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Kétmilliárdért épít fürdőt
a város

Kistérségi oldal
Júniustól további tagok a
Kistérségben

Gazdaság
Egy asztalnál a
rendőrséggel

Sport
Pattogó sikerek a
Diákolimpián is

Elköszönünk a farsangtól és a
báli szezontól az idei veresegyházi Menyecskebálon készült
fotóval. A mulatozásnak egyelőre vége szakad a Kistérségben: kialakulnak a költségvetések, körvonalazódnak a feladatok a településeken, melyekhez
nagy segítséget nyújtott valószínűleg az EU támogatásával
lezajlott pénzügyi menedzsment képzés, amelyen hazai és
határon túli önkormányzatok
tagjai vehettek részt. A célok
mindenütt mások – Csomádon
bölcsőde épül, Erdőkertes az
iskoláját fejleszti, Veresegyház
országos
hírnévre
törekvő
gyógy-és élményfürdőt épít.
Mozgalmas év elé nézünk…
(Fotó: Lethenyei László)
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Visszatekintő

A Gömb kiállítás szakmai közönsége

Szokatlan installáció a középpontban

Gömb és más....
Február folyamán volt látható a veresegyházi Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ Udvarház Galériájában a Gömb Alkotócsoport tagjainak és meghívott vendégeinek közös kiállítása. Az Alkotócsoport tagjai közül Bércesi-Dienes Erika, Bíró János, Klement
Zoltán, Konkoly György, Tóth Lívia, Módy Péter, Veress Enéh, Papp Edina, Kun Éva, Schéffer Anna műveivel találkozhattak a látogatók.

CBA Bevásárlóház

CBA Center

CBA Cent

CBA Szada Center

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14
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Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

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

Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18
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Kistérségi oldal
Beszámoló az Idősügyi Tanács munkájáról
Az Idősügyi Tanács 2013. évi tevékenységéről az
elnök, Nagy Miklós készített beszámolót, melyet
a Kistérségi Tanács legutóbbi ülésén el is fogadott. A Társulás elnöke, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere elismerését fejezte ki a térségi
idős emberek körében végzett színvonalas és közösségépítő tevékenységükért.
2013-ban „Fontos, kiemelt feladatunknak tekintettük az idős emberek helyzetének figyelemmel
kísérését. A tanács tagjai a hozzájuk forduló időseknek egészségügyi, jogi, nyugdíjjal kapcsolatos, stb. felvilágosítást nyújtottak. Igyekeztünk
megfelelő programokkal segíteni a szabadidő
hasznos felhasználását.
Részt vettünk a falunapok rendezvényei, segítettük azok megszervezését, lebonyolítását. Június 8-án Vácrátóton 140-160 fő részvételével
rendeztük meg az Idősek Juniálisát, melynek
immár hagyományosan évente más-más kistérségi település ad otthont. A juniálison a résztvevő
települések csapatai főzőversenyen és különböző
tréfás vetélkedőkön vettek részt. A jó hangulatban
telt versengés valamennyi résztvevője emléklapot
kapott, a helyezettek pedig serlegekkel és oklevelekkel térhettek haza.
A rendezvényt az önkormányzatok anyagilag támogatták, olyan formában, hogy a főzőverseny
anyagköltségéhez hozzájárultak. A szervezésért
dicséret illeti az Idősügyi Tanács vácrátóti tagjait:
Papp Miklóst és Katona Sándornét, illetve az ottani nyugdíjas klub tagjait.
2013. szeptember 11-én került megrendezésre az
idősek határon átívelő kulturális és művészeti
ki-mit-tud-ja.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi
Egyesülete, a Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány és a Ceglédi Kistérség Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ szervezésében megtartott eseménynek a ceglédi Kossuth Művelődési
Központ kamaraterme adott otthont.
Nevezni lehetett egyéni ének és versmondás, csoportos ének, rövid színdarab, hangszer és csopor-

tos tánc kategóriában. Veresegyházról és a térségből öten vettek részt a megmérettetésen: Czene
Lászlóné Veresegyházról kézi szövési munkákkal, Szilvási László és Horváth Ferenc Veresegyházról versmondással, Varga Judit Őrbottyánból
egyéni énekkel, Vankó Andrásné Galgamácsáról
fehér lyukhímzéssel.
Nagyon nagy volt az érdeklődés, egy teljes napig tartott a versengés, és több napig volt látható
a kézműves kiállítás. Remek alkalom nyilt arra,
hogy az idősek új ismeretségeket, barátságokat
kössenek, egymás munkáit közelebbről megismerhessék.
Ősszel, október 5-én részt vettünk Galgamácsán
az Idősek Világnapja alkalmából szervezett
ünnepségen. A rendezvényt, melyet Galgamácsa Önkormányzata szervezett a Kistérségben
működő Őszirózsa Nyugdíjasklub segítségével,
nagy érdeklődés kísérte a Kistérségben, a rendezvényen 160-170 fő jelent meg – azok az idős
lakosok, akik aktívan részt vesznek a közösségi
munkában a településükön. Az ünnepség Vircsák
Mihály polgármester kedves köszöntőjével kezdődött, majd tartalmas műsorral léptek fel a
galgamácsai óvodások, iskolások. Neves művészek operett műsora és a vacsora után felléptek az
erdőkertesi Nosztalgia Klub hastáncosai is, majd
elő zenére indult a tánc a remek hangulatú, vidám
rendezvény zárásaként.

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.

Az őszre tervezett dunai hajókirándulás sajnos
különböző okok miatt elmaradt, 2014 tavaszán
viszont valószínűleg sikerül megszerveznünk.

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az elmúlt évben is negyedévente tartott értekezletet a Tanács, ilyenkor terveztük meg a soron következő időszak feladatait. A működésre biztosított 15.000 forintos kistérségi támogatást telefon
és postaköltségekre fordítottuk, a takarékosság
elveinek figyelembe vételével.

OKMÁNYIRODA

A Tanácsba való belépésről tárgyalást kezdeményeztünk a családsegítő szolgálaton belül működő „Rádérünk60” klubbal, így a rendezvényeinken még több idős ember vehet majd részt. „

Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 12.

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

Nagy Miklós, az Idősügyi Tanács elnöke

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

Ülésezett a Kistérségi Tanács
Február 7-én tartotta idei első ülését a Kistérségi Tanács, amely már az új összetételében találkozott. Mint ismeretes, a Kistérségi Társulásból januártól kilépett Őrbottyán, amely az elmúlt nyáron
városi rangot kapott, és fejlődését önállóan látja inkább biztosítottnak. A Versegyházi Többcélú
Kistérségi Társulás tagja lett ettől az évtől Vácduka község, és az ülésen megjelent a június 1-jétől
csatlakozni kívánó két település, Váchartyán és Csörög polgármestere is.
Az ülésen a társult települések képviselői az éves munkatervet, a Társulás 2014. évi költségvetését,
a Társulási megállapodás módosítását, az Esély Szociális Alapellátó Központ alapító okiratának
módosítását – a Társulás összetételének változás miatt - , az Idősügyi Tanács éves beszámolóját és
költségvetését tárgyalták meg, illetve fogadták el.
A Társulás költségvetésének előterjesztéséhez Pásztor Béla, a Kistérségi tanács elnöke azt a kiegészítést tette, mi szerint minden egyes településre anyagi kötelezettséget ró a költségevetésben
szereplő legnagyobb kiadási tétel, a közös intézmények fenntartása és működtetése. Különösen
igaz ez a közösen működtetett speciális iskolák – Szófogadó, Kincs-Tár – esetében, melyek fennmaradása erkölcsi és emberi kötelesség is. Az intézmények elhelyezését Veresegyház vállalta
magára, és erre a jövőben két lehetősége lesz: egy új iskola építésével, ahol a különleges igényeket
ellátó iskolák is helyet kapnának, illetve, amíg ez megvalósul, további önkormányzati tulajdonú
helyiségek biztosításával a zavartalan további működéshez.

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 Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácduka, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház
Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
 Fotók és címlap: Lethenyei László
 Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  ISSN 1788-1404
 Információs telefon: + 36 30 848 5870,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
 E-mail: akisterseg@freemail.hu
 Honlap: www.vkisterseg.hu 
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
Kistérség megjelenését támogatja:
CBA Baldauf Kft.
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Veresegyház - termálváros!
Február 12-én az önkormányzat meghívására részt vehettünk azon a megbeszélésén, ahol a veresegyházi új termálfürdő módosított terveivel kapcsolatban kérték a résztvevők véleményét, észrevételeit.
A korábban már bemutatott tervek, melyeket szintén a város főépítésze
Zsigmond László készített, időközben módosultak, hiszen gazdaságossági
megfontolásból gyógyászati részleg is helyet kapott az új elképzelésekben.
A fürdő, melynek beruházási értéke néhány száz millióról indult, a legújabb,
kibővített formájában már nem annyira kisvárosi termálfürdő, mint inkább
turistacsalogató fürdő-és gyógykomplexum, melynek kivitelezési költsége
is két milliárd forintra nőtt. A fürdő a korábbi elképzelésekhez hasonlóan
több ütemben nyeri majd el végleges formáját, ezúttal az első ütem újabb
tervváltozatával ismerkedtünk meg.
Zsigmond László, aki bemutatta a változtatásokat, ismertette a háttérmunkát
is, ami a módosításokhoz vezetett. A változtatásokat olyan neves szakemberek javasolták – Kovacsics Imre, a legtöbb új hazai fürdő ötletadója, működtetője, aki tanácsadóként kíséri a beruházást vagy Bogdán Béla, a cserkeszőlői fürdő korábbi vezetője - akik jól ismerik a hazai fürdők működését.
Sor került néhány tanulmányútra is néhány neves fürdőlétesítménybe, majd
összegezve a véleményeket és a tapasztalatokat újabb tervváltozat készült.
Az új elképzelések szerint a fürdő földszinti részében helyet kapna egy
kétpályás, 25 méteres úszómedence, 3 élménymedence a hagyományos élmény elemekkel, szaunák és masszázsmedence, illetve pihenő terület. Az
egész szint szervesen kapcsolódik a szabadtéri területhez, ahol szintén lesz
szauna, illetve egy külső élménymedence és két gyermekmedence is. Újdonság, hogy a szintkülönbségek miatt ezek a medencék lábon állnak, ami
a gépészet karbantartását jelentősen megkönnyíti majd. Új egység lesz a
földszinten a gyógyászati részleg, ami valószínűleg még több látogatót vonz
majd az ország különböző részeiből, főleg, mivel a remények szerint az OEP
finanszírozza majd a kezeléseket.
Az alagsorban kapnak helyet a pénztárak – a jegyrendszer, szolgáltatáscsomagok kidolgozása még hátravan -, az öltözők, és a kiszolgáló egységek.
A fürdő galéria szintje a gyerekeké, illetve a gyerekes családoké lesz: két
gyermekmedencével, játszóházzal és pihenőtérrel.
A korábbi változathoz képest étterem is helyet kap a létesítményben, amely
egy időben 500 fő fogadására lesz képes a felvázolt első ütem megépítése
után.
A tervismertetőt követően a tanácsadói minőségben jelen lévő Kovacsics
Imre kért szót. Mint elmondta, a változtatásokra azért volt szükség, mert
a fürdőt gazdaságossági szempontok szerint, és gazdasági egységként kell
működtetni, amire sajnos a hazai fürdőépítések során nem törekedtek korábban. A Veresegyházon megálmodott létesítmény havi fenntartási költsége
mintegy 30 millió forint, ám az újonnan betervezett gyógyászati részleg önmagában évi körülbelül 140 milliós bevételt hoz, így a működtetéshez biztos
alapot teremt. A másik fontos bevételi forrás a turizmusból származik, ezért
javasolta, hogy a korábbi elképzeléseken túl több és többféle igényeknek is
megfelelő medence épüljön.
Míg a jelen lévők teljesen egyetértettek abban, hogy a városnak hasznos
lesz, ha a fürdőt minél többen látogatják az országból, felvetődött, hogy
a helybéliek számára olcsóbbá és így könnyen elérhetővé kell tenni, akár
különböző jegytípusok, szolgáltatáscsomagok bevezetésével. Mivel értelemszerűen munkalehetőséget is jelent majd a helyieknek, megtudtuk, hogy
50-60 fő foglalkoztatásra lesz majd lehetőség az áttervezett intézményben.
A Kistérség Újság vetette fel, hogy a tervekből hiányzik legalább egy nagyobb csúszda, ami a városban élő számos fiatal szórakozását szolgálná, és
a hagyományos értelemben vett élményfürdők szolgáltatásai között is szerepel, tehát a látogatók elvárják, hogy egy fürdőben ilyesmi is legyen. Az
első ütemben azonban biztosan nem épül meg, bár a gyermekmedencékben
helyet kap majd kisebb csúszda. Az indoklás szerint az egyébként is jócskán
megnövekedett kivitelezési költségeket a csúszda betervezése tovább emelné, de a beruházás később megvalósítandó ütemeiben egy, a kültéri medencéhez kapcsolódó csúszda helyet kaphat.
Az új veresegyházi termálfürdő terve ezzel az egyeztetéssel tovább haladt
a megvalósítás felé, ami Pásztor Béla szavaival élve az első lépés abba az
irányba, hogy Veresegyház termálvárossá váljon.

Sok évig így ismertük a veresi termálfürdőt. Az új fürdőben több szinten egyszerre 500 vendég fér majd el

Kovacsics Imre a gazdaságos üzemeltetést tartja szem előtt

A hónap híre
Adósságok nélkül
Adósságterhek nélkül tervezhette a veresegyházi képviselő-testület a város 2014. évi költségvetését, melyet február 21. ülésükön fogadtak el a
képviselők.
A 2014. évi költségvetés főösszege 8.751 m Ft, mely biztos fedezetet
nyújt a város működtetéséhez. A fejlesztési célok megvalósításához hitelfelvételre lesz szükség, melynek lebonyolítását a második félévben
tervezi az önkormányzat.
Az idei évre tervezett gazdag fejlesztési programhoz nagymértékben hozzásegített az a tény, hogy az állam átvállalta a korábban meglévő hitelállományt, így a város hosszú évek óta első ízben, adósság nélkül indíthatta
az új költségvetési évet.
A költségvetésben uniós támogatással megvalósuló projekt a korábbi évek
gyakorlatával szemben, nem szerepel. Mindössze a bölcsőde áthúzódó támogatása és egy szervezetfejlesztési projekt jelenik meg támogatásként.
Önerőből viszont több beruházást is indít a város: erre az évre tervezik
a református iskola és a Fabriczius József Általános Iskola bővítését, két
körforgalom megépítését a Budapesti úton, további útépítéseket, illetve
ebben az évben megkezdődik az új katolikus templom és a városi termál
és élményfürdő megépítése is.
Az előttünk álló év terveiről, ezek részleteiről a polgármester a szintén
február 21-én, este megrendezett Közmeghallgatáson beszélt az érdeklődő
veresegyháziak előtt. Az eseményről, a lakosság észrevételeiről és a felvetésekre adott válaszokról következő havi lapszámunkban olvashatnak.
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Gazdaság

Javulóban az önkormányzatok pénzügyi és szakmai hatékonysága
Február 4-én Veresegyházon tartotta záró konferenciáját az önkormányzatok pénzügyi képzését
megvalósító MAFIS ( Önkormányzati Pénzügyi
Menedzsment) program. A képzésre a határon túli
települések együttműködése keretében, az Európai Unió támogatásával került sor.
A MAFIS projekt célja az önkormányzati gazdálkodás megújítása, a szakszerűség, az átláthatóság,
a hatékonyság növelése a korszerű technikák segítségével. A középpontjában a programköltségvetés és a teljesítménymenedzsment állnak.

zeti, illetve nemzetközi tréningen vettek részt az
önkormányzati képviselők, végül a konferencia
keretében sor került a tapasztalatcserére.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke az önkormányzatok oldaláról értékelte az egy éves képzési programot. A hazai gyakorlatban az önkormányzatok
feladatfinanszírozásban gondolkodnak, amiből
a képzésnek köszönhetően el kell jutni az eredményszemléletű megközelítésig - vagyis egy feladat, beruházás végrehajtása során folyamatosan
figyelniük kell, mi mennyibe kerül ténylegesen.

A feladat lezárását követően nem hiányozhat a
visszamérés, visszaellenőrzés sem a felhasználók
bevonásával. Ezt az új technikát szeretnék meghonosítani az önkormányzatok gazdálkodásában,
ami a hatékony pénzfelhasználás révén lehetőséget teremt a belső források képzésére, az anyagi
önállóság felé való törekvésre.
A képzési programban résztvevő önkormányzatok
az ez évi költségvetések készítésekor már ehhez a
biztos tudáshoz nyúlhatnak.

A 2013. március 1-jén kezdődött projekt másik
fontos célja az önkormányzatok pénzügyi menedzsmentjének fejlesztése mellett a szlovákmagyar határon átnyúló együttműködés bővítése
volt. Résztvevői az önkormányzatok szakemberei, elöljárói, pénzügyi menedzserei, illetve az önkormányzatok választott képviselői voltak.
A záró konferenciát megelőzően a program vezetői sajtótájékoztatón összegezték az elmúlt egy év
eseményeit. Daniela Olejarová , a projekt vezetője hangsúlyozta: szükség van szakmai képzésekre
az önkormányzatokban, majd ismertette a projekt
történetét, és főbb tevékenységeit. A program,
amely a korábban az Egyesült Államok támogatásával megismert UN Habitat program magyar
és szlovák adaptációja, megjelent elearning formátumban, lezajlott mind magyar mind szlovák
részről 15-15 szakember trénerré képzése, nem-

Dr. Zongor Gábor tájékoztatója a konferencia előtt

A hónap híre

Épül a Kistérség újabb
bölcsődéje
Csomádon évek óta nő a gyermekek száma, ez
indokolta a 160 millió forintos beruházást.
A beruházás keretében a három év alatti gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsőde épül
a Szent István utca 54. szám alatti, önkormányzati ingatlanon. A tervezési terület Csomád újonnan
beépített területén fekszik, ahol sok fiatal család
él, és a kisgyermekek száma folyamatosan nő. A
demográfiai változások miatt (városlakók kitelepülése falusias környezetbe) igény mutatkozott
egy bölcsődére, amely ki tudja elégíteni a helyi
igényeket.
Az önkormányzat célja a teljes igénylői kört
kiszolgáló, a kapacitás függvényében részben
a szomszédos települések gyermekei felügyeletének ellátására is nyitott, az előírásoknak és
a XXI. század követelményeinek megfelelő,
egészséges nevelési környezet kialakítása.
Klement János polgármester és a kivitelezők a
A három fordulóban lebonyolított közbeszerzési beruházás ünnepélyes indításakor
eljárás eredményeként a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. és JUKO Építőipari és Szolgáltató ellátottsága. Modern, kellemes és tágas bölcsődei
környezetben, a szakszerű és figyelmes gondozói
Kft. közös ajánlattevő építheti fel a bölcsődét.
munka nyomán, minőségi feladatellátás valósul
2014. január 14-én kezdődtek és várhatóan au- meg, amely a mai kor legmagasabb elvárásainak
gusztus 30-áig tartanak az építési munkálatok. is képes megfelelni.
Az új bölcsőde építése és a hozzá kapcsolódó
eszközbeszerzés együttesen teszik lehetővé a
hosszútávon fenntartható minőségi ellátás biztosítását. Az elhelyezési gondok megoldásával
megteremtődik a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszaintegrálódásának előfeltétele, bővül a település intézményi infrastruktúra
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Gazdaság

Tavaszi
akcióözön!
Úgy tűnik, idén korán tavaszodik, ám a jó idő mégsem
jött túl korán ahhoz, hogy
megelőzze a térségi CBA üzleteket, melyek
mindegyike árusít már virágföldet, vetőmagokat,
rózsatöveket. Minden segítség adott tehát ahhoz,
hogy időben elkezdjük a kertészkedést, és a telek,

illetve hétvégi ház tulajdonosok számára is nagy könnyebbség, hogy helyben
megvehetnek mindent, amire szükségük van ehhez, hiszen a termékkínálat
tovább bővül az elkövetkező hetekben.
A CBA áruházakban az idén szó szerint
előtérbe került az egészséges életmód,
a korszerű táplálkozás: a paleolit élelmiszerek, mint például a gluténmentes,
laktózmentes, diabetikus készítmények
ezentúl új elrendezésben, egy csoportban kínálják magukat azoknak, akik
tudatosan ügyelnek a táplálkozásukra,
vagy kifejezetten ezeket a termékeket
keresik valamilyen egészségügyi problémájuk miatt. Míg korábban ezek az
élelmiszerek szétszórtan, különböző
polcokon bukkantak fel, most az üzletek
előterében jól észrevehető helyet foglalnak el, így
könnyebb áttekinteni a polcokat és kiválasztani
a megfelelő terméket. Mivel a gyártók is egyre
inkább feltüntetik ezeket a különleges jellemzőket a termékeken, a paleolit élelmiszerek köre
folyamatosan bővül majd, hiszen egyre többféle
termék kerül majd közéjük. A CBA saját, váci
úti pékségében is készítenek majd hamarosan
gluténmentes pékárut.
A tavasszal közelít a Nőnap és a Húsvét is, melyekhez szokás szerint minden szükséges dolgot
megtalálunk a CBA üzletekben. A Nőnapra különleges desszertekkel, cserepes virágokkal, nőies italféleségekkel készülnek.

Jól ismert árucikkek is megfelelnek a modern
követelményeknek

Húsvét alkalmából pedig már idejekorán, március
elején megjelennek a csokinyuszik és csokoládé
tojások, díszek, tojásfestékek, és március első
hetétől már a különböző minőségű sonkák között
is válogathatunk ízlésünk és pénztárcánk szerint.
A hagyományos, hosszú érlelésű, házi füstölésű
termékektől a gyorspácolt sonkákig idén is széles
lesz a választék!

Nagyratörő tervek nélkül
Az elmúlt évinél tán kevésbé visszafogott, de takarékos költségvetés készül erre az évre Erdőkertesen, melyben a szükséges beruházások mellett
azért jut erő egy valóban különleges álom megvalósítására is. A tervek
részleteiről a polgármester, dr. Pásztor László mesélt újságunknak.
- Ha minden igaz, ebben az évben végre megújul a községünket átszelő,
2102-es főút, ami a kertesi főút felújítását is jelenti a Veresegyháztól körülbelül a Báthory utcáig terjedő szakaszon. Az útnak az a szakasza is
megépül tehát, ami korábban kimaradt a felújításból, és a főút teljes hoszszában megújul majd. A jövőre nézve ez annyi változást jelent, hogy kirajzolódnak azok a vonalak, amelyek mentén a továbbiakban alakítani lehet
a település képét.
Természetesen addig is vannak tennivalóink, amíg ez megvalósul. Saját
nagyberuházásban kerül sorra idén a Neumann János Általános Iskola
tornatermének és a hozzá tartozó épületrésznek az energetikai felújítása,
például a kazán és a nyílászárók cseréje, szigetelés, stb., és műanyagokra
cseréljük az iskola belső udvarára néző világító rendszert is.
Amíg a főút felújítása meg nem történik, egyelőre három szakaszon tudunk járdát építeni a főút mentén, és a már felújított részen két újabb gyalogos átkelőhely létesül majd az Aszódi úton, illetve az Ifjúsági tábor előtt.
Az útfelújítást követően tervezzük jelzőlámpás gyalogátkelő létesítését is
az egyik legforgalmasabb ponton, az Iskola utcánál.
Nem feledkezünk meg a gyerekekről és a fiatalságról: időszerűvé vált, és
nem marad el idén a Mátyás király játszótér felújítása sem, és egy újabb
játszótér építését is tervezzük. A Revetek utca- Sugár utca találkozásánál
fiatalokat hívogató közösségi tér épül, az úgynevezett „Utcasajt” térinstalláció, ami különbözőképpen összeállítható, összeépíthető, időjárásálló
betonelemekből áll. Ki lehet belőlük alakítani pihenőhelyeket, vagy akár
gördeszkapályát is, vidám, színes, jól használható és látványos kompozíciókat. Remélhetőleg a fiatalok hamar megkedvelik, meglátják az ebben

Egészséges és korszerű reform élelmiszerek
A mindennapos vagy heti bevásárlásokat a Szada
Center nemcsak a bőséges áruválasztékával kívánja megkönnyíteni, hanem rendkívüli akcióval
is. Március 17-18-19-én az egyébként is akciós
termékek, illetve a könyvek és újságok kivételével MINDEN terméket 10% kedvezménnyel árusítanak!
A szadai kezdeményezés a CBA áruházlánc másik,
nyugdíjasoknak szóló akciójával is összecseng. A
nyugdíjasoknak szóló kedvezmény február 20. és
április 30. között valamennyi CBA boltban igénybe vehető. Az akció lényege, hogy a nyugdíjas
vásárlók a nyugdíjas igazolványuk felmutatásával
regisztrációs lapot kapnak a pénztárnál, melynek
kitöltésével megkaphatják a kedvezményt biztosító lapot. A lapon 4 darab, 10 %-os kedvezményre
jogosító matrica található, melyeket a nyugdíjasok az általuk kiválasztott egy-egy termékre ragaszthatnak fel, így azokért 10 %-kal kevesebbet
kell fizetniük a kasszánál. Ez a kedvezmény nem
vonható össze más akcióval, és csak készpénzes
fizetés esetén érvényesíthető.
Idén tavasszal megéri a CBA-ban vásárolni….

rejlő lehetőségeket, és lesz egy saját helyük, ahol összejöhetnek, amihez jó
alapot nyújt majd a térre tervezett ingyenes wifi.
Remekül bevált a korábbi években kiépített térfigyelő rendszer: a bekamerázott területeken érezhetően csökkent a rongálások, garázdaságok száma,
így a rendszer további bővítésével szeretnénk még jobban növelni az emberek biztonságérzetét.
A költségvetést úgy állítjuk össze, hogy tudjunk pénzeszközöket fordítani
a szóba jöhető pályázatok önrészeinek biztosításához. Nagyratörő terveink
nincsenek, a célunk az, hogy a település központjának egységes megjelenését, a jövőbeni fejlesztések alapjait megteremtsük. Bátorít bennünket,
hogy a község parkja megyei elismerésben részesült tavaly decemberben,
ehhez a minőséghez, arculathoz szeretnénk igazodni a jövőben is.
Ha marad pénztartalékunk, azt az utak felújítására, a korábban megkezdett
részeken az utak aszfaltozására szeretnénk fordítani, és ami szintén nem
elhanyagolható: a településen már megszokottá vált, színvonalas rendezvények folyamatát szeretnénk támogatni továbbra is.

Az idei fejlesztési tervekben is szerepel az iskola
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Kávézzon a rendőrökkel!
Találkozóra hívta a környékbeli lakosságot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a CBA Kereskedelmi Kft. február 14-én, a Szada Center kávézójában.
A Police Coffe elnevezésű rendezvénysorozat hatodik állomása volt ezen a napon Szadán, a
térség legnagyobb CBA üzletében, ahol a program vezetői is részt vettek, és bevezetésként
tájékoztatót tartottak az eddigi tapasztalatokról és a rendezvénysorozat céljairól. Dr. Hatala
József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, miniszteri biztos mellett megjelent Vécsey László, Szada polgármestere, Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója, Szoboszlainé Schiller
Zsuzsanna r. alezredes, PMRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője, Farkas Imre rendőr alezredes,
Gödöllő kapitányságvezető-helyettese, és dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok, az NBT
Kommunikációs igazgatója.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) fontos célkitűzése a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, abban a megközelítésben, hogy a helyi problémákat helyben kell megoldani.
A rendőrség és a lakosság közötti párbeszéd javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése
érdekében az NBT országos programot szervezett a CBA Kereskedelmi Kft-vel közösen, melyben
évente több alkalommal POLICE COFFEE néven lakossági fórumot szerveznek országszerte, az
áruházlánc egységeiben. Az oldott hangulathoz a kávét, a vendéglátást a CBA Áruházlánc és az
NBT közösen biztosítják.
A fórum a közösségi rendészet felé vezető út fontos állomása, mivel egy adott terület lakossága közvetlenül fordulhat kérdéseivel, észrevételeivel a helyi rendőrökhöz, rendőri vezetőkhöz. Egy csésze
kávé mellett kötetlenül beszélgetve, amikor a rendőr nem büntet, hanem érdeklődik és tanácsokat ad, közösen lehet megoldásokat keresni az emberek biztonságérzetének növelésére. A POLICE
COFFEE segít áthidalni a szakadékot a rendőrség és a lakosság között, növelve ezzel a lakosok
szubjektív biztonságérzetét.
Decemberben indult a programsorozat, és eddig körülbelül 500-an ültek le egy asztalhoz, egy csésze kávé mellé, hogy elmondják véleményüket, és felhívják a rendőrök figyelmét néhány, helyben
tapasztalható jelenségre – ismertette az előzményeket dr. Hatala József, aki a jelenlévőket is arra
bátorította, beszéljenek tapasztalataikról, fogalmazzák meg kérdéseiket és kéréseiket, hiszen a szervezet így tud igazán hatékony bűnmegelőzési munkát folytatni.
Vécsey László, Szada polgármestere kiemelte a bűnmegelőzés fontosságát, és elmondta saját véleményét is, mi szerint Szadán – bár közel van a fővároshoz, és a javuló közlekedés miatt könnyen
elérhető lenne a bűnözők számára is – nem romlott az utóbbi időben a közbiztonság, köszönhetően
a lakosság körében végzett felvilágosító munkának. Ezért tartja nagyon jónak ezt az újabb kezdeményezést is.
A polgármester szavait megerősítette Farkas Imre, a Gödöllői Rk. helyettes vezetője, aki hozzátette,
hogy Szada a bűnügyileg kevésbé veszélyeztetett települések sorába tartozik: az elmúlt évben 55
bűncselekmény történt a községben, köszönhetően a helyi körzeti megbízott példa értékű munkájának.
A Kistérség Újság kérésére dr. Garamvölgyi László foglalta össze a korábbi, hasonló események
tapasztalatait. Mint elmondta, a legutóbbi Police Coffee rendezvényeken, Bátonyterenyén és Százhalombattán teljesen különböző problémákkal, észrevételekkel fordult a lakosság a rendőrökhöz,
jól tükrözve a különbséget a kevésbé tehetős és a munkalehetőségekkel jobban ellátott, fejlődő
települések között. „ Ezért van nagy szükség ezekre a találkozókra, mert így az ország különböző
tájegységeinek a sajátos problémáival is találkozunk, és ezek mindegyikére meg tudjuk keresni a
megoldásokat.” – tette hozzá.

Idén 9 éves közéleti lapunk A Kistérség Újság
történetéből szemezgetve játékra hívja hűséges
Olvasóit.
Akik rendszeresen olvassák lapunkat, könynyedén kitalálják a válaszokat, akik bizonytalanok, a Kölcsey Ferenc Könyvtárban,
Veresegyházon, illetve a www.vkisterseg.hu
honlapunkon utánanézhetnek a régebbi lapszámoknak.
A megfejtéseket emailben várjuk az
akisterseg@freemail.hu címre március 20ig, a jó választ adók között 3000 Ft értékben
könyvutalványokat, illetve mozijegyeket sorsolunk ki! A nyertes nevét következő lapszámunkban közöljük, a nyereményeket postán
juttatjuk el.

Februári kérdésünk:
Hány fok volt Veresegyházon
2011. február 23-án, amikor lefotóztuk a Városháza elő parkoló
díszkövezését?

Az egyik szadai lakos és rendőrök beszélgetésébe is sikerült bekapcsolódnunk a rendezvényen:
éppen az hangzott el, hogy a közelmúltban feltehetőleg bűnözők próbáltak meg bejutni a beszélgető
hölgy idős édesanyjához, de szerencsére gyanút fogott, és nem engedte be őket. A rendőrök a vásárlás közben betérők figyelmét felhívták például arra a jelenségre, hogy a tolvajok a vásárlás után
a kocsik csomagtartójában pakoló emberek táskáját, tárcáját könnyedén el tudják tulajdonítani az
autókból, így soha ne tegyék azokat látható helyre a bevásárlást követően sem.
Az eddigi állomások közül Szadán volt a legtöbb érdeklődő: 130-an találkoztak ezen a napon egy
kávéra a rendőrséggel!
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Kultúra

A gödöllői mozi műsora
1. hét március 6 – 12

3. hét március 20 - 26

14.30, 15.45 Akciós helyár: 500 Ft!
BARÁTOM KNERTEN
szinkronizált norvég családi film 71 perc
korhatár: kn

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

19.00
POMPEJI 3D
szinkronizált amerikai akció-kaland 106 perc
Fsz: Janet Scott Batchler, Lee Batchler
korhatár: 16
Időszámításunk szerint 79-et írunk. Pompeji, a Római

16.30
MR. PEABODY ÉS SHERMAN KALANDJAI 3D
szinkronizált amerikai animációs film 92 perc
Előzetes korhatár: 6

Birodalom ékköve, a korrupció melegágya, a kísértés kikötője egykor veszélyes helynek számított a folyamatos
földrengések miatt. Ám a Vezúv sötét haragja az első századra teljesen feledésbe merült. A birodalom gazdag lakói élik fényűző hétköznapjaikat, míg a rabszolgák az
arénában harcolnak a túlélésért, de egy valamire senki
nincs felkészülve: a szunnyadó tűzhányó pusztító erejére.

Mr. Peabody a világ legokosabb embere lehetne - ha nem
volna kutya. Így viszont ő a világ egyetlen olyan négylábúja,
aki egyesíti magában Einstein eszét, Sherlock Holmes logikáját, Oscar Wilde szellemességét és James Bond bátorságát. Mr. Peabody időutazó csodagépet épít, ám a Voltkompot
Sherman engedély nélkül használja, és ettől összezavarodik
a történelem, összekuszálódik az idő, és kutyanehéz feladat,
hogy minden a helyére kerüljön.

17.00 21.00
300: A BIRODALOM HAJNALA 3D
szinkronizált amerikai akciófilm 102 perc
Fsz: Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro, Eva
Green
Korhatár: előzetes 16

18.15, 22:00
COUCH SURF
magyar filmvígjáték 83 perc
Fsz: Kerekes Vica, Gyabronka József, Anger
Zsolt
Korhatár: 16

A görög városok kitartanak. A hatalmas Perzsa Birodalom
sem tudja megtörni ellenállásukat. Az athéni városállam
egyik hőse, Themisztoklész vezetésével a kis hellén hajóhad
az Artemiszion-foknál szembeszáll az óriási perzsa flottával.
Természetesen nem tudják megállítani őket, ám a túlerő ellen is kitartanak olyan sokáig, hogy a városok felkészülhessenek - és Szalamisz közelében már legyőzzék a keletről jött
ellenséget.

2. hét

március 13 - 19

14:00, 15:15, 16.30 Akciós helyár: 500 Ft!
BARÁTOM KNERTEN - szinkronizált norvég családi film 71 perc, korhatár: kn
17.45
300: A BIRODALOM HAJNALA 3D
szinkronizált amerikai akciófilm 102 perc
Fsz: Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro, Eva
Green , Korhatár: előzetes 16
19.45
NEED FOR SPEED 3D
szinkronizált amerikai akció krimi
Fsz: Aaron Paul, Dominic Cooper, Scott
Mescudi
Korhatár: előzetes 16

Tobey tehetséges autószerelő, aki csapatával szupergyors
versenyautókat épít és versenyeztet. A csőd széléről próbálja
megmenteni garázsát, amiért vonakodva, de mégis összeáll
a gazdag, és arrogáns ex-NASCAR pilótával, de Dino átveri,
és Tobeyt emberölés vádjával ártatlanul elítélik. Két évvel
később, szabadult Tobey eltökélt szándéka, hogy bosszút áll
Dino Brewsteren, rács mögé juttatta őt. Tobey felrúg minden lehetséges szabályt, és bebizonyítja, hogy aki szenvedéllyel versenyez, az csakis győztesként kerülhet ki.

22.00
COUCH SURF
magyar filmvígjáték 83 perc
Fsz: Kerekes Vica, Gyabronka József, Anger
Zsolt
Korhatár: 16

Ha a kanapék mesélni tudnának. Mesélnének egy szobafogságra ítélt gyermeteg férjről, egy terapeuta szorongó pácienséről, egy nőnapi randira készülő lúzerről, egy titokzatos
folton elmélkedő neurotikus párról,vagy éppen a barátság
határait feszegető tinédzserekről. Mert egy kanapén bármi
megtörténhet. A Couch surf tíz kanapé és két tucat ember
vidám, megható és szellemes története.

19.45
A BEAVATOTT
szinkronizált amerikai akció-kaland film
Fsz: Shailene Woodley, Theo James,
Kate Winslet
Előzetes korhatár: 12

Beatrice Prior a nem túl távoli Chicagoban él, ahol a társadalom öt csoportra tagolódik, melynek mindegyike egy-egy
erény kiművelését írja elő tagjai számára. Beatrice a vizsga
során szembesül különleges képességével: az Elfajzottak
közé tartozik, akik egyetlen csoportba sem sorolhatóak. Egy
szabályok uralta világban azonban ez a legveszélyesebb dolog, ami egy fiatallal történhet: ha kitudódik, az egyet jelent
a halállal.

4. hét

március 27 – április 2

14.00, 15.15
BARÁTOM KNERTEN
Akciós helyár: 500Ft!
szinkronizált norvég családi film 71 perc
korhatár: kn
16.30
MR. PEABODY ÉS SHERMAN KALANDJAI 3D
szinkronizált amerikai animációs film 92 perc
Előzetes korhatár: 6
18.15 20.15
NOÉ 3D
szinkronizált amerikai fantasy-kaland
Fsz: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony
Hopkins
Előzetes korhatár: 12
A Darren Aronofsky rendezésében készült film teljesen új
megvilágításba helyezi a mindenki által ismert apokaliptikus
bibliai története. Az emberiség megmentőjét, Noét az Oscardíjas Russell Crowe alakítja, az ő – és családja – feladata,
hogy megépítse az óriási bárkát, amely minden egyes faj pár
egyedeinek otthont ad, ő az, aki az Özönvízet követő káoszban megpróbál rendet teremteni…

Az Erdőkertesi Faluház
programjaiból
Február 28. (péntek) 19.00
A Kertesi Kamarakórus Veresegyházon
(Innovációs Központ) az ESZAK által szervezett Jótékonysági Koncerten lép fel.

Február 28-tól március 2-ig (péntektől vasárnapig) országos rendezvénysorozat
„KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL”
Benne: 1-ején 15.00 „ISTEN HOZOTT!” a
polgármester köszönti a 2013-ban Erdőker tesre költözötteket
18.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG
CENTENÁRIUMI KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Mészáros János alapító főtitkár
Közreműködik a Kertesi Kamarakórus, karvezető: Iványi
Magdolna. Ezt követi Járosi László vetített-képes előadása
az MSTSZ által rendezett Szent István Vándorlás (2013)
túra fotóiból. A belépés díjtalan!

Március 7. (péntek) 18.00
Köszöntjük a Nőket! szórakoztató műsor a
Nemzetközi Nőnapon. A belépés díjtalan!
Március 7. (péntek) 19.00 óra
Bevezetés a neuromuzikológia alapjaiba
Nyelv – Agy – Zene, III. rész - Előadó: Papp
István. A belépés díjtalan!
Március 8. (szombat) 19.00
NŐNAPI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
a Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK rendezésében
Március 9. (vasárnap) 9.00-16.00
Pest Megyei Sakk Csapatbajnokság (Szuper
csoport) Erdőkertes – Biatorbágy
Március 15. (szombat) 10.00
Községi ünnepség a ‚48-as Forradalom és Szabadságharc 166. évfordulóján. A belépés díjtalan!
Március 22. (szombat) 10.00
A Cs. György Városi Kultour bemutatja:
Móricz Zsigmond’ 135 című irodalmi játékát
A játék során a résztvevők Móricz Zsigmond műveiből
összeállított feladatlapokat oldanak meg.
A helyes megfejtők között a Kossuth Kiadó gondozásában
megjelent Móricz-sorozat köteteit sorsoljuk ki.
A játék nevezési díja: 500.-Ft (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon) A programra a belépés díjtalan!

Március 22. (szombat) 14.00
ULTI-KLUB
Március 25-ig látható
A Magyar Turista Szövetség Centenáriumi kiállítása. A belépés díjtalan!
Március 29. (szombat) 10.00
Gyermek „Ki-Mit-Tud?”
az ESZAK rendezésében. A belépés díjtalan!
Március 29. 18.00
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola
és Gimnázium diákjainak munkáiból
A belépés díjtalan!
Március 30. (vasárnap) 17.00
NOSZTALGIA KLUB. Belépés klub-tagságival
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SZÜLINAPI MEGLEPETÉS A VEVŐKNEK
Veresegyház központi részén, a főúton, a
lámpás kereszteződés közelében az elmúlt
években jól láthatóan épült-szépült a Cerka
Papír-írószer üzlet, amely már 2004 óta áll a
vásárlók rendelkezésére.
Az idén nyitásának 10. évfordulóját ünneplő
bolt vezetése mindig is nagy hangsúlyt fektetett a folyamatos fejlesztésre, mind az árucikkek körének bővítése, mind a vásárlói igények
minél jobb kiszolgálása terén, így a bolt mellett idővel megkezdte működését a hozzá kapcsolódó grafikai stúdió is.
Túl az első évtizedén is további újdonságokkal
lepi meg vásárlóit a Cerka: 2014-től belépett
a Papírmadár üzlethálózatba, amely számos
előnnyel jár a vásárlók számára is. Az üzlethálózat tagjaként ugyanis az elsők között árusíthatják majd a piacon megjelenő papír-írószer

újdonságokat, lépést tartva a fejlődéssel.
-Már tíz éve vagyunk jelen a városban papírírószer termékekkel és grafikai szolgáltatásokkal, és örömmel mondhatjuk, hogy a térség
üzleti tárgyalásai során kicserélődő névjegyek
jó része nálunk készül! - teszi hozzá Kőrösi
Sándor, a boltot üzemeltető True Software Kft.
ügyvezetője.

Közlendője van?
Szeretné, ha népszerűbb
lenne?
Bővítené ügyfélkörét? Nem
akar a tömegbe olvadni? Vagy
egyszerűen csak keres valamit?

- Ebben az évben a Cerka Papír-írószerbolt
fennállásnak 10. évfordulóját szeretnénk emlékezetessé tenni, így március elsején jubileumi
meglepetés akciót indítunk. Ennek részleteiről
majd boltunkban, honlapunkon és Facebook
oldalunkon adunk tájékoztatást. Kérjük, kövessék figyelemmel akciónkat, melyben vásárlóink 10 éves hűségét köszönjük meg!

Személyre szabott ajánlatokkal
áll rendelkezésére
a Kistérség Újság!

Továbbra is várjuk kedves vevőinket!

Hirdetési
Hirdetés
é i üg
ügye
ügyekben
yekb
kben
en h
hívja
ívja
ív
ja m
munkatársainkat:
unka
un
katá
társainkat:

•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686
akisterseg@freemail.hu

•

Fülöp Hajnalka (A Kistérség Újság a
Facebookon: Kistérség Veresegyházi)

•

Balázs Miklós
20 315 3926
vkisterseg@gmail.com
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs
Központ B porta, sportrészleg

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

Kövesse a térség
g híreit, szóljon hozzá
az eseményekhezz az újság Facebook
oldalán
oldaaláán is!

LEGYEN AZ
ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi
CERKA Papír, Írószer, Irodatechnika
CERKA Grafikai Stúdió

Tel./Fax: (28)-384-603,
Mobil: (30) 449 5226

TRUE Software Kft. 2112 Veresegyház,
Fő u. 78.

www.cerka.hu,
info@cerka.hu

Veresegyházi kulturális programok
Február 28. 19.00
Jótékonysági koncert a Nappali Melegedő
javára
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. 18.00
Czibula Pál kiállítása
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum

Március 9. 16.00
Városi Nőnap
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola
Március 15. 10 óra:
Megemlékezés 1848 március 15.
Városi ünnepség
Helyszín: Petőfi tér
Kapcsolódó programok:
Március 15. 9.00
Koszorúzás a Honvéd síroknál
Március 15. 15.00
Családi futóverseny 1848 méteren.
Váci Mihály Művelődési Háztól
Március 15. 18.00
Táncház 1848 –at felidézve
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrumban

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?
CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr Ferencz Ildikó

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

A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Rendelés ideje : szerda 16 órától
A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: 06-30/944-8213
E-mail: ferildi@hotmail.com
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Erdélyi barangolás!
Kedves érdeklődők, kirándulni vágyók! Szeretettel
felhívom az érdeklődők figyelmét tervezett erdélyi
barangolásunkra.
Információk az úthoz:
Utazás: Luxusbusszal (légkondi, büfé, DVD, WC)
Időpont: 2014. május 1-től, - 4-ig, (csütörtöktől
– vasárnapig 4 nap, 3 éjszaka).

1. nap (csütörtök): Indulás: reggel 6 órakor, a

megbeszélt helyekről. Utazás rövid pihenőkkel, határátlépés Ártándnál, majd Nagyvárad- Királyhágó,
Bánffyhunyad-Kazettás mennyezetű református templom megtekintése, rövid Kolozsvári városnézés, érkezés az esti órákban a szálláshelyre - Adél vendégház
Torockó, félpanzió ellátás - közös éttermi vacsorával.
Torockó sok látnivalót kínál: A Néprajzi Múzeumot,
amelyben, a vasművesség tárgyai, a festett bútorok és
a torockói népviselet látható, az Unitárius templomot,
két magángyűjteményt, ahol a népviseletet és a torockói varrottasokat lehet megtekinteni, a vízimalmot.

Nem tartalmazza a biztosítást, a biztosítás megköthető
nálunk! Kedvező áron!
Kiváló szervezéssel, megbízható autóbuszvezetőkkel,
tudással halmozott idegenvezető kíséretével, szívélyes
szállásadókkal ajánljuk a lehetőséget.

Mindenkit szeretettel várunk és kellemes utazást
kívánunk!!! Jelentkezés korlátozott, az autóbusz és

szállás lehetőség miatt, ezért ha úgy döntöttél, hogy
részt vennél egy hangulatos, élményekben gazdag
kirándulásban, érdeklődésedet jelezd mihamarabb a
művelődési házban Salamonné Marikánál vagy 0620/442-8610-es telefonszámon vagy Sogrik István
autóbusz vezetőnél a 06-20-9458-224

Jelentkezési határidő: 2014.március 30.
Salamonné Marika
Közművelődési Szakember - Kulturális

rendezvényszervező- Könyvtáros

2. nap (péntek): Reggeli után indulás Székelyföld-

re, útközben városlátogatások, programok. Tordai
sóbánya- Marosvásárhely (Kultúrpalota) megtekintése, majd utunk a híres üdülővárosba vezet Szovátára,
megállunk a sós vizű Medve-tónál, Farkaslaka (Tamási
Áron sírja), Szejkejfürdő (Székelykapu kiállítás, Orbán
Balázs sírja).
Korond, ahol 2 éjszakát töltünk: a Bernadett panzióban,
félpanziós ellátás, közös zenés éttermi vacsorával.

3. nap (szombat): Székelyföldi barangolások Erdély

legszebb tájaira: Csíkszereda majd Csíksomlyói kegytemplom megtekintése, a Gyimesek gyönyörű hegyei
és Magyarország 1000 éves határai közötti egy kis
buszos kirándulás, Rákóczi vár megtekintése. Majd a
legszebb nemzeti park Békás-szoros és Gyilkos-tó környékére vezet utunk.
Útközben madéfalvi emlékmű, Gyergyószentmiklós
főterén és a Libán-tetőn át visszajövünk a Hargitán,
majd visszaérkezés Korondra.

Megnyitott
Webáruházunk!

4. nap (vasárnap): Reggeli majd utazás hazáig. Út-

http://vargabetukonyvesbolt.hu/

közben Méz vásár, Segesvár – Körösfő megtekintése.
Érkezés a késő esti órákban, a kiindulás helyekre.

Vargabetö Könyvesbolt | Facebook WebShop

Költségek: 45 000 Ft + kb. 3000 Ft a fakultatív
programokra (belépőjegy stb.)

Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a
Vargabetƾ az interneten is elérhetƅ!

A díj magában foglalja az útiköltséget, szállást reggelivel, vacsorát, idegenvezetést.

GOOD DENT

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

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

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

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.

Terápiák és bejelentkezés időpont-egyeztetéssel:

EGYÉNI:
• Pszichológia: 6.000 Ft/alkalom
Kiss Zoltánné (20/931-3866),
Kissné Pandúr Csilla (70/407-9570)

Mostantól kényelmesen, akár otthonról is
megrendelheti kedvenc olvasmányát.
Webáruházunk folyamatosan bĘvülĘ választékkal
és akciókkal várja Önt!

Most minden kedves vásárlónk
könyvjelzĘt kap ajándékba!
A megrendelések átvevƅhelye: Veresegyház
2112. Fƅ út 45-47. Innovációs Központ Vargabetƾ
Könyvesbolt telefonszám: 06 28 389 042
email: vargabetu2@invitel.hu

• 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, figyelem-, mozgás-

és tanulási problémákkal küzdő, vagy veszélyeztetett 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.
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Harrach Péter
Sport
Jól indult az idény…

Pest megye
4. választókerület

Csapat:
Lányok összevont korcsoport:

2014. február 2-án vasárnap Nagykőrösön tartották az idei Diákolimpiai sorozat Pest megyei asztalitenisz diákolimpia döntőjét.

3. Fabriczius János Általános Iskola Veresegyház
(Csányi Orsolya, Letanóczki Dalma)
Fiúk összevont korcsoport:

A döntőben az erdőkertesi Neumann János Ált.
Iskolát 4 tanuló, a veresegyháziakat: Fabriczius
Általános iskolát 3 tanuló, a Kálvin téri református
iskolát 1 tanuló képviselte.
Reggel 10-től este 18 óráig tartottak a küzdelmek,
melyre már az indulás és az oda való út is izgalommal telt el, mert előző este esett
le pont az ónos eső, mely után a fél országra piros riasztást adtak ki. Szerencsére bátran elindult
mindenki miután beszélgettünk telefonon.
4 egyéni számban és 2 csapatversenyben mérték
össze erejüket a lányok és a fiúk.
Nagyszerűen szerepeltek palántáink, akik életükben először voltak ezen a szinten versenyezni ill.
egyáltalán az iskolákat sem képviselte még senki
asztaliteniszben Diákolimpián. Megannyi dobogós helyezés, valamint
egy országos döntős helyezés kísérte a csapat útját, mely során 1 fő/csapat juthatott csak tovább,
azaz a tét nagy volt.
Megtapasztalta mindenki, hogy minden nyertes
mérkőzésért, de még a veszteséért is meg kell
küzdeni.
Ellentétben más sportágakkal itt „csak” két korcsoportban zajlottak a versengések, azaz helyenként több év eltérés is lehetett a gyerekek között,
ami helyenként nehezített, máshol könnyített a
helyzetünket.
Nagyon örültem, hogy a szülők is elkísérték gyermekeiket és támogatva szurkoltak nekik.
Ehhez a nagykőrösi sikerrel megélt naphoz hozzájön még - a korábban már hírül adott - veresegyházi galaxisos Lőrincz János budapesti, (ami egy
másik „megyének” felel meg) igen nagyszámú és
erős mezőnyben elért igen értékes 3.helyezése
is, két korábbi országos döntős előzte csak meg.
Azaz összesen: 4 egyéni és két csapat dobogósunk volt az idei megyei döntőkön!
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3. Neumann János Ált. Iskola Erdőkertes (Balázs
Bálint, Ignátz Levente)
A diákolimpiai verseny
megnyitója
Eredmények:
Lányok:
(2003-2006)
1. Letanóczki Dalma (2005) Veresegyház,
Fabriczius János Általános Iskola országos
döntős Pest megyéből, bejutott a legjobb 20
fő közé. Ezzel történelmet írt, mint - tudomásom
szerint - az első veresegyházi gyermek az országos
asztalitenisz döntőben.
(1999-2002):
7-8. Csányi Orsolya (2000) Veresegyház,
Fabriczius János Általános Iskola
Fiúk:
(2003-2006)
3. Cserey Bálint (2003) Erdőkertesi lakhely,
Kálvin téri Református Iskola Veresegyház

Budapest:
Fiú (1999-2002) döntő:
3. Lőrincz János (2000) Veresegyház,(Könyves
Kálmán Gimnázium,
Budapest)
A Gödöllő város versenyén Drozd Balázs 2001
(Gödöllői Református Líceum) indult, ott a csoportmeccseken a későbbi győztestől kapott ki,
attól a fiataltól, aki a megyein végül 3. lett.
Szívből gratulálunk mindenkinek egyáltalán az
első elinduláshoz, az elért eredményekhez, melyet az edzéseken tett erőfeszítések hoztak meg
ill. az hogy hittünk benne.
Köszönöm minden szülőnek, hogy támogatta/támogatja gyermekét, az iskolák vezetőinek/tanárainak/dolgozóinak közreműködését és segítségét,
a veresegyházi Galaxisok esetében a felnőtteknek és a
többi gyermeknek, hogy edzette az indultakat, és azoknak akiket elfelejtettem most felsorolni.
Jövőre újra ott leszünk.
Letanóczki István

7-8. Ignátz Levente (2004) Erdőkertes, Neumann
János Általános Iskola
10. Schmeisel Zoltán (2004) Erdőkertes,
Neumann János Általános Iskola
(1999-2002)
3. Szabó Tamás (1999) Veresegyház, Fabriczius
János Általános Iskola
7-8. Balázs István (1999) Erdőkertes, Neumann
János Általános Iskola
10. Balázs Bálint (2002) Erdőkertes, Neumann
János Általános Iskola
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