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Tavaszi akció:
A hirdetés felmutatójának
vashulladékra +1, szinesfémhulladékra + 10 Ft-ot adunk
kilónként!
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A hónap témája

Szlovák hagyományok az
iskolában
Környezetvédelem
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Kistérségi oldal
Újabb buszjárat a térségben Budapest felé
Gazdaság
Újabb bérlakások
a programban

HONLAPuNK:

www.vkisterseg.hu ,

Az ujság ebook:

Huszárok és honvédek masíroztak március 15-én Veresegyház
főterén, majd végig a városon a
Petőﬁ térre, hogy szebbé, emlékezetesebbé tegyék a megemlékezést. Az ünnepi beszédet
ezúttal gyakran látott kedves
vendég, Csáky Pál felvidéki író,
politikus mondta el, aki korábban a Civil Kör vendégeként
írói munkásságáról is mesélt.
Ha sokat találkozunk, elmosódnak a határok is, szép példa
erre a galgamácsai Fekete István Általános Iskola Szlovákiával foglalkozó multikulturális
napja …(Írásaink az 5. oldalon)
(Fotó: Lethenyei László)

www.kisterseg.eu

Visszatekintő
Tavaszi hangok
A tavasz hangjai címmel mutatta be ünnepi produkcióját Veresegyházon, a Petőfi
téren nemzeti ünnepünk alkalmából Vankó István, a Veresegyházi Hagyományőrző
Népi Együttes, az Ezerkincs Tánccsoport,
a Veresi balett, a Szerep Elek Diákszínpad
és a Fabriczius József Általános Iskola
színjátszói. A produkciót ezúttal is Paár
Tibor rendezte. A megemlékezés a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Együttes lovasainak és honvédjeinek felvonulásával kezdődött a Fő úton, majd a téren
Csáky Pál szlovákiai magyar író, politikus
mondott ünnepi beszédet az alkalomból.
Az ünnepségen közreműködött a Veresegyházi Fúvószenekar és a Veresegyházi
Népdalkör is.
A megemlékezés zárásaként a hagyományokhoz híven koszorúzásra került sor a Csáky Pál ünnepi beszéde
katolikus temetőben a honvéd síroknál.
Jótékonysági koncerten gyűjtött a Veresegyházon kialakított nappali melegedő
kialakításának befejezésére az Esély Szociális Alapellátó Központ február 28-án a
veresegyházi Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Központ konferenciatermében. A műsorban a Lisznyai Szabó Gábor
Zeneiskola tanárai és diákjai is felléptek a
nagyszámú közönség előtt.
Március 7-én Czibula Pál festő kiállítása
nyílt meg az Udvarház Galériában, Fordulópont címmel. A tárlatot Novák Valentin
író nyitotta meg, Ella Gabriella zongoraés Ella Miklós hegedűjátékának hangjaira.
Március 9-én a Városi Nőnap alkalmából
hölgyekkel népesült be a Mézesvölgyi Általános Iskola aulája a városban. A polgármester ünnepi köszöntőjét követően slágerek és élőzene szórakoztatták őket ezen
a különleges napon.

Konkoly Csenge hegedűjátéka

És amiről a jótékonysági est szólt, a nappali melegedő
épülete

Nagyné Gódor Csilla köszöntője

Huszárok a Petőfi téren

Festők találkozása, Czibula Pál és Mizser Pál

Oldott hangulat a városi nőnapi ünnepségen

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Center

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

CBA Cent

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

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

Térítési díjak a veresegyházi Idősek
Otthonában 2014-ben
A város képviselő-testülete elfogadta az Idősek
Otthona április 1-jétől tervezett térítési díjváltozásait.
I. Intézményi térítési díj a 2014. év költségvetési
kiadásai alapján
Időskorúak, demens betegek tartós ellátása:
5 113 Ft/nap		
153 390 Ft/hó
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása:
5 037 Ft/nap		
151 110 Ft/hó
II. Az ellátásért fizetendő térítési díjak 2014.
április elsejétől
1. Átmeneti rendelkezések
Komfor- Egy férőtos lakrész helyes
2003. január 1. előtt
jogviszonyt
létesítők
2003. január
1-2007.
dec.31.
közötti
jogviszony
létesítők
2008. január
1-2013.
dec. 31.
közötti
jogviszonyt
létesítők
átmeneti és
tartós elhelyezés

2-3 férőhelyes

3 165
Ft/nap

3 165
Ft/nap

3 165
Ft/nap

94 950
Ft/hó

94 950
Ft/hó

94 950
Ft/hó

4 765
Ft/nap

4 765
Ft/nap

4 135
Ft/nap

142 950
Ft/hó

142 950
Ft/hó

124 050
Ft/hó

4 810 Ft/
nap

4 810 Ft/
nap

4 605
Ft/nap

144 300
Ft/ hó

144 300
Ft/ hó

138 150
Ft/hó

2. 2014. április elsejétől jogviszonyt létesítők
Komfor- Egy férőtos lakrész helyes

Tartós elhelyezés

Átmeneti
elhelyezés

2-3 férőhelyes

4 900
Ft/nap

5 115
Ft/nap

4 605
Ft/nap

147 000
Ft/hó

153 450
Ft/hó

138 150
Ft/hó

4 900
Ft/nap

5 035
Ft/nap

4 605
Ft/nap

147 000
Ft/hó

151 050
Ft/hó

138 150
Ft/hó

A hónap híre

a/ A komfortos lakrész és az egy férőhelyes szobai elhelyezés a rendeletben megállapított térítési
díj megfizetésével vehető igénybe. Nem veresegyházi lakosok a rendeletben megállapított térítési díjat fizetik.
b/ A térítési díj megfizetését az ellátást igénybe
vevő, illetve más személy önkéntes nyilatkozat
alapján vállalhatja. Ebben az esetben, a kérelemben a jövedelem és vagyonnyilatkozathoz szükséges adatokat nem kell közölni. A nyilatkozat 3
évig érvényes, utána megújítandó.
c/ Az ellátást igénybe vevő jövedelmének 80 %-a
(személyi térítési díj) és a hatályos térítési díj különbözet, illetve egy részének megfizetése megállapítható:
- ingatlanvagyon terhére
- készpénzvagyon terhére
- tartásra kötelezettség alapján
- kötelezettséget vállaló nyilatkozata alapján
d/ Az átmeneti elhelyezés személyi térítési díja
a jövedelem 60 %-a, a különbözetet illetve egy
részének megfizetését az ellátást kérelmező vagy
más személy nyilatkozatban vállalhatja.
A rendeletben megállapított térítési díjat az ellátást igénybe vevő vagy más személy nyilatkozatban vállalhatja. Ez esetben nem kell jövedelmet
vizsgálni.

Kistérségi oldal
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) 631 - 064

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

e/ A térítési díjakat a tárgyhónapot követő hónap
10-ig kell megfizetni, átutalással, postai befizetéssel vagy az intézmény pénztárába.

Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 12.

f/ A 29/1993. (II.7.) Korm. rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29.§ (3) bekezdése szerint a térítési
díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az étkezést nem veszi
igénybe.
Az étkezés napi költsége 737 Ft/nap, egy hónapra
22 110 Ft.

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
		

OKMÁNYIRODA

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
Az Idősek Otthona továbbra is minden helybélit
befogad

Viharos március
A hónap közepén ezúttal nem tért vissza ugyan a zord tél, mint tavaly, de részünk volt napokig tartó
szélviharban, amely esetenként károkat is okozott.
Veresegyházon a Gamesz a kritikus napokban éjt nappallá téve dolgozott a problémák elhárításán. A
városban a szél fákat döntött ki (a központi gyógyszertár előtti fenyőt például) gallyakat szaggatott
le a fákról. A város egyes részein (Ligetek, Árpád út, központ) áramszünet volt, de több helyen is
volt időszakos áramkimaradás, és március 16-án éjjel akadozott az internet és a TV szolgáltatás is.
A szél megbontotta egy fővégi buszmegálló tetejét, reklámtáblákat tépett ki, és kidöntötte a Gyermekliget kapuját. A házakról a vihar cserepeket sodort le, de komoly károkat nem okozott.

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

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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Kistérségi oldal
ESÉLY Hírek
Az elmúlt hónapban újra tudtunk meleg ebédet osztani a
Múltidéző Egyesület felajánlásának jóvoltából. A Kistérségben Veresegyházon, Erdőkertesen, Vácrátótón és Vácegresen 600 adag ebédet
osztottunk ki.
Az Egyesülettel 2013 decemberében találkoztunk, amikor karácsony előtt szintén 600 adag
ebédet tudtunk kiosztani az arra rászorulóknak.
Az Egyesület adományok közvetítésével és felajánlásával foglalkozik. Osztottak már ételt Borsodban, de több alkalommal segítettek Budapest
környéki települések hátrányos helyzetű emberein.
Bízom benne, hogy ezzel a kapcsolattal a jövőben
is több alkalommal tudunk segíteni.
Segítségüket köszönjük!

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket Intézményünk a Magyar
Élelmiszerbankkal kötött szerződése alapján az
általunk ellátott településekenn élő lakosok részére időnként élelmiszercsomagot tudunk biztosítani. A csomag tartalmazhat tartós vagy lejárat előtti
esetleg hűtést, fagyasztást igénylő élelmiszert is.
Gyakran a kiosztás előtt 1-2 nappal tudjuk meg,
hogy élelmiszert kapunk.
A 10 településen működő intézményünk dolgozói szabadidejüket felajánlva önkéntes munkát
végeznek az Élelmiszerbanknál. Tesszük mindezt
azért, hogy ebbe a térségbe minél több élelmiszeradomány érkezhessen.
Az elmúlt évben 14 alkalommal tudtunk élelmiszert
osztani, melynek érteke közel 19 millió Ft volt.
Ebben az évben szeretnénk több embernek, családnak is segíteni. Azoknak is, akikkel nem vagyunk kapcsolatban, mert nem kértek még tőlünk
segítséget.
A családgondozóknak egy pár mondatos (kézzel
írott is lehet) kérelmet eljuttatva, a családban élők
jövedelem igazolásával, munkatársaim tájékoztatják Önöket, hogy a jelenleg érvényes jövedelem
határ szerint jogosultak-e élelmiszercsomagra.

Választható
a hagyomány
Hamarosan elkészül az a kormány előterjesztés, amely azt célozza, hogy 2014 szeptemberétől a jelenleginél több általános iskolában
valósuljon meg a lovas-oktatás. Idén ősszel
már az általános iskolák harmadik, negyedik
és ötödik osztályában indulhat el a lovas-oktatás központi költségvetési forrásból. A tantárgy a tanulók számára választható lesz.
Az általános iskolai lovaskultúra-oktatás
széles körű bevezetésének lehetőségeiről a
Vidékfejlesztési Minisztérium, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a Magyar
Lovassport Szövetség képviselői folyamatosan
egyeztetnek.
A nemzeti lovaskultúra-oktatás főbb célkitűzései között a lovaskultúra, a magyar lovas
hagyományok, a lovaglás gyakorlati alapjainak megismertetése, valamint a környezettudatos és egészséges életmódra történő nevelés szerepel.
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Arra törekszünk, hogy az év folyamán legalább
egyszer mindenkinek tudjunk biztosítani élelmiszercsomagot.
Előfordul, hogy olyan élelmiszert kapunk, ami
elsősorban a gyerekeknek szól (csokoládé, jégkrém, stb..) ilyenkor természetesen előnyt élveznek a gyermekeket nevelő családok.
Ha az Önök jövedelem az alábbi jövedelem határ
alatt van, és szívesen vennék, ha 2014-ben csomagot kapjanak, kérem, forduljanak bizalommal
munkatársaimhoz.
Aktív korúak:
• 1 felnőtt: 78. 736,-Ft
• 1 felnőtt, 1 gyermekkel: 129. 914,-Ft
• 1 felnőtt, 2 gyermekkel: 169. 282,-Ft
• 2 felnőtt: 137. 788,-Ft
• 2 felnőtt 1 gyermek: 188. 966,-Ft
• 2 felnőtt 2gyermek: 228. 334,-Ft
• 2 felnőtt 3 gyermek: 291. 323,-Ft
• 3 felnőtt: 196. 840,-Ft
• 3 felnőtt 1 gyermek: 248. 018,-Ft
• 3 felnőtt 2 gyermek: 287. 386,-Ft
• 3 felnőtt 3 gyermek: 318. 881,-Ft
• 3 felnőtt 4 gyermek: 350. 375,-Ft
Nyugdíjas korúak:
• 1 személy: 70. 862,-Ft
• 2 személy: 122. 041,-Ft
• 3 személy: 173. 129,-Ft
A fenti összegeket összjövedelemként kell számításba venni.
Ha az Önök jövedelem az fenti jövedelem határ
alatt van, és szívesen vennék, ha 2014-ben csomagot kapnának, kérem, forduljanak bizalommal
munkatársaimhoz.
Nagyné Gódor Csilla - intézményvezető

A hónap híre
Új buszjárat
a térségben
Április 1-jétől a reggeli időszakban az Őrbottyánból Budapestre közlekedő járatokon
tapasztalt nagyobb utazási igény kiszolgálása
érdekében iskolai előadási napokon a 315 -ös
vonalon új járat közlekedik az Őrbottyán,
üdülőtelep – Csomád – Budapest, ÚjpestVároskapu útvonalon. Az autóbusz 6:40-kor
indul Őrbottyán, üdülőtelep megállóhelyről
és Csomád, Templom érintésével 7:36-kor érkezik Budapest, Újpest-Városkapuhoz.
Az új járat indításával egyidejűleg a 315 -ös
vonalon Őrbottyán, Rákóczi u. 226. megállóhelyről Budapestre induló járat 6:30 helyett 5
perccel később 6:35 órakor indul, Őrbot�tyán, üdülőtelepet és Csomád, Templomot
nem érinti, így Budapest, Újpest- Városkapuhoz 9 perccel korában 7:37 helyett 7:28 órára
érkezik.
A módosítással összefüggésben a 314 -es
vonalon a Vác – Vácrátót – Őrbottyán –
Csomád – Budapest útvonalon 6:26 órára
Budapestre érkező járat Budapest, ÚjpestVároskapu helyett rövidített útvonalon,
csak Budapest, Újpest, központig közlekedik. Továbbá a 314 -es vonalon a Budapest
– Csomád – Őrbottyán – Vácrátót – Vác
útvonalon közlekedő 6:25 órakor Budapestről
induló járat Budapest, Újpest-Városkapu helyett Budapest, Újpest, központtól 6:30 órakor indul.

TISZTELT ADÓZÓK!
A GALGAMÁCSA
ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖSZÖNETET MOND
mindazoknak, akik az elmúlt években,
személyi
jövedelemadójuk 1 % - át
felajánlották.
Az alapítvány a felajánlott 207.899Ftot, az alapító okiratban meghatározott
céloknak megfelelően használja fel.
Az óvodás gyerekek neveléséhez,
képességfejlesztéséhez játékokat
vásárlásához.
Támogatásukat köszönjük
és kérjük, hogy továbbra
is támogassák személyi
jövedelemadójuk 1%-val a

„Galgamácsa Óvodásaiért
Alapítványt”
Adószám: 18700451-1-13
Az Alapítvány Kuratóriuma

A veresi piac területén, a városháza mellett,
a Kálvin utca felőli területen!

BOLHAPIAC és RUHA BÖRZE
Április 12-én, szombaton 6 órától
(Esőnap: április 19.)

Tisztelt veresi és kistérségbeli lakosok!
(kedves veresi Anyukák és Apukák)
Háztartásokban feleslegessé vált
holmik alkalmi adás-vételére,
csere-beréjére nyílik lehetőség.

(viszonteladók, kereskedők nem árusíthatnak)

A részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs díj: 500 Ft/árus

Asztalról, kipakolási lehetőségről az
árusok maguk gondoskodjanak!
A kulturált árusítás érdekében a
földről való értékesítés kerülendő!

Információ: 30/47-44-859
Regisztráció: papperika43@gmail.com
(Köszönet a közhasznú információ helyi, kistérségen belüli terjesztéséért!)

A hónap témája

Felvidéki sorsokról
A Civil Kör vendége volt március 6-án az Innovációs Központban Csáky Pál felvidéki magyar
közéleti személyiség, volt szlovákiai miniszterelnök-helyettes, ezúttal írói minőségben. Legújabb
könyvét - sorrendben a tizenkettediket - a Csend
és lélek címűt hozta el a veresegyházi közönségnek, akikkel politikusként nemcsak az írói, újságírói munkáról beszélgetett, hanem a felvidéki
magyarság múltjáról, jövőjéről is. A beszélgetés
idején egy hét volt még hátra a szlovákiai elnökválasztásig, az elsőig, amelyen magyar jelölt is
indult: ez a tény is felélénkítette a megjelentek
érdeklődését.
Az író előző könyvéből idézett egy, a felvidéki
magyarság meghatározó helyzetére vonatkozó
megállapítást, melyben azt írta, hogy a külföldön
élő magyarság sorában a felvidékiek vannak lelkileg a legrosszabb állapotban. Hiányzik ugyanis
belőlük az a mély lelki közösségtudat, ami pél-

dául az elszigeteltebben élő erdélyiekben megtalálható, hiszen ezer szállal kötődnek mindennapi
életükben az anyaországhoz. Tulajdonképpen
hármas kötődésben élnek – fejtette ki Csáky Pál
- kulturális gyökereik révén Magyarországhoz
tartoznak, szlovák állampolgárságuk okán az ottani társadalom részei, és mint uniós tagállamban
élők, Európában is otthonosan mozognak. Ennek
az utóbbi időben tapasztalt elvándorlásnak és a
demográfiai hullámvölgynek köszönhetően 110
ezer felvidéki magyarral kevesebb él ma Szlovákiában, a munkakeresés miatt elköltözők zöme
Csehországban, Angliában, Írországban, Olaszországban, Ausztriában próbál szerencsét.
Csáky új könyve az életből vett igazi emberi és
személyes történetek láncolata. Olyan személyes hangú megnyilatkozás nem egyszer több
évtizedes közeli ismerőse, barátja részéről, akik
az említett hármas kötődés miatt nem minden-

Multikulti nap az iskolában

napi életutat jártak be, kiálltak és megszenvedtek a magyarságukért vagy éppen azért, hogy a
szlovák társadalomban megtalálják a helyüket. A
történelmi események, a társadalom visszáságai
személyes sorsokon keresztül bomlanak ki egy
olyan ember tollából, aki rendkívül szimpatikusan vallja: a legjobban azt szégyellné életében, ha
nyelvtani vagy helyesírási hibát vétene akár magyar akár szlovák szöveg írása közben….
Az író családjának fele a határ innenső oldalán él,
ő a túlsón nőtt fel, és politikusként, újságíróként,
de annak idején miniszterelnök-helyettesként is
azon munkálkodott, hogy a magyarság otthon
érezze magát abban a társadalomban, amelynek
része lett.
Az est végén Csáky Pál és a szintén könyvbemutatóra érkezett írótársa, Dunajszky Géza dedikálták könyveiket a civil köri tagok kérésére.

Ezután vette kezdetét a nap hátralévő részében az elmélyültebb ismerkedés
a határon túli élettel, hagyományokkal, elsőként rendhagyó földrajzóra segítségével a nagyobbaknak, és mondókák, versikék tanításával a kicsiknek.

Szlovákia, a szlovák hagyományok, népművészet, konyha, az ottani emberek álltak a galgamácsai Fekete István Általános Iskolában március 20-án
megrendezett multikulturális nap középpontjában.
A rendezvényen a térség szlovák nemzetiségi kulturális csoportjai szerepeltek meghívottakként, bemutatva tudásukat, gyűjtőmunkájuk eredményeit az iskolás gyerekeknek. A megnyitó ünnepségen a Vácegresi Nyugdíjas
Klub lépett fel szlovák népdalcsokorral, Dudás Jánosné vezetésével., majd a
püspökhatvani Bene József Általános Iskola tanulóinak műsora következett.

A tornatermben Pál Lajos vezetésével Galgamenti szlovák muzsika és
hangszeres bemutató zajlott, a konyhában sztrapacska és más hagyományos szlovák nemzeti ételek készültek a gyerekekkel közösen, a Vácegresi
Hagyományőrző Csoport tagjainak útmutatásával. Az egyik tanteremben
képzőművészeti kiállítás várta a látogatókat egész nap, a szlovák falusi élet
képeit bemutató naiv festményekkel és népi használati tárgyak makettjeivel, de a gyerekek maguk is kézművekedhettek, agyagozhattak, tárgyakat
alkothattak kerámiából és bőrből Márton Ágnes Katalin festő vezetésével. A
multikulturális nap táncházzal ért véget.

Babák népviseletben

Hajdani kézműves eszközök makettjeivel ismerkedtek a diákok

Ismerkedés a hagyományokkal képek segítségével

Harmonikások a népzenei bemutatóra készülve
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Gazdaság
A hónap híre

Húsvéti finomságok

További bérlakásokat biztosít a
város a rászorulóknak
Veresegyház a február 21-én elfogadott 2014.
évi költségvetésében tervezte a tavaly sikeresen megkezdett bérlakás-program folytatását,
így újabb, bérlakás céljára használható ingatlanok vásárlásáról döntött a képviselő-testület
március végén. Jelenleg 65 igénylő vár a városban arra a lehetőségre, hogy önkormányzati tulajdonú bérlakáshoz jusson, ezért fontos,
hogy újabb ingatlanok álljanak az önkormányzat rendelkezésére.
Ezúttal egy 13 lakásos, a korábban megvásárolt két épülethez hasonló méretű és minőségű
ingatlan kerül városi tulajdonba, majd várhatóan május elsejétől a bérlők is elfoglalhatják a
lakásokat, melyekhez parkolóhely is tartozik.
Az önkormányzattól bérelt lakásokban élők a
kauciót, a lakbért, a közös költséget és a közművek költségeit fizetik, ez utóbbiak a bérlők
nevén szerepelnek.
A jelenlegi épület megvásárlásával az önkormányzat csak a sürgős igényeket tudja kielégíteni.

A hónap híre

Minőségi nyuszik, tojások, házikók Húsvétra

Rendbe hozzák a főutat
Talán mindenki aki a Kistérségben él, erre várt a legjobban az utóbbi években: megkezdődött a
2102 jelű út, vagyis a Csomádot, Veresegyházt és Erdőkertest átszelő főút felújítása, azokon a szakaszokon, ahol a korábbi felújítási programban nem került sor a munkára. Az útfelújítást a Magyar
Közút Kht. végzi, uniós pályázati támogatás révén.
A munkálatok március 17-én kezdődtek, Veresegyházon a lámpás kereszteződéstől Erdőkertes irányában, illetve a Budapesti úton, a CBA-nál indulva, egypályás útlezárással és jelzőlámpákkal,
vagyis a forgalom haladását minél kevésbé akadályozva.
A főút felújításával egy időben megkezdődhet a városi beruházásban készülő körforgalmak építése
is, a Budapesti út elején, a régi betonüzemnél, illetve a Csonkáson a Szent Erzsébet körútnál. Így az
érintett területeken biztonságosabbá válik a közlekedés, és a CBA Veres Centerrel átellenben megkezdődhet az új bevásárlóközpont építése is, melyben nemcsak CBA élelmiszerbolt, hanem egyéb
üzletek és újabb postahivatal is helyet kapnak.
Az útépítés megkezdését a veresegyházi képviselő-testület március 17-i ülésén jelentette be a polgármester, aki értesítette a jelenlévőket arról is, hogy az eddigi szokásokkal ellentétben tavasszal
nem lesz a városban lomtalanítás. A hulladékszállítást végző Zöld Híd Kft. ugyanis az ősz folyamán
tervezi a háztartási lomok összegyűjtését, a korábbitól eltérő módon, konténereket elhelyezve a város különböző pontjain, ahová a lakosok maguk szállítanák el kidobásra ítélt tárgyaikat.
A polgármester úr hozzátette, hogy kérni fogja a szolgáltatót arra, hogy a lakosság számára próbáljon minél kényelmesebb helyzetet teremteni, hogy a lomok különösebb erőfeszítés nélkül a lerakóhelyekre juthassanak, és ne a közterületeken szóródjanak szét.
Az ülésen a testület a Zöld Híd Kft. kérésének eleget téve módosította a város hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét, így az üdülőtulajdonosok az állandó lakosokra vonatkozó szemétszállítási
díj felét fizetik ezentúl. A kedvezményes díj fizetéséhez elég, ha az ingatlantulajdonos nyilatkozik
arról, hogy nem állandó lakás céljára használja. A módosítást követően arra is lehetőség lesz, hogy
aki 30 napnál hosszabb ideig nem tartózkodik az ingatlanban, a díjfizetés szüneteltetését kérje, a
szolgáltató azonban ellenőrizni fogja, hogy a szünetelés idején lakott-e valaki az adott címen.
Az ülésen döntött a testület új térfigyelő rendszer, illetve rendszámfelismerő kamerák telepítéséről is a közterületeken, mint elhangzott, annak érdekében, hogy az itt élők nagyobb biztonságban
érezzék magukat és tulajdonukat. A térfigyelő rendszer kiépítésének szándékát a rendőrség és a
polgárőrség is támogatja.
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Későn lesz idén a Húsvét
– de mire eljön, nem árt
időben felkészülni rá. Ez a
gondolat vezérelte a térségi CBA üzletek beszerzőit
is, hiszen már március derekán szinte teljes kínálatot találtunk a boltokban
az elengedhetetlen húsvéti csokifigurákból. A
csokoládé nyuszik és tojások idén elsősorban a
jobb minőséget képviselik, hiszen a vevők inkább
ezeket keresik, persze, azért különböző árkategóriákban válogathatnak a gyerekeknek szánt ünnepi ajándékok között.
Már megszokhattuk, hogy évről évre bővül a sonka kínálat. Így van ez ebben az évben is, hiszen a
tavalyinál is többféle gyorsérlelésű illetve hagyományos füstölésű terméket találhatunk az üzletekben. A legolcsóbb kötözött sonka kilogrammonként kevesebb, mint 1000 forintos áron csábítja a
vevőket, a közkedvelt parasztsonka vagy parasztlapocka kilogrammonkénti ára 1200 forintnál
kezdődik. A Húsvétig terjedő időszakban mindegyik sonkafélét megkaphatjuk majd akciós áron
is, érdemes figyelni az üzletek hirdetményeit!
A késői Húsvét egyik előnye, hogy sokféle – és
már csaknem teljes mértékben hazai termelőktől
származó – primőr zöldségféle kerülhet az ünnepi
asztalokra. Bár a magyar primőrök ára kissé borsosabb, érdemes mégis ezeket választani a többivel össze sem hasonlítható zamatuk és frisseségük
miatt. Az árak az időjárás melegedésével párhuzamosan lesznek egyre alacsonyabbak: március
végén a retek csomóját és a fejes salátát is 100
forint alatti áron kínálták, így a húsvéti időszakig
még alacsonyabb árakra számíthatunk.
Nemcsak a közelgő ünnepnek, hanem a tavaszias
melegnek is szólnak a CBA boltok gyakori sörakciói, és üdítőkből, ásványvizekből is bővül a
választék. Ajándékként kínálnak díszcsomagolású minőségi italokat is, a hagyományosan gazdag
borkínálatból pedig mindenféle húsvéti ételhez
lehet hozzáillő bort párosítani.
A süteményekhez a minőségi hozzávalókon túl
eszközöket, például tepsiket, formákat is találunk
a boltokban, a húsvéti dekorációval és kiegészítőkkel együtt: tojásfestéket, locsolókölniket is találunk a CBA üzletekben.
A tavasz beköszöntével a megszokott húskínálathoz újabb húsféleségek is társulnak, folyamatosan lehet birkahúst , borjúhúst, friss mangalicahúst kapni, és Húsvét tájékától nyúlhús is
szerepel a kínálatban.
Az élelmiszer-kínálathoz alkalmazkodva a pékségek is megkezdték a szezonjellegű termékek
készítését, így húsvéti sós kalácsot, vagy sonkás
kenyeret is tehetünk az asztalra. A térségi üzletek
már felkészültek az ünnepre, itt az ideje, hogy mi
is felkészüljünk!

Környezetvédelem
Megtisztul a táj is
Február 28-án sajtótájékoztató keretében jelentette be az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás gödöllői, Ökörtelek-völgyi
telephelyén következő nagy környezetvédelmi
projektjének indítását, melynek keretében idén a
korábbi, már használaton kívül álló, korszerűtlen
Megszabadul terhétől a szemeteskocsi

Korszerűen kialakított lerakókba kerül a hulladék

lerakóhelyek rekultiválása kezdődik meg Nógrád
illetve Pest megye számos településén.
A Társulás, amely non-profit alapon működve

106 település közel 300 ezer lakosának jelent
korszerű és biztonságos megoldást a hulladék elszállítására és ártalmatlanítására, a Zöld Híd Kft.
révén végzi el a szolgáltatást, amely a szolgáltatási terület 70 százalékán teljes körűen működik,
vagyis magában foglalja a hulladék gyűjtését, elszállítását és lerakását is.
A Társulás tevékenysége nem merül ki pusztán az érintett települések hulladékgazdálkodásának összefogásával.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás azzal a céllal
jött létre, hogy a térségi hulladékgazdálkodási
problémákra tartós megoldást dolgozzon ki.
A Társulás számára kiemelt fontosságú a környezetvédelem és az emberi egészség általános védelme, továbbá az erdő-, zöldfelület, és
általában az élővilág védelme is. A tag-önkormányzatok a kitűzött célok megvalósítása érdekében hatékonyan közreműködnek a köz- és
településtisztaság megóvásában, a természeti
kincsek, erőforrások feltárásában és védelmében. A Társulás folyamatosan figyelemmel
kíséri s környezetvédelem általános helyzetének alakulását, tapasztalatait megismerteti
tagságával, a helyi közvéleménnyel, az állami
szervekkel. Rendszeresen vizsgálja a térségben található többi hulladéktároló üzemelését,
továbbá környezetvédelemmel és egészségmegóvással kapcsolatos felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat és lakossági tudatformáló rendezvényeket szervez.
Mint a Társulás elnöke, dr Gémesi György, Gödöllő Polgármestere bejelentette, az Önkormányzati Társulás - amely uniós pályázati támogatással valósította meg a regionális hulladékkezelést

– a Környezet és Energia Operatív Program keretében ismét pályázatot nyújtott be a lerakók felszámolására, melyből nettó 1.997.168.431 forint
európai uniós támogatáshoz jutott. Az összeg a
projekt költségének 85%-át fedezi, a maradék
15%-ot a Magyar Állam biztosítja a projekthez,
melynek keretében 29 már lezárt, környezetvédelmi szempontból nem biztonságos szemétlerakó rekultivációjára kerül sor.
A munkálatok várhatóan áprilisban kezdődnek, és
december 31-ig zárulnak le. Ahol a szemétlerakó
már korábban lezárásra került, a hulladékot egyszerűen felszedik és elszállítják a biztonságosan
kialakított Ökörtelek-völgyi lerakóba, ahol lehetséges, a lerakót véglegesen lezárják, ahol azonban
még nem fejeződtek be a bomlási, gázképződési folyamatok, ott a rekultiváció első fázisaként
átmenetileg zárják le a lerakót. Térségünkben
két, a projektben érintett szemétlerakó található,
Erdőkertesen, illetve Szadán, és mint dr Gémesi
György a Kistérség Újság kérdésére elmondta,
mindkét létesítmény rekultiválására sor kerül az
idén. A szadai lerakót véglegesen, az erdőkertesit
egyelőre átmenetileg zárják le. Utolsóként éppen
az erdőkertesi lerakót számolják fel, ami alkalmas
már a végső lezárásra, de adminisztrációs okokból pár héttel később indulhat meg benne a felszámoló munka.
A projektről dr Pásztor Lászlót, Erdőkertes Polgármesterét is megkérdeztük, aki hozzátette: örvendetes, hogy nem az önkormányzatnak kell a
lezárt szemétlerakó felszámolásáról gondoskodnia, hiszen önerőből nem is lenne rá képes: több
mint 300 millió forintba kerül a rekultiváció. Mint
elmondta, a kertesi szemétlerakót több mint 5 éve
bezárták, azóta folyamatosan figyelik a talajvíz
minőségét és a gázképződést az 5 hektárnyi területen. Az idén megtörténő átmeneti lezárást követően és a majdani felszámolás elvégzése után
lehetőség lesz majd más célra használni hajdani
szemétlerakó területét.

Kultúra
Új tematikus kiállítás a múzeumban
A Gödöllői Városi Múzeum „Adj király katonát” című kiállításával március 22én megnyílt A régi Ház – 2014 „Kezdet és vég” elnevezésű kulturális tematikus
év, aminek rendezvényei az I. világháború kitörésének 100. évfordulója köré
épülnek.
A kiállítás, amellett, hogy bemutatja ennek az időszaknak a relikviáit – a katonaéletet, a hadifogságot, a művészetet, a fegyvereket, a katonaruhákat – láttatja a korszakot és az eseményeket is, gazdag műtárgyanyagával átfogó képet
igyekszik adni a háborús állapot különböző dimenzióiról, a front és a hátország
kapcsolatáról.
A kiállítás egy része bemutatja a fronton szolgáló katonák körülményeit, megemlékezik a harcoló és sok esetben sebesülten hazaérkezőkről, és az idegenben
elesettekről, akiket sok esetben a harctereken temettek el.
A kiállításon a látogatók megtekinthetik a háborúban használt fegyverek egy részét, és megszemlélhetik a gyógyítás eszközeit is, melyekkel az okozott sérüléseket próbálták orvosolni. A lövészárkok mellett felidézik a királyi kastélyban
kialakított hadikórházat, és bepillanthatnak a község magánházaiba is. Az érdeklődők megismerhetik a katonai viseleteket, megtudhatják, hogyan változtak azok
a háború folyamán, s megtudhatják azt is, miről írtak abban az időben a gödöllői
lapok: a Gödöllői Hírlap és a Gödöllő és Vidéke.
Dokumentumok, tárgyak idézik fel az itthon maradt családtagok: feleségek,
gyermekek mindennapjait, de Remsey Zoltán, Remsey Jenő és Nagy Sándor alkotásain keresztül megtudhatják azt is, hogyan hatott a háború a Gödöllő életének szerves részét képező szecessziós művésztelep alkotóközösségére.
A kiállítás kurátorai Fábián Balázs, Ivókné Szajkó Ottília és Kerényiné Bakonyi
Eszter. A gödöllői művésztelepről szólóanyagot Őriné Nagy Cecília gondozta.
A tárlatot 2014. november 2-ig láthatják az érdeklődők.
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Kultúra

A gödöllői mozi műsora
1. hét április 3 - 9

16.30
5-6-án 14.00-kor is!
Mr. Peabody és Sherman kalandjai 3D
szinkronizált amerikai animációs film 92 perc
korhatár: 6

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. A
különleges eb egyszerű gazdája és kiváló barátja, Sherman,
átlagos srác: de a kalandjai, hála a kutyájának, különlegesek.
A kiváló páros szerencsére szereti a kutya nehéz feladatokat főleg, ha közben nagyokat lehet nevetni.

18.45
A Grand Budapest Hotel
feliratos amerikai vígjáték 100 perc
Fsz: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Edward
Norton , korhatár: 16
Valahol a békés, bogaras Európában, valamikor a békeidőkben, a két világháború között működött egy elegáns hotel: a
Grand Budapest. Vendégei átlagos arisztokraták, vénkisasszonyok és műkincstolvajok; alkalmazottai pedig a legjobbak a
szakmájukban. Gustave , a híres főportás itt barátkozott össze
az egyszerű küldönccel, Zero Musztafával, akivel együtt keverednek bele az évszázad festményrablásába.

20.45
Pofázunk és végünk
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 99 perc
Fsz: Ice Cube, Kevin Hart , Korhatár: 16

Ben, a gimnáziumi biztonsági őr az elmúlt két évet azzal töltötte, hogy megpróbálta bebizonyítani Jamesnek, az atlantai
rendőrség nyomozójának, hogy érdemes a húga, Angela kegyeire. Amikor Bent végre felveszik a rendőrakadémiára, úgy
érzi, ezzel kivívta a dörzsölt zsaru tiszteletét, és áldását kéri
tőle arra, hogy elvegye feleségül Angelát. Ám a sógorjelölt
James bizonyítékot akar Ben rátermettségére, ezért úgy dönt,
hogy magával viszi egy napra járőrözni.

2. hét

április 10 - 16

14.00, 16.15
12-13-án 11.45-kor is!
Rio 2 3D
szinkronizált amerikai animációs film 102 perc
Előzetes korhatár: 6

Azúr, Csili és három fiókájuk boldogan éldegél a világ legszínpompásabb, legvidámabb városa, Rio de Janeiro egyik
lakályos fakoronáján, ám Csili nem ül meg sokáig a püspökfalatján. Úgy gondolja, a kicsiknek is meg kell tanulniuk azt,
amit a vadon élő madarak mindegyikének. A szülők azt tervezik, hogy megmutatják, mihez kezdhet egy madár az Amazonas
dzsungelében.

18.30, 21.00
Amerika kapitány – A tél katonája 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 136 perc
Fsz: Chris Evans, Scarlett Johansson, Cobie
Smulders, Korhatár: 16

Steve Rogers - aki az 1940-es évek elején vet részt az USA
hadseregének titkos kísérletében - most Washingtonban éli
csendes hétköznapjait és próbál alkalmazkodni a modern világ kihívásaihoz. Azonban amikor a terrorelhárítással és hírszerzéssel foglalkozó S.H.I.E.L.D. egyik munkatársát megtámadják, a férfi egy olyan összeesküvés közepén találja magát,
amely az egész világot fenyegeti.

3. hét április 17 - 23
11.30, 13.45, 16.00
Rio 2 3D
szinkronizált amerikai animációs film 102 perc
Előzetes korhatár: 6
18.15
Transzcendens
szinkronizált amerikai-angol sci-fi akció
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Fsz: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman , Előzetes korhatár: 16

Dr. Will Caster a mesterséges intelligencia legelismertebb
szakértője, egy olyan gép létrehozásán dolgozik, amely ötvözi
a világ összes tudását az emberi érzelmek teljes skálájával.
A veszélyes szervezet merényletet követ el a népszerű tudós
ellen. Tettükkel egy számukra is teljesen váratlan folyamatot
idéznek elő: Caster az általa kifejlesztett gép tesztalanyává
válik.

20.30
Amerika kapitány – A tél katonája 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 136 perc
Fsz: Chris Evans, Scarlett Johansson, Cobie
Smulders
Korhatár: 16
4. hét április 24 - 30
.
14.30
Amerika kapitány – A tél katonája 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 136 perc
Fsz: Chris Evans, Scarlett Johansson, Cobie
Smulders, Korhatár: 16

Veresegyházi kulturális
programok áprilisban
Április 4. 15.00
Ki mit tud? - elődöntő
Szervező: Szeder Egyesület és a Családsegítő
Szolgálat
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
Április 5. 10.00
ÖKO-Klub - Növénytársítás a kiskertben
Előadó:Tippai Andrea
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Április 12.11.00

Mitsui Sen festőművész kiállítása

Megnyitja: Pásztor Béla polgármester
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Április 11. 15.00
Ki mit tud? - döntő
Szervező: Szeder Egyesület és a Családsegítő
Szolgálat
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház
Április 27. 18.00

Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola

17.00 26-27-én 12.00-kor is!
Rio 2 3D
szinkronizált amerikai animációs film 102 perc
Előzetes korhatár: 6

tanári koncert
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

19.00
Veszélyzóna
szinkronizált francia-kanadai akció-krimi
Fsz: Paul Walker, David Belle
Előzetes korhatár: 16

Május 1. 10.00
Majális a fenyvesben

21.00
Joe
szinkronizált amerikai film 117 perc
Fsz: Nicolas Cage, Tye Sheridan, Korhatár: 16

Joe egy favágó brigád vezetője, aki sittes múlttal, de amen�nyire tőle telik, tisztességesen és keményen próbál boldogulni,
sőt, még bizonyos határig embereket is képes közel engedni
magához. Gary egy családnak nem nevezhető rettenetben él,
két alkoholista, munkanélküli ronccsal, akik a szülei, és akik
közül az apja folyamatosan veri, és elszedi tőle minden pénzét.
A fiú néma kishúga és anyja miatt nem lép le, hanem munkásnak jelentkezik Joe-nál, és ezzel mindkettőjük sorsát megváltoztatja.

Erdőkertesiek, figyelem!
ISMÉT BABARUHA- ÉS
JÁTÉKBÖRZE

lesz - kibővítve kamasz- és felnőtt ruhákkal –
az erdőkertesi Faluházban
2014. április 5-én 9.00-12.00-ig.
Hozza el kinőtt vagy megunt, de jó állapotú, a
szekrényekben csak helyet foglaló, szezonális
baba- és gyermekruháit, játékokat, egyéb használati tárgyakat, melynek eladásához/megvásárlásához helyet biztosítunk.
Helyfoglalás: 500.- és 700.-Ft/asztal (mérettől függ!)
Az eladni szándékozóktól előzetes jelentkezést
kérünk április 1-ig, a helyszín biztosítása érdekében.

április 27. 08.00
Föld Napja

Május 3-4.

Amerikai autós és motoros találkozó Helyszín: Medveotthon

Egészség

FűBEN, FÁBAN ÉS A TAVASZBAN VAN AZ OrVOSSÁG
Napjainkban egyre több a beteg ember, akiket olyan sok lelki hatás ér,
amelyet nem képesek elviselni és
ezért önmagukat is képesek megbetegíteni.
Kevesebb olyan emberrel találkoztam eddig, aki képes önmagát meggyógyítani.
A legtöbb betegségnél olyan durva
gyógyszer készítményeket használnak, amelyek nagyon megterhelik
az immunrendszert, és így az nem
képes védekezni a “kettős támadás”
ellen.
Korábban sokat írtam a gyógyteákról, de az utóbbi években egy olyan
zseniális növényre, a Gyógynövények királyára akadtam, amelynek
több mint 5000 éves múltja és tudása minden eddigi elképzelésemet
túlhaladta.

Közlendője van?
Szeretné, ha népszerűbb
lenne?
Bővítené ügyfélkörét? Nem
akar a tömegbe olvadni? Vagy
egyszerűen csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal
áll rendelkezésére
a Kistérség Újság!
Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

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

•

Meggyógyítani mindenki saját magát tudja: ha
őszinték vagyunk magunkkal és felismerjük azokat problémákat amelyek panaszokat okoznak
számunkra, mert a dolgok nem az elvárásainknak
megfelelően történnek.
Ahhoz, hogy meggyógyuljunk az emberi hit, elkötelezettség és a megfelelő felismerés szükséges: hogy rájöjjünk, mivel okoztunk magunkban
betegséget .
Tapasztalati úton is tudom, hogy családomban
mennyi mindenben segített a Ganoderma gyógyító hatása, azáltal hogy a gyerekeknek kakaóba keverjük, és mi felnőttek akár élvezeti italként
a kávéban vagy teában is így fogyasztjuk.(Nem
okozva ezáltal íz változást az italainkban).
Annál inkább egészségi változást eredményez nekünk a Ganoderma, amit más néven pecsétviasz
gombaként vagy a gyógynövények királyaként
ismerünk.
A pecsétviasz gombát kb. 5000 éve ismeri az emberiség, különösen Kínában tartották már akkor
is nagy becsben. Kutatások folynak a mai napig

hatóanyagairól és nem csak Kínában hanem Japánban és Malajziában is TB támogatott gyógyszerként ismerik . Orvosok és tudósok próbálják
megtalálni, mitől olyan sokrétű a gyógyító ereje.
Hatóanyagai közül a polyszaharidok és a szerves
germánium kiemelendő, mert ezek a hatóanyagok
azok, amelyek az immunrendszeri támogatók,
erősítők, és amelyek növelik a vér oxigénszintjét
és megsemmisítik az elhalt sejteket és a méreganyagokat is. Tehát méregtelenítő hatással bírnak,
ill. megölik a vírusokat is. Stabilizálják az immunrendszert, meggátolják a daganatos sejtek képződését. A gyógyszeripar nem, vagy csak kevésbé
használja ezeket a hatóanyagokat. A pecsétviasz
gombából készült termékeket szinte az egész világon táplálék-kiegészítőként tartják számon.
A keleti gyógyászat, melyben kiemelt szerepet
kap, mindig az egész embert vizsgálja, és odafigyelnek a lelki hatásokra is.
Mindenkivel, aki szeretne bővebben megismerkedni ezzel a csodálatos tudású gyógygombával,
szívesen megosztunk minden tudnivalót a www.
coffe.dxn.hu/blog oldalon, illetve személyes találkozó keretében.
Balázs Miklós

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 híreit, szóljon hozzá
az eseményekhez az újság Facebook
oldalán is!

LEGYEN AZ
ISMErŐSüNK!
Kistérség Veresegyházi
MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?

APRÓHIRDETÉS

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

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

Érdeklődni lehet:(+36) 30/2513302 vagy (+36) 20/2887710

- 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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Idén 9 éves közéleti lapunk A Kistérség Újság történetéből szemezgetve játékra hívja hűséges Olvasóit.
Akik rendszeresen olvassák lapunkat, könnyedén
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 április 20-ig, 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 rejtvényünk megfejtése:
-5 fok volt a Városháza előtti parkoló díszkövezésekor, 2011 februárjában, amint ez az újságunkban
közölt fotó aláírásában szerepel.
A nyertes:
Kukely Istvánné, Galgamácsáról
Jutalma 3000 Ft-os könyvutalvány, amely a
veresegyházi Vargabetű Könyvesboltban
váltható be.

Márciusi kérdésünk:

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)

• 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.

Melyik ismert hazai énekes lett 2011
márciusában a Víz Nagykövete, és
szerepelt lapunk címoldalán?

Megnyitott
Webáruházunk!
http://vargabetukonyvesbolt.hu/
Vargabetű Könyvesbolt | Facebook WebShop

Va

Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a
Vargabetű az interneten is elérhető!

Ve
V

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

Most minden kedves vásárlónk
könyvjelzőt kap ajándékba!

A megrendelések átvevőhelye: Veresegyház
2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ Vargabetű
Könyvesbolt telefonszám: 06 28 389 042
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email: vargabetu2@invitel.hu

Megnyitott
Webáruházunk!
http://vargabetukonyvesbolt.hu/

h

Vargabetű Könyvesbolt | Facebook WebShop

Va

Vargabetű az interneten is elérhető!

Ve
V

!
én is
tvég a
Veresegyház legrégebbi könyvesboltja
é
h
Akár

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

Most minden kedves vásárlónk
könyvjelzőt kap ajándékba!

A megrendelések átvevőhelye: Veresegyház
2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ Vargabetű
Könyvesbolt telefonszám: 06 28 389 042
email: vargabetu2@invitel.hu

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
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Kultúra
Diabétesz klubtalálkozó
2014. április 24-én 16.30 órától kerül
megrendezésre a következő diabétesz
klubtalálkozó.
Helyszín: Misszió Egészségügyi Központ II. emelet könyvtár
Téma: A cukorbetegségről általában
Témavezetők: dr. Ferencz Ildikó (belgyógyász, diabetológus), Gazdagné
Acsai Zsuzsanna (diabetologiai szakasszisztens)
Dietetikusok: Zentai Zsófia és
Taskovics Beáta

A hónap híre
Veresi sikerek a Dunakanyar
Népművészeti Versenyen
A Fabriczius József Általános Iskola tanulói
2014. március 3- án részt vettek a Dunakanyar Népművészeti Versenyen, melyet a
sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolában rendeztek meg. Országos verseny lévén
igen sok településről népes számú versenyző gyűlt össze, és mérte össze tudását.
A diákok a következő szép eredményeket
érték el:

HOMOKI ÉS TÁRSA
AUTÓSISKOLA

Népi játék kategóriában
• az 1. a osztály : arany minősítés

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

Népdaléneklés kategóriában
• Rabb Mária 1. a osztályos tanuló : arany
minősítés
• Varga – Labóczky Vazul 3. b osztályos 		
tanuló : ezüst minősítés
• Pipacs trió (Tóth Lili – Vass Dorina – 		
Vadász Dorottya a 4. a osztályból) : arany
minősítés
• Levendula énekcsoport ( Dede Lujza,
Dudás Panna, Péter Hanna, Pokola 		
Gabriella, Rutkai Gréta, Tulok Orsolya a
4. a osztályból) : arany minősítés
• Rutkai Gréta, Tulok Orsolya a 4. a osz-		
tályból) : arany minősítés
• Jakó Eszter 6. a osztályos tanuló : ezüst
minősítés
• Jáger Lilla 8. a osztályos tanuló : ezüst 		
minősítés

A legközelebbi
tanfolyam
indul:
április 7-én,
hétfőn,
délután
Veresegyházon

www.homokikft.hu

Felkészítő tanár : Almási Bernadett, Kovács
Katalin és Templom Erika
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 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. ,
center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház,
Budapesti út 1. ,
center.veres@cba-baldauf.hu

PÉKEKET ÉS
HENTESEKET

Trappista sajt
A kép illusztráció!

Csirkecomb
farrésszel
lédig, előhűtött
A kép illusztráció!

Sertésvirsli

A kép illusztráció!

KERES

A SZADA CENTER
ÉS A VERES CENTER

Cherry Queen
konyakmeggy

szívdoboz, 125 g, 5752 Ft/kg

969 Ft

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

Nyomtatott
SzépKép

vászonképek

Minden lakásban otthon

SzépKép.hu | Képáruház

Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról

ELADNÁ INGATLANÁT?
ÚJ OTTHONT KERES?

Veresegyház és környéki ingatlanok
specialistája vagyok

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

* időpont egyeztetés
szükséges!

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!

Soó-DER PROFIT KFT

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

Soós Szilvia

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