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UV-szűrős1

ACUVUE® kontaktlencséhez
Neutrogena® AJÁNDÉKCSOMAG!*

*A tájékoztatás nem teljeskörű, a további részletekért keresse fel az optikát. 1. Minden ACUVUE® kontaktlencse UV-szűrőt tartalmaz, hogy a szaruhártyához és a szem belsejébe jutó káros UV sugarak 
ellen segítsen védekezni. Az UV-szűrős kontaktlencsék NEM helyettesíthetik az UV-szűrős védőszemüvegeket vagy napszemüvegeket, mivel nem fedik le teljesen a szemet és annak környékét. 
Továbbra is használjon UV-szűrős védőszemüvegeket szemészeti szakembere javaslatának megfelelően. Az UV-szűrés mértéke –1,00D-nél lett mérve. Az ACUVUE® SEE WHAT COULD BE®, a 
1-DAY ACUVUE® TruEye®, a 1-DAY ACUVUE® MOIST®, a 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, az ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS és az ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM a 
Johnson & Johnson Vision Care, a Johnson & Johnson Kft. divíziójának bejegyzett védjegyei. A NEUTROGENA® a Johnson & Johnson Kft. bejegyzett védjegye. © JJVC 2013  LPROMONEUTROOWHU1312

Boróka Optika • 2112 Veresegyház, Fő út 35.
Tel.: +36 28 384 546 • www.borokaoptika.hu
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ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

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

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

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

Az Invitelnek köszönhetően több tévécsatornát és 
gyorsabb internetet kaptunk, sőt még az ünnepekre 
is több marad
A gyerekek fedezték fel november elején az Invitel 
új akcióját és persze rögtön kezdődö�  az „Anyu, 
� gyelj, ez most nagyon jó” fülrágás. Végül beadtuk 
a derekunkat, utánanéztünk és rájö� ünk, hogy ez 
tényleg jó ajánlat.
A srácok elsősorban néhány új csatornát és gyor-
sabb internetet szere� ek volna o� honra, és ami-
kor meglá� ák az Invitel akcióját, azonnal belelke-
sültek: hiszen most csak mindennek a felét kell 
� zetni 6 hónapig. Azonnal a legnagyobb csomag-
ra szavaztak, mindenáron a leggyorsabb interne-
tet szere� ék volna megvenni. Végül egy 25 megás 
csomagot választo� unk, hiszen netezésre, videók 
nézésére és csetelésre ez is tökéletes. Még akkor is, 
ha én közben e-maileket küldök, a férjem pedig az 
okostelefonján olvassa a híreket. 
Könnyen belementek a srácok, mert az elengede�  
150 megás csomagért „cserébe” megengedtük 
nekik, hogy a családi tévécsomag mellé még egy 
minicsomagot is válasszanak. Mivel mindke� en 
szeretik a természetet és a kalandokat, olyan ki-
egészítő tévés csomag melle�  döntö� ek, amely-
ben ismere� erjesztő � lmek vannak. 
Ekkor jö�  a férjem a saját igényeivel. Persze mint a 
legtöbb fér� , ő is nagy sportrajongó, rögtön menő, 
HD-ban közvetíte�  focimeccseket akart. Vele egy 

picit könnyebb volt, mivel az Invitelnél a legnép-
szerűbb sportcsatornák eleve benne vannak a 
Családi csomagban. Így egyetlen bajnoki mérkő-
zésről sem marad le, ezért ő teljesen elégede�  volt 
a választásunkkal.
Szokás szerint utoljára következtem, én a vonalas 
telefonhoz ragaszkodtam. A srácok persze nevet-
tek rajtam, de ők ezt még nem értik. Édesanyám 
már idősebb és mivel nem tudok minden nap el-
menni hozzá, szeretem esténként felhívni és ilyen-
kor van, hogy egy órát is elbeszélgetünk. Mivel 
anyu is Inviteles, mostantól egymás közt mindez 
ingyen lesz. 
Volt egy dolog, amiben teljes volt az egyetértés 
nálunk: használjuk ki végre a lapostévét és cso-
magoljunk HD-csatornákat is a tévé-elő� zetésbe. 
Mint kiderült, az Invitel kifejeze� en sok, 20 csa-
tornát is kínál HD-ban. 
Végre teljes volt az öröm a családban, már csak 
meg kelle�  rendelni az új Invilág csomagunkat. 

Be kell vallanom, hogy én az ügyintézéstől féltem 
a legjobban, de végül igazán könnyen ment. Mi-
vel úgyis az interneten néztük ki a csomagokat, ha 
már o�  jártunk, úgy döntö� ünk, hogy o�  is ren-
deljük meg őket. Megadtuk a lakásunk címét, az 
oldal pedig megmuta� a, hogy nálunk milyen szol-
gáltatások érhetők el és mennyiért. Néhány kat-
tintással kiválaszto� uk a megbeszélt tévé-, inter-
net- és telefonszolgáltatást együ� esen tartalmazó 
csomagot, amit pár adat megadása után már meg 
is rendeltünk. Ki sem kelle�  mozdulni a lakásból.
Szóval mindent megrendeltünk a neten, annak 
pedig külön örülünk, hogy sikerült ezt a remek 
akciót is kifogni. Fél évig csak az elő� zetési díj fe-
lét kell ki� zetni – azaz a másik felét elkölthetjük 
valami másra. Ráadásul online rendeléshez még 
plusz 2000 Ft-os egyszeri kedvezmény is járt! Az 
új Invitel elő� zetésünkkel a változatosabb tévé-
csatornák, a gyorsabb internet és a hosszabb tele-
fonbeszélgetések melle�  így az ünnepekre is több 
marad.

Hol lehet megrendelni az új Invitel csomagot?

Az Invitel Invilág csomagokat megrendelheti az interne-
ten a www.invitel.hu oldalon, vagy személyes kapcsolat-
tartójánál: Mikula János, tel.: +36 70 671 1637

Jogi megjegyzés:

A „fél évig fél áron” ajánlatunk 2013. november 
4-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatá-
si területén, 24 hónapos szerződéskötéssel, 2 vagy 
3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág szolgál-
tatásra elő� zető, új lakossági ügyfelek számára.
A 2000 Ft-os online kedvezmény az első teljes 
havi számla végösszegéből kerül jóváírásra. Az on-
line kedvezmény hang, internet és televízió szol-
gáltatás együ� es igénybe vétele esetén új lakossá-
gi elő� zetők számára 24 hónapos határozo�  idejű 
szerződéskötés esetén érvényes.
Megrendelés elő�  feltétlenül érdeklődjön 
munkatársainknál az ado�  lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmé-
nyek összegéről!

Több jut így az ünnepekre
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Kistérségi oldal

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

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

n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
n  Munkatárs: Fülöp Hajnalka   

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

n  Információs telefon: + 36 30 848 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.

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.
 
OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig 
            Kedd: 8-16 óráig 
  Szerda: 8-18 óráig 
  Csütörtök: 8-16 óráig 
  Péntek: 8-12 óráig 
  
JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 692- 695 
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

                     
            Az ESÉLY  

             munkatársai 
              önkéntes munkája

Intézményünk dolgozói immáron harmadik éve 
vesznek részt a Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
let által szervezett karácsony előtti gyűjtésben. 
Idén 15 munkatársunk ajánlotta fel szabadidejét 
és gyűjtött tartós élelmiszert az általunk ellátott 
rászoruló családok részére. Kis csapatunk 1,5 
tonna tartós élelmiszert kapott azoktól a hétköz-
napi angyaloktól, akikről munkatársam Fazekas  
Takács Zsuzsanna oly szépen írt. 

Köszönjük mindazoknak, akik idén is hozzájá-
rultak a Veresegyházi Kistérségben élő hátrányos 
helyzetű családok karácsonyához és köszönöm 
munkatársaimnak lelkes munkáját és az erre fel-
ajánlott szabadidőt. 

 
 Nagyné Gódor Csilla

 intézményvezető

Angyalok márpedig vannak

Igazán nem mondható rólam, hogy csak kará-
csony közeledtével vagyok érzékeny és mélyen 
elfogadó, jó cselekedeteket befogadó egyén. Az, 
amit most érzek, az januárban, a csilingelő és ka-
rácsonyi pompától távolodva, a nyári hőségben, a 
váratlan zivatarban ugyanígy megtalál: szeretem 
az embereket. Hiszek bennük és a jóságukban. 
Nem vagyok előítéletes, nem skatulyázom be 
őket első látásra. No és milyen jól teszem…

Tegnap ott álltam egy nagyáruház bejáratánál, 
eleinte azok kiszolgáltatottság érzésével, akik-
nek kértem, majd boldog elégedettséggel, hogy 
meghallgatnak és a végén elérzékenyülten, hogy 
vannak Angyalok. Időnként már karácsonyi dalok 
szóltak, a dekoráció csillogó-villogó dömpingje 
kacsintott rám a szemközti virágüzlet kirakatá-
ból, melegség öntött el, amikor az első adakozó 
üres kosarunkba tette adományát. Később aztán 
a tele kosárban lévő ajándékokat fejben már el is 
osztottam: mit adnék belőle a 7 gyermekes csa-
ládnak, ahol az orgonasíp mintájára állíthatnám 
egymás mellé a gyerekeket. Mit kapna belőle a 
gyerekét egyedül nevelő apuka és kisfia, aki bár-
minek örül, de leginkább a szeretetnek. Hogyan 
majszolná a szaloncukrot az a kis ducim, aki nem 
csokoládétól erősebb alkatú, hanem attól, hogy 
leginkább kenyérre telik csak.
Én fejben adakoztam, miközben a szigorú, szem-
öldökét összehúzó üzletember az áruházból kifelé 
jövet már elsimult arccal, lesütött szemmel tette 
be kosarunkba a tucatnyi lisztet. A befelé sietősen 
haladó fiatalember visszafelé tudott időt szakíta-
ni, hogy behajoljon a kosárba és szép ünnepelőt 

folytatás a 4.oldalon.....

A hónap híre

140 TONNA TARTÓS ÉLELMISZERT 
GYŰJTÖTT A MAGYAR ÉLELMISZER-

BANK EGYESÜLET 

MÁSFÉLSZER ANNYI ADOMÁNY GYŰLT  
ÖSSZE, MINT TAVALY

Sikeresen zárult a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület 256 helyszínen folyó hétvégi élel-
miszergyűjtése: kétnapos akció során a la-
kosság 140 tonnányi tartós élelmiszert aján-
lott fel a rászoruló családok számára, ami 
47 tonnával haladja meg a tavalyi értéket. 
Az esemény jelentőségét hazai hírességek 
is felismerték, így Jakupcsek Gabriella, Pé-
terfy Bori, Pokorny Lia, Somogyi Zoltán, 
Szalóki Ági és Szekeres Nóra is hozzájárult 
adományával a CIB Bank főtámogatásá-
val megvalósult kezdeményezés sikeréhez. 
Az adományokból az Élelmiszerbank több, 
mint 20.000 csomagot állít össze, amelyeket 
karitatív szervezetek közreműködésével jut-
tatnak el a gyűjtések helyének közelében élő 
rászoruló családoknak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszer-
vezte karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtését a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület: a pénteken 
és szombaton tartott akció során a lakosság 140 
tonna élelmiszert ajánlott fel, amely jóval meg-
haladja a tavaly összegyűjtött mennyiséget. A 
tavalyi 230 helyszín után idén már 256 áruház-
ban gyűjtötte a lakosság élelmiszeradományait 
a kb. 3500 önkéntes, köztük az akció fő támo-
gatójának, a CIB Banknak mintegy 300 munka-
társa. A gyűjtéshez 2013-ban médiapartnerként 
csatlakozott a Juventus Rádió is. Az Auchan, 
a Metro, a Penny Market és a Tesco áruházak-
ban leadott élelmiszerekből az Élelmiszerbank 
több, mint 20.000 családhoz juttat el ajándék-
csomagokat még a karácsonyi ünnepek előtt. 

Idén először a Tesco úgy döntött, hogy az áru-
házaiban összegyűlt adományok összértékét 
kiegészíti a beérkezett felajánlások ötödével, 
ezzel is hozzájárulva az akció sikerességéhez és 
még több rászoruló család megsegítéséhez.

A jótékonysági gyűjtés jelentőségét hazai hí-
rességek is felismerték: idén Jakupcsek Gab-
riella, Péterfy Bori, Pokorny Lia, Somogyi 
Zoltán, Szalóki Ági mellett Szekeres Nóra is 
saját adománnyal járult hozzá a kezdeménye-
zés sikeréhez. Hazai sztárjaink az olyan alap-
vető élelmiszerek mellett, mint a tészta, a rizs 
vagy a cukor, édességgel is kedveskedtek a rá-
szoruló családoknak. A lakosság adományait – 
amelynek nagy része tészta, rizs, liszt, cukor és 
konzervféle, továbbá az ünnepek közeledtével 
szaloncukor és édesség – helyi karitatív szerve-
zetek közreműködésével a gyűjtések helyének 
közelében élő családoknak juttatja el az Élel-
miszerbank.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2005 óta 
működik. Alapítása óta több mint 30.000 ton-
na élelmiszert osztott szét 500 karitatív és civil 
szervezeten, illetve önkormányzaton keresztül 
több mint 500.000 rászorulónak, összesen több 
mint 12 milliárd forint értékben. 
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Gazdaság
folytatás a 3.oldalról.....
kívánjon. Nem volt olyan beteg, valamiben más
 gyerek szülője a vásárlók között, hogy ne hozott 
volna valamit. Leginkább mosolyt, köszönetet, 
hogy ott vagyunk és szabadidőnkből áldozunk 
azért, hogy aztán adhassunk az általunk ismert 
rászorulóknak. No és Andriska, aki maga vá-
lasztotta az édességeket, hogy elküldje azoknak 
a gyerekeknek, akiknek a szülei nem tudnak fi-
nomságot venni… mélyen a szívembe zártalak. 
Belőled válik majd az a felnőtt, aki sietősen, de 
adni mégis ráérősen fogsz bemenni talán ugyan 
ebbe az üzletbe 20 év múlva. Megöleltem volna 
az édesanyádat, amiért elmagyarázta neked, hogy 
mi a különbség közted és azok között a gyerekek 
között, akiknek küldted az ajándékodat. Miköz-
ben Te tudod, hogy nincs különbség köztetek: 
gyerekek vagytok. Egyformák, egyenrangúak, 
csupán máshová szánt benneteket a sors.
Aztán a nap vége felé, amikor már sem a fáradt-
ság, sem az éhség nem jutott eszünkbe a sok me-
leg pillanat bódultságától, megérkezett az én té-
pázott szárnyú Angyalom is. Befelé sebtében, alul 
öltözötten, fázósan, kabát híján egy szakadozott 
kardigánban, lifegő cipőtalppal sietett. Kifelé ré-
mülten és szégyenlősen, szabadkozva és zsebében 
kotorászva, fejéhez kapva, hogy elfelejtett hozni 
valamit. A markában lévő fémpénzt megszámol-
va, szabadkozva akarta átadni utolsó forintjait, 
hogy vegyünk helyette valamit. Kértük, hogy 
tegye el nyugodtan, pénzt nem fogadhatunk el, 
próbáltuk meggyőzni. Ő közben a szatyrát szo-
rongatva viaskodott velünk, és határozottan pró-
bált meggyőzni bennünket, hogy a tejecskéje és a 
kenyérkéje már megoldja kétszeri étkezését, neki 
erre a pénzre már nincs szüksége. A másnapi bete-
vőért meg majd megdolgozik. Drága Angyalom, 
legszívesebben a kosárba nyúltam volna, hogy 
önzetlen melegségedet viszonozzam, de hogyan 
adhattam volna neked úgy, hogy ne bántsalak 
meg! Az idei fenyőmön egy gyertya már biztosan 
érted fog égni! Te talán dideregve fogsz benézni 
szent este ablakokon, ahol terített asztal mellett 
ülnek boldog családok. De lehet-e bárki boldo-
gabb tőled, aki a semmivel is megelégszik, csak 
adhasson.
Az idén késett a lelkemben a karácsonyváró csi-
lingelés, ami máskor már október végén megszó-
lalt bennem. A gyerekeim egymásra kacsintva 
kuncogtak rajtam, hogy karácsonyi dalokat gyűj-
tögetek, karácsonyi giccsfilmekre vágyom már 
ideje korán. De most már megérkezett! Itt van! 
Hallom a csilingelést! Köszönöm nektek Angyal-
káim!

   Fazekas Takács Zsuzsanna
   családgondozó

Profi módjára felkészültek a térségi CBA üz-
letek az év végi vásárlói 
rohamra, az ilyenkor meg-
szokott vevői igényeknek 
való megfelelésre. Külön-
leges, az ünnepekre szóló 
kedvezményeik elsősorban 
azokat a termékeket érin-
tik, amelyek különösen 
keresettek ebben az idő-

szakban, és néhány hagyományos ünnepi alap-
anyagot valóban jóval olcsóbban szerezhetünk 
be itt, mint bárhol másutt.

Itt van például a pulykamell filé, amiből remek 
tradicionális karácsonyi vacsora készülhet, ám 
az utóbbi időben meglehetősen felment az ára. 
Most bátran kereshetjük a CBA-ban, kilója 
mindössze 1.450 Ft lesz a karácsonyi vásár ide-
jén. A pontyszelet kilogrammonként 1.390 Ft-
ba kerül, és mint a szintén itt kapható pisztráng 
is, kizárólag hazai vizekből származik. Termé-
szetesen különlegesebb halakat is találunk, ha 
új receptet próbálnánk ki: hetente kétszer ér-
kezik a madridi halpiacról a különleges halak 
szállítmánya.

A pékségekben nagyban készül a finom kará-
csonyi diós és mákos bejgli, rudanként mind-

össze 549 Ft áron, minden igényt kielégítő 
minőségben. Az ünnepek alatt is folyamatosan 
lesz majd friss, ropogós kenyér és nem hiányoz-
nak majd a közkedvelt péksütemények sem. 
Sőt, különleges karácsonyi kalács, marcipános 

kalács, adventi koszorú is kikerül a pékségek 
kemencéiből az év végén, hogy hozzátegyen az 
ünnepi kulináris élvezetekhez és a szépen terí-
tett asztal látványához.

Szilveszterre 379 Ft/kg a legolcsóbb virsli ára, 
és pezsgőt is kaphatunk már 399 Ft/db-tól, 
hogy mindenki találjon megfizethető hozzáva-
lókat az év végi ünnepléshez. Természetesen 
ezekből a termékekből többféle minőségben is 
vásárolhatunk, igaz, magasabb árakon, de pél-
dául a Martini pezsgő is akciósan, 2.490 forin-
tért lesz kapható év végéig.  Az üzletlánc hoz-
zásegíti vevőit az újévi szerencséhez is: a 400 
grammos lencse mindössze 129 Ft-ba kerül a 
bevásárlás idején.

Az említett termékek persze csak ízelítőül 
szolgálnak, hiszen a boltok mindegyikében 
alacsony áron és nagy választékban megtalál-
ható tulajdonképpen minden, ami a karácsonyi-
szilveszteri sütéshez-főzéshez elengedhetetlen, 
beleértve a konyhai eszközöket és asztali dísze-
ket, terítőket, gyertyákat, dekorációt is.

És ami sokaknak szintén fontos lehet, hogy 
okosan be tudják osztani a pénzüket: a CBA 
üzletek mindegyikében elfogadják az Erzsébet-
utalványokat is!    

Veresegyházon a Veres Center parkolójában  
Karácsonyig ismét van fenyőfavásár, Szilvesz-
ter előtt pedig tűzijátékok is vásárolhatók a Ve-
res Center és a Szada Center előtt.  

Ünnepek CBA módra

Készülnek a karácsonyi kalácsok

Beigli

Muzsikálnak a Buda Folk Band zenészei, táncot tanít  
Benedek Krisztina és Széphalmi Palkó. 

A táncházat a tavalyi évhez hasonlóan közösen szervezzük a fóti Zeng a Lélek  
Hagyományőrző és Kulturális Egyesülettel. 

Batyubált tervezünk, kedvetekre való enni- és innivalót hozzatok magatokkal! 
Várunk, ne felejtsétek el a dátumot beírni a naptárba!
 (ui: A terem csúszós, ügyeljetek a cipőválasztásra!) 

Regi&Juli&Andris&Ábel&Szilva

Meghívó
Kedves Meseháziak!

 
Szeretettel hívunk benneteket évbúcsúztató táncházunkba, 

2013. dec. 28-án,  
szombaton, a veresegyházi Innovációs Központ nagytermébe.

18.00-19.30 gyermek táncház, majd rendhagyó módon  
20.00-01.00 felnőtt táncház lesz. 

Együtt marad a megye és a főváros

Bár korábban napirenden volt a Közép-magyarországi 
régió szétválasztása annak érdekében, hogy Pest megye 
előnyösebb elbírálás alá essen az uniós támogatások el-
osztásánál a 2014-2020 közötti időszakban, decemberben 
mégis azt jelentette be Szűcs Lajos, a Közgyűlés elnöke, 
hogy a régió egyelőre változatlan marad. A jelenleg érvé-
nyes uniós szabályozás szerint, amennyiben egy új régió 
jön létre, úgy az nem kaphat több támogatást, mint a szét-
válást megelőző költségvetési ciklusban. Ezért úgy dön-
tött a Kormány, hogy a kettéválasztást most nem hajtják 
végre, de tovább gondolkodnak abban, hogy hogyan lehet 
előkészíteni a következő időszakra. Szűcs Lajos szerint 
nem kell attól tartani, hogy így forrást veszítene a terü-
let, ugyanis különböző átcsoportosításokkal, a támogatá-
si arány megemelésével, elérhető ugyanaz a támogatási 
nagyság, amelyet az elmúlt költségvetési időszakban is 
megkapott Pest megye.

A hónap híre
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Hónap témája
Meghív a szeretet

December 22-én vasárnap délben ingyenes, jótékony ételosztás lesz Veresegy-
ház főterén. 
Az Innovációs  Centrum belső udvarán egy veresegyházi fiatalasszony, Fe-
renczi Renáta és baráti társaságának önkéntes felajánlása jóvoltából 300 li-
ter meleg ételt főznek. Ezt első alkalommal szeretnék  megrendezni, ko-
rábban más módon és helyen jótékonykodtak. A szervezők a hozzávalók 
beszerzését, a főzéssel és ételosztással járó munkálatokat önzetlenül vállalták. 
Terveik szerint kb. 300 adag babgulyást szeretnének kiosztani válogatás nélkül 
mindenkinek, aki megtiszteli őket és a Karácsony előtti utolsó vasárnap dél kö-
rül felkeresi a helyszínt - olvashattak erről lapunk Facebook oldalán is. Rená-
ta a Kistérség újságnak külön is beszámolt a kezdeményezésükről, a csapatról. 

Mi motivál erre a felajánlásra titeket? 
Sajnos sok ember önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy a napi élelmiszert 
sem tudja megvenni. Szomorú, de így van. És mivel mindenhol ezt látjuk, szépen 
és egybehangzóan megbeszéltük a barátaimmal, hogy megpróbálunk legalább így 
és ilyenkor segíteni. Kézenfekvő volt, hogy meghívjuk a rászorulókat egy kará-
csonyi szeretet ebédre. Ez a feladat sok idővel es pénzkiadással jár. De az emberek 
öröme sokkal többet ér. És ha ők jól fogják érezni magukat a vendégségünkben, 
az örömük annál többet ér számunkra. 

Mikkel foglalkoztok még? 
Egy Reál élelmiszer-üzletet vezetek, 39 éves vagyok, két gyermekem van, és ve-
resegyházi vagyok. Az önkéntesség keretében például kórházi alapítványokat, és 
menhelyeket is,  többen támogatunk, én is és a barátaim is. Az is előfordul, hogy 
“csak” ruhákat viszünk azoknak, akik rászorultak. A mi segítségünk önzetlen, nem 
kérünk viszonzást. Kis dolgokon múlnak a nagyok. Szerintünk már  az is segítség, 
ha az utcán megyünk és egy idős hölgyet hazaviszünk, ha látjuk, hogy alig bírja el 
szegény a boltban vásárolt élelmiszert. Ha pedig - előfordult- meglátjuk, hogy egy 
anyuka visszatesz egy zsemlét, amit a gyereke kér, akkor odaadunk neki inkább 
tízet.., mi így segítünk…

Köszönjük az érintettek nevében is! További sok erőt és kitartást kívánunk a 
munkátokhoz!

 A Családsegítő Szolgálat is a bajba jutottak mellett áll

Nagyné Gódor Csilla,  a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási 
Központ vezetője szerint egyre többen szorulnak segítségre, akár meleg étel for-
májában is igénylik a támogatást a mindennapi életvitelhez a környéken. Kérdése-
inkre a cikkben válaszolt.

Ilyenkor Karácsonykor a családsegítő munkatársai minden lehetőséget megragad-
nak, azért, hogy azok az emberek, családok, akik nélkülöznek, még több figyelmet 
és segítséget, támogatást kapjanak. Sajnos ebben az évben megint emelkedett a tá-
mogatásra szoruló emberek, családok száma.  Egyre többen csúsztak a szegénység 
küszöbére, vagy ami ennél még szomorúbb a közepébe, ahonnan nagyon nehéz 
segítség nélkül kilábalni. Rohamosan emelkedik azoknak a Kistérségben élő la-
kosnak a száma, akik szociális étkeztetés nélkül nem jutnának napi egyszeri meleg 
ételhez. 

Mit teszünk mi az ESÉLY-nél? Számos helyi és közelben tevékenykedő cég, ma-
gánember, civil szervezet felajánlásának köszönhetően, az idei mesekönyv gyűjtő 
akciónk rendkívül sikeres volt. Karácsonyi ünnepségeinken több mint 180 gyer-
meknek adtuk át életkoruknak megfelelően összeállított csomagjainkat. Veresegy-
házon az Önkormányzat támogatásával további 100 gyermek örülhetett az aján-
dékoknak. 

December 20.-án a Kistérségben négy településen meleg ebédet osztunk, melyet 
felajánlásként kaptunk. 500 adag ebéd kiosztására meghívót kaptak azok a lako-
sok, akiket ebben az évben támogatni tudunk. Sajnos nem tudunk mindenkit meg-
etetni. Aki nem kapott meghívót ajánljuk, hogy december 22-én délben keresse 
fel Veresegyházon az Innovációs Központ udvarát, ahol további 300 adag ebédet 
osztanak szét. 

Idén először azoknak a felnőtteknek is szerveztünk ünnepséget és készítettünk cso-
magot, akikkel nap, mint nap kapcsolatban vagyunk. Ahhoz, hogy a nekik szóló 
csomagot össze tudjuk állítani idén immáron harmadik éve részt veszünk a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett karácsony előtti gyűjtésben. Idén 
15 munkatársunk ajánlotta fel szabadidejét és gyűjtött tartós élelmiszert az álta-
lunk ellátott rászoruló családok részére. Kis csapatunk 1,5 tonna tartós élelmiszert 
kapott azoktól a hétköznapi angyaloktól, akikről munkatársam Fazekas Takács 
Zsuzsanna oly szépen írt a 3. oldalon. 

Köszönjük mindazoknak, akik idén is hozzájárultak a Veresegyházi Kistérségben 
élő hátrányos helyzetű családok karácsonyához és köszönöm munkatársaimnak 
lelkes munkáját és az erre felajánlott szabadidőt. 

                                         Nagyné Gódor Csilla

A hónap híre
 
Felújítással ünnepelte 100. születésnapját a veresegyházi Szent 
Erzsébet Gyógyszertár a Fő úton. A felújítás során előkerült ún. 
méregkönyv adatai szerint ugyanis 1913. december 4-én indult a 
gyógyszertári munka az épületben - tudtuk meg Pozsonyi Erzsé-
bettől, a patika jelenlegi tulajdonos-ügyvezetőjétől. Az épület és a 
gyógyszertár évszázados, tehát kalandos történetéről januári szá-
munkban olvashatnak részletesen!

F.H. 
 

A város legidősebb gyógyszertárának hirdetését ld. a hátsó borí-
tónkon!

Megszépült az évszázados épület
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Civilek

Nem botránykő, adótorony

Igaza van-e annak, aki kiabál? 

Lényegében botrányosra sikeredett az a november 29-ére összehívott lakos-
sági fórum Veresegyházon, ahol a város szélére telepítendő új Telenor adó-
tornyok ügyét kellett volna megvitatniuk az érintetteknek. 

A képviselő-testület ezt megelőzően már tárgyalta az ügyet. A torony létesí-
tésére vonatkozó határozatot azonban felfüggesztették, mivel a Ligetekben 
– itt, a CBA mögötti területen lenne az egyik állomás – tiltakozásul aláírás-
gyűjtés indult meg. A több mint 800 aláírás tulajdonosai azt sérelmezték el-
sősorban, hogy a 40 méteres torony közelsége miatt ingatlanjaik veszítenek 
a piaci értékükből, illetve, hogy a sugárzás egészségkárosító hatás gyakorol 
a torony közelében élőkre, így veszélyezteti gyermekeik biztonságos felnö-
vekedését.

 A fórumon, amelyet a művelődési házban hívtak össze, rekord létszámú ér-
deklődő vett részt, túlnyomó többségében a tiltakozók közül – egy Ligetek-
beli lakos, aki egyetért a torony létesítésével és szakmai hozzáértéssel is 
rendelkezik, csak levélben írta csak le a véleményét, amit fel sem engedtek 
olvasni a körzet önkormányzati képviselőjének! - , holott a kérdés lényegé-
ben a város egészét érinti. A fejlesztés eredményeit, ami az adatátvitel javu-
lásában és a telefonszolgáltatás biztonságosabbá válásában nyilvánul majd 
meg, minden itt élő élvezheti majd, ahogyan a jelenleg itt-ott gyengébb vétel 
is mindenkit egyaránt bosszant, és mint kiderült, leginkább éppen a Ligetek 
területén észlelhető. 

A városban és a közvetlen környékén, de szintén lakott területen több adóto-
rony is működik már hosszabb ideje. Ebből kettő a Telenoré, de a másik két 
szolgáltató is használhatja. Az újabb, Veresegyházon történő fejlesztésnek 
technikai okai vannak, amelyek a Telenor tervezője, Németh Ákos próbált 
meg ismertetni a résztvevőkkel.

Mint mondta, a cég ebben az időszakban több száz hasonló állomást épít az 
országban, zömmel Pest megyében. Az új UMTS technológiához ugyanis, 
amely már az adatforgalmat is lehetővé teszi, 2100 Mhz frekvenciára van 
szükség, ami azt jelenti, hogy a korábbi, alacsonyabb frekvencián működő 
GSM rendszerhez képest sűrűbben kell adótornyokat elhelyezni. 

Veresegyházon két, egyenként 40 méteres állomást terveznek, mivel az el-
látandó terület lapos. Eredetileg 3 darab 30 méteres antennával számoltak, 
ezt az elképzelést az önkormányzat kérésére változtatták meg, és a tornyok 
helyét szintén az önkormányzattal együtt határozták meg.  Az egészségká-
rosító hatással összefüggő aggodalmakra felelve elmondta, hogy a torony 
és telefon közötti kommunikáció oda-vissza zajlik, vagyis a fülünknél lévő 
telefon sugárzása lényegesen magasabb, mint a használótól lényegesen tá-
volabbi toronyé.

A Telenor szakértőjének magyarázata érdekes volt, és a jelenlévők felveté-
seire, kérdéseire is szívesen válaszolt volna még, de az ellenzők lényegében 
belefojtották a szót. A személyeskedésektől egyáltalán nem mentes közbeki-
abálások nem vitték előre a vitát, az indulatok gyakorlatilag elszabadultak. 
Felemlítették a pár évvel ezelőtti BD fecskendőgyár esetét is (amikor a la-
kossági tiltakozás megakadályozta, hogy a gyár letelepedjen a város hatá-
rában. Szerk.) – nem véletlenül, hiszen az akkori hangadók álltak most is 
a szócsaták élén. Sajnos sokan elfelejtették, hogy a lakossági fórum a véle-
mények egyeztetésének és a megfelelő tájékozódásnak, a többség által el-
fogadható konszenzus megteremtésének a helyszíne, nem pedig valamiféle 
szabadságharc színtere. A józanabb és higgadtabb felszólalók más, alternatív 
területek kijelölését kérték, de olyan hozzászóló is akadt az érintett terület-
ről, akinek nem voltak kifogásai az adótorony létesítése ellen.    

A fórum zárásaként Pásztor Béla polgármester úr kért szót, emlékeztetve 
mindenkit, hogy a képviselő-testületnek nem érdeke, hogy a lakosság akara-
ta ellen cselekedjen. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egész 
város és minden itt élő érdekeit kell szem előtt tartaniuk a döntés meghoza-
talánál, és olyan helyzet ritkán van, amelyben minden érintett fél tökéletesen 
egyetért.

 A tapasztaltak alapján újabb lakossági fórum összehívását helyezte kilátás-
ba, ezúttal már mindhárom mobil szolgáltató cég képviselőivel, és kijelen-
tette, hogy addig az ügyben előrelépés nem történik, amíg minden ésszerű 
felvetést, lehetőséget meg nem vizsgálnak, és az érintett lakosság egészének 
– nem csupán a fórumon megjelentekét – a véleményét meg nem kérdezik.  

Az ingatlanpiac ma

A Ligetek-beli  távközlési torony építése körüli botrány hátterének egyik, a 
lakossági fórumon is sokszor hangoztatott szempontjából való bemutatása 
érdekében kértük meg lapunk partnerét, a Duna House-ingatlanügynöksé-
get, (DH) hogy a veresegyházi ingatlanok forgalmazásáról írják meg tapasz-
talataikat. Szerencsi Éva, a cég felkészült helyi munkatársa segített a háttér 
feltárásában. 
Hogyan látja, milyen az ingatlanpiac helyzete Veresegyházon, melyek a leg-
frekventáltabb területek, miket keresnek a vevők, mit akarnak eladni?

A DH értékesítői és az én véleményem és tapasztalatom szerint a város-
ban szinte csak a Ligetek és a Csonkás területén van ingatlanforgalmazás. 
A régi településrészek  házai nem, vagy csak nagyon olcsón, piaci ár alatt 
adhatók el, értékben 10-30 millió forintig. Az emberek többsége sor - il-
letve ikerházat vesz, mert nem szeretne nagy kertet, amit gondozni kell. 
Akik nagy értékű ingatlanban gondolkodnak Veresegyhá-
zon, a  becsődölt vállalkozók félbemaradt építkezéseit vásárol-
ják meg és fejezik be,  mert így milliókat spórolhatnak meg. 
Az emberek többsége helyben marad vagy környékbeli kisebb, illetve na-
gyobb házba költözik élethelyzettől függően.

Mit mutatnak az árak? 
 
A tulajdonosok nagyon magas áron, a beszerzési áron szeretnék érté-
kesíteni, akár még a munkát, energiát is felszámolva adnák el az in-
gatlanjaikat. A valóság azonban az, hogy ezt természetesen nem lehet. 
Ilyenkor az”ingatlanos a hibás!”- mondják, és mennek egy másik ingatla-
noshoz, mert az majd biztos eladja ennyiért. De csalódni szoktak, mert 30 
millió forint felett fölött szinte eladhatatlan bármit is.
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Kultúra

2012.  december 22. (vasárnap) 18.00
KÖZSÉGI KARÁCSONYI HANGVERSENY
Az evangélikus ökumenikus templomban
A belépés díjtalan!

2014. JANuÁRI ELőZETES

Január 17. (péntek) 18.00 óra
NYELV – AGY – ZENE,   III. rész
Bevezetés a neuromuzikológia alapjaiba –  elő-
adó: dr. Papp István

Január 18. (szombat) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Barlangtúra
A jelentkezés határideje:  január 15. (szerda)
A belépés díjtalan!

Január 24. (szombat) 14.00 óra
uLTI-KLuB
A belépés díjtalan!

Január 25-26. (szombat-vasárnap) 
„TÍZ ÉVES A fALuHÁZ”
Kiállítás-megnyitó a Magyar Kultúra Napja tisz-
teletére, koncertek, előadások minden korosztály-
nak
2004. január 24-25-én avatták a Nagy László épí-
tész tervei alapján felújított, átépített faluházat, s 
az évforduló jegyében rendezzük az év első, leg-
jelentősebb eseményét, a Magyar Kultúra Napját.

Felhívás!

A Faluház GYERMEKMEGőRZő SZOL-
GÁLTATÁST  szervez, elsősorban a saját ren-
dezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülők-
nek megkönnyítsük a programjaink látogatását. 
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk 
a feladatról.

A TÁMOP 2.1.2 projekt keretén belül szervez-
tünk (nagymértékben támogatott!) angol nyelvi 
képzést (30 órás) és számítástechnikai képzést 
(30 órás), melyek már lezárultak. Jelenleg is fo-
lyik egy angol nyelvű haladó tanfolyam (88 órás). 
Tervezünk egy kezdő angol  (88 órás), egy újabb 
haladó angol (48  órás), egy kezdő német tanfo-
lyamot, továbbá egy kezdő és egy haladó számí-
tástechnikai tanfolyamot. 

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐK JELENTKEZÉ-
SÉT!
Bővebb információt kérjen intézményünkben, 
vagy keresse a  www.tudasodajovod.hu webolda-
lon. A regisztrációhoz is segítséget nyújtunk.

A Faluházban rendszeresen működő tanfolya-
mok, szakkörök, klubok:
  
Gyermek színjátszó szakkör* hétfő:1630 – 1800 ; 
JÓGA (hétfő) 1800 - 1900; Hastánc, (hétfő, kedd, 
csütörtök, a próbák más helyszínen): 1830 - 1930; 
Sztepp aerobic (hétfő):  1800 - 1930;   Kézimunka 
csoport ( páratlan hét kedd) 1600 - 1800; ÉLETERŐ 
Egészségügyi torna (kedd) 1700 - 1800; Énekkari 
próba (szerda): 1800 - 2000; angol nyelvtanfolyam 
(péntek):1645 -2000 ; Nyugdíjas Klub szerda: 1500 

- 2000;  BABA-MAMA Klub, (csütörtök) 10 00 - 
12 00, ZUMBA (csütörtök) 1830 - 1930; IDEGEN 
NYELVŰEK KlubJA péntek: 1600; (jelenleg szü-
netel, várjuk az érdeklődők jelentkezését!) ULTI-
klub (minden hónap utolsó szombat) 1500 - 2000; 
Nosztalgia klub   (minden hónap utolsó vasár-
nap): 1700 - 2200 

***

A *-gal jelölt programok az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében, a „Művészetek Háza Gödöllő 
és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálta-
tásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás ér-
dekében” című, TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-
0012 jelű pályázatban vállalt kötelezettségként 
valósulnak meg. 
Az alább felsorolt (a TÁMOP-pályázatból 2011-
12-ben megvalósított) szakköröket megfelelő 
számú jelentkező esetén részvételi díjas formában 
indítjuk. Bővebb tájékoztatást honlapjainkon és 
plakátokon olvashatnak.

Kerámia szakkör* (kedd) 1300 - 1700, Néptánc*, 
(szerda): 14.3o00 - 1600; MODERNTÁNC (több 
korcsoport számára!)   péntek: 1630 - 1715; Ifjú-
sági színjátszó  (szombat): 1800 - 2000 ; Grafi ka 
kurzus (csütörtök, 15.oo-18.oo)

***

A Baba-Mama Klub vezetéséhez várjuk agilis 
anyuka jelentkezését!

Megnyitott  
Webáruházunk! 

http://vargabetukonyvesbolt.hu/ 

Vargabetű Könyvesbolt | Facebook WebShop 
Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a 

Vargabetű az interneten is elérhető! 

Mostantól kényelmesen, akár otthonról is 
megrendelheti kedvenc olvasmányát. 

Webáruházunk folyamatosan bővülő választékkal 
és  akciókkal várja Önt! 

 
Most minden kedves vásárlónk 

könyvjelzőt kap ajándékba! 
A megrendelések átvevőhelye: Veresegyház 

2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ Vargabetű 
Könyvesbolt telefonszám: 06 28 389 042  

email: vargabetu2@invitel.hu 
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AZ ERDőKERTESI fALuHÁZ ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMJAI

A hónap híre

Községi rendezvények méltó színhelye a 
park, amely most elismerést kapott

MEGYEI ELISMERÉSEK 
A KISTÉRSÉGNEK

December 6-án a Megyenap alkalmából ismét sor 
került Pest megye idei legjobb teljesítményeinek dí-
jazására, több kategóriában.  A Kistérségből ezút-
tal Erdőkertes Önkormányzata és a veresegyházi 
fabriczius József Általános Iskola szerepelt a kitün-
tetettek között.

Erdőkertes KuLTuRÁLT TELEPÜLÉSI KÖR-
NYEZET DÍJ-at  kapott a községi park színvonalas 
kivitelezéséért, fenntartásáért, a veresegyházi iskola 
pedig második lett idén a megyében az  ÉV  LEG-
EREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
kategóriában.  Gratulálunk!

Móra Ferenc: 
SÜNDISZNÓCSKA 

LOVAGOL
Előadja: Nefelejcs 

Bábszínház

Időpont: 
2014. január 18. 10 óra
Helyszín: Kippkopp Játszóház Veresegyház, 
Szadai út 7. CBA Üzletház emeletén

Jegyek elővételben a játszóházban vásárolha-
tók meg: felnőtt, gyermek 
egységesen 1.500 Ft/db. 

A gyermekjegy 25% kedvezményt biztosít a 
következő játszóházi belépő árából.

Kultúra
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Kultúra
A gödöllői mozi műsora

1. hét   január 2 - 8

09.30  10.15  11.00  11.45  17.30  
ISTEN SZOLGÁJA: SÁNDOR ISTVÁN – 
SZALÉZI VÉRTANú   Akciós helyár 500 Ft
magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc 
R: Dér András, korhatár: 12
Sándor István 1914-ben született, és 1953. június 8-án végezték 
ki. Szalézi szerzetes volt, rendje szellemében fiatalok oktatásá-
val foglalkozott. Mivel 1950-ben a szerzetesrendeket feloszlat-
ták, 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.  

12:30
JÉGVARÁZS 3D - szinkronizált amerikai 3D-s 
animációs film  102 perc, Korhatár: 6
Amikor egy gonosz varázslatnak köszönhetően a királyság 
az örök tél fogságába esik, Anna, a félelmet nem ismerő op-
timista összeáll az extrém hegyi emberrel, Kristoffal és az ő 
hűséges rénszarvasával, Sven-nel, hogy közösen megtalálják 
Anna testvérét, Elsát, a Hókirálynőt, és véget vessenek fagyos 
varázslatának. Az Everesthez hasonlítható körülmények közt, 
titokzatos trollokkal, és a lenyűgöző és igazán vicces Olaf nevű 
hóemberrel is találkoznak. 

14.30
A HOBBIT – SMAuG PuSZTASÁGA 3D
szinkronizált amerika-új-zélandi fantasy  161 perc
Fsz: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard 
Armitage, korhatár: 12
Miután Zsákos Bilbó, Gandalf, Thorin és a törpök sikeresen 
átkeltek a Ködhegységen, úgy döntenek, hogy keletre, a Baka-
csinerdő felé indulnak. Az erdőben rögvest óriáspókok támad-
nak a társaságra, majd erdőtündék ejtik fogságba őket, Bilbó 
kivételével, aki segít megszökni a többieknek, hogy együtt ha-
ladjanak tovább az emberek lakta Tóvárosba. Innen vezet a fo-
lyó a Magányos Hegyhez, ahol Bilbó megmutathatja, mit tud. 

18.15
47 RONIN 3D   -  szinkronizált amerikai akció 
fantasy  118 perc, Fsz: Keanu Reeves, Hiroyuki 
Sanada, Kô Shibasaki, Korhatár: 12
Ez a nagyszabású, 3D-s fantasy-kalandfilm az egyik legré-
gibb ősi japán történet alapján készült. Keanu Reeves alakítja 
Kait, a számkivetettet, aki csatlakozik Oishihez, a 47 ronin 
vezetőjéhez. Együtt akarnak bosszút állni az álnok nagyúron, 
aki megölte gazdájukat, és kitiltotta földjéről a szamurájokat. 
Hogy szülőföldjük becsületét visszaállítsák, a harcosok olyan 
küldetésbe kezdenek, melynek viszontagságai az egyszerű har-
cosokat elpusztítanák.

20.30
A wALL STREET fARKASA - szinkro-
nizált, , amerikai életrajzi dráma  165 perc, 
Fsz: Leonardo DiCaprio, Joanh Hill, Matthew 
McConaughey, Korhatár: 12
A pénz sosem elég. Jordan Belfort becsületes tőzsdeügynök-
ként kezdte pályafutását, de az amerikai álom őt is utolérte. A 
80-as évek végére az egyik legnagyobb brókercég tulajdonosa 
lett, 26 évesen heti 1 millió dollárt keresett. Az idáig vezető út 
azonban korrupcióval, és tisztességtelen üzletekkel kikövezett 
csábító hullámvasútnak bizonyult. Mert minél nagyobb volt a 
kísértés ő annál többet akart

 2. hét    január 9 - 15 

10.00  11.00  12.00  13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
(11-12-én 15.00-és 16.00-kor nem vetítjük! )
VAD MAGYARORSZÁG - A VIZEK BIRO-
DALMA   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 természet-
film Magyarország tájairól, állatvilágáról és természethez kö-
tődő hagyományairól, látványos képekkel, szépséges zenével, 
Kulka János narrációjával..

15.00   csak   (11-12-én vetítjük!)
A MIKuLÁS MENTőAKCIÓ 3D
szinkronizált angol animációs film, Korhatár:6
Egyszer volt, hol nem volt, a Mikulás csupán egy apró műhely-
lyel és pár manóval végezte áldásos tevékenységét. Több ezer 

év alatt, ahogy a karácsony egyre inkább kinőtte magát, Mi-
kulás arra kényszerült, hogy újításokat vezessen be. A Nagy-
szakállú legeszesebb manói - egy Mikitech-nek hívott cégbe 
tömörülve - új eljárásokat fejlesztenek ki. 

17.00
OVERDOSE - VÁGTA EGY ÁLOMÉRT
magyar dokumentumfilm  71 perc, Korhatár: 12
Egy szlovákiai magyar acélkereskedő 2000 guineat fizet egy 
jelentéktelen külsejű csámpás csikóért, mely egy évvel később 
már a 200-szorosát éri, és a világ leggyorsabb lovai között 
emlegetik. A verhetetlen Overdose a remény szimbóluma lesz, 
nyomában nem várt kollektív érzelmek támadnak , és kevered-
nek egyéni, nemzeti és üzleti érdekekkel. A kamera 4 éven át, 
ritkán látott közelségből figyeli a magyar csodalovat és csapa-
tát, betekintést enged a lovasvilág kulisszái mögé.

18:30, 
wALTER MITTY TITKOS ÉLETE
szinkronizált amerika romantikus kalandfilm  
Fsz: Ben Stiller, Sean Penn, korhatár: 12
Ha az álmaid nem válnak valóra, akkor vagy az álmokban 
van a hiba, vagy benned. Walter Mitty (Ben Stiller) például 
nem panaszkodhat, ha fantáziálásról van szó. Az ő fejében 
folyamatosan pereg egy film, amelynek ő a hőse. Civilben 
fotóriporter, de fejben volt már szuperkém, szuperhős és 
szuperhősszerelmes is. Egy nap azonban felbukkan az életében 
az igazi kaland. Egy elveszett negatív nyomában járva, min-
dennapjai kizökkennek a szokásos kerékvágásból: az ő fejében 
azonban még mindig másfajta izgalmak kergetik egymást.

20:45, 
12 ÉV RABSZOLGASÁG - feliratos, amerikai-
angol életrajzi dráma  134 perc, Fsz: Chiwetel 
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, korhatár: 16
Northup 1841-ben, az amerikai polgárháborút megelőző idő-
szakban az északi New York virágzó városában elismert he-
gedűművészként éli hétköznapjait családjával, míg egy nap 
tőrbe csalják, elkábítják, és eladják rabszolgának. Helyzete 
egyre kilátástalanabbá válik. Northup embertelen körülmé-
nyek között több száz társával együtt az életben maradásért 
küzd, miközben megpróbálja megőrizni méltóságát eben a kö-
nyörtelen, beteges világban.

3. hét   január 16 - 22

10.00, 11:00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
VAD MAGYARORSZÁG - A VIZEK BIRO-
DALMA   Akciós helyár: 500 Ft 
magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn

16.00   
A MOGYORÓ-MELÓ 3D - szinkronizált ame-
rikai 3D-s animációs film, előzetes korhatár: 6
Amikor egy gonosz varázslatnak köszönhetően a királyság 
az örök tél fogságába esik, Anna, a félelmet nem ismerő op-
timista összeáll az extrém hegyi emberrel, Kristoffal és az ő 
hűséges rénszarvasával, Sven-nel, hogy közösen megtalálják 
Anna testvérét, Elsát, a Hókirálynőt, és véget vessenek fagyos 
varázslatának. Az Everesthez hasonlítható körülmények közt, 
titokzatos trollokkal, és a lenyűgöző és igazán vicces Olaf nevű 
hóemberrel is találkoznak. 

18.00, 
A NAGY SZÉPSÉG - feliratos, francia-olasz 
játékfilm  141 perc, Fsz Toni Servillo , Carlo 
Verdone, Sabrina Ferilli, korhatár: 16
Jep Gambardella, író és újságíró a római társasági élet köz-
ponti figurája. Jep az írás helyett legtöbb energiáját abba 
fekteti, hogy részt vegyen a felső tízezer társasági rendez-
vényein, a hajnalig tartó partikon és bulikban. Jep 65. szü-
letésnapja után egyre inkább elgondolkodik élete haszon-
talanságán, olykor iróniával, olykor rezignáltan gondol 
önmagára és arra a társadalmi elitre, amelynek ő is részese.  
 
20.30 
VÁGYAK SZERELMESEI - szinkronizált 
amerikai vígjáték 112 perc, Korhatár: 16, Fsz: 
Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow
A három a munkájában sikeres, de napi problémákkal küsz-
ködő nős férfi és a szellemeskedő, zabolátlan sürgősségi or-
vos - a függőséggel való leszámolás folyamatának különböző 
pontjait testesíti meg, és barátságuk különösen hangsúlyossá 
teszi, mennyire nélkülözhetetlen számukra a közösség a túl-

éléshez. Külön-külön intelligensek, elbűvölőek, de érzelmileg 
a mélyponton vannak, együtt viszont ráébrednek, hogy talán 
mégiscsak van esélyük a boldogságra.

4. hét    január 23 - 29

09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 17.00
ISTEN SZOLGÁJA: SÁNDOR ISTVÁN – 
SZALÉZI VÉRTANú   Akciós helyár 500 Ft   
magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc
R: Dér András, korhatár: 12

13.15
PuLYKALAND 3D - szinkronizált amerikai 
animációs vígjáték 91 perc, Korhatár: 6
Egy családi farm pulykái csendes, kukoricával teli életet él-
nek. Csak az ebédidőre és a napozásra van gondjuk a Gaz-
da mellett, akiről meggyőződésük, hogy egy nap eljuttatja 
őket a Pulyka Mennyországba. Ott van viszont Reggie, a ki-
váló elméjű pulyka, aki a Gazda kritizálása és a földi puly-
kaélet iránti csekély érdeklődése miatt száműzötté válik.  
Reggie élete örökre megváltozik, amikor az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke váratlanul meglátogatja a farmot, és Felmen-
tett Pulykává avatja.

15.00  20.30    
AMERIKAI BOTRÁNY
feliratos amerikai-angol krimi  137 perc
Fsz: Jennifer Lawrence, Christian Bale, Robert 
De Niro, Bradley Cooper, előzetes korhatár: 12
A film a ‘70-es évek Amerikájában játszódik, főszerepben a 
zseniális szélhámossal, Irving Rosenfeld-del, valamint brit 
partnerével és szeretőjével, Sydney Prosser-rel, akik kényszer-
ből dolgoznak együtt Richie DiMaso FBI ügynökkel. DiMaso 
kényszeríti őket, hogy vessék bele magukat egy igen bonyolult 
összeesküvés felgöngyölítése miatt a Jersey-i elit, a politika és 
a maffia csillogó világába, amely éppannyira veszélyes, mint 
amilyen varázslatos is egyben.

18.15  
JACK RYAN: ÁRNYÉKÜGYNÖK
szinkronizált amerikai akció-thriller
Fsz: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner
előzetes korhatár: 16
Ryan a barátai és szerettei szemében csak egy a sok New 
York-i banki elemző közül, de titokban már évek óta a CIA-nak 
dolgozik. Eredetileg azért vették fel, hogy globális gazdasági 
adatokat rágjon át, de amikor rábukkan egy aprólékosan ki-
dolgozott tervre, amelynek célja az amerikai gazdaság meg-
roppantása és globális káosz kirobbantása, akkor kiderül, 
hogy csak ő tudja megakadályozni ezt a terrorakciót.

5. hét    január 30 – február 5

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,  15.00, 16.00, 
17.00    1-2-án 13.00, 14.00, 15.00, 16.00-kor nem 
vetítjük!
ISTEN SZOLGÁJA: SÁNDOR ISTVÁN – 
SZALÉZI VÉRTANú   Akciós helyár 500 Ft   
magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc
R: Dér András
korhatár: 12

13:00, 15:00   csak 1-2-án vetítjük!
JÉGVARÁZS 3D - szinkronizált amerikai 3D-s 
animációs film  102 perc, Korhatár: 6

18.00  
AMERIKAI BOTRÁNY
feliratos amerikai-angol krimi  137 perc
Fsz: Jennifer Lawrence, Christian Bale, Robert 
De Niro, Bradley Cooper, előzetes korhatár: 12

20.30    
HERKuLES LEGENDÁJA 3D - szinkronizált 
amerikai film, Fsz: Kellan Lutz , Gaia Weiss, 
Scott Adkins, előzetes korhatár: 12
Herkules végzete születésekor elrendeltetett: Zeusz megjósol-
ta, ő lesz az, aki legnagyobb harcosként a zsarnoki uralmat 
megdöntve elhozza a békét. Azonban az ifjú félisten még nem 
is sejti, mekkora utat kell megtennie, hogy sorsa beteljesed-
jen. Egyetlen vágya, hogy igaz szerelmével, Hébével lehessen. 
A gyönyörű krétai hercegnőt viszont Herkules testvérének, 
Iphiklésznek szánták feleségül, így Herkules jelenléte nem kí-
vánatossá válik a király számára. 



A TOVÁBBJuTÓK:

Lányok:

Kicsik:
1. Letanóczki Dalma (Fabriczius József ált. 
 Isk., Veresegyház)
Nagyok:
1. Csányi Orsolya (Fabriczius József Ált.Isk.,  
 Veresegyház)

fiúk:

Kicsik:
1. Cserey Bálint (Kálvin téri Református Ált.  
 Isk., Veresegyház, erdőkertesi lakhely)
2. Schmeisel Zoltán (Neumann János Ált Isk.,  
 Erdőkertes)

Nagyok:
1. Szabó Tamás (Fabriczius József Ált.Isk.,   
 Veresegyház)
3. Balázs István (Neumann János Ált. Isk.   
 Erdőkertes)

Ez a 6 ember készülődhet a megyei döntőre!

Lencsés Csaba szervező ezen felül megemlítette, 
hogy a
- Csányi Orsi-Letanóczki Dalma lánypár, 
leány csapatban is megpróbálhatja utólagos 
nevezéssel,
- az erdőkertesi nagy fi úk pedig szintén indul-
hatnak 1 csapattal  (Balázs István, Balázs Bálint 
csapatnevezése révén)
Utóbbi két esetben majd kell az utólagos nevezés.

A fenti továbbjutók mellett Erdőkertesről Ignátz 
Levente 3. helyet ért el a kisebbeknél, Balázs 
Bálint pedig 4. helyet a nagyoknál és Perjési 
Gergő, Klink Roland is helytállt, erősítette a 
csapatot.

Köszönöm minden iskolának, vezetőiknek, test-
nevelő tanároknak a segítségét, a gyermeknek, 
hogy ott voltak (korábban küzdöttek a selejte-
zőn, hogy ott lehessenek), szülőknek, hogy ma is 
a gyermekük mellett voltak és  támogatják őket,
Ignátz apukának a szállítást, gondoskodást a 
erdőkertesi gyerekek esetében.
A megyei döntőre valószínűleg Nagykőrösön ke-
rül sor - mivel eddig hosszú múltra visszatekint-
ve mindig Nagykőrös adott otthon, valószínűleg 
már 2014 január környékén.

A jövő évre vonatkozólag felkérést kaptam a ve-
resegyházi rendezésre, melyet szívesen megren-
dezünk, ha lesz szabad hely a tornateremben.
(Én szívesen rendeznék megyei döntőt is majd a 
közeljövőben. Előtte egy erdőkertesi körzeti?)

Letanóczki István
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ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

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

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

E-mail: ferildi@hotmail.com

új!
Dr Ferencz Ildikó

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

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Kövesse a térség híreit, szóljon 
hozzá az eseményekhez az újság 

Facebook oldalán is! 
LEGYEN AZ ISMERőSÜNK!

Veresegyházi Kistérség

Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság! 

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

fülöp Hajnalka     tel: 30/848 5870        
 e-mail: hfulop@gmail.com
Hodgyai Éva         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

Közlendője van? Szeretné, ha 
népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen csak 

keres valamit?

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újabb sikerek kapujában

AZ USZODA DECEMBERI RENDKÍVÜLI  
NYITVATARTÁSA: 

DECEMBER 18. SZERDA:    MÁR 16.00 ÓRÁTÓL 

DECEMBER 20. PÉNTEK:   MÁR 16.00 ÓRÁTÓL 

DECEMBER 21.: 6.00-21.15 

DECEMBER 22: VASÁRNAPI NYITVA TARTÁS 
SZERINT 

DECEMBER 23: 6.00-21.15 

DECEMBER 24., 25., 26.:  ZÁRVA  

DECEMBER 27., 28., 29., 30:  6.00-21.15 

DECEMBER 31.:  ZÁRVA   

JANUÁR 1.:  ZÁRVA   

JANUÁR 2., 3., 4.:  6.00-21.15 

  

JANUÁR 5-TŐL (VASÁRNAP):  A SZOKÁSOS REND 
SZERINT 

December 5-én Isaszegen megrendezték a Diákolimpiai asztalitenisz küzdelmek körzeti döntőjét.
Erdőkertes, Veresegyház, Szada, Isaszeg, Gyömrő iskolái küldték el legjobb ping-pongos palántáikat.

Két korcsoportban (nagyobbak 1999-2002, kisebbek 2003-2006) versenyeztek egymással.
A lányoknál korcsoportonként 1-1, a fi úknál 2 ill. 3 hely volt kiadó.

Nagy örömünkre a hét továbbjutó helyből 6 erdőkertesi és veresegyházi gyermek lett.

A lányok csapata

Eredményhirdetés után



10

Pr

Terápiák és bejelentkezés időpont-egyeztetéssel:
EGYÉNI: 
 • Pszichológia:  6.000 Ft/alkalom
  Kiss Zoltánné (20/931-3866),  
  Kissné Pandúr Csilla (70/407-9570)
 • Logopédia:   4.500 Ft/alkalom  
     Horváthné Tóth Mariann (30/542-4515)
 • TSMT  (organikusan éretlen 0,5-3 éves gyerekek  
  részére):  4.500 Ft/alkalom
  Szilvássy Dóra  (20/539-2279)
CSOPORTOS: 1.000-2.000 Ft/alkalom 
létszámtól függően
 • Gondolkodásfejlesztő sakk 
  (4-8 éves gyerekek részére): 
  Maráczi Ernő  (70/931-0954)
 • Alapozó Terápia (komplett mozgásfejlesztés): 
  Farkas-Zengő Noémi  (20/322-1755)
 • TSMT (hiperaktív, fi gyelem-, mozgás-   
   és tanulási problémákkal küzdő, vagy veszé-  
  lyeztetett 3-10 éves gyermekek számára): 
  Szilvássy Dóra (20/539-2279)
A felsoroltakon kívüli igények esetén (pl. diagnosztikai vizsgálat, 
korai fejlesztés, Ayres-terápia stb.) is rendelkezésre állunk.

AZ S.O.S.  FEJLESZTŐ, PEDAGÓGIAI 
ÉS PSZICHOLÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

megkezdte működését.
(2113 Erdőkertes, Mikszáth u. 39. 

Tel.:70/931-0954;
mail: maraczienator@gmail.com; 

honlap: www.sosmunkakozosseg.hu)
Házigazda: Maráczi Ernő címzetes igazgató.

Akár hétvégén is!

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

LAKÁSBIZTOSíTÁS 20-40 %-OS ÁRENGEDMÉNNYEL

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

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI AKCIÓ

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

GOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

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

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

APRÓHIRDETÉS

ELADÓ
Négy személyes lakókocsi, teljes felszereltséggel, érvényes okmá-
nyokkal! 
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 – melegvíz-rendszer – mobil víztartály 
– mosdófülke – mosogató – olvasólámpa – plüss kárpit – szúnyogháló – víz-
pumpa – vonófej-stabilizátor – WC – zárt elősátor – zuhanyfülke.  Műszaki 
vizsga érvényes: 2014/5. Irányár:  890.000 Ft
Érdeklődni lehet:(+36) 30/2513302 vagy (+36) 20/2887710

• 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, Pető  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 jelen hirdetésben szereplő információ nem teljes körű, 
nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag
 a figyelem felkeltése a célja!

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET

TANULJANAK  
JÁTÉKOSAN TAKARÉKOSKODNI  

GYERMEKEINK!

* A programban való részvétel feltétele Csemete számla nyitása, melynek havi díja normál esetben: 55 Ft, családi kedvezmény esetén: 0 Ft. 

Bizonyára sokan emlékeznek arra, milyen remek szórakozás 
volt a takarékbélyeg gyűjtögetése, ahogy arra is, hogy miután 
betelt a betétkönyv, mekkora élmény volt a szorgosan összeku-
porgatott megtakarításokból megvenni a hőn áhított tárgyat. 
Ezt az élményt szeretnénk most megosztani a gyerekekkel is, 
ezért hívtuk életre a TakarékMatrica Programot.
Gyűjtse gyermeke a zsebpénzt Csemete számlán. Minden mi-
nimum 500 Ft személyes be zetés után 1 csomag matricát 
kap a TakarékPont  ókban, vagy a Programban részt vevő, a 
TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetben ajándékba, 
melyet albumba ragasztva gyűjthet. 
Ha gyermeke összegyűjti a 160 különböző matricát, ezeket be-
ragasztja a TakarékMatrica albumba és azt bemutatja a szám-
lavezető  ókban, úgy további ajándékokkal jutalmazzuk a meg-
takarítást.  
Kérjük, kísérje el gyermekét a számlanyitás, a be zetések, és az 
ajándék átvételének alkalmával!

Hogyan? A TakarékMatrica programmal. Gyűjtse gyermekével az állatos matricákat és a zsebpénzt*, 
hogy további ajándékokkal jutalmazzuk az okos megtakarításokat! 

Részletes információkért kérjük keressék fel kirendeltségeinket!

Kérésre házhoz megyek, egyéni órák, 
türelem, figyelem, szakértelem, nagy 

tapasztalat. Az ár egyéni megállapodás 
kérdése. Az Internetezzünk - Idősebbek is 
elkezdhetik című könyv szerzőjeként, több 

helyi tanfolyam szervezőjeként vállalom 
kezdő internetezők oktatását, életkori határ 

nélkül! 
Hívjanak: 30/848-58-70, vagy itt 

hfulop kukac gmail.com, Fülöp Hajnalka

KARÁCSONYRA 
INTERNET-TUDÁST? 

Ajándékozzon szeretteinek
 internet-használati 

ismereteket! 

kisterseg_2013_11.indd   11 2013.12.15.   19:30:36



Visszatekintő

Idősek napja és kiállítás

December 7-én ünnepelték meg Csomádon 
az Idősek napját – mint hagyományosan, 
most is vidám műsorral, vendéglátással ked-
veskedve a község idősebb polgárainak a 
művelődési ház szépen terített asztalainál. 
A rendezvény megnyitójaként Klement Já-

nos polgármester az önkormányzat nevében 
megajándékozta a legidősebb női és férfi 
meghívottat, és átadta az ajándékot a legré-
gebben egybekelt házaspárnak – saját szüle-
inek, akik több mint 60 éve kötöttek házassá-
got. Gratulálunk a nagyszerű példához!
A műsorban az óvodások és a kisiskolások 
is felléptek, és nem maradhatott el a fergete-
ges néptánc sem. A rendezvénnyel párhuza-

mosan került sor az intézményben Megyeri 
László veresegyházi művész fából faragott 
szobrainak kiállítására is.

BOLDOG KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS 

SIKERES ÚJ ESZTENDŐT
 KÍVÁNUNK!

Arany 
Ászok sör
0,5 l, 378 Ft/l
Dreher 
Sörgyárak Zrt.

Kaiser 
Virsli
műbélben

Narancs

Coop Marie 
Antoinette
pezsgo”
Félszáraz,
Muskotályos
0,75 l, 932 Ft/l

* az akció fél órás kezelést tartalmaz, 
időpont egyeztetés szükséges!

Új vendégeink számára masszázs mellett
személyre szabott táplálkozás és életmód
felmérő tesztet készítünk.
2112 Veresegyház, Fő út 9. 
Időpont egyeztetés: 06208245086

 21-22-én -  A Szada Center és a Veres Center nyitva 20 óráig
                     az erdőkertesi CBA Cent és a CBA Bevásárlóház 
                     nyitva 18 óráig
 24-én  -     Mindegyik üzlet nyitva 13 óráig
 25-26-án - Mindegyik üzlet zárva
 31-én -      Mindegyik üzlet nyitva 15 óráig
A többi napokon a nyitva tartás változatlan.A többi napokon a nyitva tartás változatlan.

A TÉRSÉGI CBA ÜZLETEK ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK 
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

w w w . h o m o k i k f t . h u

HOMOKI ÉS TÁRSA 
AUTÓSISKOLA

2014BEN IS 
SZERETETTEL 

VÁRUNK MINDENKIT 
TANFOLYAMAINKRA!
A legközelebb tanfolyam

indul:
január 6-án, hétfőn, január 6-án, hétfőn, 

17 órakor Veresegyházon

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK!

VERESEGYHÁZI IRODA:
VERESEGYHÁZ, KÖVES U. 14. 
MŰVELŐDÉSI HÁZ
TEL.: 06-30-688-3828

Betlehemi  Béke láng

Idén is megérkezett Gödöllő főte-
rére Ezüstvasárnap a betlehemi 
Békeláng. A Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége meghívására érkezett 
polgármesterek innét vitték haza sa-
ját településeikre, és a betlehem mel-
lett elhelyezett mécsesről mindenki 
más is meggyújthatta saját gyertyáját, 
hogy a lángot hazavigye otthonába.

A Betlehemi Békeláng-akciót immár 
több mint két évtizede szervezik meg, 
amibe évről-évre egyre többen kap-
csolódnak be. Az ENSZ 1986-ot a Béke 
Évének nyilvánította, azóta minden esz-
tendőben Bécsből – cserkészek kísé-
retében – rendszerint egy-egy különle-
ges gyermek indul Jézus születésének 
helyszínére, hogy a jászol helyén épült 
templomban, a Születés Templomában 
található örökmécsesről lángot vegyen. 
Ezt azután lámpásba zárva viszik re-
pülővel Bécsbe, ahol nagyszabású ün-
nepség keretében veszik át az egyes 
országok, nemzetek cserkészküldöttsé-
gei. A lángot először 2008-ban hozták el 
Gödöllőre, s azóta Gémesi György pol-
gármester, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége elnöke kezdeményezésére 
innen jut el az ország távolabbi részeibe.

Megyeri László kiállítása az előtérben Vendégfellépők

Idősek Napja Csomádon



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

BENZINKÚT
Erdőkertes, Fő u. 234.  

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk!
  

 Jövőre is várjuk Önöket 
új akciókkal, és a megszokott 

kedvezményekkel!kedvezményekkel!

Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
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9.990,-
MOST

WEBLAP
4.990,- Ft

Az első 25 jelentkezőnek!
          weblap.pro           wwww                 30 638 8087 +366          

|–›borító I.
‹–  gerinc

A tankolásoknál egész évben megspórolt pénze
most a legjobb helyre kerül

A tankolásoknál egész évben megspórolt pénze
most a legjobb helyre kerül

Kellemes Ünnepeket kíván
Önnek és Szeretteinek
az AVIA csapata!

2162 Őrbottyán Fő út. nyitva: 0-24 h

XIV. ker. Gvadányi u. 65. nyitva: 6-20 h

X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h

XVIII. ker. ÜllŐi út 812. nyitva: 0-24 h

Carwing sílécek
SNOWboardok

WWW.DYNAMICSPORT.HU

PROFI
SZERVIZ

-   Akciók
-   Szaktanácsadás
-   Csoportos kedvezmények

11 éve a sportolókért Veresegyházán Télen-Nyáron!

WWW.DYNAMICSPORT.HU
11 éve a sportolókért Veresegyházán Télen-Nyáron!11 éve a sportolókért Veresegyházán Télen-Nyáron!11 éve a sportolókért Veresegyházán Télen-Nyáron!11 éve a sportolókért Veresegyházán Télen-Nyáron!o

-Díjmentes  értékbecsléssel
-Díjmentes  hiteltanácsadással
-Díjmentes jogi tanácsadással
várom megtisztelő megkeresését, 
hétvégén is!

    
DEVIZAHITELESEK SZÁMÁRA EGYEDI 
MENTŐ KONSTRUKCIÓKKAL SEGÍTEK!

Szerencsi Éva  
 +36 30 3909902

szerencsi.eva@dh.hu 
  www.dh.hu

Hívjon bizalommal!

Veresegyház és környéki ingatlanok 
specialistája vagyok

ELADNÁ INGATLANÁT? 
ÚJ OTTHONT KERES?


