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2014. június
Itt készült
Ballagás a csomádi Esztergály Mihály
Általános Iskolában.

Ferenczi János fotókiállítása a veresegyházi
Udvarház Galériában július 16-ig látható.

A június 21-én, a nyári napforduló alkalmából megtartott
Fénykorona szertartás részeként készült el Veresegyház
főterén a magyar korona óriási mása – ezt örökítette meg
ez a különleges fotó.
Örömünket a nyár, az élet felpezsdülése felett másként
is kifejezzük: elbúcsúztattuk a tanévet, több szabadidős
programon veszünk részt, lezárunk néhány beruházást.
A Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás is gyarapodott: tagjainak sorába lépett Csörög és Váchartyán is,
melyeket A hónap témája rovatunkban mutatunk be a
Kistérség többi településén élőknek. (4-5. oldal)
(Fotók: Lethenyei László)

HONLAPuNK:

www.vkisterseg.hu ,

Az ujság ebook:
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Gazdaság
Válaszok a MÁV-tól
Visszatekintő
Falunap,
játszótér-avató

www.kisterseg.eu

Visszatekintő
Falunap nagyszerű hangulatban
Csomádon június 21-én rendezték meg a hagyományos Falunapot, melyen az utóbbi években a különböző harcművészeti ágak képviselői is
találkoznak, és összemérik tudásukat. A programban a színes gyermekműsor mellett felléptek helyi népművészeti és tánccsoportok, finom közös ebéd készült, és sztárfellépő is szórakoztatta a közönséget, hogy ez a
Falunap is emlékezetes maradjon. Az alkalomból került sor a sportpálya
új öltözőjének átadására is.

A Falunap résztvevői

UtcaSajt
Június 20-án újabb fiataloknak szóló létesítményt avattak fel
Erdőkertesen: elkészült a Sugár utca-Reveteg utca találkozásánál az UtcaSajt térkompozíció. A színes, látványos köztéri
alkotás egyben találkozó-és játszóhelyként is szolgál, sőt, a
téren hamarosan ingyenes wifi is elérhető lesz.

Térkompozíció és egyben mászóka

Műalkotás és játék
A Falunapon átadott új sportöltöző

Gyermekműsor a színpadon

Nagy Feró megénekeltette a közönséget

A harcművészeti találkozó egyik küzdelme

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

A hónap híre
Ki-Mit-Tud
Idén a Veresegyházi Kistérségben Erdőkertesen, Veresegyházon, Csomádon, Vácegresen
és Csörögben szervezett a SZEDER Egyesület
és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ Gyermekjóléti Szolgálata Ki-Mit-Tud elődöntőt.
Az elődöntőkön 110 gyermek mérte össze a
tudását.
A Veresegyházon, április 11.-én megrendezésre került döntőbe 64 gyermek 29 produkciója
jutott be.
A döntőben az alábbi eredmények születtek:
Tánc kategória:
1. Csörögi kisleányok
2. Diamond Steps (Csomád)
3. Happy Team (Csomád)
Vers kategória:
1. Bancsók Anna (Csomád)
2. Futó Bence (Csomád)
3. Fábián Stella (Erdőkertes)
Ének kategória:
1. Balogh Flóra (Erdőkertes)
2. Kertész Karina (Csomád)
3. 4-en Népdalokkal ének csoport (Veresegyház)
Zsűri Külön díjasai:
• 3. osztály (Csomád)
• Nagy Réka (Erdőkertes)
Fellépési lehetőség a Magyar Dal Napja
Gálára:
• Kertész Karina (Csomád)
• Csajági Angelika (Veresegyház)
Fellépési lehetőséghez jutott a XV. ker. Majális sport és kulturális rendezvényen a Happy
Teams (Csomád) és a Diamond Steps (Csomád) csoport.

Korrekt áron vásárolok
mindenféle régiséget,
különösen régi pénzt,
kitüntetést,
jelvényeket, képeslapot,
régi papirokat.
Tel.:06-20-9-888-594

Kistérségi oldal
FELHÍVÁS
Pest Megye Környezetvédelméért Díj
adományozása tárgyában
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a
megye lakossága, valamint közösségei által az
épített és természetes környezet állapotának
megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett
erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől
Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.
Fentiek elismerésére 2014-ben ismét meghirdetésre kerül a
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj”
című pályázat.
A hatályos rendelet jelen felhívás mellékletét
képezi, de letölthetők Pest megye honlapjáról
(http://www.pestmegye.hu/palyazatok) is.
A Közgyűlés a díjakról 2014. október 31-ig
dönt, a díjak kiosztására a Megyenap alkalmából 2014 decemberében megrendezésre kerülő
ünnepségen kerül sor.

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

FELHÍVÁS

Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 12.

OKMÁNYIRODA
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli
a megyei települések épített és a természetes
környezet minőségének javítására, a települések karakterének, építészeti értékeinek megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési
tevékenységét.
Fentiek elismerésére 2014-ben is meghirdetésre kerül a
„Kulturált Települési Környezet Díj”
valamint a megyében épülő színvonalas épületek díjazására alapított
„Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja”
című pályázat.
A részletes pályázati hirdetményeket tartalmazó hatályos rendelet és a pályázati hirdetmények jelen felhívás mellékletét képezik, de letölthetők Pest megye honlapjáról
(http://www.pestmegye.hu/palyazatok) is.
A Közgyűlés a díjakról 2014. október 31-ig
dönt, a díjak kiosztására a Megyenap alkalmából 2014 decemberében megrendezésre kerülő
ünnepségen kerül sor.

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 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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A hónap témája

Üdv a Kistérségben!

Ez év júniusától két újabb taggal bővült a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulás: Csörög és Váchartyán önkormányzata is a csatlakozás mellett döntött. A két új település természetesen nem idegen ebben a térségben, hiszen a magától
értetődően meglévő emberi és munkakapcsolatok mellett a térségközpont egészségügyi és hivatali szolgáltatásait eddig
is igénybe vették lakosaik. A mi Kistérségünk nem csupán adminisztratív fogalom – az itteni települések közvetlen kapcsolatban állnak egymással, a lakosok élete számtalan módon összekapcsolódik. Itt valódi közösség jött létre, amely jó
érzéssel és szívélyesen fogadja új tagjait. Ismerjük hát meg őket…
Önállóan, de már nem egyedül
A térségben lakók többsége leginkább csak elhalad Csörög mellett a főúton, és talán észre sem
veszi a település nyilvánvaló értékeit: szép természeti környezetét, az önállóvá válása óta kialakított arculatát, intézményeit, múltbéli emlékeit.
Arról sem tud mindenki, hogy mióta 2002-ben a
község levált Sződről, és megkezdte önálló életét,
mennyi mindent hozott létre az önkormányzat annak érdekében, hogy az itt élők számára mindazt
biztosítani tudja, amit egy korszerű településtől a
polgárai elvárnak. A törekvésnek köszönhetően a
remek közlekedéssel ellátott község lélekszáma
kétezer fölé emelkedett az utóbbi években.
- Évtizedek lemaradását kellett behoznunk, de
sikerült létrehoznunk saját polgármesteri hivatalt,
egészségházat, játszóteret, postát, óvodát, úgy,
hogy nem adósodott el a település – mutatja be
a község életét dr Császár Károlyné polgármester-asszony. – Így nem lettünk nyertesei az adósságkonszolidálásnak, hiszen mindössze 10 millió
forintos folyószámla hitelünk volt, amit az állam
átvállalt tőlünk az elmúlt évben… Az élet mégis
úgy hozza, hogy szükségünk van hitelfelvételre,
hiszen a község úthálózata nagyon rossz állapotban van, nem várhatunk tovább az útépítéssel!
Nagyon nagy szüksége lenne Csörögnek saját általános iskolára is, hiszen az itt élő több mint 250
iskoláskorú gyerek most a környék 24 iskolájában
kénytelen tanulni, valamennyien el kell hogy járjanak itthonról. Ez a két legnagyobb feladatunk,
amit a közeljövőben meg kell valahogyan oldanunk.

A település festői környezetben van, a megjelenésén viszont lehetne még javítani

Hogyan jött létre a kapcsolat a Veresegyházi
Többcélú Kistérségi Társulással?
A váci kistérség felbomlását követően megoldást
kellett keresnünk a családsegítő, gyermekjóléti
szolgálat és a szociális étkeztetés területén adódó
feladatok ellátására, mivel ezek kötelező feladatok az önkormányzatok számára. Tudtuk, hogy a
Veresegyházi Kistérségben ez a feladatellátás kiválóan működik, ezért idén januárban megállapodást kötöttünk az ellátó Esély Szociális Alapellátó
Központtal, június elsejétől pedig a Társulásba is
beléptünk. Az év első öt hónapjában bebizonyosodott, hogy nagyon jó munkát végeznek, és az
itt élő emberek elégedettek a Központ tevékenységével.
Milyen egyéb területeken működnek még együtt
a kistérségi településekkel?
Részt vettünk a nemrég lezajlott, iskolásoknak
szervezett térségi Ki-mit-tudon, és nemcsak részt
vettünk, hanem első helyen is végzett a csörögi
fiatalokból álló tánccsoport! Az is látszik már
néhány alkalom után, hogy a Kistérségi Tanács
nagyon jól működik, a tagok között közvetlen a
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Csörög kevés aszfaltos utcáinak egyike
kapcsolat, valóban jó és segítő az együttműködés,
bár egyelőre anyagi lehetőségek hiányában csak a
kötelező feladatok ellátásában tudunk a többi településsel együttműködni, önként vállaltakra már
nem jut pénz.

Milyen beruházások, fejlesztések vannak napirenden Csörögön?
Még az idén kiépül a település térfigyelő kamerarendszere,
amelyre 7 millió 900 ezer forint

támogatást nyert a település. Hozzájárulást kértünk 40 millió forintos, kedvező kamatozású hitel
felvételéhez, amiből a legkritikusabb utak aszfaltozását szeretnénk megoldani. A Komáromi út és
a Kisfaludy út épülhet meg ebből az összegből,
önálló önkormányzati beruházásban. Amint már

A hónap témája

említettem, folyamatosan próbáljuk elérni, hogy
iskola épüljön a településen, hiszen ekkora gyermeklétszám mellett legalább alsó tagozatnak működnie kellene a községben a jogszabály szerint.

sokat gyűjtenek, levelezünk az ügyben az Emberi
Erőforrások Minisztériumával, a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal, vannak is ígéreteink, de végül mégsem lesz eredmény.

A szülők ezt minden évben írásban kérik, aláírá-

Reménykedünk….

Múltidézés és fejlődés
Csörög mellett június 1-jétől a Veresegyházi
Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak sorában
üdvözölhetjük Váchartyán községet is. A település korábban szintén a földrajzilag hozzá közel
eső váci kistérséghez tartozott, ám annak – lényegében érdektelenségből történt – feloszlatása után
az önkormányzat valódi együttműködési lehetőséget keresett.
A kötelező önkormányzati feladatok közül a gyermekjóléti szolgálat ellátása nem volt megoldott,
így kerültek kapcsolatba a veresegyházi kistérség
településeit ellátó Esély Szociális Alapellátó Központtal. Az év második felétől már a Kistérségi
Társulás tagjaiként részesülnek a Központ szolgáltatásaiból, és mint a település polgármestere,
Koblász Sándor hangsúlyozza: nyitottak a további együttműködési lehetőségekre, és bíznak a települések közötti szoros, egymást segítő kapcsolatban.

lenne, de erre sajnos egyelőre nincs pénzügyi
fedezet. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
a régi presszó épületét sikerül átalakítanunk, és
már megkezdődött az épületben az Integrált Közösségi Ház kivitelezése. Ebben a beruházásban
a régi presszó épületét alakítjuk át egy 50 férőhelyes, közösségi és kulturális célokat szolgáló
intézménnyé. A község 1800 fős lélekszámából
sokan nem régóta élnek itt: az utóbbi években
költöztek ide, nagyrészt a fővárosból. Ezért is
van szükség egy olyan létesítményre, amely segít
a közösségformálásban, egymás megismerésében, az újdonságok befogadásában, illetve a régi
váchartyáni hagyományok megőrzésében.
Váchartyán Polgármesteri Hivatala minimális
létszámmal, mindössze négy főt alkalmazva mű-

ködik, Rád községgel közös fenntartásban. Polgármestere nem főállásban tevékenykedik, de
minden idejét arra szánja, hogy a település, mint
egy sikeres üzleti vállalkozás, a lehetőségek mentén folyamatosan fejlődjön, hiszen vállalkozóként jól tudja, hogy a helyben járás egyenlő a kudarccal.
Az utóbbi években növekedésnek indult település
történelmi múltja is jelentős, a régi időkből két
építészeti emlék is fennmaradt: a község egyik
kastélyában ma az óvoda működik, a másik, a
nevezetesebb Rudnay kastély, ahol számos történelmi személyiség is megfordult, még felújításra szorul. Megérdemelné a helyreállítást, hiszen
a hagyomány szerint Madách Imre itt olvasta fel
először közönség előtt az Ember tragédiáját….

Váchartyán azonban jól láthatóan bizonyította az
utóbbi években, hogy önállóan is képes fejlődni.
Jó példa erre a jelenleg is zajló útépítés, amely
július végéig tart majd, és ha elkészül, két utca
kivételével a település valamennyi belső útja aszfaltos lesz. Természetesen az ezúttal kimaradó
két utca és három köz megépítésére is szeretnének sort keríteni, amint ezt az anyagi lehetőségek
megengedik. A község átmenő forgalma igen
jelentős, hiszen a környező településekről, Kisnémediről, Püspökszilágyról, Váckisújfaluból
rajta keresztül érhető el Vác, illetve a főút, ezért is
szükség van megfelelő úthálózatra. Sajnos, a forgalmas főút rossz állapotban van, de mivel nem
az önkormányzat kezelésébe tartozik, csak annyit
tehetünk, hogy ezt ismételten jelezzük a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-nek, kérve az út felújítását.
Kérelmeink egyelőre nem jártak eredménnyel, de
bízunk benne, hogy előbb-utóbb a község főútja
is megújul.
Nemcsak az útépítéssel szeretnénk haladni, hiszen
szükség van járdákra is, és meg kell oldanunk a
csapadékvíz-elvezetést, legalább a legkritikusabb
helyeken – sorolja a feladatokat a polgármester.
– A polgármesteri hivatal felújítása is időszerű

Váchartyán
A település területe 1211 hektár, lakosainak száma : 1772 fő.
A község gazdag történelmi múltját több itt található műemlék idézi fel: a Római katolikus templom, a Református templom, a Rudnay kastély, a
Gosztonyi kastély – itt jelenleg napköziotthonos
óvoda működik - , a Táncsics utcai pincesor, és
az Aszód felé vezető út mentén, a község határában a földvár maradványai.
A településen élénk a közösségi élet: nyugdíjasklub, hagyományőrző csoport, faluszépítő kör,
sportegyesület is működik, Canzonetta női kó-

Váchartyán egyik rendezett intézménye, az általános iskola
rusuk a térségen túl is ismert. A település rendjét
polgárőrség vigyázza.
Általános iskolájában 135 fő a beiratkozott tanulók száma, Váchartyánból, Kisnémediből ,
Püspökszilágyból,Őrbottyánból. Az alsó és a
felső tagozat négy-négy osztályterme mellett
könyvtárral, számítástechnikai gépteremmel, és
felújított tornateremmel illetve aszfaltos sportpályával, modern melegítő konyhával és ebédlővel
rendelkezik az intézmény.

Új településként lényegében minden önkormányzati intézményt létre kellett hozniuk: polgármesteri hivatalt, egészségházat, gyógyszertárat, postát, óvodát – hogy csak a fontosabbakat
említsük.

Csörög

Civil szervezetek Csörögön: a Csörögi Baráti
Kör Egyesület, a Csörögi Faluszépítő és Érdekegyeztető Egyesület, a Csörögi Szent Jeromos
Alapítvány, az Amaro –Khelypo Egyesület, az
Esély Gyermekeinknek Deszegregációs Egyesület. A községben polgárőrség is működik.

A község kétségen felül a Kistérség legfiatalabb
tagja: 2002-ben vált függetlenné Sződtől. Az
önállóvá válás után a lakosság száma jelentősen
megnövekedett, mára több mint 2100 fő.

A szép fekvésű település nevezetessége az Ordas-tó, amely horgásztóként működik a község
határában.
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Gazdaság

Ismét bevásárlónapok a Centerben!

Nagy sikerrel zajlott a CBA Szada Center 7. születésnapi hétvégéje június közepén: valamennyi
program, benn az üzletben és a parkolóban is szívélyes fogadtatásra talált a vevők körében. Ezért
döntött úgy a térségi áruházlánc vezetése, hogy
a korábbi hagyományok alapján és a mostani sikerből kiindulva feleleveníti a Bevásárlónapokat
a boltban, ezúttal hétvégenként megrendezve a
rendkívüli akciókkal, ételkóstoltatással, tanácsadásokkal színesített vásárlást.
Érdemes lesz tehát a hétvégi bevásárlásoknál számítani a Szada Center rendkívüli kedvezményeire!
Az üzlet, mint a Kistérség kapuja a nyaralók számára, minden olyan fontos termékkel felkészült
a nyárra, amelyekre az üdülőtulajdonosoknak
szükségük lehet, hogy beüzemeljék a házakat,
feltöltsék készleteiket. Nagy választékban kaphatók például szúnyog-és rovarriasztók, naptejek, napolajok, kempingezéshez való eszközök,
kerti party kellékek, mint például a jó minőségű
műanyag evőeszköz, műanyag tányér. Beszerezhetők ugyancsak a grillezés kellékei, a grillfűszerek, grillgyújtók, faszenek, sőt, a saját készítésű,
különböző ízesítésű grillkolbászok is, így akár
hirtelen ötlettől vezérelve is összejöhet egy esti

kerti sütögetés, különösebb készülődés
nélkül.
A Veres és a Szada Centerekben június
közepétől újra kapható az automatákból
kimért házi tej! A vevők kérésére a boltok a újra beüzemelték a tejautomatákat,
és korábbinál közelebbi üzleti partnert,
termelőt kerestek, akivel hosszú távon és eredményesen működhetnek együtt. A friss házi tej most
a közelből, a Galga mentéről érkezik, így hamarább a boltokba kerül, és az ára is literenként 200
forint maradhat! A hűtött adagolónak köszönhetően bármilyen napszakban frissen elérhető, azok
számára is, akik csak az esti órákban érnek rá
vásárolni.
Szintén a frisseség jegyében kezdődött meg a
boltokban a meggyakció, melyben rendkívül
kedvező áron juthatnak a vásárlók a befőzni való
meggyhez, kilogrammonként 200 forint körüli
áron, rekesszel vásárolva pedig még olcsóbban. A
meggy érése után következik majd a sárgabarack,
amelyet szintén be lehet majd szerezni a CBA
térségi boltjainak gyümölcsakciójában, ha szeretnének lekvárt főzni belőle. Sőt: júliustól már az
összes sárgadinnye, ami csak a térségi boltokban

Magyar sárgadinnye, meggy, egyenesen a termelőktől
található, hazai termelőktől származik, hamarosan pedig a hazai görögdinnye is beérik már….
Jó hír az autóval vásárlóknak, hogy hamarosan
ideiglenesen átadásra kerül Veresegyházon, a
Veres Centernél a körforgalom, és az áruház újra
könnyebben megközelíthető lesz, illetve a teljes
parkolót is használhatják majd.

Milyen múzeumunk legyen?
Válaszok a MÁV-tól….
A májusi tragikus veresegyházi vonatbalesetet követően A Kistérség Újság szeretett volna választ kapni az illetékesektől arra, miért állhat a mai
napig sorompó nélkül Veresegyházon a Wesselényi utcai vasúti átjáró, ahol már korábban is történt halálos baleset. A fénysorompó vagy
félkaros sorompó létesítése ugyanis nem az önkormányzat hatáskörébe
tartozik. A MÁV dolga lenne biztonságosabbá tenni az átkelőt, ahol hos�szú évek óta az az egyetlen biztonsági intézkedés, hogy a vonatok dudálnak, ha autót látnak a sínek közelében….Ez azonban messze nem elég,
nem korszerű, sőt, nem is „európai”!
A MÁV a feltett kérdésekre az alábbi választ adta kommunikációs igazgatóságán keresztül:
Tervezik-e fénysorompó létesítését a veszélyes átjáróban?
„A baleset után a Pest megyei Kormányhivatal is ellenőrzést tartott ebben az útátjáróban.
A tárgyi útátjáró jelenleg biztosítatlan – tehát a KRESZ vonatkozó szabályai szerint kell rajta közlekedni - , az utóbbi időben többször felmerült, hogy fénysorompó létesítésére lenne szükség, ezért a Nemzeti Infrastruktúra Zrt-nél évek óta tervezés alatt álló 71-es Rákospalota-Újpest
– Vácrátót - Vác elővárosi vasútvonal átépítési programban a Wesselényi
utcai átjáró átépítését, és félsorompóval kiegészített fénysorompó telepítését előirányoztuk.
Mikor számíthatunk erre?
„ A vasútvonal fejlesztési programja szoros összefüggésben van a
Rákosrendező - Rákospalota-Újpest átépítési projekttel, aminek indítási
időpontja még nem ismert.”
Hogyan oldható meg addig a biztonságos közúti átkelés a síneken?
„Az útátjárótól mindkét oldalon 3-400 m-re biztosított útátjáró vezet át
a vasúton.”
Az említett átjárót a sínek melletti bokroktól, fűtől időnként nagyon
nehezen lehet belátni. Mit lehet tenni ez ellen?
„A szűkített rálátási távolság biztosítása, a rálátást akadályozó növényzet
eltávolítása vasúti területen a vasút üzemeltetőjének feladata (A MÁV
Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főosztálya foglalkozik már az adott kérdéssel).”
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Veresegyházon ma már nem is az a kérdés, legyen-e egyáltalán múzeum:
bár a város még csak várossá nyilvánításának 15. évfordulóját ünnepelte a hétvégén, a település több évszázados, gazdag múltat tudhat maga
mögött, melynek egyre több relikviája is előkerült az évek során. A saját
múzeum létesítésének gondolata akkor érett meg, amikor tavaly a műemlék katolikus templom felújítása során középkori sírokat tártak fel a
régészek az épületben.
A település történetét feldolgozó helybéli történész, Horváth Lajos mellett, aki leginkább a tárgyi emlékek összegyűjtése és megőrzése okán
szorgalmazta régóta a múzeum létrehozását, szakmai szempontok szerint, mára a turizmus, az idegenforgalom fellendítését, a város marketingjét szem előtt tartók is fontosnak tartják, hogy újabb látványosságként múzeummal bővüljön Veresegyház turisztikai programkínálata.
A kétféle szempont alapján Varga Kálmán történész és muzeológus kezdte meg az elméleti szakmai munkát a városi múzeum létrehozására. Az
elképzelésekről június 17-én tájékoztatta az érdeklődőket az Innovációs
Központban, egyben kérve a megjelentek véleményét, ötleteit is a múzeum terveinek végleges kidolgozásához.
Veresegyház környékén több területi, helytörténeti, illetve tematikus
múzeum szolgál példával az intézmény létrehozásában: Vácott, Dunakeszin, Isaszegen, Gödöllőn, Kerepesen, és Őrbottyánban is van múzeum.
Minden olyan településen, ahol valamilyen nevezetes történelmi esemény
történt, vagy ahol – mint például Gödöllőn – jelentős gyűjtemény jött létre.
Veresegyházon 1975. és 1988. között több régészeti ásatás is zajlott, és
a leletek ismeretében már ekkoriban felmerült a múzeum létesítésének
gondolata. 1990-ben alapították meg a Tájházat, és a múzeum gondolata
az utóbbi hónapokig lekerült a napirendről. A már említett újabb régészeti leletek okán azonban érdemes elgondolkodni, melyek azok a sajátosságok, amelyek figyelembe vételével egyedi, rangos múzeumi intézménye
lehet a városnak.
Varga Kálmán a hagyományos értelemben vett helytörténeti múzeum
alapításának lehetősége mellett felvázolt egy korszerű, interaktív létesítményt is, amely a város magas gyermeklétszámára építve úgynevezett „Gyermekmúzeumként” működhetne. Lennének itt játékgyűjtemények, játékcsere, műhelyek, helyet kaphatnának rendkívüli tanórák, de
ki lehetne állítani a családok saját gyűjtésű fotóit is, és számos tematikus
tárlatnak is otthont adhatna. A megjelentek részéről sok érdekes ötlet is
elhangzott a múzeum profilját és helyét illetően, Farkas Zsolt például a
gyermekeknek kuruc kalandpark létesítését javasolta a Táborhely térségében, a valós történelmi események alapján.
A városi múzeum kidolgozásával megbízott Varga Kálmán azt a felvetést
is örömmel fogadta, hogy a gyermekmúzeumnál említett programokat a
közeljövőben egy-egy rendezvény, program keretében kipróbálják majd
a gyakorlatban is, lemérve, mennyire fogadják szívesen a családok.
Bár a múzeum alapítása még odébb van, az előre vivő kollektív gondolkodás már beindult…

Kultúra
AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
NÉPTÁNC- és KÉZMŰVES TÁBOR
2014. július 14-18-ig
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezőket még fogadunk!
AZ INTÉZMÉNY JÚNIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 9-IG ZÁRVA VAN. KIVÉTEL:
JÚLIUS 14-18-IG ÜGYELETI NYITVA
TARTÁS (tábor) Naponta 8.oo-16.oo)
JÚLIUS 18-20-IG FALUNAPOK – KULTURÁLIS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK
(műsorok külön programfüzetben és
a honlapokon!)
JÚLIUS 18. (PÉNTEK)
A Szent István parkban:
18.00- 19.00 MatematicA Zenekar
19.30 20.30 No Smoking! Budapest Band
Július 19. szombat
Sportpálya melletti terület (Béke utca 3.)
II. Erdőkertesi Lovas Kupa az Erdőkertesi
SE szervezésében
8.30 kapunyitás
9.00-tól folyamatosan Lovas ügyességi
verseny két számban, Díjugrató verseny
2 számban, 3-as hordókerülés.
13.00 Polgármesteri köszöntő
Szünetekben:
Bemutatószámok (fajtabemutató, fogathajtás,
kaszkadőr show), vendéglátás folyamatosan
várja az érdeklődőket.
Közben kicsiknek nagyoknak 9:00-16.00
Kézzel hajható kosárhinta, íjászat, gyereksarok, lovagoltatás, pónilovak.
Lovagoltatás( 12.00-14.00-ig)
Nézőknek a belépés ingyenes. A lovas versenyszámok nevezési díja 1.000.- /fő.
Eredményhirdetés folyamatosan.
A rendezvényt mindenki saját felelősségére
látogathatja.
Információ: Bagi Imre, Hollósi János,
Tihanyi Cintia
A Szent István parkban:
kezdés: 14.30
15.00 16.00-ig tart Kiss Kata Zenekar
16.30-17.30 Side Rhode
17.45 A budapesti Csomópont Tehetséggondozó Program résztvevői
18.00-18.30 Sztárvendég: Pál Dénes
19.00-20.00 A Steel Orange zenekar
20.00-23.00 UTCABÁL – MADARAK HBZ
Július 20 (vasárnap):
A labdarúgópályán és a környékén
9.00 Sebő János Emléktorna
14.00
15.00 A Pódium Színház előadása gyermekeknek
16.00 Az Eriana Keleti Tánccsoport műsora
16.30 Bokréta-táncház
AUGUSZTUSI TÁBORI ELŐZETES:
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 rendezvé-

nyei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek
megkönnyítsük a programjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a
feladatról.
***

Meghívó

Meridiántorna indul a Faluházban
A “3-1-2” Meridián torna a hosszú-egészséges
életért Prof. Zhu Zongxiang módszere által vált
ismerté. A módszer a meridiánokból áramló energia-egyensúly helyreállításával a szervezet immunrendszerét erősíti, amelyben a számok jelentése a következő:
a 3-as szám: A három, akupunktúrás pont masszírozása, amely serkenti a meridiánokat és jó állapotban tartja a létfontosságú szerveket.

Klubtalálkozó

az 1-es azám: Hasi légzés. Célja, hogy a hason
átmenő kilenc meridiánt serkentse
a 2-es szám: Mind a két lábat tudatosan megmozgató gyakorlatok
Ez a háromfajta gyakorlat a meridián program teljes sorozatát alkotja.
A módszernek nincsenek mellékhatásai, mivel
bármikor, bárhol gyakorolható. INGYENES nem
fogadható el semmiféle juttatás az oktatásáért és
résztvevők számára beruházást nem igényel.
Nincs nemhez, korhoz és egészségi állapothoz
kötve. Fekvő betegek is végezhetik a gyakorlatokat, lehetőségeikhez képest. Jótékony hatása
rövid időn belül tapasztalható.
A “3-1-2” módszer lassan népmozgalommá fejlődik. Találunk klubokat az egész ország minden területén. Szeretnénk, ha Erdőkertes is csatlakozna
a mozgalomhoz.
Vezeti: Diószeghi Zsuzsanna, oktató

2014. július 3-án 16.30 órától kerül megrendezésre a szezonzáró diabétesz klubtalálkozó.
Helyszín: Misszió Egészségügyi Központ II.
emelet könyvtár
Téma: cukorbetegségről általában
Témavezetők: dr. Ferencz Ildikó (belgyógyász, diabetológus), Gazdagné Acsai Zsuzsanna (diabetologiai szakasszisztens)
Dietetikusok: Zentai Zsófia és
			
Taskovics Beáta

Idén 9 éves közéleti lapunk A Kistérség Újság történetéből szemezgetve játékra hívja hűséges Olvasóit.

***

Akik rendszeresen olvassák lapunkat, könnyedén

Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul a
Faluházban Kis Szidónia gombaszakértő vezetésével. Elméleti foglalkozások ősszel és tavasszal
6-6 alkalommal, csütörtökön 18.00-20.00-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).

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 július 20-ig, a jó
választ adók között 3000 Ft értékben könyvutalvá-

***

nyokat, illetve mozijegyeket sorsolunk ki! A nyertes

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!

nevét következő lapszámunkban közöljük, a nyereményeket postán juttatjuk el.
Májusi rejtvényünk megfejtése:

a veresegyháziak Nagymarost védték az
elöntéstől a tavalyi árvíz idején.
A nyertes:
Farkas Zsolt Szada
Jutalma 3000 Ft-os könyvutalvány, amely a
veresegyházi Vargabetű Könyvesboltban
váltható be.

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

Júniusi kérdésünk:
Mikor lesz Őrbottyán város első
születésnapja?

SZÉP-kártya, egészségpénztár elfogadóhely

Hívjon most: 06 70 424 0016
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Kultúra
1. hét július 3 – 9.
12.45
ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film 105
perc, korhatár: 6

A gödöllői mozi műsora
tagja lesz, harci kutyává képezik ki, viadalokon fogadnak rá, majd a sintérek fogják el. Amikor az egyre dühösebb négylábúnak sikerül kiszabadulnia a rács mögül, társai követik, és elözönlik Budapest utcáit. De Lili
szembe akar nézni egykori barátjával, még akkor is, ha
az addigra félelmetes, pusztító fenevad lett.

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.

13.45 16.00
ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film 105
perc, Korhatár: 6

15.00, 20.30
Transformers: A kihalás kora 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 158 perc
Fsz: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor
Korhatár: 12

18.15
Kavarás
szinkronizált amerikai vígjáték 117 perc
Fsz: Adam Sandler, Drew Barrymore
Korhatár:12

A film története azután indul, hogy az előző részben egy
nagyszabású csata elpusztított egy nagyvárost, de megmentette a világot. Ahogy az emberiség újra kezdi megszokott életét, egy titkos csoport bukkan fel, amely megpróbálja befolyásolni a történelem menetét. Eközben
egy új, hatalmas, ősi veszedelem veszi célkeresztjébe
a Földet. Az emberek egy új csoportjának segítségével
Optimusz Fővezér és az Autobotok az eddigi legfélelmetesebb kihívásukkal néznek szembe

18.00
Fehér Isten
magyar film 120 perc
R: Mundruczó Kornél, Fsz: Psotta Zsófia, Zsótér
Sándor, Korhatár: 16

Dániel az ebadó miatt kidobja az utcára lánya kutyáját.
Míg Lili egyre kétségbeesettebben keresi az állatot, az
egyre borzasztóbb helyekre sodródik. Egy kóbor falka

2. hét

július 10 – 16

Az első randik szabálya egyszerű: tégy próbát, dönts
gyorsan, ha pedig nem tetszik a másik, lépj le azonnal
- és örökre. E film férfi hőse így is tenne. Amikor első
randija az egyébként kedvesnek tűnő szöszivel nem jön
össze, elegánsan távozni készül... ám a sors úgy hozza,
hogy kénytelen mellette maradni. Méghozzá összezárva
egy családi üdülőhelyen, korábbi házasságaikból származó gyerkőceik víg társaságában.

20.30
TRANSFORMERS: A kihalás kora 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 158 perc
Fsz: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor
Korhatár: 12

3. hét július 17 - 23
11.45 14.00
Repcsik : A mentőalakulat 3D
szinkronizált amerikai családi
animációs film
Előzetes korhatár: kn

Rozsdás, miután kiderül, hogy
motorjában elöregedett az egyik
alkatrész, veszélybe kerül a versenyzői karrierje. Egy kisebb
baleset után pedig ráébred, hogy
új tapasztalatokat kell szereznie,
ezért, légimentőnek áll. Rozsdást a
veterán mentőhelikopter, Penge erdőőr veszi a szárnyai alá. Frissen
szerzett tudására pedig nagy szüksége lesz, amikor a Dugattyúcsúcs
Nemzeti Park lángba borul.

16.15 20.45
A majmok bolygója:
Forradalom 3D
szinkronizált amerikai sci-fi
akció
Fsz : Gary Oldman, Keri
Russell, Andy Serkis
Előzetes korhatár:12

A majmok az urak. Ők az erősebbek, okosabbak, jobban alkalmazkodók. Tíz évvel az első,
szuperintelligens emberszabásúak
megjelenése után, övék a világ, és
Caesar a vezetőjük.
Az emberiség mégsem pusztult ki
teljesen. Kisebb túlélő csoportjaik
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bizonytalan, átmeneti békét kötöttek az uralkodó fajjal.
Ám a természetes kiválasztódás nem bírja a kompromisszumokat. A béke átmeneti. Előbb-utóbb ki fog törni a csata, amely vagy az embereket vagy a majmokat
örökre elsöpri a föld színéről.

18.30
Kavarás
szinkronizált amerikai vígjáték 117 perc
Fsz: Adam Sandler, Drew Barrymore
Korhatár:12

Az első randik szabálya egyszerű: tégy próbát, dönts
gyorsan, ha pedig nem tetszik a másik, lépj le azonnal
- és örökre. E film férfi hőse így is tenne. Amikor első
randija az egyébként kedvesnek tűnő szöszivel nem jön
össze, elegánsan távozni készül... ám a sors úgy hozza,
hogy kénytelen mellette maradni. Méghozzá összezárva
egy családi üdülőhelyen, korábbi házasságaikból származó gyerkőceik víg társaságában.

Július 24 – Július 30
13.30 15.45
Repcsik : A mentőalakulat 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film
Előzetes korhatár: kn
18.00
A majmok bolygója: Forradalom
3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció
Fsz : Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis
Előzetes korhatár:12
20.30
Herkules 3D
szinkronizált amerikai akció-kaland
Fsz: Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane
Előzetes korhatár: 12

5.hét július 31 – augusztus 6
14.15
Repcsik : A mentőalakulat 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film
Előzetes korhatár: kn
16.30 18.45
Szexvideó
szinkronizált amerikai filmvígjáték
Fsz: Jason Segel, Cameron Diaz
Előzetes korhatár: 16

Mi tesz jót egy házasságnak? A sokféle lehetséges válasz közül e film hősei arra szavaznak, hogy a legjobb
egy éjszakára megszabadulni a gyerekektől, és csinálni
egy házi videófilmet. Mármint: szexfilmet. Ám a kalandos kedvű pár másnap reggel arra ébred, hogy titkos
videokazettájuk eltűnt. Rettentően megrémülnek: attól
félnek, hogy a felvétel rossz kezekbe került és onnan
egyenesen a netre juthat, akkor pedig nekik végük.

21.00
Herkules 3D
szinkronizált amerikai akció-kaland
Fsz: Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane
Előzetes korhatár: 12

Pr

Egy igazi különlegesség Veresegyház
térségében: Az arctorna
De mi is az arctorna? Van-e értelme?
A testedzés hasznosságáról már könyvtárnyi irodalom született. Mindannyian tudjuk, hogy az izomzat
edzetten tartásának milyen előnyei vannak.
Ezeket az előnyöket rávetíthetjük az arc régiójára is, bár némi különbséget figyelembe kell vennünk.
Az arcon ugyanolyan harántcsíkolt izomzat helyezkedik el, mint a testen bárhol, tehát ezek edzhetőek,
ugyanakkor a különbségekre jobban oda kell figyelni.
Az arcon az izomzatot csupa vékony, (a rágóizmot kivéve) alapvetően kis erőfeszítésre képes mimikai
izmok alkotják.
Az arcbőr érzékenysége miatt fokozottan ügyelni kell a bőr megtörésére is. Nem lehet sokáig ugyanúgy grimaszolni, hiszen a bőr megtörik, és ráncok alakulnak ki. Biztos látott már Ön is rossz mimikai
szokásokat, pl. amikor a szemöldököt felhúzva – és ezáltal a homlokot ráncolva – tartja valaki. Vagy
éppen a szemöldöküket szokatlanul gyakran összehúzva tartó, „szigorú” személyiségeken látszik a
függőleges, betört ránc az orr fölött.
De a ráncok kialakulásának nem a rossz mimika az elsődleges oka.
Ahogy haladunk előre a korban, az arc izmainak fokozatos folyadékvesztesége az izmok tömegének
csökkenését eredményezi. Az izmoknak nem csak a tömegük lesz kevesebb, hanem az erejük is csökken. Ezért nem tudják magukat megtartani a helyükön; megnyúlnak és a gravitáció lehúzza azokat.
Archibák alakulnak ki attól függően, hogy az arckoponya és a lefelé csúszó izomtömeg egymáshoz
képest hogyan helyezkedik el. Ezekre néhány példa:
1.
2.
3.
4.
5.

Mélyül az orr-ajak barázda.
A szem alatti karikáknak egyik oka lehet a szem körüli körkörös izom megereszkedése.
Az arc oldalsó része is lecsúszik, ötszögletűvé válik az arc, főleg ha már a rágóizom is
megereszkedett.
A felső szemhéj ráereszkedik a szemre.
Megjelenik, és egyre hangsúlyosabbá válik az arcon a „négy vonal” – ezek kétoldalt az
orr-ajak barázda, és a külső szájzugoktól induló lefelé konyulás vonala.

Arra kérem, most vegyen mély lélegzetet, és őszintén álljon a tükör elé. Egyszerűen csak álljon oda, és
nézzen szembe saját magával. Látja ezeket a jeleket magán? Még nem késő!
Az arctorna az arc izmainak speciális edzésével eléri, hogy az éveket fiatalodjon, és az elvesztettnek
hitt érzése visszatérjen: büszke lesz újból saját magára, és nem alaptalanul, hiszen ha kitart, és keményen megdolgozik érte, „saját anyagból” fogja felépíteni, megerősíteni arcát.
Egyáltalán nem kell beletörődni abba, hogy „az idő vasfoga”, meg „ebben a korban ez természetes”,
miközben lelkünk mélyén azt a fiatalos arcot siratjuk, ami valaha visszanézett ránk a tükörből.

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

Természetesen, minél megereszkedettebb az arcbőr, annál többet kell rajta dolgozni, míg egy csak most
kezdődő archiba korrekciója hamarabb következik be.
A cikket a következő Kistérség magazinban folytatom.
Addig is, több információ megszerzésért látogasson el a www.arcgimnasztika.blogspot.hu weboldalra,
ahol naprakész információk várják az arctornával kapcsolatban.

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
!
MAGÁNRENDELÉS
j
ú


Dr Ferencz Ildikó

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

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

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: 06-30/944-8213
E-mail: ferildi@hotmail.com

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu
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Sport
ÉVZÁRÓ A VERESEGYHÁZI GALAXISOKNÁL
Megtartotta évzáró délutánját-estéjét a veresegyházi Galaxis Asztalitenisz Klub és a Galaxis Veresegyházi Baráti Kör 3 felnőtt csapata.
Babgulyás ágyúval valamint a füvön felállított 4 asztallal fűszerezett szombati napon, nem maradhatott ki a felvezető foci, valamint a soklabdás kidobó sem, mely utóbbi a felnőttekből -nemtől-kortól függetlenül - még inkább kihozta a gyermekkori játékosságot. Idén a gyerekek zárták a napot,
este 11 után 54 kör forgóval a hátuk mögött .
Tartalmas volt a babgulyás, ahogy ez az év is a ping-pongosok számára. A gyermekek sok versenyen
vettek részt. Először megmérettették magukat a Diákolimpiai küzdelmekben, megannyi dobogós
helyezést és egy országos döntőt (végeredményben 9-12. helyezés az ország 20 legjobbja közül)
sikerült már megszerezni.
A felnőtt csapataink közül a Galaxis VBK-sok 3., 5., és 11. helyezést értek el csoportjukban. Az
első évben induló III.-as csapat sokat fejlődve lépet előbbre őszhöz képest, a Galaxis II. biztosan
végzett az élmezőnyben, a Galaxis I. pedig valószínűleg jövőre egy osztállyal feljebb szerepel dobogós helyezésének köszönhetően.
Sok feladatot hozó, tartalmas év volt.
Köszönjük mindenkinek, aki segített minket ebben az évben is.
Letanóczki István

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

ELADÓ
Eladó fém, kürtős konyhai pára/szagelszívó, a
bolti ára töredékért. Nagyon kevés ideig volt
használva, újszerű állapotban van.
Érdeklődni: 36 30 468 6686

Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a Vargabetű az
interneten is elérhető!

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

égén

is!

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
email: vargabetu2@invitel.hu
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Színesen

NYÁRI
FOGYASZTÁSI
HITELAKCIÓ

Újabb Nemzetközi Guinness-rekord kísérlethez csatlakozott
a budapesti Aquaworld
Élményfürdő

A VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
2014. július 1‐től augusztus 31‐ig
AZ AKCIÓ IDEJE ALATT 2%-KAL CSÖKKENTJÜK
LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELÜNK KAMATÁT
ÉS
ELENGEDJÜK A KERETBEÁLLÍTÁSI DÍJ FELÉT
A felvehető hitelösszeg maximuma 800.000 Ft, futamideje 13‐48 hónap.
Az akciós hitel éves kamatlába 15%.
Reprezentatív példa az eltérő feltételű hiteltermékek összehasonlítása céljából:
Hitel teljes összege 500.000 Ft, futamidő 36 hónap, ügyleti kamat évi 17% helyett 15% , keretbeállítási díj 12.500 Ft
helyett 6.250 Ft, hitelfedezeti életbiztosítás díja 27.000 Ft, zárlati költség 500 Ft/év, törlesztőrészlet: 17.500 Ft,
visszafizetendő teljes összeg: 663.250 Ft, THM: 22,10%. (Nem akciós termékünknél a THM: 25,98%)
A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek
változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek előzetes
tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerződés tartalmazza a szerződés napján érvényes feltételek alapján
számított THM‐et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktől. A THM értéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát. A fenti hirdetés nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.

További információért kérjük keresse fel kirendeltségeinket.
Veresegyház, Fő út 53.
Erdőkertes, Nemes u. 2.
Vácrátót, Petőfi tér 4.
Szokolya, Fő út 63.
Kosd, Eőszy L. tér 1.

Fót, Dózsa Gy. u. 54.
Mogyoród, Gödöllői út 18/a.
Dunakeszi, Fő út 66 .
Letkés, Dózsa Gy. u. 16.
Vác, Káptalan u. 14.

Őrbottyán, Rákóczi út 115.
Váchartyán, Fő út 23.
Nagymaros, Király u. 1/a.
Verőce, Árpád u 27.

www.veresegyhaz.tksz.hu

NAPKÖZIS ÉS BENTLAKÁSOS NYÁRI
LOVASTÁBOR  a vácrátóti Papkúti Lovastanyán!

Nyáron a szabadtéri medence is népszerű

Ismét a budapesti Aquaworld Vízi–
birodalom képviselte hazánkat ”A Világ
legnagyobb úszóleckéje” (WSL - World
Largest Swimming Lesson) Guinnessrekord kísérletben, június 20-án! A
2012-es nemzetközi kezdeményezés fő
célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos úszásoktatásra és a biztos úszástudás fontosságára.
Tavaly negyven országában, összesen
44 873 fő vett részt a világ legnagyobb
úszóleckéjén, így a rekord kísérlet sikerült. Idén 50 000 főt szeretnének vízbe
csábítani a szervezők, közel 1 100 helyszín bevonásával.
Ezen a napon a világ élményfürdői,
uszodái és egyéb vízi létesítményei
adnak otthont a rendezvénynek, párhuzamosan egy időben: helyi idő szerint
17 órakor.
Magyarországot az Aquaworld Budapest képviselte, melynek szervezésében idén 100 gyermek vett részt a világméretű úszásoktatáson, hozzájárulva a
rekordkísérlet várható sikeréhez

�::::��:�:�:�:::�:::::�:::�:::::::::::::::�::�:::�::
��::�::�:�:�::�:��:::::::�::::�::����:�:�::�:�:::
::::::��:::
�::::::::::::::::::::::::::::�:::::::
:�:��:�:::�::�:::::�:::�:::�:�:::
�:::��::::��:::�:::::::::::::�:�:::::�:::::::::�:::
:�:::::�:::::��:::�:::::::::::::�:�:::::�:�:::::::�:::
.�:�:::��:::::�::�:::�:::�::����:�::�:�:::�:::::
Az idei évben 4 féle program kerül megszervezésre:
Cowboy tábor, Filmes tábor, Hagyományörző tábor
és Sport tábor.
Ezek részleteiről érdeklődni e-mailben vagy
telefonon van lehetőség.
.�:�::::::::�:��::::::::::���:��:::�::���::�::::::
:�::��:::::::::�:::::::�:::::�:::�::::::::::
::::::�:::::
További információk:
::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::

Mogyi napraforgó
sótlan, sós, pörkölt
Pepsi Cola
szénsavas
üditő

200 g, 945 Ft/kg

PET, 2 l, 150 Ft/l

Arany Ászok sör
Két gól között a legjobb választás!
üveges multipack
5 x 0,5 l + 1 pohár
360 Ft/l

Lay's chips
kolbászos
hagymás,
krémes salsa
77 g, 2974 Ft/kg

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

Nyomtatott
tokban, illetve emailben, önéletrajzzal
lehet a bol
n
e
s
e
y
l
zemé
tal rendelkező
kezni s
y gyakorlat
g
a
v
Jelent
t
zet

S

ép
zakk

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

Öndt
pclódás

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

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

DIÁKOKNAK

50%

KEDVEZMÉNYT
ADUNK AZ ELMÉLETI
OKTATÁS DÍJÁBÓL!

Jelentkezési határidő
a kedvezményes
tanfolyamra:
július 7. 14 óra
Helyszín: Művelődési ház,
Veresegyház

www.homokikft.hu

PÉNZTÁROSOKAT

KERES
A SZADA CENTER
ÉS A VERES CENTER

SzépKép
épKé

vászonképek

Minden lakásban otthon

Képáruház

|

SzépKép.hu

Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról

