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A hónap témája

Nagyobb biztonságban
Gazdaság
Alakul a körforgalom,
nemsokára épül az áruház
Pályázatok
Újabb lehetőség a
kisvállalkozóknak
Környezetvédelem
Kiváló vízminőséggel
indul a strandszezon

Az amerikai autók találkozóján, a veresegyházi Medveotthonban talán a képünkön látható igazi amcsi rendőrautónak
volt a legnagyobb sikere. A biztonság, a védelem a hónapban
többször is napirendre került a
térségben: beszámolót hallhattunk a tavalyi bűnügyi helyzetről a hat kistérségi településen
szolgálatot teljesítő veresegyházi rendőrőrstől és a munkájukat segítő szervezetektől,
Erdőkertesen pedig közbiztonsági nap keretében tudhattak
meg többet az érdeklődők a
rendőri, rendvédelmi munkáról.
(Írásunk a 4-5. oldalon.)
Fotó: Lethenyei László)
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A NAGYVILÁG A NAPPALINKBAN
DIGITÁLIS ÉLMÉNYEK, TESTRE SZABVA
Az én házam az én váram. A régi mondás ma is érvényes, sőt most már arra is egyszerűen
lehetőségünk nyílik, hogy szélesre tárjuk az ajtót a nagyvilág előtt, és egy pillanat alatt ott
teremjen a nappalinkban bármi, amire csak vágyunk – természetesen csak átvitt értelemben.
Az viszont tény, hogy az internet fejlődése, az intelligens tévészolgáltatások terjedése, valamint az egyéni ügyféligényekre is ﬁgyelmet fordító szolgáltatók teret nyitottak a bőséges
választéknak és a saját elvárásokhoz alkalmazkodó kínálatnak.
A személyre szabott szórakozás ma már
egyáltalán nem számít elérhetetlen álomnak. Legyen szó akár tévénézésről, zenehallgatásról, játékokról vagy olvasásról,
egyre több helyen mi magunk dönthetünk
annak megfelelően, hogy mikor és éppen
mire vágyunk.

Az Invitel tévé-, internet- és telefonszolgáltatásaival a lehetőségek széles tárháza
költözik otthonunkba, a ﬁlmektől és sporteseményektől kezdve a zenén, híreken és
információkon, utazáson és vásárláson át
egészen a rokonokkal, barátokkal való kapcsolattartásig. Már csak rajtunk múlik, mivel kívánunk élni, és mikor.
A digitális tévészolgáltatás lehetővé teszi,
hogy többé már ne kelljen alkalmazkodni
a tévéműsorokhoz, hiszen bármikor rögzíthetjük vagy megállíthatjuk az adást, így
soha nem maradunk le semmiről.
A tematikus minicsatornákkal testre szab-

EGÉSZ NYÁRON ÁT TARTÓ FELTÖLTŐDÉS A MEGÚJULT
INVILÁG CSOMAGOKKAL

ható széles tévécsatorna-kínálatban mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt, legyen szó gyerekekről, felnőttekről
vagy egy-egy téma szerelmeseiről.
A szélessávú internet-hozzáféréssel pedig
minden információ egyetlen kattintásnyi
közelségbe kerül, miközben a böngészést
az egyik legismertebb gyártó vírusirtó
szoftvere teszi még biztonságosabbá.
Ezekkel az egyénileg választható és kombinálható lehetőségekkel új távlatok nyílnak meg előttünk – pontosan akkor és úgy,
amikor és ahogyan azt mi szeretnénk.

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS
Invitel Pontok:
Vác, Széchenyi u. 34., tel.: +36 27 303 344
Gödöllő, Dózsa György út 1-3., tel.: +36 28 536 596

Az Invitellel az otthoni szórakozás mellett most még a nyaralásra is
félretehetünk. A jelenlegi akcióban az új lakossági ügyfelek számára az első négy hónapban mindössze bruttó 1288 forintos havi díjért
érhető el bármely megújult Invilág csomag, 24 hónapos, határozott
idejű szerződéskötéssel. A tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
tartalmazó csomagok különböző kombinációkban érhetők el, amelyek közül a számunkra ideálisat akár a kanapén ülve is megrendelhetjük az 1288-as Invitel Infóvonalat tárcsázva vagy épp a mobilkészülékekre is optimalizált weboldalon keresztül.

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 június 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.

Távlatokat nyitunk

Invitel Nap: Fót, Szent Benedek park 69. (Műszaki Központ)
Nyitva tartás: csütörtök: 10.00 és 18.00 óra között
Kapcsolattartó: Szentesi Árpád, tel.: +36 20 980 0404
További információ: az 1288-as Infóvonalon, illetve az 1288.hu weboldalon

Áprilisi rejtvényünk megfejtése:
Palya Bea énekesnő lépett fel az étterem megnyitóján.
A nyertes:
Majsai Flóra, Budapest
Jutalma 3000 Ft-os könyvutalvány, amely a veresegyházi Vargabetű
Könyvesboltban váltható be.
Májusi kérdésünk:
Egy évvel ezelőtt, a Duna áradásakor a Kistérség lakossága is összefogott, hogy segítsen a bajba jutott településeken.
Júniusi címlapfotónk a veresegyháziak önkéntes munkáját örökítette
meg az egyik nagy bajban lévő helységben.
Kérdésünk: hol segítették az árvízi védekezést a veresegyháziak?

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

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

CBA Center

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

CBA Cent

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

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

Kistérségi oldal
VeResegyHázi idősek oTTHona

Nyári Ifjúsági Tábor
a Veresegyházi Kistérségben
A SZEDER Közhasznú Egyesület és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
közös szervezésében idén megszervezi nyári táborait.
A táborok időpontja:
2014. 06. 30.-07. 04.-ig:
• Erdőkertes: „Kincses bödön hét” (1-4.
osztályosoknak)
• Vácrátót: „Barátunk a természet hét” (6-12
éveseknek)
2014. 07. 07.-07. 11.-ig:
• Erdőkertes: „Kulisszák mögött hét” (7-14
éveseknek)
• Veresegyház: „Pimasz kamasz hét” (12-16
éveseknek)
2014. 07. 14.-07. 18.-ig:
• Veresegyház: „Indián tábor” (7-10 évesek
nek)
• Vácduka: „Barátunk a természet” (6-12
éveseknek)
2014. 07. 21.-07. 25.-ig:
• Erdőkertes: „Bice Bóca mesehét” (1.-4.
osztályosoknak)
• Csörög: „Mindent bele hét” (7-14 éveseknek)

2014. 07. 28.-08. 01.-ig:
• Erdőkertes: „Mindent bele hét” (5.-8. osztályosoknak)
• Veresegyház: „Mindent bele hét” (5.-8.
osztályosoknak)
20114. 08. 04.-08. 08.-ig:
• Váchartyán: „Mindent bele hét” (6-14 éveseknek)
• Csomád: „Barátunk a természet hét” (6-12
éveseknek)
2014. 08. 11.- 08. 15.-ig:
• Erdőkertes: „Ki nevet a végén hét” (5.-8.
osztályosoknak)
• Vácegres, Galgamácsa, Váckisújfalu:
„Ki nevet a végén” (5.-8. osztályosoknak)

Táborainkra 2014. június 2.-tól lehet az adott település gyermekjóléti szolgálatában lehet beiratkozni.
Táboraink díja 7500,-Ft/ 5nap
A tábor díját az adott tábor előtti héten szerda délig előre kell befizetni.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi 440,-Ft kedvezményt kapnak.
Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeiket a lakhely szerinti táborokba írassák be, mert egy másik
településre csak abban az esetben lehet jelentkezni, ha ott a jelentkezők száma nem éri el a 25 főt.
25 fő felett nem áll módunkban a gyermekeket fogadni.
A tábor ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítunk. A napi program 8,00-16,30-ig tart.
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy táboraink programjához és az étkezéshez a SZEDER Közhasznú Egyesület Norvég Civil Alap pályázata, az Egyesület jótékonysági bevétele, illetve Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása nyújt anyagi támogatást.
Nagyné Gódor Csilla - programvezető
Veresegyház Város Polgármestere
2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28-588-600 Fax: 28- 588-646

FELHÍVÁS
“ Virágos, tiszta porta 2014” mozgalomban való részvételre
Veresegyház Város Önkormányzata az elmúlt három évben meghirdette a “Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
2011-2013 közötti években több mint ezer-hatszáz ingatlant és környékét találta elismerésre érdemesnek a várost
bejáró, és a porták tisztaságát, rendezettségét értékelő
bizottság.
Annak érdekében, hogy városunk még szebb, még virágosabb, még rendezettebb legyen, ebben az évben is meghirdetjük a “Virágos, tiszta porta” mozgalmat, melyben
részt vehet valamennyi veresegyházi lakos, akinek szép,
tiszta és rendezett a portája.
Önkormányzati képviselőkből lelkes önkéntesekből és a
város főkertészéből kialakított bizottság járja be az egész
várost, és egységes elvek alapján kiválasztja az elismerésre érdemes portákat.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt évek során
már részesültek elismerésben és 2014-ben is virágos,
tiszta a portájuk, ebben az évben oklevelet vehetnek át a
záróünnepségen munkájuk elismeréséül.
Azok az ingatlantulajdonosok akik 2014 évben először
kerülnek díjazásra, aze előző évekhez hasonlóan egy Kun Éva keramikus művész mintája alapján készült - házfalra erősíthető emlékplakettet és elismerő oklevelet vehetnek át.
Az értékelő bizottság május- szeptember közötti időszakban a város bejárasa alkalmával irja össze az elismerésre
érdemes portákat, ingatlanokat.
Az elismerések átadására várhatóan az év végén kerül sor.
A pontos időpontról minden érintettek külön értesítünk.
Veresegyház, 2014 április 16.

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

Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 12.

OKMÁNYIRODA

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-18 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

JÁRÁSI GYÁMHIVATAL

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 692- 695
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 13-17.30
Szerda: 8-12 és 13-16.30
Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A 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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Csökkenőben a bűncselekmények száma
Veresegyház képviselő-testülete május 20-i ülésén a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolókat tárgyalt meg, amelyek a 2013. évi adatok
alapján készültek. A rendőrőrs mellett beszámolt
tevékenységéről a Városőrség, a polgárőrség, a
mezőőrség és a közterület-felügyelőség is. Mindegyikük összegzésében közös jellemző, hogy a
bűncselekmények számának csökkenésével nem
elégednek meg: további összefogást, hatékonyabb fellépést ígérnek a lakosság biztonságérzetének növeléséért.
Mint dr Bozsó Zoltán dandártábornok, a gödöllői rkp. vezetője elmondta, az elmúlt évben Veresegyházon 40 százalékkal csökkent a bűnesetek
száma, ám felhívta arra is a figyelmet, hogy a
nagy mértékű javulás nem jelenti azt, hogy nincs
már tennivalója a rendőrségnek. További javulás érhető el a nagyobb közterületi jelenléttel, a
városi és civil szervezetek összefogásával, tevékenységük összehangolásával. Felhívta a figyelmet, hogy míg a bűncselekmények száma kevesebb, a baleseti helyzet nem ad okot nyugalomra:
tavaly 5 súlyos és 13 könnyű személyi sérüléssel
járó közúti baleset történt, a csak kárral járó esetek száma azonban sokkal magasabb.
Mindez amiatt történhet, hogy Veresegyház lényegében „átjáróház”, nagy az átmenő forgalom,
illetve a térségben élők nagy része is ingázik a
munkahelyére. A rendőrség megköszönte az önkormányzat munkájukat támogató hozzáállását,

és egyben azt is bejelentette, hogy hamarosan
újabb két fővel gyarapszik a városban szolgálatot
teljesítő rendőrök száma.
A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén
regisztrált bűncselekmények kimutatása az illetékességi területen lévő hat településen.
Veresegyház
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Az összes bűncselekmény a Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén 2013. évben: 714.
A Városőrség Veresegyház területén működik az

Pályázatok
Tízmilliós visszatérítendő támogatás, ÖNERŐ nélkül

Kedvezményes forráslehetőség állandó, fix 3,9 % kamattal, induló-, kezdő-, működő vállalkozásoknak !
A hitel célja, hogy azon mikro és kisvállalkozásokat támogassák pénzügyi
segítségnyújtással és tanácsadással, ahol a mikro és kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni.
Ki igényelheti és hogyan lehet igényelni a hitelt?
Ha Ön most indítja be vállalkozását, vagy már megkezdte azt, vagy már
több éve működik a vállalkozása, akkor a hitel teljes futamidejére vonatkozó
üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania.
Mi a hitel célja?
A hitel célja ingatlanvásárlás, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt
infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, gépek, berendezések, eszközök
és más beruházások pl. immateriális javak, akár franchise know-how finanszírozása stb. illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása.
Kizárólag forgóeszköz finanszírozására is igénybe vehető. NEM szabad felhasználású hitel !
Mennyi lehet a hitel összege?
A hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
Mennyi a hitel futamideje?
A hitel futamideje 3 millió forint hitelösszegig, valamint kizárólag forgóeszköz finanszírozás esetén három évig, 3 - 10 millió forint hitelösszegig
maximum 10 évig terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előrejelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében.
Mennyi saját erő szükséges?
A saját forrás mértéke 0%.

nak igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett
számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el, melyek szá mlaösszesítőben
rendszerezve, a másolatokkal együtt az eredeti példányok bemutatása mellett fogadhatók be.
Mennyi a türelmi idő a tőketörlesztésre?
A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő max.12 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.
Kell valamilyen biztosítékot felmutatni?
A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra, értékbecsült ingatlan fedezet
mellett, terhelési és elidegenítési tilalom bejegyzése után. A biztosítéknak
legalább a hitelösszeg 140-160 százalékát kell fedeznie. Nem baj, ha van
már hitel az ingatlanon, ha tovább terhelhető és a bank hozzájárul ehhez.
Mennyi a kamat és hogyan kell azt fizetni?
A hitel kamata a teljes futamidő alatt állandó 3,9 %. A kamat havonta fizetendő.
Van-e valamilyen egyéb költség pl. jutalék, költségek, díjazás?
Semmiféle további jutalék, adminisztrációs költség, díjazás nem kerül felszámításra.

Mennyi időn belül kell a hitelt felhasználni?
A hitelt a jóváhagyástól számított két hónapon belül fel kell használni, amely
kérelemre meghosszabbítható.

Mik a folyósítás feltételei?
A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz
kapcsolódó valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik a hitel 100%-ának előfinanszírozásával a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett. A folyósítás az Országos Mikrohitel Alap
számláról történik.

Hogyan történik a folyósítás és az elszámolás?
A hitel 100%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításá-

A pályázati hírek az Arundo Kft. segítségével jutnak el Olvasóinkhoz.
www. arundo.hu
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Önkormányzat megbízásából, létszáma jelenleg 7
fő, feladatai a következők:
- Szükség és lehetőség szerint folyamatos 8, ill.
12 órás nappali, egy héten három alkalommal
16, illetve 24 órás jelenlét Veresegyház területén járőrszolgálatban,
- Igény esetén közös járőrözés a veresegyházi
rendőrőrs rendőreivel,
- Személyes kapcsolattartás a város lakóival,
- Felkérésre önkormányzati tulajdonban lévő objektumok, ingatlanok, területek őrzése,
- Önkormányzati és egyéb, nagyobb létszámot megmozgató városi rendezvények zavartalan lebonyolításának biztosítása,
- Közreműködés a piaci árusítás, az árusok és a
vásárlók biztonságának megőrzésében.
A rendőrőrs vezetőjének szakmai irányítása mellett a Városőrség javaslatot tett a városi térfigyelő
és rendszámfelismerő kamerarendszer fejlesztésére, ill. kiépítésére, amelyet az önkormányza
ti képviselő-testület jóváhagyott. A kivitelezési
munkálatok a közeljövőben elkezdődhetnek. A
kamerarendszer igény szerint bővíthető, ill. lehetőséget ad a környékbeli települések hasonló
rendszereinek összekapcsolására.
A város kedvező közbiztonsági helyzetének
megőrzése, a lakosság biztonságérzetének lehetőségek szerinti magasabb szinten történő fenntartása érdekében azonban szükség van a Városőrség fejlesztésére, ugyanis a jelenlegi létszám, a

szervezettség, a kiképzettség és a technikai feltételek nem elégségesek ezeknek a feladatoknak
a teljes körű ellátásához. A fejlesztést indokolja
az is, hogy a város fejlődése valószínűleg a turistaforgalom megnövekedésének irányába hat, ez
bizonyos időszakokban a városban tartózkodók
számának jelentős megemelkedését okozza, ami
pedig együtt járhat bizonyos közbiztonsági problémák kialakulásával, amelyekre célszerű előre
felkészülni.
A Veresegyházi Polgárőr Egyesület tavaly is sikeresen biztosította Veresegyház Város Önkormányzata, valamint a település társadalmi szervezetei, egyesületei által szervezett rendezvényeket,
ünnepségeket. Ezen kívül a Polgárőrség kivette
részét a város közbiztonságának megtartásából,
balesetek, tűzesetek, káresetek helyszínének, a
kármentés zavartalanságának biztosításából, továbbá bűnmegelőzési feladatokat látott el és segítséget nyújtott a Veresegyházi Rendőrőrs járőrtevékenységében is – derült ki Pethő Attila, az
Egyesület vezetőjének beszámolójából.
A polgárőrök tavaly is többször járőröztek együtt
a rendőrséggel: ezzel a rendőrőrs jelentősen javítani tudta a közterületi jelenlétét, valamint a rendőröknek lehetőségük nyílt szolgálataik rugalmasabb megtervezésére is.
A 2013-as évben az Egyesület másik fő feladata
a bűn- és baleset megelőzés volt, melyet részben
jól látható, demonstratív jelenléttel, részben pedig

Közbiztonsági nap Erdőkertesen
Az első Erdőkertesi Közbiztonsági Nap május 17-én a Szent István Parkban
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Gödöllői Rendőrkapitányság és a
Veresegyházi Rendőrőrs munkájának bemutatása, a lakosság – és főleg a

A hónap témája

kevésbé látványos, bűnmegelőző járőrszolgálattal
igyekeztek elérni.
Pásztor Béla Polgármester Úr megköszönte valamennyi, hivatásos és civil szervezet munkáját,
amellyel hozzájárulnak az itt élők biztonságérzetének növeléséhez. Elmondta, hogy a még jobb
közbiztonság érdekében a város vezetése szeretné
tovább fejleszteni a Városőrséget, elsőként egy
újabb autó vásárlásával a testület részére. Azt is
kiemelte, hogy ha eljön az idő, hogy Veresegyházon is rendőrkapitányság létesüljön, a város
vállalja ennek összes feltételét, az épület, az eszközök, a járművek biztosítását is.

A hónap híre

Segítettek az iskola rendőrei
A galgamácsai Fekete István Általános Iskolában május 23-án délelőtt az Iskolarendőrök átnézték a biciklivel érkező gyerekek kerékpárjait, ellenőrizve, hogy a járművek megfelelnek-e
a műszaki üzemeltetési feltételeknek, a kerékpáros közlekedés követelményeinek.
Ez az alkalom nagyszerű lehetőséget nyújtott
arra, hogy a kerékpárosok már gyermekkorban megismerjék a kerékpározás szabályait,
annak lehetséges veszélyeit, így remélhetően
a megszerzett ismeretek és beidegződések a
későbbi évtizedekben is meghozzák a pozitív
hatásukat.

gyermekek – tájékoztatása a rendvédelmi munka folyamatairól, különböző
fázisairól. Mindez sok játékos – és komoly – verseny, vetélkedő, és érdekes
bemutatók sorozatával zajlott a községi parkban és a körülötte levő parkolókban.
A jó hangulatú szabadtéri rendezvényt a közepén sajnos egy hosszan tartó
eső megszakította, de a sátrak alatt a kitartó érdeklődők számára folyamatos
volt a bemutató. A legtovább a „fegyver-sátor” munkatársai bírták a „kiképzést”, az ő eszközeik nem károsodtak az esőben sem, míg az ujjlenyomat-vétel és a hasonló, nedvességre érzékeny alapanyagot használó foglalkozások
abbamaradtak.
Délután két óra tájban, ahogy szűnt a zápor, a „rendőrkutyák” bemutatója
osztatlan sikert aratott a felnőttek és a gyermekek körében, a kitartóan itt
maradó közönség nagyon élvezte a fegyelmezett és jól kiképzett kutyák és
gazdáik gyakorlatait.
Az UTE-Erdőkertes Judo Klub bemutatója már az edzőteremben folytatódott, mivel a szőnyegeket a vízben úszó téren nem lehetett letenni, s így az
időjárás szeszélyeitől biztonságban, az épületben zárhatták az első Közbiztonsági Nap programjait. Reméljük, jövőre kegyesebb lesz az idő hozzánk.
A versenyek nyertesei a következő havi Erdőkertesi Naplóban lesznek olvashatók. A dr. Pásztor László polgármester által a legaktívabb iskolai osztály számára (az iskolai osztálykiránduláshoz) felajánlott 50.000.-Ft-.ot az 5.
b. osztály nyerte, osztályfőnök Tóth Mária. Gratulálunk minden nyertesnek
és minden résztvevőnek, és köszönjük a rendőröknek a remek napot!
(Pallag Katalin)

Hogyan védekezzünk, ha megtámadnak

Felvonultak a tűzoltók is

Kutyás bemutató az eső után

Ismerkedés a rendőri munkával
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Gazdaság
A hónap híre

Innovációs központ létesül Szentendrén

Kutatási, oktatási és innovációs együttműködési megállapodást írtak alá
2014. május 21-énSzentendrén a Szent István Egyetem és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft vezetői. Az együttműködés
keretében létrejövő innovációs központnak része lesz az a közel zéró kibocsátású mintaház park, amelynek az építése nemzetközi példák figyelembe
vételével és széles körű vállalkozói együttműködéssel szintén idén kezdődik.
Az ÉMI jelentős sikereket ért el a közvetlen Európai Uniós forrásokból megvalósuló konzorciális nemzetközi kutatások területén, és ebben az Egyetemmel való együttműködés további távlatokat nyit.
A Szent István Egyetem széles körű kompetenciával rendelkezik a mélyépítési és infrastrukturális beruházások területén, a tűzvédelemben végzett
elméleti és gyakorlati képzései jelentősen hozzájárulnak a hazai hatékony
és biztonságos építési környezethez. Az ÉMI -SZIE együttműködés ezért az
összes építőipari szereplő számára eredménnyel kecsegtet.
A megállapodás aláírásán jelen volt Hízó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért,
klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár
is, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nevében a megállapodást szükségesnek, fontosnak és hasznosnak ítélte. A Minisztérium a megállapodásban
kiemelt területeket stratégiai jelentőségűnek tekinti; az Egyetem és az ÉMI
együttműködése az infrastruktúra modernizációját eredményezheti, élhetőbb
épített környezetet és gazdasági lehetőséget is jelent.
Dr. Sárközi Károly, az ÉMI vezérigazgatója a megállapodást új mérföldkőnek értékelte az ÉMI szentendrei Ipari Park megújulása szempontjából. A
tudásközpont központi irodaépülete tavaly került átadásra, a 2014-ben induló laborfejlesztések már a megállapodás jegyében, összehangoltan, az egyetemmel közösen történnek mintegy másfél-két milliárd Ft értékben.
Dr. Matolcsy Károly, az ÉMI tudásközpont igazgatója kiemelte az energiahatékony és környezetbarát technológiák üzleti alapon történő bevezetésének, a megújuló energiaforrások integrált építészeti alkalmazásának és a
smart megoldások elterjesztésének fontosságát, melyek az együttműködés fő
területeit is jellemzik. A fejlesztések során nagy hangsúly kerül az akadálymentes hozzáférésre, az integrált infrastruktúra-fejlesztésre és a megelőzésre
koncentráló katasztrófavédelemre.
Dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a megállapodásból az oktatás, valamint a hallgatók is profitálni fognak, hiszen a
partnerek közös alapokon fejlesztett laboratóriumi vizsgálati háttere az építőipari innováció szükséges feltétele. A gödöllői központú Egyetem a megállapodás során a vidékfejlesztési feladatok integrálását is tervezi.
Üdvözölte a megállapodást Dr. Dietz Ferenc, a város polgármestere is.
Szentendre jelentős fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban, amiből
kiemelhető az ÉMI-vel közösen elnyert PIME’S CONCERTO európai uniós
támogatású városfejlesztési program. Az innovációs központ új munkahelyeket, vonzási potenciált jelent a tudásközpontú vállalkozások számára, akiknek Szentendre szívesen ad otthont. Az ÉMI – SZIE együttműködés kapcsán
az egyetemi oktatók és hallgatók megjelenésével a város régi vágya teljesül.

Minden, ami a nyárelőn kell
A nyári szezonra való felkészülés zajlik ezekben a napokban a térségi
CBA üzletekben: különösen innivalók tekintetében bőséges a kínálat, és
az akciós termékek sora is. Különféle ásványvizek, üditők, sörök között
válogathatunk, sok esetben rendkívül kedvezményes áron.
Teljes gőzzel beindult a zöldség- és gyümölcsszezon is, hiszen a jó idő
beköszöntével szépen érnek a vitamindús finomságok a hazai termelők
kertjeiben, és már nem jelent különleges csemegét az asztalon a friss zöldség vagy az idénygyümölcs. A paradicsom kilója 300 forint körül mozog
május vége felé, a lecsónak való paprika kilogrammonként 500 forint alatt
kapható, az újburgonya is régen volt már ilyen olcsó ebben az időszakban,
amikor is a 179 forintos kilogrammonkénti csúcsárról szinte naponta esik
az ára lejjebb. A CBA szokásos gyümölcsvásár- akciójában lassan már
lezajlik az idei első gyümölcs, az eper árusítása is.
Nemcsak az első zöldségek és gyümölcsök jelentenek újdonságot a boltokban: az üzletlánc ürömi húsüzeméből saját készítésű pácolt húsféleségek
és grillkolbászok érkeznek folyamatosan a térségi üzletekbe. Ahogyan a
füstölt termékek esetében már megszoktuk, az idei grillszezon előkészített
finomságai is a CBA saját termékei ezentúl.
A kerti főzésekhez, bográcsozásokhoz május végén a marhalábszárt kínálják még kedvezményes áron, de számíthatunk még a szezonban hasonló
akciókra az egyéb húsféleségek körében is.
Különösen a CBA Szada Centerre érdemes figyelni, és
éppen június 14-15-én – ekkor ünnepli ugyanis megnyitásának 7. évfordulóját az üzletház! Az alkalomból
a szokásos születésnapi meglepetésekkel várják a vásárlókat, lesznek étel-és italkóstoltatások, rendkívüli akciókkal, és ezen a két napon a CBA sztárséfje,
Kovács Lázár készíti ismét az ebédet a vásárlóknak,
melyre mindenkit szívesen látnak, aki éppen arra jár
vásárolni….

Friss zöldség minden mennyiségben

Mikrokontroller klub indul az Erdőkertesi Faluházban!
2014. május 9-én 18 órakor újra elindult a korábban Robotépítő szakkör néven futó rendszeres
foglalkozásunk.
Azért döntöttünk a névváltoztatás és a klub jellegű forma mellett, mert ezúttal nem egyetlen készülék megépítését tűzzük ki célul, hanem várjuk
a résztvevők egyedi elképzeléseit is.
A foglalkozások során először megismerkedünk
olyan építőelemekkel – ha úgy tetszik, építőkockákkal – amelyekből a későbbiek során egymás
ötleteinek felhasználásával olyan készülékeket
hozunk létre, amelyek nem csupán játék célra
használhatók, hanem olyan feladatokat bízhatunk
rájuk, mint pl. lakásunk, értékeink védelme (riasztó), növényeinkről való gondoskodás távollétünkben is (öntöző automatika), programozható
intelligens termosztát, napkollektor vezérlő, lakás
automatizálási feladatok stb.
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A lehetőségeknek csak képzeletünk (és a pénztárcánk) szab határt.
A foglalkozásokon megismerkedünk az elektronika legfontosabb fizikai mennyiségeivel, építőköveinek működési elvével, diszkrét és integrált
áramkörökkel. Alapismereteket tanulunk meg a
mikroprocesszorok, mikrokontrollerek működéséről, elsajátítjuk programozásuk alapjait.
Kísérletet teszünk olyan komplex feladatok megoldására, amely internetes technológiák alkalmazásával lehetővé teszi, hogy okostelefonunkkal
kaput nyissunk, bekapcsoljuk a bejárati világítást,
lekérdezzük a pillanatnyi hőmérsékletet, vagy válaszoljunk a kaputelefonnál álldogáló postásnak.
Kinek ajánljuk a klub látogatását?
Annak,
- aki elmúlt tizenkettő de még nincs kilenc		 venkilenc;

- akinek az alkotó munka örömet okoz;
- aki nincs, nem volt, nem is lesz felmentve
		 matekból és fizikából;
- aki minden körülmények között betartja a
balesetvédelmi előírásokat;
- aki elfogadja a klub alapszabályát.
A klubfoglalkozások látogatása elsősorban a
tagság részére biztosított.
A tagdíj diákoknak, munkanélkülieknek
1300.-Ft, keresőknek 2000.-Ft havonta.
Alkalmi belépő 600.-Ft.
Ez az összeg tartalmazza a közösen használható
eszközök (1 db labor tápegység, 1 db oszcilloszkóp, multiméterek, 10 db Linuxos számítógép,
10 db Raspberry-Pi, 10 db próbapanel, különböző mikrokontrollerek és mikrokontroller kártyák,

Épül a körforgalom
A CBA Veres Center előtti útszakaszon javában
épül már a körforgalom, ami, ha elkészül, biztonságosabbá és gördülékenyebbé teszi majd a
forgalmat az üzlet – a hamarosan megépülő új,
nagyobb üzletház – környékén. Bár az építés miatt a Budapesti út egy szakaszát lezárták, a CBA
Center jól megközelíthető maradt az ismert kerülő utakon, a Misszió felől, illetve a szervizúton a
cukrászda felől. A vevők parkolását az átmeneti
időszakban a bolttal szomszédos telken kialakított ideiglenes parkolóval igyekeznek megkön�nyíteni.

Kultúra
Erdőkertesi Faluház és Könyvtár

Júniusi programok
Június 22-ig megtekinthető a SZÉP MAGYAR
KÖNYV - Magyar Könyvillusztráció a XX. sz.
elején – kiállítás Csontó Sándor művelődéstörténész gyűjteményéből - A belépés díjtalan!
június 6. (péntek) 15.00 óra
A SZÓ-FOGADÓ ISKOLA ballagási ünnepsége
június 6. (péntek) 18.00 óra
BEVEZETÉS A NEUROMUZIKOLÓGIA
ALAPJAIBA
Nyelv – Agy – Zene, IV. rész - Előadó: Papp
István - A belépés díjtalan!
Június 14. (szombat)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Tájékoztató plakátokon! - A belépés díjtalan!

Alakulóban a körforgalom
A Budapesti út mentén, a körforgalomnál hamarosan felépülő új CBA üzletházban üzlethelyiségek KIADÓK! Az üzlethelyiségek előszerződéssel bérelhetők, 30-100 négyzetméter
alapterületig, igény szerint kialakítva. Érdeklődni lehet a 36 30 519 2783-as telefonszámon.

MEGHÍVÓ
Csomádon június 21-én kerül sor a település
hagyományos falunapi rendezvényére. A községi sportpályán ezúttal is színes programok,
vetélkedők, kulturális csoportok bemutatói,
színpadi műsor fogadják a helybélieket és a
Kistérségből érkező érdeklődőket.
Részleteket a www.vkisterseg.hu honlapunkon
közlünk majd.

valamint az ezekhez szükséges programozó eszközök), továbbá a helyiség és az intézményi infrastruktúra használatának költségeit, valamint a
zsíroskenyér, lilahagyma, tea árát.
Kellő számú, aktív klubtagsággal CO2 hegesztő,
plazmavágó, esztergagép, marógép használathoz
is hozzájuthatunk.
Saját laptop használatára természetesen lehetőség
van. Internet hozzáférést a klubfoglalkozások ideje alatt WiFi-n vagy kábelen keresztül biztosítunk.
A megépítendő eszközökhöz az alkatrészeket
mindenki saját maga finanszírozza, de igyekszünk
kihasználni az együtt vásárlás lehetséges előnyeit.
Az első foglalkozásra belépődíj nincs!
Bővebb információ és jelentkezés:
Tóth János Péter, +36 20 5398805,
tjp@robotond.hu

Június 14. (szombat) 15.00
ULTI-KLUB
Június 15. (vasárnap) 15.oo órától
Az OROSZLÁNOS JÁTSZÓTÉR avatása (A
műsor plakátokon és a honlapokon!)
Helyszín: a Hév - Villamos utca közötti terület
A belépés díjtalan!
Június 22. (vasárnap) 17.00
NOSZTALGIA KLUB
Belépés klub-tagságival
KulTúra TÁBOR június 16-20.
Programterv:
Hétfő: Pilisborosjenő, „Egri vár”-túra, és a
Pesti Vigadó – hajózás a Dunán
Kedd: Füvészkert, Nemzeti Múzeum, Pál utcai
fiúk grundja, -hajózás a Dunán
Szerda: Vácrátóti arborétum és a Váci Ártéri
Tanösvény;
Csütörtök: Séta a Veresegyházi-tavak körül a
tanösvényeken
Péntek: Margita-túra - táborzáró
Részvételi díj: 9.000.-Ft/fő
A díj helyközi- és helyi menetdíjat, túra- és
foglalkozásvezetést, továbbá belépődíjakat
tartalmaz. - Étkezés nincs benne! A jelentkezés
határideje: június 5.
HONISMERETI, TERMÉSZETISMERETI
ÉS TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR
2014. JÚNIUS 23-27-IG
Az Aggteleki Nemzeti Park területén, a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) támogatásával
Részvételi díj: 17.000.-Ft/ fő (10-18 éves gyermekek számára)
A JELENTKEZÉSKOR A SZÁLLÁS LEFOGLALÁSA MIATT 5.000.- FT ELŐLEGET
KELL BEFIZETNI!
AZ INTÉZMÉNY JÚNIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 9-IG ZÁRVA VAN. KIVÉTEL:
JÚLIUS 14-18-IG ÜGYELETI NYITVA
TARTÁS ( + a táborok) Naponta 8.oo-16.oo)
JÚLIUS 18-20-IG FALUNAPOK – KULTURÁLIS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK
(műsorok külön programfüzetben és a honlapokon!)

2014. JÚLIUS 19. (SZOMBAT)
A Sportpálya melletti területen (Béke utca 3.):
II. ERDŐKERTESI LOVAS KUPA AZ
ERDŐKERTESI SE SZERVEZÉSÉBEN
JÚLIUS-AUGUSZTUS TÁBORI
ELŐZETES:
NÉPTÁNC- és KÉZMŰVES TÁBOR
2014. július 14-18-ig
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR július 14-18-ig
Szakmai vezető KOVÁCS ÉVA
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.
KÉZMŰVES, PATCHWORK
(TEXTIL)
TÁBOR (felnőtt!)
2014. augusztus 21-23.
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést tartalmaz. Tervezett program: textilfestési technikák, nyári táska varrása, takaró/terítő készítése,
rátétes párna varrása
Jelentkezni lehet a Faluházban június 20-ig
FELHÍVÁS!
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősorban a saját rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek
megkönnyítsük a programjaink látogatását.
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul a Faluházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. Elméleti foglalkozások ősszel és tavasszal
6-6 alkalommal, csütörtökön 18.o-20.oo-ig.
Terepgyakorlat ősszel és tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmegosztással. A
tanfolyam minimum 10 fő részvételével indul.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza).
***
BioPont klub indult májusban a Faluházban,
amely a környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzi ki célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól-tanulás módszerét alkalmazzuk. A havi rendszerességű foglalkozások
mellett célzott természetjárást is tervezünk, pl.
gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrát, továbbá
gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények
feldolgozását. - A részvétel díjtalan!
***
Mikrokontroller klub indult a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör
építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Várjuk péntekenként este hatkor a 12-99 éves korú, műszaki
érdeklődésű hölgyeket és urakat. Bővebb információ a Faluház honlapján!
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Kultúra
A GÖDÖLLŐI MOZI MŰSORA
1 hét június 5-11.
15.30, 18.00
DEMÓNA 3D
szinkronizált amerikai fantasy 135 perc
Fsz: Angelina Jolie, Elle Fanning
Korhatár: 12
20.30
A HOLNAP HATÁRA 3D
szinkronizált amerikai akció sci-fi
Fsz: Tom Cruise, Emily Blunt, korhatár: 12

Bill Cage katona, de eddig elkerülte a veszélyt - pedig
az emberiség egy űrből érkezett, könyörtelen fajjal vív
hosszú, elkeseredett háborút. Amikor váratlanul mégis
bevetik gyors és kegyetlen hősi halált hal. Azután feltámad, és újra harcba indul. És újra, és újra, és újra.
A földönkívülivel való közvetlen érintkezés időhurokba
sodorta, és ő kénytelen számtalanszor végigélni ugyanazt a pokoli küzdelmet, hogy azután újra alul maradjon.

2. hét

3. hét június 19 - 25
14.00 16.15 18.30
ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film
105 perc, előzetes korhatár: 6

Hablaty körül mindig történik valami izgalmas. Egyre
magasabbra, egyre messzebb merészkednek, olyan tájakra jutnak, ahol nem járt még viking.Így fedeznek fel
egy titkos jégbarlangot, melyben több száz idomítatlan
sárkány fészkel. A tűzköpő fenevadaktól Hablaty nem
ijedne meg, ám a barlang őre, a titokzatos sárkánylovas már komolyabb ellenfélnek tűnik. Hablatyék miatta
keverednek bele életük legnagyobb háborúságába.

20.30
HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE
szinkronizált amerikai vígjáték

fsz: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam
Neeson, korhatár:16
Június 26 – Július 2
11.00 16.00
ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film
105 perc, előzetes korhatár: 6
13.00 18.00 21.00
TRANSFORMERS: A KIHALÁS KORA 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció
Fsz: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor
előzetes korhatár: 16

A nagysikerű sorozat vadonatúj része, a főszerepben
ezúttal Mark Wahlberg, a rendezői székben továbbra
is Michael Bay.

június 12 – 18

15.30
DEMÓNA 3D
szinkronizált amerikai fantasy 135 perc
Fsz: Angelina Jolie, Elle Fanning
Korhatár: 12
18.00 20.00
HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE
szinkronizált amerikai vígjáték
fsz: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam
Neeson, korhatár:16

Miután Albert kihátrál egy pisztolypárbajból, szeszélyes barátnője elhagyja őt egy másik férﬁért. Amikor
egy titokzatos, gyönyörű nő lovagol be a városba, segít
hősünknek megtalálni a bátorságát, és közben egymásba szeretnek. Ám amikor a nő férje, a hírhedt bandita
bosszúszomjasan megérkezik, a farmernek próbára kell
tennie újdonsült bátorságát.

13.30 (CSAK 14-15-én vetítjük!)
VIOLETTA: A KONCERT
feliratos argentin koncertfilm 90 perc
Fsz: Diogo Morgado, Amber Rose Revah
Korhatár: kn

A Disney Csatornán már a harmadik évadát kezdi a
rendkívüli népszerűségnek örvendő, Violetta című
énekes-zenés tévésorozat, amely az adó első európai
és latin-amerikai koprodukcióban gyártott alkotása.
Mivel a sorozatban elhangzó dalok több országban
is népszerűbbek olyan előadók slágereinél, mint Katy
Perry vagy Lady Gaga, elkészült egy exkluzív 90 perces koncertﬁlm is, amely a zenét és a táncot helyezi a
középpontba.

KÖZMEGHALLGATÁS
ŐrbottyánVáros Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014. június I l-én (szerdán)
18:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart,
amelyre várják
ŐrbottyánVáros valamennyi lakosát.
Az ülés helye: Kvassay Jenő Általános
Iskola aulája
Az ülést vezeti: Cserepka András polgármester
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NAPlREND:
1. Tájékoztató az önkormányzat elmúlt 4 év
beruházásairól, fejlesztéseiről
2. A közszolgáltatást nyújtó szervezetek
beszámolója
3. Lakossági észrevételek, javaslatok

MIRE JÓ?

Allergia, alvászavar, asztma, bőr-, májbetegség,
cukorbetegség, csont-és sebgyógyulás, csontritkulás,
depresszió, fülzúgás, szédülés, ízületi gyulladás,
magas vérnyomás, Parkinson kór,
potenciazavar, reuma, sportsérülések, SM
SZÉP-kártya, egészségpénztár elfogadóhely

Hívjon most: 06 70 424 0016

Környezetvédelem

Kiváló a veresegyházi Tóstrand vize!
Kiváló minősítést kapott a Hévízi Tófürdő, a veresegyházi és az orfűi strand, a dunavarsányi Rukkel-tó
és a Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdő is.
A hazai természetes fürdőhelyek 95 százaléka kiváló, illetve jó besorolást kapott az Országos Környezet-egészségügyi Intézet (OKI) friss összegzése szerint, azonban három strand vízminősége a kifogásolt kategóriába került – közölte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ).
A nagyobb tavak közül a Balatonon, a Velencei-tavon, a Fertő-tavon és a Tisza-tónál található fürdőhelyek túlnyomó többsége kiváló minősítést kapott, továbbá a Duna évek óta javuló vízminősége
lehetővé tette, hogy a folyó főágán is fürdőhelyet jelöljenek ki Gödnél.
A kifogásolt fürdőhelyek a Tisza mentén, Gergelyiugornya szabadstrandján, valamint a Kettős-Körös
mentén, a Szanazugban, a dobozi és a gyulai oldalon találhatók.
A tájékoztatás szerint az idei adatközlés az első, amely már mindenben maradéktalanul megfelel az
Európai Unió elvárásainak és az uniós értékelési rendszer alapján történt, közölte az ÁNTSZ, hozzátéve, hogy egy strandot általában négy alkalommal vizsgálnak egy szezon alatt, nyitás előtt, és a nyár
folyamán havonta egyszer.
A szabadvízi fürdővizek esetében a vízmintavétel mellett a helyszínen szemrevételezik, hogy a víz
felületén van-e darabos vagy úszó szennyeződés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív
hínárosodás. A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett, allergén
toxinokat termelő baktérium elszaporodása.
A besorolás szerint kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt minősítést kaphat egy szabadvízi fürdőhely.
Az OKI közzétett listája szerint többek között jó minősítést kapott Fadd-Dombori három strandja, a
soproni Tómalom-fürdő, a Szelidi-tó és a soltvadkerti tóstrand is.
Az ÁNTSZ ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem
javasolt, mert ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiéniai feltételei
nincsenek meg. A közegészségügyi veszélyeken túl sok esetben a balesetveszély miatt is tilos a fürdés.
A tisztiorvosi szolgálat közleményében arra is figyelmeztet, hogy a természetes fürdőhelyeken, különösen a folyóvizekben a vízmélység hirtelen változása és a sodrás is veszélyes lehet, továbbá minden
esetben kerülni kell a felhevült testtel történő hirtelen vízbeugrást.

VÁROSTAKARÍTÁS
Április végén, a Föld Napja alkalmából ismét összefogtak Veresegyház civil szervezetei, hogy kitakarítsák a várost. Több helyszínen folyt a munka, hogy a zöld területeken összegyűlt, sok esetben
szétdobált hulladéktól megtisztítsák a lakókörnyezetet. A szemétszedési akciót sok éve a Civil Kör
tagsága indította el, akik – mint mindig – részt vettek a szervezésben, és a munkából sem maradtak
ki: ezúttal is a tavak környékét tisztították meg.

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

•

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?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
A Civil Kör tagjai indulás előtt

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

Várostakarítás Veresegyházon, a Föld Napja alkalmából

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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Ha szeretsz játszani, mozogni, szívesen alkotsz, és
ha kíváncsi vagy…itt a helyed!

Angol sportos tábor: június 23-27. / 24.500,-Ft– Gellér Katalin 06-20/400-9885

is!
égén
v
t
é
h
Akár

Sportos napközi tábor: július 07-11. / 18.500,-Ft – Horváth Réka 06-30/837-1106
Görög tábor: július 14-18. / 18.500,- Ft – Kovács Adrienn 06-30/378-9463
Lovag tábor: július 21-25. / 22.900,-Ft – Vanda Mariann 06-20/397-7529
Felfedező tábor: július 28- aug. 01. / 18.500,-Ft – Rencz Máté 06-30/821-5895
Lovag tábor: augusztus 04-08. / 22.900,-Ft – Vanda Mariann 06-20/397-7529
Hawaii Hula tábor: augusztus 11-15. / 18.500,-Ft – Nagy Ágota 06-30/284-3367

Helyszín, időpont, jelentkezési lap, kapcsolat:

2112 Veresegyház, Sportföld u. 1., hétfőtől péntekig, 8- 17 óráig.

tel: 06-28/ 630-783,
veresiwaldorf@gmail.com

06-20/ 39 77 529
www.veresiwaldorf.hu

Szeretettel várjuk a jelentkezőket osztályainkba a
fenti elérhetőségeken!

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)

• 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)

Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a Vargabetű az
interneten is elérhető!

vargabetukonyvesbolt.hu
Vargabetű Könyvesbolt | Facebook WebShop
Mostantól kényelmesen, akár otthonról is
megrendelheti kedvenc olvasmányát.

Webáruházunkban akciós áron
vásárolhat!
Veresegyház területén 5000.- vásárlás
felett ingyen kiszállítjuk a
megrendeléseket!
A megrendelések átvevőhelye: Veresegyház 2112.
Fő út 45-47. Innovációs Központ Vargabetű
Könyvesbolt telefonszám: 06 28 389 042

A felsoroltakon kívüli igények esetén (pl. diagnosztikai vizsgálat,
korai fejlesztés, Ayres-terápia stb.) is rendelkezésre állunk.

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

APRÓHIRDETÉS
Jelentkezés és további információ:

ELADÓ
Egy hely ahol egy hét alatt megismerheted a lovakat, lovagolhatsz és angolul is tanulsz játék közben! Őrbottyán és Veresegyház közöt elhelyezkedő
lovardánkban idén nyáron ismét lovas-angol táborokat indítunk. Annak
érdekében, hogy mindenki számára emlékezetes és élvezetes napokat
tölthessünk el együtt a napi kétszeri lovaglás mellett sok más program
lehetőség is várja a gyerekeket.
ismerkedés a lovakkal (nagylovak és pónik is)  lovak és szerszámok ápolása (csutakolás, ló fürdetés, trágyázás, etetés)  lovaglás, póni lovaglás, lovastorna, lovaskocsikázás 
napi 2x45 per angol tanulás  kisállat simogató (nyuszi, csirke, kacsa, törpekecske, törpemalac..)  foci, kosár, ping-pong, trambulin..stb  rossz idő esetén kézműves foglalkozások, rajzﬁlmek a kis házban
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Eladó fém, kürtős konyhai pára/szagelszívó, a
bolti ára töredékért. Nagyon kevés ideig volt
használva, újszerű állapotban van.
Érdeklődni: 36 30 468 6686

Visszatekintő
Néptánc és autócsodák
2113 Erdőkertes Fő út 112.

Veresegyházon május elsején ismét együtt szórakozott a város apraja-nagyja a Fenyvesben megrendezett majálison. Az ünnepi hosszú hétvége másik érdekessége a Medveotthon területén megrendezett Amerikai autós és motoros találkozó volt, ahol valódi
ritkaságokkal találkozhattak az érdeklődők.

Tel: 28/595-066; Tel/Fax: 595-065; 595-067
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu www.erdokertesfaluhaz.hu

ISMÉT BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
kibővítve kamasz- és felnőtt ruhákkal

a Faluházban

2014. május 31-én
9.oo-12.oo-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
május 23-ig, a helyszín biztosítása érdekében.

A vásárlókat is sok szeretettel várjuk! :-)

Veresi Majális néptáncosokkal a Fenyvesben

Veresegyházon
a Kippkopp Játszóházban
Június 16-tól augusztus 15-ig
heti turnusokban
22.000 Ft/fő/ hét
Négyszeri étkezés, tematikus foglalkozások,
kézművesség, korlátlan játékidő, egyedi póló

Oldtimer autócsodák a Medveotthonban

Figyelem! KÉT ÓRÁS ARCTORNA FOGLALKOZÁS AJÁNDÉKBA!
A foglalkozások költségeit átvállalom azért, hogy megismerhesd az arctorna erejét.
Neked más dolgod nincs, csak most jelentkezni, mert a helyek száma limitált,
a csoportok gyorsan betelnek!
Érdekel, hogy mire jó az arctorna? A honlapon sok infót találsz!
www.arcgimnasztika.blogspot.hu 30/ 389 57 20
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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

KERES

A SZADA CENTER
ÉS A VERES CENTER

Június 16-20.
Június 23-27.
Június 30-júl. 4.
Július 7-11.

Közlekedj okosan! (kezdő)
Kiskukta 1.
Sport-Kaland-Túra
Kézműves-Angol

Július 14-18.
Július 21-25.

Mese
Állatvédő

Július 28- Aug. 1.
Augusztus 4-8.
Augusztus 11-15.

Kiskukta 2.
Modern tácn + Karaoke
Közlekedj okosan (haladó)

2112 Veresegyház,
Szadai út 7.
Tel: +36-30/204-37-76
E-mail: info@kippkoppjatszohaz.hu
www.facebook.com/kippkoppjatszohaz

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

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

Nyomtatott
SzépKép

vászonképek

Minden lakásban otthon

SzépKép.hu | Képáruház

Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról

Öndt
pclódás

Kovács Márk
37 éves, vállalkozó
www.aqua-world.hu

Angoltábor!

A Köz-Pont Ifjúsági Házban

Jobb agyféltekés nyelvtanulás,kéthetes
angol beszédképző!
Két hetes ( 10 napos) napközis tábor
2 korosztálynak
Kedvezményes befizetési lehetőség
Meghosszabbítva Május 30-ig!
Június
16Részletek: www.kacagva.hu
27-ig.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
ÉS MINDEN AMI AZ EGÉSZSÉGHEZ KELL!

Újra a régi formában, a megszokott szolgáltatásokkal,
széles szupi gyerek cipő választékkal, egészségmegőrző
termékekkel várjuk kedves régi és új vásárlóinkat.
Nyitva: H-P.: 8-18 óráig
Tel.: 06-20-579-3195
Veresegyház,
Szent-Györgyi A. u. 2.

Érdeklődni lehet:
Június 30július 11-ig.

Boros Attila: 0630/230-3105
Kiss Viktória: 0630/432-4204
Köz-Pont Ifjúsági Ház
Veresegyház, Fő út 68.
Péntekenként 13-tól.

MISSZIÓ MÖGÖTT, A PRAXIS-HÁZBAN
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