóvá, BMX-pályává. A munkálatok végzésekor fotóztuk le őket. Egyikük, Ódor Sándor
lapunknak elmondta: szeretnék, ha a Fő téren
a világítás működne a pálya közelében, de nem
várnak ölbe tett kézzel a megoldásokra, most
is saját erőből, szabadidejükben dolgoznak. A
Polgármester úrral is egyeztettek, ez is tettrekészségüket mutatja, példaértékű a kezdeményezőkészségük és erőfeszítésük a sport érdekében.
A fiatalemberek tájékoztatása szerint az akció
után két nappal a földsávot lerombolták. Úgy
tudjuk, földgát készül a tó köré, azért vannak
ezek a kupacok. A fiúk munkája és lelkesedése Pályaépítő kezdeményezésben a fiatalok
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Októberi kulturális programok
Veresegyházon
Október 5. 18.00 (szombat)
HANS Bauer Oecsi – nemzetközi művészek
kiállítása - Megnyitja: Kozák Csaba művészeti író
Október 6. 15.00
Aradi Vértanúk Napja
Megyeri László szobrának átadása
Helyszín: Vértanúk Ligete
Október 12. 16.00
Táncház - Helyszín: Szabadidős és Gazda-		
sági Innovációs Centrum
Október 12. 17.00
Országos Könyvtári Napok
Fábián Janka írói estje
Október 14.
Egészségnap az Ezerkincs Életmód
Centrumban
Október 23. 10.00
Városi megemlékezés
Helyszín: Kálvin tér
Október 27. 16.00
Kolompos Táncház - Helyszín: Váci
Mihály Művelődési Ház
A Váci Mihály Művelődési Ház honlapján és
facebook oldalán megtekinthetik, tájékozódhatnak induló csoportjainkról, s ajánlom figyelmükbe a gyermeknek szóló néptánc tanfolyamokat, kisgyermekes néptánc oktatásokat!
www.veresmuvhaz.hu

Mazsorettek figyelem!
A Csomádi Művelődési Ház felvételt hirdet
alakuló mazsorett és zászlóforgató csoportjába!
Hazánkban egyre népszerűbb mozgásfajta a
mazsorett. A táncos mozgás mellett a mazsorett bottal vagy pomponnal látványos elemeket is bemutató műfaj egyaránt szórakozás és
komoly sport. A növendékek a próbákon a sok
kihívás elé néznek melyekkel testük és értelmük együtt fejlődik.
A foglalkozások szeptember végén vagy október elején indulnak a Művelődési Házban,
minimum 10 fő jelentkező részvételével.
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Salamonné Marikánál a +36-28/366-785
telefonszámon vagy a muvhaz@csomad.hu
e-mail címen.
Személyesen: a művelődési ház munkatársainál a nyitvatartási időben.
A foglalkozások minden héten kedden 17 órától 18.30-ig tartanának.
A foglalkozás díja:
5000 Ft/fő/hó/heti másfél óra
8 éves kortól várjuk a jelentkezőket, lányokat
a mazsorett, fiúkat a zászlóforgató csoportba.

Sport
Városok versenyében
Szeptember 13-15. között ismét megrendezték Dunakeszi kedvelt őszi programját, a Dunakeszi
Fesztet. A Duna közelében lévő Katonadomb remek helyszínt biztosított ezúttal is a szabadtéri
rendezvényeknek, színpadi programoknak, koncerteknek, bár a hétvége a megszokottnál esősebbre-hűvösebbre sikeredett. Ezúttal is a rendezvény fénypontja volt a Városok Vetélkedője, melyben
ezúttal Dunakeszi Göddel, Fóttal és Veresegyházzal mérte össze lakóinak erejét és lelkesedését,
komoly és kevésbé komoly versenyszámokban.
Elsőként a sárkányhajó evezősei szálltak harcba pénteken, a 3. helyen behozva a veresegyházi hajót
a célba, majd szombaton következett a műbikarodeó, falmászás – ezek az eső miatt sajnos elmaradtak, bár Veresegyház biztos pontszerzőnek számított - , a szkander verseny, a sörivó verseny , és a
főzőverseny. Az időjárás miatt kissé csökkent lelkesedéssel, de becsülettel helytállva a veresi csapat
végül a 3. helyen végzett, a házigazda pedig örülhetett, hiszen megnyerte idén is a vetélkedőt!

Az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtár októberi
programjai
2013. október 1. (kedd) 17.00 óra
A ZENE VILÁGNAPJA - Nyelv – Agy – Zene
Bevezetés a neuromuzikológia alapjaiba –
témája többek között: kezesség (írás, hangszerek), férfi agy, női agy, stb. - előadó: dr.
Papp István
2013. október 2. (szerda) 17.00 óra
KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚAKAT!
Az Idősek Világnapja alkalmából élő kívánságműsor, vendégünk: Tóth Éva és Leblanc
Győző
A belépés díjtalan!
2013. október 4. (péntek) 17.00 óra –
Batthyány park
MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI VÉRTANUK EMLÉKÉRE
Műsor: Neumann J. Ált. Iskola növendékei. A
belépés díjtalan!

A veresegyházi hajósok csapata

Ilyen szép volt a sárkányhajó!

2013. október 7 – 13. ((hétfőtől vasárnapig)
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Találkozás Bódis Kriszta íróval, könyvbemutatók, filmvetítés, vetélkedők, kiállítások és a
Kul-Túra Tábor záróeseménye.
2013. október 7. (hétfő) 18.00 óra
BARANGOLÁS A KÉKTÚRA ÚTVONALÁN
Járosi László vetített-képes előadása a túra
képeiből, A belépés díjtalan!

Szkander verseny

Sörivó verseny

Bemutatók és mobildobó verseny
Idén második alkalommal vehettek részt a sportkedvelő veresegyháziak a Mozdulj Veresegyház!
Városi sportnapon, 2013. szeptember 6-7-én. Az
első napon a város általános iskolás tanulói, valamint középső és nagycsoportos óvodásai irányított keretek között vettek részt a programokon,
zárt ajtók mellett, másnap azonban minden ajtó
és kapu kitárult a Mézesvölgyi Iskola sportlétesítményein, a tóstrandon, illetve a Búcsú téren és

a Patak utcában, hogy a város apraja-nagyja megmozdulhasson a felhívás szerint.
A látogatók mindhárom helyszínen megismerkedhettek a különböző sportágakkal, megnézhették a
városban működő egyesületek és tánccsoportok
látványos bemutatóit a Búcsú téren felállított
nagyszínpadon, illetve maguk is részt vehettek a
játékosan sportos megmérettetéseken.

2013. október 11. (péntek) 15.00 óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP
Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és
szüleik számára, A belépés díjtalan!
2013. október 11. (péntek) 15.00 óra
MAKETTSZAKKÖR TOBORZÓ NAP
Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói
számára, A belépés díjtalan!
2013. október 12. (szombat)
CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Túra a Budai hegyekben., A jelentkezés határideje: október 9. (szerda), A belépés díjtalan!
2013. október 13. (vasárnap)
Gombaismereti túra – gombaszakértő vezetésével
Tájékoztató plakátokon!, A belépés díjtalan!
2013. október 22. (kedd) 11.00 és 12.00 óra A Neumann J. iskola diákjainak megemlékezése az ’56-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján. A belépés díjtalan!
2013. október 23. (szerda) 17.00 óra- megemlékezés az ’56-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján. Utána fáklyás séta a
Kopjafához. A belépés díjtalan!
2013. október 26. (szombat) 15.00 óra
ULTI-KLUB, A belépés díjtalan!
2013. október 27. (vasárnap) 17.00 óra
NOSZTALGIA KLUB
Belépés: klub-tagsági kártyával

Harcművészeti bemutató a Búcsú téren

A sportnapon a kicsik is megmérkőztek
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Kultúra

A gödöllői mozi műsora

1. hét október 3 - 9
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 17.30
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.

15.45
Halbalhé 3D - szinkronizált malayziai 3D-s
animációs film 93 perc, Korhatár: 6

Julius, a félelmetes óceáni fehérfoltú cápa játékos üldözése
következtében Pup, a kedves bambuszcápa messzire sodródik
a tengerben. Felfedez egy korallzátonyt, amely tele van
bambuszcápa-tojásokkal. Azonban nincs egyedül. Két búvár
a tojásokra vadászik, és Pup nem tudja megmenteni őket az
orvvadászoktól.Julius, hogy megpróbálja felvidítani a barátját, elviszi őt az otthonába, egy elsüllyedt kincses hajóba,
amely dugig van aranytallérokkal.

18.30
Don Jon - szinkronizált amerikai vígjáték
93 perc, Fsz: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett
Johansson, Julianne Moore, Előzetes korhatár: 12

Jon Martello mindent tárgyilagosan szemlél az életben: a
lakását, az autóját, a családját, a nőket. A haverjai csak
Don Jonnak becézik, abbéli „képessége” miatt, hogy minden hétvégén, kivétel nélkül, jut neki egy csaj a 10-es skála
tetejéről. De még a legjobb menet sem hasonlítható ös�sze számára azzal a hihetetlen boldogsággal, amit akkor
érez, ha ül a gépe előtt és pornót néz. Elégedetlenségében elhatározza, hogy megkeresi a tökéletes szex kulcsát…

20.15
Vakszerencse - szinkronizált amerikai krimi-thriller 91 perc, Fsz: Gemma Arterton, Ben
Affleck, Justin Timberlake, Korhatár: 16

Hogyan legyünk gazdagok? Erre valók az internetes szerencsejátékok. Ám a netes hazárdjátékoknál van egy még jövedelmezőbb szakma: a netes hazárdjáték üzemeltetése. Ivan Block
milliárdos, rámenős és veszélyes ember, bármire képes, hogy
ő maradjon a nyertes. Ebben legfőbb segítsége a cégvezetője,
Rebecca, aki nagyon hűséges típus. De lehet, hogy új életet kezd.
Mert feltűnik a színen egy férfi, aki született szerencsejátékos.

22.00
Csak Isten bocsáthat meg
feliratos francia-mexikói-amerikai thriller 90
perc, Fsz: Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas
Korhatár: 16

Julian az igazságszolgáltatás elől menekülő bűnöző, aki egy
boksziskolát működtet Bangkokban, ezzel leplezve drogügyleteit. Amikor testvérét a helyi maffia meggyilkolja, az egy bűnszervezet keresztanyjaként tisztelt édesanyja bosszúra szólítja
fel. A férfi kezdetben hezitál, mivel testvére is egy bosszú áldozata lett - megerőszakolt és meggyilkolt egy prostituáltat -,
ám enged az anyai akaratnak és véres bosszúhadjáratba kezd.

2. hét

október 10 - 16

10.00 11.30 13.00 14.30
Lotte és a holdkő titka
szinkronizált észt-lett animációs film 75 perc
Korhatár: kn

Egy éjszaka két különös szerzet lopózik be Barkácsfalvára,
és átkutatják Klaus, az öreg vándorkutya kofferjét. Amikor
Lotte tetten éri őket, elejtik a kofferből kivett követ, és eliszkolnak. Kiderül, hogy a kő bonyolult szerkezetet rejt. Lotte
és Klaus felkerekedek, hogy megkeressék Klaus kirándulócimboráit, akiknél további két kő van. Útjuk során megismerkednek az esőcseppgyűjtő disznóval, a szerelmi bánatban szenvedő Paul macskával és más érdekes figurákkal.

16.00
Hópihe - szinkronizált spanyol animációs
film 86 perc, Korhatár: 6

Hópihe tudja, hogy milyen érzés másnak lenni: születése óta
ő az egyetlen, aki hófehér bundájával kitűnik a többi gorilla
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közül. Bár a barcelonai állatkert lakójaként ő a legkedveltebb
látványosság, és minden kisgyerek csak őt szeretné látni, a
többi gorilla mégsem érti, hogy mit esznek rajta az emberek, és
miért is annyira különleges ez a velük együtt élő fura szerzet.

17.45
Gravitáció 3D - feliratos amerikai sci-fi
thriller 90 perc, Fsz: Sandra Bullock, George
Clooney, Korhatár: 12

A nem túl távoli jövőben baleset történik egy űrállomáson:
a váratlanul becsapódó meteorok megsemmisítik a bázist,
és a két - éppen az űrhajón kívül dolgozó - asztronautát elszakítják a hajótól. Az újonc dr. Stone és a sokat próbált
Kowalsky csupán egymáshoz kötve sodródik a végtelen űrben. Nincs, ami megállítsa őket, és nincs, aki a segítségükre siessen: a sisakjukban visszhangzó csend azt jelzi, hogy
semmilyen kapcsolatuk nem maradt a földi irányítással.

19.30
Fogságban - feliratos amerikai krimi-thriller
Fsz: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal
Előzetes korhatár: 16

Milyen messze mennél el, hogy megvédd a családodat? Keller
Dover minden szülő rémálmával néz szembe, mikor 6 éves kislánya, Anna, barátnőjével együtt eltűnik. A kétségbeesés óráiban teljesen eluralkodik a családon a pánik. Az egyetlen nyom
egy rozzant lakókocsi, amit az utcájukban láttak parkolni. A
nyomozást vezető detektív letartóztatja a sofőrt, Alex Jonest,
de bizonyítékok hiányában mégis szabadon kell engednie.

22.00
Előtted az élet - feliratos olasz vígjáték
117 perc, Fsz: Isabella Ragonese, Massimo Ghini
Korhatár: 16

Marta, a 24 éves római lány jelesre államvizsgázik filozófiából. Tanáraitól sok elismerést kap, de a tudósok világa
mégsem várja őt tárt karokkal. Hiába adja be pályázatait, munkát nem kap sehol. Így aztán először bébiszitter lesz,
majd egy nemzetközi cégnél telefonos értékesítő. Utóbbi
munka eleinte viccesnek tűnik számára, de ahogy múlik az
idő, egyre jobban megismeri a multicég embertelen arcát is.

3. hét október 17 - 23
10.00 11.00 12.00 13.00 22.00 23.00
Isten szolgája: Sándor István –
szalézi vértanú
- magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc, R: Dér
András, korhatár: 16

Sándor István 1914-ben született, és 1953. június 8-án végezték
ki. Szalézi szerzetes volt, rendje szellemében fiatalok oktatásával foglalkozott. Mivel 1950-ben a szerzetesrendeket feloszlatták, ez a fajta tevékenység államellenesnek minősült, így koholt
vádak alapján letartóztatták, a Fő utcai fogdában vallatták,
többször véresre verték. Sándor Istvánnak lett volna lehetősége
külföldre menekülni, de mivel nem akarta a rábízott fiatalokat
magukra hagyni, itthon maradt, vállalván a következményeket.

14.00 16.00 18.00
Turbó - 3D - szinkronizált amerikai 3D-s
animációs film 96 perc, Korhatár: 6

Minden álom valóra válhat. Turbo hisz a saját vágyai
megvalósulásában: a sebesség megszállottja, a száguldás szerelmese, és tudja, hogy a versenypályán a helye.
Még akkor is, ha a csigák nem a gyorsaságukról híresek.
Ő azonban nem adja fel, és amikor egy furcsa baleset még
jobban felgyorsítja, nekifut élete - és minden csiga - legnagyobb vállalkozásának. Esélytelennek látszik, mégis a győzelem felé száguld: nem csoda, ha filmsztár válik belőle.

20.00
Paranoia - feliratos amerikai-francia thriller
106 perc, Fsz: Liam Hemsworth, Gary Oldman,
Harrison Ford, korhatár: 12

New York közepén számtalan mamutcég ontja magából a dollármilliárdos megbízásokat. Ha ott egyszer is hibázol, máris az
utcán találod magadat, hacsak meg nem zsarol a főnököd. Az
ambíciókkal teli fiatal pályakezdő mindent megtesz azért, hogy
előre jusson a ranglétrán, ám egy hiba után nem mindennapi
második esélyt kap kegyetlen ördögi főnökétől, Wyattől a cég
versenytársánál, Wyatt egykori mentoránál, Jock Goddardnál
kell kémkednie.

4. hét

október 24 - 30

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 22.00
26-27-én 14.00, 15.00-kor nem vetítjük!
Isten szolgája: Sándor István –
szalézi vértanú
magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc
R: Dér András, korhatár: 16
16.00
26-27-én 14.00-kor is vetítjük!
Turbó - 3D - szinkronizált amerikai 3D-s
animációs film 96 perc, Korhatár: 6

Minden álom valóra válhat. Turbo hisz a saját vágyai
megvalósulásában: a sebesség megszállottja, a száguldás szerelmese, és tudja, hogy a versenypályán a helye.
Még akkor is, ha a csigák nem a gyorsaságukról híresek.
Ő azonban nem adja fel, és amikor egy furcsa baleset még
jobban felgyorsítja, nekifut élete - és minden csiga - legnagyobb vállalkozásának. Esélytelennek látszik, mégis a győzelem felé száguld: nem csoda, ha filmsztár válik belőle.

17.45
Időről időre - szinkronizált angol romantikus vígjáték 123 perc, Fsz: Domhnall Gleeson,
Rachel McAdams, Korhatár: 12

21 éves korában Tim Lake rájön, hogy képes az időutazásra...
Egy újabb gyászos szilveszteri buli után Tim apja közli a fiával, hogy a család férfitagjai mindig is képesek voltak utazni
az időben. Tim nem írhatja át a történelmet, de változtathat
azon, ami a saját életében történt és történni fog. Így hát úgy
dönt, jobbá teszi a világot... azzal, hogy szerez egy barátnőt.
Sajnos kiderül, hogy ez nem is olyan könnyű, mint hinnénk.

20.00
Szupercella - szinkronizált amerikai akciófilm , Fsz: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, előzetes korhatár: 16

A sikeres szökés három tényezőtől függ: az alaprajz ismerete,
a rendszer átlátása, és segítség a falakon kívülről. Ray Breslin
egy biztonsági rendszerekkel foglalkozó hatóságnak dolgozik,
börtönöket tesztelnek, ő az, aki képes megszökni bármilyen
börtönből. A szervezet nagy megbízásra készül, azonban hiba
csúszik a rendszerbe, Rayt elrabolják, és bebörtönzik. Mivel
a Sírkő létezéséről is csak kevesen tudnak, a teljesen magára
maradt Ray nem számíthat külső segítségre.

5. hét

október 31 – november 6

10.00 11.00 12.00 13.00 22.00 23.00
Isten szolgája: Sándor István –
szalézi vértanú - magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc, R: Dér András, korhatár: 16
14.00 16.00
Derült égből fasírt 2. – A második fogás 3D - szinkronizált amerikai 3D-s animációs
film , Fsz: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, előzetes korhatár: kn

Halfalvát elborította az égből hulló étel - és mert lakói
torkig vannak már a sok égi fogással, takarítókat szerződtetnek. A cég hamar jóllakik a feladattal: beszélő kovászos uborkák, emberlelkű eprek özönlötték el várost,
és megjelenik egy hatalmas, sültkrumplilábú sajtpók is.
A 2. fogásban visszatér az első rész összes kedvelt szereplője.
A főhős természetesen ismét a bogaras, de jó szándékú feltaláló, Flint Lockwood valamint hű szerelme a tévés időjáráslány.

18.00 20.00
Last Vegas - szinkronizált amerikai vígjáték
Fsz: Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan
Freeman, előzetes korhatár: 12

Billy, Paddy, Archie és Sam gyerekkoruk óta a legjobb barátok. Amikor a hatvanon túli csapat örök agglegénye, Billy
végre beadja a derekát, és megkéri harmincas évei elején járó
fiatal barátnője kezét, a négyes fogat Las Vegas felé veszi az
irányt, hogy egy világra szóló partyval búcsúztassák el Billyt
eddigi csajozós életétől. Arra persze hamar rá kell jönniük,
hogy a Bűn Városa egy kissé megváltozott a ‚60-as évek óta.
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ÚJRAHASZNOSÍTÁS FELSŐFOKON - egy dinamikusan
fejlődő fémhulladék-telep a város szélén

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
Dobos Tamást, a veresegyházi Veres-Metal Kft. vezetőjét kérdezzük a fémhulladék újrahasznosítás
előnyeiről.
Napjainkban rengeteg hulladék keletkezik, ennek a hatalmas mennyiségnek a szakszerű feldolgozása
nagy hozzáértést igényel. Telepünk kialakításánál elsődleges szempont volt az újrahasznosítás előkészítése, és az ügyfelekkel való szoros kapcsolat kialakítása. Közel a városhoz, de mégsem zavarva
a lakók nyugalmát alakítottunk ki egy olyan területet, ami könnyen megközelíthető, barátságos hangulatú, és minden igényt kielégítően szervezett. A hatóságoktól kapott engedélyek és a folyamatos
ellenőrzések alapján is rendben tartott műszaki terület várja a háztartási vagy ipari hulladékkal ide
érkezőket.
Jelen riport készítésekor is beszállítók és érdeklődők sora érkezett a telephelyre, miközben éppen
megtudhatjuk, hogy aVeres-Metal Kft.a korábbi “MÉH-telepek” feladatát végzi, vagyis az ügyfelek
és a feldolgozó partnerek segítségével növelni szeretnék a hulladékokból kinyerhető és újra feldolgozható alapanyagok mennyiségét, hogy ezzel is hozzájáruljanak a természeti erőforrásokkal való
ésszerű gazdálkodáshoz, és a káros anyagok ne terheljék a minket körülvevő egyedülálló természeti
környezetet - természetesen az emberi egészséget sem.
Tehát bent vagyunk, kérdés, milyen anyagokat hozhatunk ide?
Gyakorlatilag a biciklin idehozott háztartási fémhulladéktól kezdve a helikopter-alkatrészekig sokféle fémhulladékot felvásárolunk, a legmagasabb napi átvételi áron. Vas-, réz- és alumínium-hulladékot
is átveszünk, autóalkatrészeket, rossz bicikliket, csöveket is például. Korszerű és nagy teherbírású
anyagmozgató eszközeinkkel segítjük az ügyfeleinket. A legmegdöbbentőbb hulladék, ami ide érkezett, egy fémhulladék között talált második világháborús gránát volt, aminek hatástalanításához a tűzszerészek segítségét kértük - szerencsére sikerült! A lakosságon kívül kapcsolatban vagyunk a helyi és
nem helyi gyártókkal, vállalkozásokkal, és az önkormányzattal is, részt veszünk a beruházások körüli
bontási munkákban, szakembereink gyors és szakszerű módon segítenek a hálózatok, csővezetékek,
gépek, vasszerkezetek bontásánál.
Hol lehet Önöket megtalálni?
A Bánki Donát utcában van a telephelyünk, ami Veresegyházon, a Szada felé vezető körforgalomnál érhető el.
Jól megközelíthető a telepünk gépkocsival és más módon
is. Akik gépjárművel szállított fémhulladékkal érkeznek
hozzánk, egy megbízható mérlegen hajtanak át, ami a
mérést egyszerűvé és egyértelművé teszi. Igény esetén
saját, 3.5 tonnás tehergépkocsinkkal ide is tudjuk szállítani hulladékot, ha valaki nem tudja saját maga eljuttatni
a telepre. Nyitva vagyunk minden munkanap 7-15 óráig,
szombaton 8-12 óráig.
Érdeklődni lehet a telepvezetőnél, Dobos Tamásnál:
30/654-3351-es számon. E-mailt is küldhetnek az
info@ veresmetal.hu címre és átalakítás alatt lévő
honlapunk is újra elérhető lesz 2013 szeptemberétől a
www.veresmetal.hu oldalon.

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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GOOD DENT

ÚJSZERŰ ANGOLOKTATÁS
VERESEGYHÁZ
BELVÁROSÁBAN

FOGORVOSI mAGÁNRENDELŐ
GYERmEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

Iskolánkba 1,5 éves kortól 14 éves
korig várjuk a tanulni vágyókat.
Vállalunk egyéni és csoportos (mini, ovis, iskolás)
felkészítést (max. 8 f ő), délel őtti és délutáni
órákban egyaránt.

-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

Foglakozásainkon arra törekszünk, hogy minden korosztály
a neki megfelel ő módszer segítségével tanulhasson.

hangulat

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

www.havefunkids.hu
Címünk: Veresegyház, Jókai utca 1/b.
06/30 264-7779, 06/70 251-8368

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

- KEZDŐ ÉS HALADÓ LOVAS OKTATÁS
(GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK)
- ANGOL ÉS WESTERN STÍLUS
- OSZTÁLYBAN LOVAGLÁS
- TEREPLOVAGLÁS
- LOVAS TÚRÁK
- MAGYAR LOVAS HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE

AZ ŐSZI SZÜNETBEN NAPKÖZIS TÁBOR
° lovaglás, kézműves foglalkozások, lóápolás, ebéddel
és uzsonnával!
“SZÉP KÁRTYÁT” elfogadunk!

aPrÓhirdetés

ELADÓ

centrálzár – dönthető utasülések – elektromos ablak
elöl – erősítő – HIFI – könnyűfém felni – manuális (5 fokozatú) sebességváltó – manuális klíma – mélynyomó
– riasztó – szervokormány – USB csatlakozó – vezetőoldali légzsák – vonóhorog. Ára alku nélkül: 550.000 Ft
Érdeklődni lehet:(+36) 30/2513302 vagy (+36)
20/2887710

Négy személyes lakókocsi, teljes felszereltséggel,
érvényes okmányokkal!
12 V rendszer – 230 V – asztal – állófűtés – beépített
víztartály – bio wc – előtető – faberakás – franciaágy –
gardróbszekrény – gázfűtés – gázpalack – gázreduktor
– gáztűzhely – hálófülke – hűtőszekrény – két heverős
háló – két ülőgarnitúra – konyha – körülés – melegvízrendszer – mobil víztartály – mosdófülke – mosogató
– olvasólámpa – plüss kárpit – szúnyogháló – vízpumpa – vonófej-stabilizátor – WC – zárt elősátor – zuhanyfülke. Műszaki vizsga érvényes: 2014/5. Irányár:
890.000 Ft

Mazda 323 F
Benzines, 1996-os évjáratú, 1489 cm³-es, sötétzöld
metál színű. Igazi gyöngyszem fiatalos sportos zenerajongóknak! Megkímélt állapotú kitűnő motorral sportkipufogóval, Alpine rádióval Blaupunkt mélynyomóval
és nagy teljesítményű Pioneer hangfalakkal. Tökéletes
megbízható autó friss műszaki vizsgával. Felszereltsége: ABS (blokkolásgátló) – bluetooth-os kihangosító –
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Visszatekintő
Rodeó forever
Szeptember 22-én 32. alkalommal bőgtek fel a régi járgányok motorjai
a Hajó utcai veresi rodeópályán, hogy a különböző futamokban ös�szemérjék erejüket. A Veresegyház-Dunabogdány Autós Sport Klub
szervezésében gyorsasági és ütközéses futamok váltották egymást,
és külön csoportban indultak a Trabantok, illetve a P126-os kisautók,
amelyek bizonyították, hogy ideálisak az önborításra.
A 11 órakor kezdődött verseny délutáni döntőire még a nap is kisütött, így a lelkes közönség nagy kedvvel szurkolt a régi kedvenceknek. A legnagyobb látványosságra, a Trabant és nagy kategóriás
rodeóra a rendezvény végéig kellett várniuk, de megérte: előbbiek
versenyét Landthaller Ede, utóbbiakét Háromszéki György nyerte.
A veresegyházi verseny tavaszi fordulója, jövő év májusában lesz,
addig még bárki, aki kedvet kapott a látványos és poénokat sem
nélkülöző sportághoz, felkészülhet, és rajthoz is állhat az autórodeó
veresegyházi meghonosítói, Antal István Kopi és Antal Istvánné, Évi
útmutatásával.
Képeinken pár izgalmas pillanatot örökítettünk meg az őszi forduló
futamaiból.

Küzdenek egymással a trabik

A nap fénypontja, a rodeó

Polski futam

Színpadi produkció a mackókedvelőknek

Egy igen bonyolult helyzet

Mackó party, kézműves sétány

Mackó party – folytatással!
Szeptember elsején valóban fergeteges rendezvény enyhítette az iskolakezdés miatti
fájdalmakat a veresegyházi Medveotthon területén. Bár a szervezők nyárbúcsúztatónak
szánták a programot, nyoma sem volt a búcsú miatti szomorúságnak: koncertek, artista
produkciók, kalandpark és a Málna Zenekar szórakoztatták a családokat.
A Medvefarm újabb Guinness rekordkísérletre is készül az Állatok Világnapja alkalmából,
szeptember 28-án.

SZEPTEMBER 25 - OKTÓBER 1-IG
Milka

tejcsokoládé,
eper-joghurt,
egész mogyorós
100 g, 1990 Ft/kg

Csirkeszárny*
lédig, előhűtött
A kép illusztráció!

Emese
ásványvíz
dús, mentes
1,5 l, 39 Ft/l

Tojás

„M” méret, 10 db, 10 x 53 g
488 Ft/kg, 26 Ft/db
A kép illusztráció!
* Ajánlatunk csak a
baromfi húspulttal
is rendelkező
üzleteinkben érvényes!

Vászonképre családi fotót, festményt!
AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT

ELADNÁ INGATLANÁT?
ÚJ OTTHONT KERES?

VÁSZONKÉPET

Veresegyház és környéki ingatlanok
specialistája vagyok

Hívjon bizalommal!
Szerencsi Éva
+36 30 3909902
szerencsi.eva@dh.hu
www.dh.hu

artmarket.hu

+36 30 638 8087

A SZADAI KÁLYHACSEMPEGYÁR
MUNKATÁRSAT KERES A
TERMELÉSI ADATOK RÖGZÍTÉSÉRE
ÉS FELDOLGOZÁSÁRA.

-Díjmentes értékbecsléssel
-Díjmentes hiteltanácsadással
-Díjmentes jogi tanácsadással
várom megtisztelő megkeresését,
hétvégén is!
DEVIZAHITELESEK SZÁMÁRA EGYEDI
MENTŐ KONSTRUKCIÓKKAL SEGÍTEK!

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

Ehhez elsősorban az Excel alapos ismerete és
rutinos, biztos kezelése, továbbá gazdasági ismeretek szükségesek.
Nagy felelősségű munka. Közvetlen hatással
van a bérek megállapításra. Egyetlen tévedés
hónapokig tartó bizonytalanságot szülne. Nem
lehet tévedni.
Az ideális jelölt gyakorlott, legalább középfokú végzettségű női munkatárs. Hiteles és következetes, képes udvariasan, de határozottan
kezelni a hibás vagy elégtelen adatszolgáltatás
problémáit.
Céginformációk: www.koltocsempe.hu
A jelentkezéseket e-mailben fényképes önéletrajzzal kérjük az: allas@koltocsempe.hu
címre.
További információk:
Költő András 06-20-9523-928

Szeretné megtakarításait kedvező költségekkel kezelni?
Kamatoztassa megtakarításait Takarék számlabetétben!
VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Részletes információkért kérjük keressék fel
kirendeltségeinket!
• Veresegyház, Fő út 53. Tel.: (28) 585-017
• Fót, Dózsa György u. 54. Tel.: (27) 535-030
• Őrbottyán,
Rákóczi u. 115.
Tel.: (28) 563-400
• Erdőkertes, Nemes u. 2. Tel.: (28) 594-400
• Mogyoród,
Gödöllői u. 18/a.
Tel.: (28) 540-800
• Váchartyán, Fő út 23.
Tel.: (27) 566-800
• Vácrátót, Petőfi tér 4.
Tel.: (28) 563-600
• Dunakeszi, Fő út 66-68. Tel.: (27) 540-133
• Nagymaros, Király út 1/a. Tel.: (27) 355-415
• Szokolya, Fő út 63.
Tel.: (27) 585-640
• Letkés,
Dózsa György u. 16.
Tel.: (27) 578-550
• Verőce, Árpád út 27.
Tel.: (27) 581-160
• Kosd, Eőszy L. tér 1.
Tel.: (27) 597-560
• Vác, Káptalan u. 14.
Tel.: (27) 501-325

A Takarék számlabetét bankszámla nélkül is nyitható, mely mentes a számlanyitási és számlavezetési díj alól!
A Takarék számlabetét jellemzői:
- ötvözi a folyószámláról lekötött betét és a kamatozó betétkönyv
előnyeit, így egy korszerű megtakarítási forma,
- választható 3, 6 és 12 hónapos lekötés mellett,
- változó kamatozású,
- egy ügyfél (különböző megtakarítási céljainak érdekében) több Takarék
számlabetétet is nyithat,
- a Takarék számlabetét pénztári pénzfelvételi költsége csak 0,3%, min. 290 Ft,
max 2.000 Ft,
- a törvényi előírásoknak megfelelően OBA által biztosított.
A jelen hirdetésben szereplő információ nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak,
kizárólag a figyelem felkeltése a célja!

akár már 4990 Ft-tól

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

