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AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT
VÁSZONKÉPET

Vászonképre  családi  fotót, festményt!

artmarket.hu

 KAPCSOLÓDJON HOZZÁNK MEGÚJULT FACEBOOK OLDALUNKON, HOGY EGYÜTT NAPRAKÉSZEK LEGYÜNK!   
 ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a véleményét.       kisterseg.veresegyhazi

g

IX. évfolyam 1. szám 2014. január

HONLAPUNK:    www.vkisterseg.hu,   Az ujság ebook: www.kisterseg.eu

Januárban 9. évfolyamát kezdi  
meg A Kistérség Újság, és mint 
az elmúlt években, ezután is  a 
valósághoz hűen szeretné tájé-
koztatni Olvasóit a térség érde-
kességeiről, történéseiről . 
Köszönjük, hogy ilyen régóta ke-
resnek, olvasnak, bátorítanak 
minket, és észrevételeikkel segí-
tik a munkánkat! 

Idei első lapszámunkból meg-
tudhatják, milyen újabb taggal 
bővült a Kistérségi Társulás, ho-
gyan tervez Veresegyház sport-
csarnokot építeni, és milyen 
múlt rejlik a város legrégibb pa-
tikájának falai között. 

Beszámolunk a Magyar Kultúra 
Napjáról, és címlapunkon meg-
mutatjuk, milyen meseszép tánc-
előadást mutatott be januárban 
a veresegyházi balett csoport, 
amiért vezetőjük kitüntetést ve-
hetett át ezen a napon. 

(Fotó: Lethenyei László) 

FACEBOOK: Artline Tattoo



Színesen

Veresegyházon színes, vidám rendezvényekkel indult az új év.  Janu-
árban az Udvarház Galériában a Szövőkör és az Innovációs Központ-
ban működő Kerámia szakkör tagjainak legsikerültebb munkáit állítot-
ták ki,  a művelődési házban a szintén helyi balett csoport mutatta be 
tudását, A tizenkét eltáncolt cipellő című táncjátékot, és elkezdődött 
a báli szezon is a Veresegyházi Hagyományőrző Egyesület hagyomá-
nyos Menyecskebáljával.

Táncos, vidám január

Meghívó
Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját az idén átadásra kerülő  

Nappali Melegedő javára rendezendő Jótékonysági Koncertre.

Zenés megnyitó Pásztor Ildikóval

Menyecskebál

A Szövőkör alkotói

Kis keramikusaink

A tizenkét eltáncolt cipellő előadói

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

Időpontja:
2014. február 28. (péntek) 19 óra

Helye: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ Konferencia terme
Belépőjegy: 3000,-Ft., Támogató jegy: 1000,-Ft.

A koncert bevételét a térségben élő rászoruló embertársaink javára épülő  Nappali 
Melegedő befejezésére fordítjuk.

Jegyek elővételben, a Polgármesteri Hivatalban és a Családsegítő Szolgálatban 
kaphatók.

A műsorban fellépnek: 

Kertesi Kamarakórus
Boros László és együttese a Side Road

Kis Gergely zongorista
Jóföldi Balázs énekművész

SOKKOS Együttes
és a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tanárai és növendékei
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Kistérségi oldal

Jelentkezzen az Esély Alapellátasi Központ Nappali Rád érünk 60+
Nyugdíjas klubba!

Az elődöntők a következő időpontokban lesz-
nek: 

Csomád: 2014. 03. 21.
Vácrátót: 2014. 03. 28.
Veresegyház: 2014. 04. 04.
Erdőkertes: 2014. 03. 22.
Csörög: 2014. 03. 21.
Váckisújfalu: 2014. 03. 07.
Galgamácsa: 2014. 03. 21.
Vácegres: 2014. 03. 28.

Jelentkezni a gyermekjóléti szol-
gálatokban a családgondozóknál 
lehet. 
Versenykategóriák: 
vers és próza
ének
zene
tánc
egyéb

Az elődöntőkön kategória nyertesek részt vesz-
nek a Kistérségi döntőn, melynek időpontját az 
elődöntőkön ismertetjük. Pályázati támogatásnak 
köszönhetően szép és értékes ajándékokkal vá-
runk benneteket!

Továbbra is várjuk jelentkezésiteket a 
RÁ”d”ÉRÜNK programba a következő telepü-

léseken: Veresegyház, Erdőkertes, 
Csomád, Vácrátót és Galgamácsa.

Programjainkat a Norvég Civil Alap 
NCTA – 2013-1975-D számú pályá-
zatán elnyert támogatásból valósítjuk 
meg. 

 Nagyné Gódor Csilla
       programvezető

Üdv a Kistérségben!

Ez év január elsejétől Őrbottyán, amely tavaly 
nyáron városi rangot nyert, kilépett a Veres-
egyházi Kistérségből. 

A Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás 
azonban ezután is nyolc taggal működhet to-
vább, hiszen tagjai között köszöntheti Vácdu-
ka községet. A több mint 800 éves település az 
utóbbi években jelentős fejlődésen ment át: la-
kosságának száma közel 1400-ra nőtt a koráb-
bi 800 főről. Kötődése a Veresegyházi Kistér-
séghez értelemszerű a földrajzi közelsége és a 
korábbi kapcsolatok okán is: az iskolák állami 
fenntartásba vételét megelőző években a közeli 
Vácrátót önkormányzatával közösen tartották 
fenn és működtették általános iskolájukat, il-
letve a veresegyházi zeneiskola is kihelyezett 
tagozatot működtet Vácdukán.   A község ko-
rábban a váci kistérséghez tartozott, amely ta-
valy a megszüntetés mellett döntött. 

A Kistérség Újság januárban tette első, üdvöz-
lő látogatását a település polgármesterénél, 
Vágó Sándornál. 

Polgármester Úr, milyen területeken működik 
majd együtt Vácduka  a  többi hét település-
sel?
Egyelőre a szociális ellátások tekintetében. A 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás - 
idei évtől - bővült a házi gondozással, a szo-
ciális étkeztetéssel valamint a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtással. Veresegyházon és a 
Kistérségben ez már minden területen hatéko-
nyan működik, így ezek előnyeiből mi  is ré-
szesülünk ezentúl.

Milyen fontos feladatok állnak az idén az ön-
kormányzat előtt?
4 éve túl vagyunk a csatornázáson, így a leg-
fontosabb feladatunk a legrosszabb utak rend-
be tétele, helyreállítása. 

Örvendetesen sok fiatal, kisgyermekes család 
él a községben, ezért az óvodai férőhelyek szá-
mát már növelnünk kellett: tavaly szeptember-
ben adtuk át a bővített intézményt. Az óvoda 
után az iskolában is további tantermekre és 
tornateremre lenne szükség, próbálunk  lehető-
séget találni az oktatási intézmény bővítésére. 

Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk a műve-
lődési ház tetőszerkezetének és födémének fel-
újítására, ennek kivitelezését is ebben az évben 
kell végrehajtanunk.  

Mindig akadnak újabb feladatok, de egy jól 
működő közösségben, társulásban, ahol a tele-
pülések segítik egymást, könnyebb lesz megfe-
lelni a kihívásoknak. Veresegyház polgármes-
tere, Pásztor Béla a múltban  is sokat segített 
nekünk, az ő személye számomra garanciát 
jelent a sikeres együttműködésre.

Vácduka a Kistérség településeinek sorába lé-
pett: a község életéről, intézményeiről, esemé-
nyeiről ezután lapunk oldalain is olvashatnak 
majd.

KI-MIT-TUD!
Egyesületünk, együttműködve a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ gyer-
mekjóléti szolgálatával idén is megszervezi Kistérségi Ki-Mit-Tud versenysorozatát. 

Várjuk azokat a nyugdíjasokat nagy- nagy sze-
retettel, akik szeretik a kihívásokat, és szívesen 
csatlakoznának fiatalos és dinamikus kis közös-
ségünkhöz. 
Programjaink színesek és változatosak, sosem 
unatkozunk, de magunknak alkotjuk. Mottónk: 
“ Mindenki értékes, és mindenkiben
rejtőzik valami tehetség”

Rendszeres alkalmak: kézimunka, gyöngyfűzés 
sok érdekes őszinte beszélgetés, éneklés, verselés.
A színházlátogatás, kirándulás, bográcsozás pe-
dig megszínesíti életünket.

Ezenkívül szívesen önkénteskedünk, minden-
hol, ahol szükség van ránk.

Tehát várjuk azokat a nyugdíjasokat , akiknek az 
érdeklődését sikerült felkelteni és vágynak tar-
tozni valahová!!!

Örülnénk ha a férfiak is felbátorodnának, nálunk 
jó társaságra találnak.

Jelentkezni lehet Novák Rózánál:  
06 70 370 7032

Táncos összejövetel a klubban

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

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácduka, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház    

n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
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.
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Gazdaság

A MuKi jelenleg háromszázhúsz céggel áll 
kapcsolatban. A 2012 szeptembere óta jelent-
kezett körülbelül hétszáz kisgyermekesből ket-
tőszáznyolcvan szülő vesz igénybe képzési és 
munkaerőpiaci szolgáltatásokat a programban, 
közülük pedig százhúsz édesanya talált már állást.

A Munka kisgyermekkel projekt célja, hogy se-
gítsen a kisgyermekes szülőknek visszatérni a 
munka világába, illetve, hogy támogatást nyújt-
son a cégeknek az atipikus foglalkoztatási for-
mák alkalmazásában. Ez utóbbi célt szolgálta a 
mostani rendezvény is, amelyen nagyvállalati 
részről olyan cégek vettek részt, mint a McDo-
nald’s, a Sanofi Zrt., a Magyar Telekom, az MT 
Zrt. vagy a Nestlé, KKV-oldalról pedig például a 
ProdukTeam Kft. vagy a Nexon Kft.

A rendezvénynek a Magyar Tudományos Akadé-
mia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató-
intézete adott otthont. 

Miként járnak az ellátások?
A kisgyermekesek foglalkoztatása a cégek szá-
mára anyagi kedvezményeket is jelenthet. Az 
atipikus foglalkoztatás számfejtési, pénzügyi kér-
déseiről Torday Erzsébet leszállítási tanácsadó 
(Nexon Kft.) tartott előadást. 
Elmondta, hogy a GYED extrának köszönhetően 
mostantól a kismamák a gyermek egy éves kora 
után a GYED folyósítása mellett is korlátlan idő-
tartamban dolgozhatnak.
- Az új szabályozás remélhetőleg serkenti majd 
a kismamák munkavállalási kedvét, hiszen a jö-
vőben nem kell mérlegelniük, hogy a fizetésüket 
vagy a GYED-et szeretnék kapni; mindkettőre 
igényt tarthatnak – fűzte hozzá Torday Erzsébet. 
– Ugyanakkor azokban a többgyerekes családok-
ban, ahol a gyermekek között kicsi a korkülönb-
ség, csökkentheti a munkavállalási hajlandóságot 
az, hogy ezek a szülők 2014. elejétől a legkisebb 
gyermek két éves koráig egyidejűleg több támo-
gatási formát is igénybe vehetnek. 

Dr. Ozvári Ádám, a Motiváció Alapítvány jogi 
szakértője az atipikus foglalkoztatási formák 
törvényi meghatározásáról beszélt; részletesen 

ismertette, hogy a Munka Törvénykönyve sze-
rint mit jelent pontosan a rugalmas és a kötetlen 
munkaidő, a részmunkaidő, a job-sharing vagy a 
távmunka. A szakértő emellett a GYED extra sza-
bályozásairól is beszámolt, hozzáfűzve, hogy vár-
hatóan a kisgyermekes anyukák szélesebb köre 
kíván majd visszatérni a munkaerőpiacra az új 
szabályzásnak köszönhetően. 

Az esemény fontos konklúziója volt, hogy a fog-
lalkoztatási modellváltáshoz nem pusztán a cé-
geknek kell változtatniuk a helyzethez való hoz-
záállásukon, hanem a munkavállalóknak is át kell 
alakítaniuk szemléletmódjukat.

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

A legtöbb sértett sérelmére elkövetett bűncselek-
mény: 
Egy komlói férfi szabálysértési értékre követett 
el üzletszerűen csalás vétségét. Hirdetést jelen-
tetett meg az interneten otthoni munkavégzésre 
keresett jóhiszemű jelentkezőket. 
A jelentkezés feltétele 850 vagy 1800 Ft átuta-
lás, vagy befizetés volt a szervezés költségeire. 
A nyomozás 2013. június hónapban vádemelési 
javaslattal fejeződött be, mivel a munkavégzés 
természetesen nem valósult meg. Az eljárás so-
rán a férfi összesen 438 sértett sérelmére elköve-
tett csalással került meggyanúsításra. 

A legittasabb járművezető: 
2013. június 20-án 17 óra 35 perckor egy 58 éves 
kerepesi férfi az általa vezetett Suzuki típusú 
személygépkocsival közlekedett Kerepes lakott 
területén belül a József Attila utcában Mogyoród 
irányából Kerepes irányába. Közlekedése során 
a József Attila u. 29 szám előtti útszakaszon a 
menetiránya szerinti jobb oldalon lehaladt az 
úttestről és az útpadkán lévő villanyoszlopnak 
ütközött. A baleset során személyi sérülés nem 
keletkezett. Az orvosszakértő véleménye alap-
ján a férfi cselekménye időpontjában 3,29-3,50 
g/l ezrelékes súlyos fokú alkoholos befolyásolt-
ság alatt állt.

Legmagasabb kiszabott büntetés ittas járműve-
zetés miatt:
Közúti jármű ittas vezetése vétségének megala-
pozott gyanúja miatt a Gödöllői Járásbíróságon  
2013. 02. 12-én a gépjárművezető hölgyet a bí-
róság 520 000 Ft pénzbírságra valamit 1 év jár-

művezetéstől való eltiltásra büntette. 
A legjelentősebb sebességtúllépés: 
2013. május 20-án 19.37 órakor Gödöllő lakott 
területén belül, a Szabadság út 65. sz. előtti út-
szakaszon Aszód irányából Budapest irányába 
egy gépkocsivezető BMW típusú személygép-
kocsijával a megengedett 50 km/h sebességet 
túllépve 131 km/h-val közlekedett. 

A „leglúzerebb” elkövető:
A Gödöllői Rendőrkapitánysághoz tartozó 
egyik településen egy fiatalember egy isme-
rősének lakásába engedély nélkül behatolt, 
és onnan többek közt ékszereket is eltulaj-
donított. Mivel az ékszerek tetszettek a férfi-
nek azokat viselve készített magáról fotókat, 
melyeket egy népszerű internetes oldalon az 
adatlapján közzétett.  Mivel a sértett fél is 
megkapta a megosztott képet azonnal felismer-
te saját ékszereit és értesítette a rendőrséget.  

A legtrükkösebb körözött: 
Egy községben lakó férfi a lakásának egyik szo-
bájának az oldal falához mindkét oldalra egy - 
egy ruhás szekrényt állított. Mindkét szekrény 
hátoldalát kivágta, így amikor a rendőrség a la-
kásán megjelent a szekrényben bújt el. Egyszer 
az egyikben, majd átmászott a másikba. 
 
A legmegdöbbentőbb  bejelentés:
2013.12.05-én a Veresegyházi Rendőrőrs 
járőrszolgálatát értesítette egy férfi, hogy 
az általa nevelt hízó kiszabadult a karám-
ból, kéri keressék meg – az erdő felé ment.  

   Gödöllői Rendőrkapitányság

Ismét Erő-tér
Január közepén nagy sikerrel zajlott le a Munka kisgyermekkel (MuKi) program újabb szakmai 
fóruma, a HUMÁN-ERŐ-TÉR 2. A rendezvényen nagyvállalatok és a KKV-szektor vállalkozásai 
egyaránt képviseltették magukat. Részmunkaidő, távmunka, kötetlen és rugalmas munkabeosz-
tás, GYED extra és jogi meghatározások – a manapság legégetőbb kérdések kerültek szóba az 
eseményen.

„ Legek ” a Gödöllői rendőrkapitányság területén 2013- ban
A hónap híre



5

Gazdaság

A város a közösséggé válás útján…. 

Az elmúlt év utolsó napján ismét megtartották a városi évbúcsúztatót  
Veresegyházon, a Mézesvölgyi iskola aulájában. Az ünnepség a hagyomá-
nyok szerint a polgármester Pásztor Béla beszédével kezdődött, melynek 
bevezetőjében a Polgármester Úr a város fejlődését a fontosabb adatok is-
mertetésével kezdte, majd felidézte az elköszönő esztendő néhány neveze-
tes eseményét. Hiszen a fejlődés  2013-ban sem állt meg, sikeres esztendőt 
hagyott maga mögött ismét a település: 8 milliárd forintos költségvetéséből 
1.3 milliárd volt a beruházások értéke. A város lélekszáma 16 600 fő -  2000 
iskolás korú gyermek  és 1200 óvodás elhelyezése ad örömteli feladatot az 
önkormányzatnak.  

A beruházások sorában kiemelt szerepet kapott az elmúlt évben is az útépí-
tés, 20 újabb utca épült meg mintegy 300 millió forintos költséggel. Felújí-
tották a régi iskolát, kicserélték a művelődési ház villamos hálózatát, csa-
padékvíz-elvezető csatornák épültek, fedett buszmegállókat alakítottak ki, 
új épületrésszel bővült a bölcsőde, elkészült és megkezdte működését az új 
szennyvíztisztító. Megkezdődött a katolikus templom belső felújítása, majd 
az itt fellelt régészeti leletek miatt leállt a munka, és a templom valószínűleg 
műemlékként lesz látogatható a jövőben – a városnak új templomra lesz 
szüksége, melynek építése 2014-ben meg is kezdődik. Három sportpálya 
épült tavaly, egy nagy méretű, és két kisebb, műfüves a sporttelep terüle-
tén, és bővült a közintézményeket ellátó termálfűtés-rendszer, melyhez hoz-
zákapcsolták a sportöltözőt és református templomot is. A régi Városháza 
épületében télire elkészült a rászorultakat szolgáló nappali melegedő, és aki 
kért, ezen a télen is kaphat tűzifát az önkormányzattól. 

Veresegyház vagyona 2013-ban újabb ingatlanokkal és földterületekkel bő-
vült: egy 26 lakásos társasházat is megvásárolt a város, ahol a nehéz hely-
zetbe került családok bérelhetnek lakásokat. Mivel nagy igény mutatkozik a 
hasonló bérlakásokra, a program folytatódik majd.  Az önkormányzat meg-
vásárolta a Praxis házat, így biztosítva az ott lévő orvosi rendelők további 
zavartalan működését.  Tavaly kezdődött meg a református temető  kerítésé-
nek építése, amely a vége felé tart az új év elején.

A feladatok ellátása és az említett fejlesztések mellett a város segítet-
te a határon túli testvértelepüléseket is, és 150 milliós kölcsönt nyújtott a 
csődközelbe került Kiskunlacházának, amely így ki tudott lábalni a bajból, 
és azóta már vissza is fizette az összeget Veresegyháznak. 

Kiemelkedő sikerek születtek az elmúlt évben a különböző sportágakban, 
de ennél is örvendetesebb a tény, hogy 800 fiatal sportol rendszeresen a vá-
rosban. 
2013 egyik érdekes újdonsága, hogy Veresegyház egy 3.7 millió lakosú kí-
nai várossal írt alá testvérvárosi kapcsolatot előkészítő szerződést.

Előrevivő tervek az új évre

Mint a polgármester elmondta, 2014. egyik kiemelkedő feladata a tovább-
ra is emelkedő gyermeklétszámnak köszönhetően az oktatási intézmények 
bővítése.  Önkormányzati forrásból tervezik a református iskolában négy 
újabb tanterem megépítését, és sorra kerül a régi általános iskola 3. szintjé-
nek befejezése is, ami 8 újabb tanterem kialakítására ad lehetőséget.

Folytatódik az úthálózat kiépítése, idén az Ivacsok térségére és a Revetekre 
fókuszálva, és lezárul az Álom-hegyi tározó kialakítása, a tó feltöltésével. 
Az új évben megkezdődik az új városi termálfürdő első ütemének megépí-
tése,   és a katolikus templom építéséhez is hozzálát a város. A fürdő kivite-
lezési terve várhatóan júniusra készül el, így a munka jó esetben elindul az 
év második felében, és 2015 nyarára be is fejeződhet. A beruházás értéke 1.5 
milliárd forint lesz, melyhez egyelőre még nincs támogatás – amennyiben 
idő közben lesz pályázati lehetőség, természetesen élni kívánnak vele. 

Körforgalom épül a Csomádi út- Budapesti út találkozásánál, és három új, 
műfüves sportpálya is elkészül majd. Veresegyház ebben az évben sportcsar-
nok létrehozását is tervezi, amelyhez a lakosság részvételét, hozzájárulását 
is kéri. Az itt élő közösség erejében bízva a város vezetése önkéntes vá-
rosfejlesztési hozzájárulás bevezetését tervezi, hogy Veresegyház fejlődése 
még jobban lépést tarthasson az itt élő emberek igényeivel, elvárásaival. A 
hátrányos helyzetbe kerülők számára a szokásos segítségnyújtási lehetősé-
gek mellett szolidaritási alapot hoz létre az önkormányzat.

„Legyen ez a város jó közösség!” – zárta beszédét Pásztor Béla az ünnepsé-
gen, jó egészséget, boldog új esztendőt kívánva a jelenlévőknek és a város 
minden lakójának. 

A tervekhez készül a költségvetés is

Január elején a készülő költségvetés koncepciójáról is megkérdeztük a pol-
gármestert. Mint elmondta, az elsődleges cél ebben az évben is az intézmé-
nyek megszokott színvonalon történő működtetésének a biztosítása lesz, és 
az, hogy a város intézményeiben foglalkoztatottak megtarthassák munkáju-
kat. Az itt élők megélhetése, munkához juttatása továbbra is nagyon fontos 
a város vezetésének: a közmunka adta lehetőségeket érdemi, valódi értéket 
teremtő foglalkoztatásra kívánják fordítani. A település lakossága hajdanán 
összefogott egy-egy cél megvalósításáért, ennek modernebb formáját sze-
retné életre hívni a város vezetése, amikor azt tervezi, hogy az önerőből tör-
ténő fejlesztések megvalósításához a lakosság hozzájárulását is kéri – ennek 
részleteit később dolgozza majd ki az önkormányzat.

  

  

Pásztor Béla összefogásra kérte az itt élőket a közös célokért



Egy szép tél végi napon a frissen felújított veresegyházi Fő téren lévő pa-
tikában Pozsonyi Erzsébet, tulajdonos és édesanyja, Erzsi néni, egy poros 
könyvet vett le a polcról. A patika ún. “méregkönyve” volt az , amit azóta ve-
zetnek, mióta működik az intézmény.. Az éppen zajló felújítások miatt került 
a kezükbe, épp egy másik dobozba tették volna be, hogy további évtizedekre 
elpakolják. De előbb kinyitották..:
 “ Nem akartam hinni a szememnek..”- mondta Erzsébet - “a megtalálásakor 
volt pár napja, hogy pont száz évvel ezelőtt, 1913. december 4-én írták az 
első bejegyzést a méregkönyvbe…
Meglepődtem. Tudtam, hogy régi a patika, és édesanyám révén sokat tudtam 
a történetéről, de ilyen szép kerek számra nem gondoltam.” 

A Kistérség újságban most megpróbáljuk összeszedni Veresegyház jól is-
mert, legrégibb gyógyszertárának, 100 éves történetét, életének fontosabb 
állomásait. 
A patika épülete a szomszédos orvosi rendelővel együtt épült, a múlt század 
első évtizedében. Csomay Ernő és felesége voltak az első patikusok és tulaj-
donosok. Akkoriban még nem volt ennyi gyógyszer és patikaszer, csupán pár 
száz féle terméket árultak a kis falu - Veresegyház és Erdőváros – lakóinak. 
1950-ben aztán, mint oly sok intézményt, boltot, gyárat, stb. ezt is államo-
sították. A régi tulajdonost kitelepítették, egy vályogházban volt kénytelen 
meghúzni magát, ami a mai autósbejárat, a gyógyszertár és az orvosi rendelő 
között állt. 
A Patika az 1/107-es – Pest megyei állami gyógyszertárrá vált, a Pest megyei 
Tanács Gyógyszertári Központjában. Érdekesség, hogy ennek a szervezet-
nek a vezetője egy cipész végzettségű ember volt…, de azért szerencsére 
volt ott szakgyógyszerész is.. 
Ezt már Pozsonyi Istvánné, Erzsi néni, a patika dolgozóinak korelnöke 
mondja, aki 1961-től dolgozott ott 1979-ig. Férje, 1963-ban lett vezető 
gyógyszerész a mai Szent Erzsébet Patikában, és 1995-ig a privatizációig 
vezette azt. 

Erzsi néni lapunknak elmondta, hogy azért lett gyógyszerész, mert a szülei 
azt mondták neki, hogy ez egy nyugis szakma, jó hely- és ő szófogadó kis-
lányként megfogadta a tanácsot. Nemrégiben ünnepelte az aranydiplomáját, 
vagyis 50 éve van a pályán!

Erzsike néni, mi okozta a legnagyobb örömet a gyógyszerészi munkában, 
mi volt, ami évtizedeken át itt tartotta Önt? – kérdezem, és Erzsébet zavar-
ba jön:  - Nagyon sok mindent ki kellett bírni, de nagyon szerettem, hogy 
jöttek az ismerősök, és segíthettem nekik a gyógyszerrel.. - feleli csendesen 
mosolyogva.

Egy patika élete nem mentes a drámai helyzetektől sem, hisz itt egészség-
betegség, élet-halál forog kockán, néhány doboz gyógyszer kiadásakor. – 
próbálom szóra bírni, hiszen sejtem én, hogy rengeteg történet húzódik meg 
a  mosoly mögött.
- Igen, sokszor volt, hogy összetévesztették a patikát az orvosi rendelővel, 
de olyankor mindig útbaigazítottuk őket, megmutattuk, hol van a Szotáczky, 
Dolinszky doktor rendelője, vagy 1975 óta a gyerekrendelőbe is mehettek. 
Olyan volt egyszer, hogy egy halottat akart bejelenteni valaki, de éjjel a sö-
tétben nem tudta elolvasni az orvos telefonszámát a kapunál. Az ügyeletes 
gyógyszerész- a férjem- adott neki egy doboz gyufát, hogy annak a fényénél 
már elolvashassa.

Nem mindennapi helyzetek lehettek a második világháború alatt a patiká-
ban, mire emlékszik, Erzsi néni?
- Ó, arról Hámori Vilmos mesélt sokat, aki az akkori tulajdonos, Csomay 
Ernő keresztfia volt. Ő még ma is él, 90 év körül van, “Tenax az életem” 
címmel videófilmet is kiadtak róla. (az interneten is elérhető, a szerk.) Ő 
akkoriban még fiatal ember volt, aki nagyon szeretett fényképezni, és itt 
húzta meg magát a patika épületében, a háború éveiben. Hogy az ide is beha-
toló orosz katonák ne vehessék el a fényképezőgépét, ezért azt az ömlesztett 
kamillát tároló dobozba rejtette el. Bátor fiatalember lehetett, helyén volt 
a szíve, mikor géppuskás orosz katonák állították meg, és bizony nagyon 
megrázta őt azok durva, embertelen viselkedése (erről mesél a filmben..).

 A patika végig üzemelt, háborút, forradalmat is túlélt, a legutóbbi nagy 
változás 1995-ben történt, mikor privatizálni lehetett, vagyis a Pozsonyi 
család birtokába kerülhetett. Pozsonyi Erzsébet, tulajdonos-ügyvezető ve-
szi át a szót édesanyjától:
- Sokkolt minket az a helyzet, hogy idedobták a “gyeplőt”, csináld, tanulj 
bele.., Tiéd..! Hiába volt szakértelmünk gyógyszerészként, korábban állami 
alkalmazottak voltunk, nehéz volt a szállítói szerződéseket, pénzügyi dolgo-
kat, nyomtatványok töltögetését megtanulnunk. És mindent szigorú ellenőr-
zés terhe mellett, mindig újabb-és újabb szigorítások következtek. Minden 
KÖJÁL majd később ÁNTSZ ellenőrzés rendben volt, de mindig kitaláltak 
újabb dolgokat, amivel beruházásokra késztettek minket, komoly költsége-
ket kellett fizetnünk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a korábbi tulajdo-
nosok kárpótlást kaptak a falutól, annak rendje- módja szerint.
És eljutottunk a mai korszakig, amikor is 2013 őszén egy nagy átépítésbe és 
felújításba fogtunk: nyílászárókat cseréltünk energiatakarékosabbra, a fűtést 
korszerűsítettük, a padlót felújítottuk.

Vásárlóként nem tűnt fel, milyen nagy munka zajlik.., csak a megszépült 
homlokzaton láttam, hogy valami történt…!
- Ennek örülök, mert az volt a cél, hogy a vevők számára az “officinában” 
(az átadó-tér, ahova a vevők bemennek) ne lehessen észrevenni, hogy hátul 
cementes zsákok, létrák és egyéb dolgok vannak, és zajlik a munka. A patika 
nem zárt be a felújítás miatt. 

Mik a tervek a közeljövőben, az immár megfiatalított százéves patikában?
- A felújított hat helyiség után tavasszal még a belső udvart szeretnénk meg-
szépíteni. Édesanyám a patika épületében lakik, az ő kényelmét és a termé-
szet igényét is szolgálná a füvesítés, bokrosítás. Jelenleg 13-an dolgozunk 
itt, 3 patikus, két segítő munkatárs és 8 asszisztens. Több, mint 10 ezer re-
ceptet váltunk be egy hónap alatt, ez egy stagnáló szám. Keresnek a vevőink 
még étrend-kiegészítőket, kozmetikumokat, de ez utóbbi nem olyan jellem-
ző. A jövőben ezt a korszerű, energiatakarékosabbá tett patikát szeretnénk 
működtetni. Mindkét lányunk gyógyszerésznek tanult, Eszter már végzett, 
Édesapám halálakor- 2006-ban friss diplomás fiatalként vette át az István 
király gyógyszertárat a Csonkáson, azóta is ún. személyi jog keretében mű-
ködteti, egy személyben felelős mindenért, komoly feladatot végez. Enikő 
lányunk pedig idén fog diplomázni, ő lesz majd ennek a patikának a vezető-
je. Már most is itt gyakornokoskodik.

További sok sikert kívánunk, még legalább száz évet a patikának, és jó 
egészséget a patikusoknak és az ide betérő vásárlóknak is!

Lejegyezte: Fülöp Hajnalka
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A hónap témája

A jól felszerelt eladótér

Új ablakok a hátsó térben is, ahová a vevők nem láthatnak...

Egy patika, száz év, ezer kaland
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Kultúra

Február 1-2.  
 AGYKONTROLL (bérlő)
                                                            
Február 7. 11.00 és 13.00 órai kezdés  
FILHARMÓNIAI ELŐADÁS 

Február 7.      
GÖMB CSOPORT KIÁLLíTÁSA 
Megnyitja: Fábián Dénes  

Február 8-9. 
 Agykontroll (bérlő) 

Február 8. 18.00                                                      
TÁNCHÁZ                         
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Centrumban
                  
Február 10.  17.00 
TERMELJüNK A CSALÁDNAK…
Vendégünk: Bálint György   
Február 13. 09.00
MESÉLŐ MUZSIKA 
Ránki György: Két bors ökröcske 

Február 23.
KOLOMPOS CSALÁDI TÁNCHÁZ 
Váci Mihály Művelődési Ház 

Február 28. 
JÓTÉKONYSÁGI EST 
(Családsegítő) 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Március 1. 
„EZERKINCS” FARSANGI BÁL   
 Váci Mihály Művelődési Ház 

Március 2. 16.00 
CANTEMUS FARSANG 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Március 7.  
CZIBULA PÁL  KIÁLLíTÁSA 
Megnyitja 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Az ERDŐKERTEsi FAlUHÁz 
pROGRAMJAi

Január 25-26. (szombat-vasárnap) 
„TíZ ÉVES A FALUHÁZ”

2004. január 24-25-én avatták a Nagy László épí-
tész tervei alapján felújított, átépített faluházat,  
s az évforduló jegyében rendezzük az év első, 
legjelentősebb eseményét, a Magyar Kultúra  
Napját.  Koncertek, előadások lesznek minden 
korosztálynak

FEBUÁRi ElŐzETEs

Február 1. (szombat) 14.00
ULTI-KLUB
A belépés díjtalan!

Február 2. (vasárnap) 17.00
NOSZTALGIA KLUB
Belépés klub-tagságival

Február 8.  (szombat)  9.00-12.00
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Kiegészítve kamasz- és felnőtt ruha börzével
Stand-díj: 500.-Ft és 700.-Ft/asztal   (előzetes 
bejelentkezés: febr. 3-ig!)
A belépés díjtalan!

Február 21. (péntek) 18.00 óra
NYELV – AGY – ZENE,   III. rész
Bevezetés a neuromuzikológia alapjaiba –  
előadó: dr. Papp István

Február 22. (szombat) 15.00
ULTI-KLUB
A belépés díjtalan!

Február 23. (vasárnap) 17.00
NOSZTALGIA KLUB
Belépés klub-tagságival

Február 28-tól március 2-ig (péntektől vasár-
napig) 
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
A belépés díjtalan!

Február 28. (péntek) 
A Kertesi Kamarakórus Veresegyházon az 
ESZAK által szervezett jótékonysági gálamű-
sorban lép fel.

Felhívás!

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOL-
GÁLTATÁST  szervez, elsősorban a saját 
rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes 
szülőknek megkönnyítsük a programjaink lá-
togatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel 
elbeszélgetünk a feladatról.

A TÁMOP 2.1.2 projekt keretén belül szervez-
tünk (nagymértékben támogatott!) angol nyel-
vi képzést (30 órás) és számítástechnikai kép-
zést (30 órás), melyek már lezárultak. Jelenleg 
is folyik egy angol nyelvű haladó tanfolyam 
(88 órás). Tervezünk egy kezdő angol  (88 
órás), egy újabb haladó angol (48  órás), egy 
kezdő német tanfolyamot, továbbá egy kezdő 
és egy haladó számítástechnikai tanfolyamot. 
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐK JELENTKE-
ZÉSÉT!
Bővebb információt kérjen intézményünkben, 
vagy keresse a  www.tudasodajovod.hu webol-
dalon. A regisztrációhoz is segítséget nyújtunk.

A veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
A Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdeti

sZÓKErEső JÁtéK
rejtvényét.

Szóalkotáskor, bárhonnan kezdve, folyamatosan kell haladni a betűk érintkezési pontjain, 
átlósan is, a szó létrehozásáig. Betű átugrása nem lehetséges. Már felhasznált betű ugyan-
abban a szóban nem szerepelhet. Értelmes magyar szavakat kell létrehozni, szóösszetétel 
és bármilyen toldalékolás megengedett.
Idegen eredetű, de magyarosodott szavak is használhatók. Az alkotott szavak minden variá-
ciója új szónak számit.

L R K

E É E

L I T

A megfejtéseket a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címére várjuk személyesen, levélben, 
vagy e-mailen:
2112 Veresegyház, Fő út 53., kölcseyfvk@vk-veresegyhaz.bibi.hu

Beküldési határidó: 2014. február 23.

Horváth Feren és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

A VEREsEGYHÁzi VÁci MiHÁlY MűVElŐDÉsi HÁz pROGRAMJAi

A játékot az nyeri, aki szóalkotásaival a legtöbb pon-
tot éri el.
3 betűs szó: 2 pont
4 betűs szó: 4 pont
5 betűs szó: 6 pont
6 betűs szó: 8 pont
7 betűs szó: 10 pont
8 betűs szó: 12 pont
9 betűs szó: 14 pont
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Kultúra

1. hét   február 6 – 12

14.00,  15.15      Akciós helyár: 500 Ft!
BARÁToM KNERTEN   
szinkronizált norvég családi film 71 perc
korhatár: kn
A kemény, csintalan, gyors észjárású és bátor fiú, Lillebror új 
helyre költözött családjával, még nem ismer senkit, és csak a 
gallyból épített Knerten az egyetlen - képzeletbeli - barátja. 
Lillebror szülei egész nap dolgoznak, a fiúnak magának kell 
gondoskodnia szórakozásról, ezért Knertennel tölti az idejét, 
és ismerkedik meg a mindennapi élet izgalmával és drámá-
jával.

16.30
A MOGYORó-MEló 3D
szinkronizált kanadai-amerikai animációs film 90 
perc, korhatár: 6
Mit ér az élet mogyoró nélkül?  A parkban lakó rágcsálóknak 
nem sokat. A leleményes, mindig izgága Grimbusz már megint 
akcióba lendül, mikor feltűnik a környéken a mogyoró árus. 
Ám a küldetés balul sül el, az egyetlen élelemforrás, a park 
szép nagy fája felgyullad. Nincs mit tenni, a mókust száműzik a 
biztonságot nyújtó lakóhelyéről. De a nagyvárosi fergetegben 
nem is olyan egyszerű eligazodni, mint ahogy azt a talpraesett 
mókus gondolja. 
 

18.15
cOMiNG OUT     Akciós helyár: 700 Ft!
magyar vígjáték 96 perc, Fsz: Csányi Sándor, 
Tompos Kátya, Mucsi Zoltán , Korhatár: 12
Erik az ország leghíresebb meleg személyisége, rádiós mű-
sorvezető, aki büszkén vállalja másságát. A napi atrocitásokat 
könnyedén kezeli. Lelkesen készül esküvőjére kedvesével, Ba-
lázzsal, ám egy balesetet követően váratlanul szokatlan válto-
zást észlel magán: látványosan vonzódni kezd elgázolójához, 
aki egyben kezelőorvosa is. Erik zavarba ejtő helyzetkomiku-
mok sorában igyekszik tisztába kerülni saját magával, miköz-
ben megpróbálja széteső életét is egyben tartani. 

20.00
ROBOTzsARU
szinkronizált amerikai sci-fi akció 121 perc
Fsz: Samuel L. Jackson, Joel Kinnaman, Abbie 
Cornish, Előzetes korhatár: 12
Detroit, 2028. A robottechnológia monopóliuma egy nemzet-
közi óriáscég, az OmniCorp kezében van. Az OmniCorp fe-
jesei úgy döntenek, hogy hazai fronton is csatasorba állítják 
egyébként sokat vitatott technológiájukat, és erre nem sokkal 
később remek lehetőség adódik. Amikor Alex Murphy - a sze-
rető férj és apa, valamint remek zsaru, aki mindent megtesz 
azért, hogy elsöpörje a bűnözést és a korrupciót Detroit utcá-
iról - súlyosan megsérül szolgálat közben.

 2. hét    február 13 - 19

14:00, 15:15      
lOTTE És A HOlDKŐ TiTKA   Akciós 
helyár 500 Ft! - 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. 

16.30
A lEGO KAlAND 3D
szinkronizált amerikai-ausztrál animációs film 
100 perc, Előzetes korhatár: 6
Emmet átlagos fickó. A keze sárga, két ujja van, a feje tetején 
bütyök tartja a sapkát. Egy félreértés folytán azonban min-
denki más azt hiszi: ő a Kiválasztott, a világ megmentésének 
kulcsfigurája. Különleges figurák egy kis csapatával kell ne-
kivágnia a nagy feladatnak, amely meghökkentő kalandokon 
és váratlan fordulatokon keresztül eljuttathatja hőseinket majd 
meglátjuk hova. 

18.15
OVERDOsE - VÁGTA EGY ÁlOMÉRT  
Akciós helyár: 700 Ft!
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.
 
19.45
A wAll sTREET FARKAsA   Akciós helyár: 
800 Ft!
szinkronizált amerikai életrajzi dráma  179 perc
Fsz: Leonardo DiCaprio, Joanh Hill, Matthew 
McConaughey, Korhatár: 16
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.
 

3. hét   február 20 - 26

 
14.00,  15.15      Akciós helyár: 500 Ft!
BARÁToM KNERTEN   
szinkronizált norvég családi film 71 perc
korhatár: kn

16.30  
A lEGO KAlAND 3D
szinkronizált amerikai-ausztrál animációs film 
100 perc, Előzetes korhatár: 6

18.15 
MEGDöNTENi HAJNAl TíMEÁT
magyar vígjáték  100 perc, Fsz Simon Kornél, 
Osvárt Andrea, Szabó Simon, Előzetes korhatár: 12
Mindenki ugyanazt akarja. Hajnal Tímeát. Aki szuper-
sztár fotómodell, gazdag és gyönyörű. A 15 éves érettségi 
találkozóján találkozik Danival, aki az esküvőjére készül. 
Isznak kicsit, azután futólag elcsábítják egymást a ruha-
tárban. Csak az a baj, hogy az esetet levideózza Bögöcs, a 
tapló, nagyszájú, pornó producer, és a felvétel segítsé-
gével megzsarolja Danit. De valami nagyon furcsát kér 
cserébe a felvételért: hogy megdönthesse Hajnal Tímeát. 
 
20.00
TÉli MEsE
szinkronizált amerikai fantasy
Fsz: Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell 
Crowe, Előzetes korhatár: 12
Ebben a különös világban minden megtörténhet. Peter beván-
dorlók gyermekeként érkezett ide, de mert nem engedélyezték, 
hogy partra lépjen, egy csöpp hajón érte partot. Azóta szak-
képzett betörő lett, majd miután összekülönbözött a bandave-
zérrel, örök szökevény. Egy betörése során a fiatalember bele-
szeret egy rejtélyes, titokzatos lányba - aki halálos beteg. Egy 
másik betörés után őt és fehér lovát titokzatos felhő nyeli el. 

4. hét    február 27 – március 5

14.45,  16.00   1-2-án 16.00-kor nem vetítjük!
BARÁToM KNERTEN   Akciós helyár: 
500Ft!, szinkronizált norvég családi film 71 perc
korhatár: kn

16.00   Csak 1-2-án vetítjük!
A MOGYORó-MEló 3D
szinkronizált kanadai-amerikai animációs vígjá-
ték 90 perc, korhatár: 6

17.45
ROBOTzsARU - szinkronizált amerikai sci-fi 
akció 121 perc, Fsz: Joel Kinnaman, Douglas 
Urbanski, Abbie Cornish, Előzetes korhatár: 12

20.00
MűKiNcsVADÁszOK
szinkronizált amerikai-német akciófilm 112 perc
Fsz: George Clooney, Cate Blanchett, Matt 
Damon, korhatár: 12
A II. világháború egyben a világ legnagyobb, legszervezettebb 
műkincsrablásának a története is. A németek figyelme minden-
re kiterjedt, és a meghódított országok gazdagságát is akarták. 
De ahol rablók vannak, ott zsaruk is kerülnek. Európa még 
lángokban állt, amikor Roosevelt elnök kiadta a parancsot, 
hogy küldjenek egy különleges egységet a Birodalomba. A fel-
adatuk: a frontvonalak mögött ragadt műtárgyak visszaszerzé-
se és biztonságos helyre juttatása

22.00
MEGDöNTENi HAJNAl TíMEÁT
magyar vígjáték  100 perc, Fsz Simon Kornél, 
Osvárt Andrea, Szabó Simon, Előzetes korhatár: 12

A gödöllői mozi műsora

A hónap híre

A MAGYAR KUlTúRA NApJÁN

Január 22., a Himnusz megjelenésének dátuma 
a kultúra napja hazánkban. A Kistérségben a 
hagyományok szerint megünnepelték: kultu-
rális programok, események követték egymást 
a hétvégén az Erdőkertesi Faluházban, amely 
egyben 10. születésnapját is ünnepelte, Veres-
egyházon, az Innovációs Központban pedig 
megemlékezésre és a kitüntetések átadására 
került sor január 24-én.

A műsorban fellépett Vankó István és Fazekas 
István költő, akik Váci Mihály megzenésített 
verseit adták elő, és elmondta az alkalomból 
írt legújabb versét Horváth Ferenc költő. Az I. 
Világháborúról is megemlékeztek ezen az es-
tén:  eseményeit, veresegyházi vonatkozásait a 
Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből származó 
eredeti képek vetítésével idézték fel.

„ A város kulturális élete nagyon gazdag” – 
szögezte le Pásztor Béla polgármester Nagyné 
Vogl Magdolna ünnepi megemlékezését kö-
vetően.   „ Az emberi léleknek szüksége van 
ünnepnapokra, olyan alkalmakra, amelyekkel 
örömet okoznak az emberek egymásnak, ame-
lyek kedves együttlétet teremtenek. A kultúra 
az az érték, ami az ember lelkén keresztül hat, 
és így irányítja mindennapjainkat.”
Az idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
azokat díjazta a város közössége, akik támo-
gatóként segítik az ünnepségek, kulturális ren-
dezvények megvalósítását, bátorítják a kultu-
rális területen tevékenykedőket, vagy szereplői 
a kulturális programoknak, megemlékezések-
nek.

A díjazottak:

Dúl Udó Endréné
Gombai Gábor
Gréczy János
Játékosné Kovács 
Márta
Kolozs Lajos

Péter Barbara
Soltész Linda
Szita Gábor
Glózer Ágota
Bojsza Andrea

Az eseményen készült fotókat a 11. oldalon 
láthatják.
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Civilek

2013 Szilveszterén Vankó István Kiskö-
zösség létrehozásáért díjban részesített 
minket a KépviselőTestület. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni ezt a váratlan 
elismerést a Testületnek és annak a sok 
embernek, aki eddigi munkákban segített 
és hozzájárult eredményeinkhez. 

A sok társadalmi munka szinte fel sem 
tűnik az embernek, csak csinálja, mert 
szeretné, hogy valami jobb legyen , és 
nagyon jó, hogy ebben a városban ezt 
meg is lehet tenni! 

A gyerekeink növekedésével mentünk 
mindig arra amerre ők és mindig az volt a 
cél, hogy a gyerekeknek, minden gyerek-
nek jobb legyen az élete egy picit. Ezért 
fogtunk össze annak idején, hogy játszó-
teret építsünk, később az Iskolaszékben 
az iskolával kapcsolatos dolgokban igye-
keztünk segíteni. így készült főzőkonyha 
a Mézesvölgyi Iskolában, hogy egészsé-
gesebb ételt kapjanak a gyerekek.

 Az Iskolai Bál megújítása is sok sok szü-
lő és segítő munkája nyomán sikerült, és 
ma a KÖZ-PONT Ifjúsági Ház is sok se-
gítő kéz munkája nyomán lett életképes. 
Ezért  nagyon szeretnénk köszöntet mon-
dani azoknak akikkel együtt ültettük a 
fákat, együtt terveztük a konyhát, együtt 
szerveztük a Bált, és együtt építettük az 
Ifjúsági Házat. Sok apró és nagyobb se-
gítség nélkül ezek nem valósultak volna 
meg! 

Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy néhány 
kezdeményezésünk hagyománnyá vált és meg-
maradt , úgy is, hogy mi már más fába vágtuk 
a fejszénket. A játszótér még mindig szolgálja 
a piciket, sikerült bevonni a gyerkeket a FÖLD 
NAPJA programba és  a város életéhez hozzájá-
rulni egy jelmezes bállal, ami azóta is egyre jobb 
ötletek mentén folytatódik. Talán 100 év múlva is 
meglesznek ezek a programok, amikor már senki 
sem fog emlékezni a kezdetre, de élvezni fogja a 
programokat!

Most egy alapítvány keretében (Támaszpont 
MOP KKA) üzemeltetjük a Köz-pONT ifjúsági 
Házat, ahol elsősorban a fi ataloknak igyekszünk 
lehetőségt biztosítani, hogy felnőtté válásuk sike-
res legyen.  

Igyekszünk segíteni a nehéz helyzetben élő gye-
rekeknek is és azoknak is akiknek csak egy pici 
„plussz”-ra van szükségük. Ezért csatlakoztunk 
az EURODEsK hálózathoz és ma már egyre 
több fi atalt tudunk Európai , támogatott progra-
mokon keresztül rövidebb-hoszabb időre külföld-
re küldeni, ami elmondhatatlanul nagy lökést ad a 
fi ataloknak a tanulásban, önállóságban, nyelvtu-
dásban, személyiségük fejlődésében. 

Heti több napon délután nyitva vagyunk és na-
gyon különböző gondokban igyekszünk a srá-
coknak segíteni. Vannak akik kezdetek óta járnak 
hozzánk, és reméljük sikerül olyan élményeket 
adni nekik, amik később könyebbé teszik az éle-
tüket, döntéseiket. 
Sokszor felnőttek is betérnek, és szeretnénk azt 
hinni, hogy egy mosollyal boldogabban mennek 
haza

A Ház fentartása az Alapítvány feladata, ehhez 
nagyon várunk felajánlásokat, támogatókat akár 
magánszemélyektől, akár vállalkozásoktól. 

Kérjük, aki teheti legyen lokálpatrióta, és segít-
sen, hogy támogathassuk  a helyi Ifjúságot, hi-
szen ez közös feladatunk! Közhasznú szervezetek 
támogatása esetén csökkenthető az adózás előtti 
eredmény. 

A közeljövőben tervezett extra programunk:

-  Fiatalok és az Önkormányzat párbeszéde
- ERASMUS+ programban való pályázáshoz
 segíteni a fi atalokat ötletbörzével és felké-
 szítéssel

A ház hétvégén lehetőséget biztosít fi atal együtte-
seknek próbára, szülinapokra, bulikra. Az ezekért 
kapott támogatásokból tudjuk részben az Ifjúsági 
Házat fentartani. 
Idén már 1 %-ot is tudunk fogadni, reméljük, 
sokan gondolják úgy, hogy erre a tevékenységre 
szükség van, és segítenek minket ez úton is!

Fogadjuk a fi atalokat az 50 órás közösségi szol-
gálat keretében is, de felnőtt önkénteseket is nagy 
szeretettel várunk!  ! Sokszor Önmagán is segít az 
ember, amikor másoknak segít .

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

www.tamaszpont.net
2112 Veresegyház, Fő út 68.
Támaszpont MOP KKA
adószám: 18278732-1-13

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! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! oldalán is! 

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•
Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)

tel.: 30 /468 6686
akisterseg@freemail.hu

•
Fülöp Hajnalka (A Kistérség újság a 
Facebookon: Kistérség Veresegyházi)

Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs 
Központ B porta, sportrészleg

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

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!

lEGYEN Az 
isMERŐsÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

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

Ami tovább lendít...

Társasozás a szabadban

Repülőhajtogatás
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Sport

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

Akár hétvégén is!

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.

ÉV VÉGI PINGPONG  ÖRÖMÖK
December 29-én vasárnap 34 fő részvételével 
évzáró vacsorát tartottak a veresegyházi „Gala-
xisok” a helyi  Holdfény étteremben.
Ezt megelőzően, délután 16 asztalon, teljes, „telt 
házzal” megtartották évi  utolsó edzésüket, mely 
most csak a játékról szólt.

A korábban mindenki számára képben elkül-
dött Cserey Bálint ajándék , mézeskalács ütője 
annyira megtetszett az egyik legnagyobb for-

galmazó cégnek, a Donincnak is, hogy Bálint 
szombaton egy értékes ajándék allround ütőfát 
és két borítást vehetett át a cég ajándékaként. 
így hagytunk magunk mögött egy újabb ping-
pong évet: egyre többen vagyunk a térségben 
akik ütőt ragadnak minden héten,  és teszünk az 
egészségért, a játék öröméért is valamit.

Három felnőtt csapatunk ügyesen vitézkedett a 
Budapest-bajnokságban. 

Két csapatunk a dobogóra került, az „újoncok” 
pedig az első félév után megállták helyüket.

Fiataljaink sokat fejlődve versenyeket nyertek, 
diákolimpiai megyei döntőbe kerültek, illetve 
hazai és környéki versenyeken szereztek siker-
élményt maguknak és szeretteiknek.

Az új évben hasonló, vagy még jobb folytatás-
ban reménykedünk….

Ilyen volt a tavalyi utolsó edzés Harmincnégyen a vacsorán

Megnyitott  
Webáruházunk! 

http://vargabetukonyvesbolt.hu/ 
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Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a 
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Visszatekintő

Veresegyházért Díj
Gaudeamus kórus

Tóth Gáborné, intézményvezető,
 Idősek otthona

Vankó István Kisközösségek 
Létrehozásáért és Működtetéséért Díj
Sándorné Rab Ágnes
Kiss Györgyné 

Bellai János Testnevelési  
és Sport Díj 

Pásztor Attila,  Octopus Vízilabda 
szakosztály

Sallai Attila,  vívó szakosztály

Szakmáry Nándor,  vívó

Szalai Zsolt,   Karate  szakosztály

Év végi elismerések Veresegyházon
A december 31-i év végi ünnepségen az önkormányzat által adományozott díjak, 
kitüntetések átadására is sor került.

A Magyar Kultúra Napját 
ünnepelték Veresegyházon

Fendler Oszkár
Fukkné Fukász Enikő
Gróf Ilona
Jáger Ágnes
Király Zoltán

Kurucz István
Nagy József Attila
Oláh Szabó Gábor
Pénzes László Tamásné
Templom Erika

Polgármesteri  elismerések

A legifjabb díjazott, Szakmáry Nándor Vastaps kísérte a díjat átvevő Nagy József 
Attilát

Elismerésben részesült a 15. évfordulóját ünneplő Gaudeamus kórus

Bojsza Andreát tanítványai is köszöntötték kitüntetése 
alkalmából

Horváth Ferenc verset írt az alkalomra

Jelentkezni személyesen lehet  a boltokban, illetve   emailben, önéletrajzzal

Szakképze t t  v agy  gyako r l a t t a l  r en de l ke ző  

PÉKEKET ÉS 
HENTESEKET KERES 
A SZADA CENTER 
ÉS  A  VERES CENTER 

 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. , 
     center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház, 
      Budapesti út 1. , 
     center.veres@cba-baldauf.hu



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

Vászonképre  családi  fotót, festményt!

artmarket.hu

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

febr. 11-12-13.

Új vendégeink számára masszázs mellett
személyre szabott táplálkozás és életmód
felmérő tesztet készítünk.
2112 Veresegyház, Fő út 96. 
Időpont egyeztetés: 06208245086

-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?

BENZINKÚT
Erdőkertes, Fő u. 234.  

LITERENKÉNT -10 Ft  KEDVEZMÉNY
TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

Gimnázium, Szakképzo  Iskola  és  Kollégium
Szent Benedek

Jelentkezzen TANDÍJMENTES* képzéseinkre!
*Nappali tagozaton 22 éves korig, esti tagozaton korhatár nélkül

az első OKJ-s szakképesítés  magyar állampolgároknak tandíjmentes.

Diákigazolvány életkortól függetlenül igényelhető!

Cím: Budapest, 1083 Práter u. 11.
Tel.: +36-1-280-1297; +36-30-929-9288

E-mail: titkarsag.budapest@szbi.hu    www.szbi.hu

9. osztály, szakközépiskola (érettségi, 4+1 tanév)
   Közgazdaság . kód)(30
   Kereskedelem (31. kód)
   Informatika (33. kód)

 szakiskola (3 tanév)9. osztály,

   Villamosipar és elektronika (34. kód)

13. osztály (érettségi után) nappali munkarend
   Pénzügyi-számviteli ügyintéző
   Logisztikai ügyintéző
   Ügyviteli titkár
   Informatikai rendszergazda

Esti munkarend, 18 éves kortól
   Pénzügyi-számviteli ügyintéző
   Logisztikai ügyintéző
   Ügyviteli titkár
   Informatikai rendszergazda
   Számítógép-szerelő, -karbantartó
   Villanyszerelő

MOST INDUL!
MÉG LEHET

JELENTKEZNI!

2014. februárban indítandó OKJ-s képzéseink

2014/2015. tanévre tervezett képzéseink

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261


