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Igazi , határon átnyúló testvérvárosi ünnepség volt augusztus
3-án Ipolyságon a X. Szent Korona Ünnep, melyen szép számmal
vettek részt veresegyháziak is. Képünk a megnyitó perceit, a
Szent Korona másának bevonulását örökíti meg.
Augusztusi lapszámunkban a nyárutó több érdekes eseményéről
is beszámolunk, és többek között hírt adunk arról is, hogyan haladnak a Veresegyházon szerveződő, egyre nagyobb érdeklődést
vonzó új színház előkészítő munkálatai.
Írásunkat a 6.oldalon olvashatják.
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Visszatekintő
Szada újra nagyközség
A Szent István napi ünnepségsorozatot
követően augusztus 22-én került sor Szadán, a főtéren a nagyközségi cím ünnepélyes visszavételére.
Az ünnepélyes zászlófelvonást követően
Vécsey László Szada Nagyközség polgármestere mondott ünnepi beszédet, majd
a Szadai Népi Együttes adott műsort.
Este a Faluházban kiállítás nyílt Szada
1905-2014 között készült fotóiból és dokumentumaiból.
Pásztor Béla, Veresegyház és Vécsey László
az ismét nagyközséggé vált Szada polgármestere az ünnepélyes zászlófelvonást követően

Augusztus 23-án sportprogramokkal és
könnyűzenei koncertekkel zárult a rendezvény.

Az Önkormányzati
választásokról
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKE KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL
19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kaptak értesítést.
AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választókerületben választójoggal
rendelkező választópolgár
2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat.

Három az egyben rendezvény Váckisújfalun
Augusztus 23-án zajlott Váckisújfalun a
VIII. Lekvárfőző- és Mézes Találkozó, amelyet
az Izotóp Információs Társulás XI. Információs nap eseményeivel közösen
rendeztek meg a településen. Szintén az
eseményt színesítette a I I I . F e s t ő V e r s e n y Váckisújfalun, melyen amatőr
művészek jelentkezését várták .
A program a Corvin udvarban vette kezdetét népi kismesterségek bemutatójával:
kovács, bőrös, nemezes, fazekas, pék,
készítette áruját, portékáját az érdeklődők
szeme láttára vagy éppen segítségével.

Az óvoda udvarán zajlottak XI. Izotóp Információs nap eseményei, melyek középpontjában az atomenergiával kapcsolatos
tudnivalók álltak.
A Közösségi klubban a Mohácsi Regős
Ferenc Asztaltársaság kamaratárlata várta
az érdeklődőket.
A gazdag programkínálatából nem hiányoztak a színpadi produkciók sem:
népzene, jazz, cigánydalok, musicalrészletek hangzottak el, míg a gyerekeket a Ládafia Bábszínház mulattatta.
A rendezvény a különleges lekvárok és
mézek versenyének eredményhirdetésével zárult.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június
23-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén
szavazhat.
Átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2014. október 10-én
16.00 óráig lehet benyújtani a
www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
Részletes tájékoztatásért látogassa
meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda

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
Kistérségi Idősek találkozója 2014.
A Kistérségi Idősügyi Tanács, valamint Veresegyház Város Idősek Otthonának szervezésében
július 26-án került sor Veresegyházon, a Fenyves
területén az idei Idősek találkozójára.
Évente a Kistérséghez tartozó más és más település ad otthont a rendezvénynek. Ezen az eseményen 224 fő vett részt a térségi településekről.
A rendezvényen meghívott vendégként részt vett:
dr Pásztor László, Erdőkertes Polgármestere, Garamszegi Géza, Vácrátót Polgármestere, Oroszi
Sándor, Szada Alpolgármestere, Bodnár Gábor,
az Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Pest me- Vidám zenés műsor adta meg az alaphangulatot
gyei Egyesületének elnöke, Korponai Lászlóné,
az Egyesület Kulturális Bizottságának Elnöke,
valamint Wágner Árpádné, a Szociális Bizottság
elnöke.
A megnyitó és üdvözlő szavakat Pásztor Béla, a
Veresegyházi Kistérségi Tanács elnöke, a város
polgármestere mondta el.
Méltatta a találkozó jelentőségét, az összefogás,
és egymás megismerésének fontosságát. A megnyitót követően Zsizsa Mihály Aranykoszorús
nótaénekes, operett énekes műsorát hallgattuk
meg, melyet a jelenlévők fergeteges tapssal jutalmaztak.
Ezután településenként 3-3 fős csapatok tréfás
vetélkedője következett, melyben alma hámozás, Nagy Miklós itt éppen az Emléklapokat írja alá
lufi fújás, múmia öltöztetés, pingpong labda vödörbe dobása, illetve kép összerakás időre versenyszámokban mérkőztek meg a csapatok.
Az összetett versenyt Erdőkertes csapata nyerte, második helyezett lett Vácegres, a harmadik
helyezést holtversenyben, azonos pontszámmal
Veresegyház és Őrbottyán csapata nyerte el.
Az eredményhirdetésen valamennyi résztvevő
Emléklapot kapott, a helyezetteket oklevéllel és
édességcsomag tárgyjutalommal díjaztuk. A díjakat az Őszi Napsugár Alapítvány ajánlotta fel.
A vetélkedőt követően elfogyasztottuk a finom Csendélet a pavilonok alatt
gulyáslevest, melyet az erdőkertesi Barátság
Nyugdíjasklub tagjai főztek, a költségeket a Társulás fedezte. Ebéd után beszélgetésekkel, zenével, tánccal töltöttük el az időt. A rendezvénynek
még az időjárás is kedvezett.
Ezúton ismételten köszönetet mondok az Idősügyi Tanács és valamennyi résztvevő nevében támogatóinknak, akik lehetővé tették a rendezvény
színvonalas lebonyolítását:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Veresegyház Városi Idősek Otthonának
az Őszi Napsugár Közhasznú Alapítványnak a ve- Itt készült az ebéd
resegyházi Váci Mihály Művelődési Ház segítőinek a veresegyházi Gamesz vezetésének és mun- vők által sokat dicsért rendezvény! Bízunk benne,
katársainak a térségi települési nyugdíjasklubok hogy az elkövetkező időszakban is ilyen és ehhez
vezetőinek az Idősügyi Tanács tagjainak, akik a hasonló rendezvényeket tudunk szervezni, mindrendezvény szervezésében, lebonyolításában se- annyiunk örömére.
gítették munkánkat.
Nagy Miklós
A közös összefogás eredménye volt ez a résztve- Kistérségi Idősügyi Tanács Elnöke

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

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

Kedves Nyugdíjasok!
Már többször hívogattam ezen újságon keresztűl és teszem ezt ismét. Remélem mindig többen olvassák és eljut a felhívás az érdeklődőkhöz. Mindig nagyon örülök ha új tagokat üdvözölhetek az
Esély Szociális és Alapellátási Központ “ Rád “ érünk 60+ nyugdíjasok klubjában.
A klubunk egyszerű, de családias. Sokat beszélgetünk, figyelünk egymásra. Kikérjük a közösség
véleményét a programok szervezésénél. Figyelembe vesszük a többség döntését és helyzetét.
Ünnepeknek megfelelően kreatív kézimunkázást végzünk, várjuk a színházi évadot, hogy mehessünk végre előadásokra.
Most egy külön kérésem lenne egy, vagy több zenei képzéssel vagy tehetséggel rendelkező nyugdíjas felé aki szívesen csatlakozna a klubhoz és vállalná hogy tanítja a tagokat énekelni, esetleg
színdarabot betanítani. Fontos értékrend az összetartozás érzése és a zene jó eszköz lehetne ennek
erősítésében. Tehát szeretettel várok minden érdeklődőt és minél több új belépőt.
Novák Róza - Tel.: 06-70 -370-7032

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja n Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácduka, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,
Csörög, Váchartyán
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt. n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 36 30 848 5870,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
n E-mail: akisterseg@freemail.hu
n Honlap: www.vkisterseg.hu n
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
Kistérség megjelenését támogatja:
CBA Baldauf Kft.
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Gazdaság
A hónap híre

PÉNZFORRÁSOK,
PÁLYÁZATOK – PÉNZÜGYI,

Megkezdődött az M0-ás hátralévő szakaszának a kiszélesítése

TANÁCSADÓI KONFERENCIA !

Az M0-ás autópálya M7 és M1 autópályák közötti szakaszának a kiszélesítését megkezdte a tendernyertes Betonútépítő Zrt. A jövő őszre befejeződő, 2,7 kilométer hosszban, kétszer három sávosra szélesedő autópálya kivitelezési költsége nettó 6 milliárd forint. A szóban forgó szakaszon 45
ezer köbméter töltést építenek, míg a bevágásból 75 ezer köbméter földet termelnek ki.
Szeptember elejétől, a meglévő bal pályán sávszűkítések lesznek. Marad a kétszer két sáv, de egyes
sávok szűkebbek lesznek - hívta fel a figyelmet Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt. kommunikációs vezetője, hozzátéve azt, hogy a sebesség a jelenlegi 80-ról 60 kilométerre csökken óránként.

Helyszín: Gödöllő - Rézgombos Inkubátorház (Szabadság tér 1.)
Időpont: 2014. szeptember 30. (kedd)
9,30 -15,30

A projekt az Új Széchenyi Terv forrásaiból, az Európai Unió támogatásával valósul meg. A M0ás déli szakaszának ezen a kis részén a munkát eredetileg a Tópark projekt beruházója vállalta. A
válság miatt azonban leállt a beruházás, így elmaradt az autópálya szélesítése is. Ezt pótolja most
a NIF.

Cégünk, az Arundo Kft 2006 óta tart Vállalkozói esték, Üzleti esték, Üzleti reggeli, Pénzügyi
konferencia vállalkozásoknak címmel különböző rendezvényeket, elsősorban a térségben
működő vállalkozások részére.
Mivel ősszel indulnak az EU-s pályázatok,
különböző pénzforrások fognak rendelkezésre
állni a KKV-knak - köztük a mezőgazdasági
vállalkozásoknak is - ezért 2014. szeptembertől
induló, havonta megrendezésre kerülő pénzügyi konferenciákon szeretnénk tájékoztatást,
konzultációs lehetőséget biztosítani elsősorban
Gödöllő és térségében, de az országban bárhol
működő vállalkozások részére.
A konferencián résztvevő vállalkozások, cégek
döntéshozói számára fontos, hogy naprakész
tudással rendelkezzenek, ezért ha a közeljövőben fejleszteni szeretne, itt az ideje, hogy friss
információk birtokában hozza meg a döntését !

Az M0 épülő szakasza

Nyár végi bőség
Augusztus utolsó napjaiban szinte mindenkit az iskolakezdés körüli tennivalók foglalkoztatnak, még akkor is,
ha már jó előre beszerezték a legfontosabb iskolaszereket.
A családok számára jó hír, hogy különösebb erőfeszítés
nélkül, a napi bevásárlás közben is tudják pótolni az eset-

A konferencián hasznos információkat nyújtanak az előadók a résztvevőknek, többek között
- a térség várható fejlesztési lehetőségeiről,
- az induló EU-s pályázatokról, azok 		
		 megjelenési idejéről,
leg kimaradt vagy elfelejtődött dolgokat, hiszen mindegyik térségi CBA
üzletben találnak még szeptemberben is füzeteket, tollakat, ceruzákat, az
egyébként megszokottnál nagyobb választékban. Ha valami hiányzik,
itt még megvehetik, ahogyan a tízóraira uzsonnára való finomságokat is,
hiszen a pékségek a tanév kezdésére bővítik a péksütemények kínálatát,
annak érdekében, hogy a gyerekek friss, finom pékáruval indulhassanak az
iskolába reggelente.
A boltokban egyébként már egyértelműen az ősz ízei hívogatnak. Még
többféle gyümölcs kapható, sőt, almából kifejezetten bőséges a választék.
Egyre többféle érkezik a hazai termelőktől, jó áron, ebben a különlegesen
bőtermő esztendőben. Hamarosan megjelenik majd a közkedvelt saszla
szőlő, van még őszibarack, és igazi dömpingjét éli a szilva, amely rekes�szel vásárolva kilogrammonként mindössze 99 forintba kerül.
Azok számára, akik otthon nem kísérleteznek a befőzéssel, vagy egyszerűen nem jut rá idejük, jó hír, hogy idén is készülnek már a CBA saját
gyártású lekvárjai, a Dédikénk kedvence szériában van már idei meggy-,
barack- és szilvalekvár is.
Az üzletlánc saját borcsaládja is több mint tízféle bort tartalmaz már, melyek szintén megvásárolhatók egész évben a boltokban.
Nem kell jóstehetség annak az előrejelzéséhez, hogy ezekben a hetekben
igazi lecsószezon zajlik majd az üzletekben: a paprika és a paradicsom
most a legolcsóbb – utóbbi kilogrammonként jóval 199 forint alatti áron -,
így igazán időszerű a befőzésük, akár lecsóként, akár paradicsomlé vagy
püré formájában.
Az egyébként is hívogatóan jó árakon túl a két térségi Centerben, Veresegyházon és Szadán is folytatódnak ősszel a Bevásárlónapok, szeptember
folyamán mindkét üzletben lesznek ilyen hétköznapi, rendkívüli akciók,
érdemes tehát figyelnünk a boltok hirdetményeit, és a nagyobb bevásárlásokkal megvárni a megfelelő alkalmat.

Bőséges zöldség-és gyümölcskínálat a nyár végén
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És még valami…. ahogy már megszokhattuk, a CBA cukrászdájában ezúttal is megkóstolhatjuk az idei Ország tortáját, a somlói tortát. Mindenképpen érdemes kipróbálni!

Gazdaság
		
		
		

visszatérítendő, de támogatott fejlesztési
forrásokról, programokról, induló 		
vállalkozásoknak is,
banki hitelekről
tőkebefektetésekről,
pénzügyi, tanácsadási és más, egyéb
hasznos szolgáltatásokról.
A programból:

Köszöntőbeszéd, várható térségi, városi fejlesztések – Előadó: Tóth Tibor, Gödöllő város
alpolgármestere
Visszatérítendő, támogatott fejlesztési források induló – kezdő - működő vállalkozások
részére országosan (Mikrohitel, Növekedési
Hitel Program) - Előadó: Katona Ágnes hitelezési igazgató – Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ
Felkészülés a 2014-2020 közötti pályázati
ciklusra, hogyan tud segíteni a tanácsadó –
Előadó: Nádas Mihályné ügyvezető, vezető tanácsadó – Arundo Tanácsadó Kft
Finanszírozás az új pályázati ciklusban –
Előadó: a gödöllői OTP területi igazgatója
Kávészünet, konzultáció az előadókkal, élő interjú egy uniós pályázaton sikerrel szerepelt, a
projektet lezárt vállalkozás képviselőjével.
Várja a vállalkozásokat a Rézgombos Inkubátorház Gödöllőn! Előadó: Csaba Antal ügyvezető - ELSZER INVEST Ingatlanfejlesztő és Beruházási Kft
Vezetői felelősségbiztosítás – Valóban korlátlan az ügyvezetők felelőssége? – Előadó: Kiss
Viktor szakmai vezető – dr. Risk.hu
Tulajdonos és/vagy vezető tisztségviselő: jogállás, hatáskör felelősség a Ptk és a munkajog szabályai szerint – Előadó: dr. Kovács
László - Szent István Egyetem(SZIE) egyetemi
adjunktus, ügyvéd
Ebéd és konzultáció az előadókkal
A konferencián való részvétel díjköteles és regisztrációhoz kötött !
Ajándékok:
Minden résztvevő pályázati előminősítésben
részesül, azaz, ha pályázna, megfelelne-e minden feltételnek. Ehhez biztosítjuk a pályázati
előminősítő lapot, melyet kitöltés és visszaküldés után értékelünk. Az értékelést követően tájékoztatást küldünk az eredményről, javaslatot
teszünk a pályázaton való indulást illetően.
A leadott névjegykártyák alapján 1 fő 25 000
Ft értékű tanácsadási szolgáltatást vehet tőlünk
igénybe díjbeszámítással (tanácsadás, pályázatírás, üzletiterv készítés, pénzügyi projektmenedzsment).
Minden regisztrált cég 25% kedvezményben
részesül egyszeri alkalommal a Kistérség Újság hirdetési áraiból, illetve a tőlünk megrendelt bármilyen pr-kommunikációs szolgáltatás
díjából.
A konferencia tematikájának változtatási jogát
fenntartjuk !
További felvilágosítás: 06-28-410266, 06-204101054, E-mail: arundo@arundo.hu
REGISZTRÁCIÓ A RENDEZVÉNYRE :
www. palyazat-tanacsadas.hu

Akár 400 órányi összeválogatható műsor
az Invitel IPTV-előfizetőinek
Újabb innovatív megoldást tett elérhetővé jelenlegi és leendő ügyfelei számára az Invitel. A felhasználói igényekhez alkalmazkodva a társaság IPTV-szolgáltatását augusztus 1-jétől olyan új, felvevős
vevőegységgel (set top boxszal) kínálja, amely akár 400 órányi műsor rögzítését is lehetővé teszi.
Gondoljunk csak bele: több mint 16 teljes napnyi, kizárólag az ízlésünk és érdeklődésünk szerint
összeválogatott műsor várhat minket otthon. Az új, úgynevezett LPVR-es (helyi programozható
videorögzítés) beltéri vevőegység előnye, hogy nem egy távoli szerverről, hanem egyenesen a néző
nappalijából érkezik a jel. Az eszköz használatával azt a műsort is visszanézhetjük, ami munkavagy alvásidő alatt ment a tévében, vagy akkor kerül adásba, amikor elutazunk otthonról. A nagy
kapacitású berendezéssel az előfizetett csomag bármelyik tévécsatornájának adását fel lehet venni,
így senki sem marad le kedvenc műsoráról.
Az Invitel IPTV-szolgáltatását élvezők eddig is rögzíthettek tartalmakat egy központi szerverre,
ennél a megoldásnál azonban csak bizonyos csatornák műsorát lehetett felvenni. Az új eszközzel az
Invitel előfizetői már nem egy távoli szerverre, hanem a saját nappalijukban elhelyezett vevőegységen keresztül rögzíthetik a műsorokat. A korábbinál nagyobb tárhelyű készülék bevezetésével az
Invitel IPTV-ügyfelei számára új távlatok nyílnak az otthoni kikapcsolódásban, hiszen megsokszorozódik a felvehető műsorok száma. A kedvenc sorozatok mellett így könnyen elférnek a felvevőn
az izgalmasabbnak ígérkező sportrangadók is. Ráadásul a hobbiszakácsok is egyszerűen rögzíthetik
kedvenc főzőműsoraikat, így a recepteket sem kell rohanva lejegyzetelni. A felvétel azonnali vagy
időzített módon indítható, és az adást bármikor meg is lehet állítani.
„Az Invitel kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ügyfelei kényelmét és szórakozását támogató, jó
ár-érték arányú és korszerű szolgáltatást nyújtson. Meggyőződésem, hogy a kínálatunkban most
megjelenő új vevőegység a magyar piacon egyedülállóan nagy tárhelyének köszönhetően még teljesebbé teszi a tévézés élményét” – mondta Langsteiner Marianne, az Invitel lakossági marketingigazgatója.
A helyi rögzítős vevőegységeket 2014. augusztus elsejétől új előfizetés megkötésekor igényelhetik
az Invitel GPON és VDSL szolgáltatási területeken élő ügyfelei, míg meglévő előfizetés esetén a
náluk lévő vevőegységek egyikét cserélhetik le az új készülékre. A televíziós műsorfelvételt biztosító eszköz 1.190 forintos havi díjért vehető igénybe.

A hónap híre
Uniós forrás a
tornaterem felújítására
Erdőkertes Község Önkormányzata a Neumann János Általános Iskola épületéhez szervesen kapcsolódó tornaterem és annak kiszolgáló öltöző helységeit kívánja energetikai beruházása keretében
korszerűsíteni. A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, valamint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és
társadalmi elvárásokkal.
A tornatermi szárny maximális kihasználtsággal üzemel, hőtechnikai szempontból azonban jelentősen elavult, így nem felel meg az érvényben lévő előírásoknak. A projekt keretében megtörténik a
külső falak hőszigetelése, nyílászárók cseréje, zárófödém hőszigetelése, valamint a kiszolgáló fűtési
rendszer kiváltása korszerű, kondenzációs technológiára illetőleg ehhez illesztett fűtési rendszer kerül
kialakításra.
A kivitelezés befejező időpontja: 2014. szeptember 30.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 85%-a, de legfeljebb (bruttó) 46 905
461 Ft, a projekt összes támogatható tevékenysége (bruttó) 55 182 896,- Ft.
Az épület energetikai felújításának közvetlen eredményei:
- Az intézmény éves energiaköltsége a fejlesztés következtében 3.983.423 Ft/év-vel csökken.
- Intézmény éves vásárolt hőfelhasználása: 560 GJ/évvel csökken.
- ÜHG-kibocsátás változás (CO2ekv) 36,62 t/évvel csökken.
- Az épületek megfelelnek a 7/2006. (V.24.)TNM rendeletben foglalt határértékeknek.
- A felújítás utáni kategória besorolás A lesz.
- Célcsoport (oktatási) életkörülményei jelentősen javulnak
Az épület üzemeltetését a fejlesztést követően továbbra is Erdőkertes Község Önkormányzata látja
el.
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A hónap témája

Finisben a színházalapítás

A múlt hónapban adtunk hírt Olvasóinknak arról, hogy egy nemrégiben Veresegyházra költözött rendező-színész-dramaturg páros, Zorgel Enikő
és Venyige Sándor a városban korszakalkotó munkába fogott: megalapították az első városi színházat, Veres1 Színház néven. Júliusban beszámoltunk terveikről, a kezdeti időszak feladatairól, most pedig már örömmel adunk hírt arról, hogy a veresegyháziak a kezdeményezést egyértelműen
örömmel fogadták, amit mi sem mutat jobban, mint hogy nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a bérletek árusítása a színház első négy előadására.
A Veres 1 Színház régi szakmai kapcsolatokat
talál meg, sztárokat szerződtet, helyi művészközösségekben castingol. Országosan kitekint, lokálisan integrál. Az évtizedek során gellert kapott
„ügy” fogalmat visszahelyezi valós tartalmába
– ez a színház „veresi üggyé” lendült. 2014. lesz
az immár 18 ezer lelket számláló kisváros történetének első állandó színházi évadja. A színház
a nulláról építkezik, lényegében zöldmezős szellemi beruházás, de integrálja, az ügy érdekében
közösségé szervezi az eddig elszigetelten működő
helyi előadókat, tehetséges amatőröket.

Szereposztás:
JULIEN - Hujber Ferenc
STÉPHANIE - Xantus Barbara
ANTONIA - Kosik Anita/Bugár Anna
NORBERT- Harmath Imre
COCHET ÚR, a betege - Schlanger András
IGOR - Sándor Péter
Rendező: Schlanger András
Producer: HCS

A színház produkciós színház. Helyben gyárt. Krimit, komédiát, gyerekdarabot, élőzenekaros színdarabot. Székhelye az önkormányzat jóvoltából a
Váci Mihály Művelődési Házban van, amelynek
belső átalakítása is folyamatban van, hogy a látogatók már a belépéskor színházi élményben részesüljenek. A Veres1 Színház a város hírnevét, élénk
kulturális életét máshol is közvetíti a továbbiakban: országosan terjed. Nem gondolja, hogy nem
a szórakoztatás az alapvető funkciója. Bérletrendszerben működő regionális bulvárszínház, a szó
jó értelmében, vagyis a szórakoztatásra helyezve
a hangsúlyt.
Közeleg az első bemutató!
A Veres 1 Színház első, saját bemutatójában először játszik együtt színpadon Mészáros Árpád
Zsolt és Pindroch Csaba. Mindketten Veresegyház
10 km-es körzetében laknak. Sajátjuknak tekintik
Magyarország legfiatalabb színházát. MÁZS 10
év után először alakít újból prózai főszerepet. Egy
felfuvalkodott szexcenetrikus hólyagot a Ne most,
drágám! című angol komédiában. A darab vidéki
ősbemutató. Eddig csak a Madách-ban játszották.
A jeles nap 2014. október 4. - az új teátrum protokolláris szülinapja, egyben az első önálló premierjének időpontja; a bérletsor első előadása:
RAY COONEY és JOHN CHAPMAN
Ne most, drágám!
Vígjáték két felvonásban
Fordította: VAJDA MIKLÓS
Szereposztás:
GILBERT BODLEY – Mészáros Árpád Zsolt
ARNOLD CROUCH – Pindroch Csaba
MISS TIPDALE – Steinkohl Erika
JANIE McMICHAEL – Borbás Erika/
Miklós Kriszta
HARRY McMICHAEL – Pál Tamás
MRS. FRENCHAM – Buzogány Márta
FRENCHAM
FREGATTKAPITÁNY
–
Kiss Sándor
MAUDE BODLEY – Zorgel Enikő
SUE LAWSON – Molnár Szilvia
MR. LAWSON – Gerner Csaba
MISS WHITTINGTON – Asiama Evelyn
Rendező: Venyige Sándor
A második bemutató a Bánfalvy Stúdió vendégelőadása lesz 2014. november 15-én:
BARILLET – GREDY
A kaktusz virága
Zenés komédia Nádas – Szenes slágereivel
élőben kísér a Chameleon Jazz Band
Fordította: BOGNÁR RÓBERT
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gedett a szabadba - önként fussunk be a legnagyobb
kelepcébe… Két és fél órás elme-torna. Színpadi matematika. Csiki-csuki játék. Könnyű mulatság, amelyről a
közönség abban a tudatban távozik, hogy lám, megint
túljártak az eszén…
Agatha Christie a színházi jogokat unokájára ruházta
át, mondván, a darab fél év alatt kiszenved. Ez egyszer
tévedett. Az egérfogót Londonban 62 éve játsszák megszakítás nélkül. Bemutatásakor Sir Winston Churchill
volt a miniszterelnök, jegyre adták még a húst, szalonnát, cukrot és a vajat. A közel 25 ezer előadásban eddig 403 színész állt a színpadon, 124 mérföldnyi inget
vasaltak ki, és az előcsarnokban 426 tonna jégkrém
fogyott el. A Big Ben és a Tower-híd után a darabnak
otthont adó St. Martin’s Theatre a leghíresebb londoni
turistalátványosság.

A bérletsor utolsó negyedik előadása 2015. áprilisában:
PETER QUILTER:
Mr. és Mrs.
pár-bajok 5 színben

A neves programajánló portál karakter-jellemzése
szerint ”Julien (Hujber Ferenc) nőtlen, szoknyapecér
fogorvos. Stéphanie (Xantus Barbara) mogorva, maximalista asszisztensnő. Igor fiatal, helyét kereső reklámmodell. Antonia céltudatos, magabiztos lány.”
E nem mindennapi jellembéli és társadalmi helyzetből
fakadó különbözőségek mellett, - ahogy az egy kiváló
dramaturgiájú darabban lenni szokott - „egy kezdeti
füllentés e négy szereplőt képtelenebbnél képtelenebb
helyzetekbe sodorja.” Talán túlzás nélkül állítható,
hogy minden adott tehát egy helyzetkomikumokban
bővelkedő fergeteges vígjátékhoz, amely a hatvanas
években a nagyszerű komédiák egyik „őshazájából”,
Franciaországból indult el világkörüli útjára, meghódította a Broadway-t is, s egy nagysikerű film – amelyben olyan nagyságok szerepeltek, mint Walter Matthau,
Ingrid Bergman vagy Goldie Hawn – forgatókönyvének
alapjául is szolgált.
Nádas Gábor zenéjét és Szenes Iván halhatatlan dalszövegeit élő zenekar kelti életre neves közreműködők
részvételével.

A következő hazai előadásra 2015. március 27-én
kerül sor:
AGATHA CHRISTIE
Az egérfogó

A fiatal Ralston-házaspár panziójában vagyunk. Távol
az emberektől, a világtól. Abban a zárt játéktérben,
a hótorlaszok közé ékelt, bűnügyi laboratóriumban,
amelynek az írónő, szokás szerint, még a telefonvezetékét is elvágta. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy a Culver
utcában megöltek egy nőt. Aztán sítalpakon megérkezik Trotter, a nyomozó. S kiderül, hogy a gyilkosnak a
panzió lakói között kell lennie. Agatha Christie sorra
elénk idézi a szereplőket, s külön-külön mindegyikről
bebizonyítja, hogy - tévedés kizárva! - csak ő, egyedül
ő lehet a gyilkos! De mi tudjuk, hogy a sok ártatlan
között egyetlen vétkest kell keresnünk. Így a harmadik leleplezésnél kétszer érezzük becsapva magunkat,
a negyediknél háromszor, és így tovább… Az író egyik
kelepcéből a másikba csal, hogy aztán - miután kien-

Társkeresés újsághirdetéssel. Vajon mi történik az első
vakrandin? Hogyan reagál egy homoszexuális üzletember gyönyörű titkárnője különleges szülinapi ajándékára? Vajon mit mond egy fivér a húgának, ha már harmadszor kíséri oltárhoz? Hogyan élheti mindennapjait
egy idősödő színészházaspár? Hogy sikerül egy válás
előtt lévő pár utolsó, szenvedélyektől fűtött „kényszernyaralása”?
Ezeket a helyzeteket mutatja meg a nézőknek Peter
Quilter szórakoztató, öt tételből álló komédiájában a
fiatal színészházaspár:

VEREBES LINDA és PINDROCH CSABA

A négy előadásra szóló bérletek árusítása már
megkezdődött a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ B portáján, Veresegyházon. A bérletek ára a következő: I. hely – 10200 Ft (/2800 Ft/
előadás), II. hely – 9000 Ft (2500 Ft/előadás), III.
hely – 7800 Ft (2200 Ft/előadás).
A Veres1 Színház a bérletes előadások közötti
szünetben is játssza saját gyártású előadásait, és
mivel gyermekdarab nélkül nem lehet komoly
színház, 2014 őszén bemutatják :
TÖRÖK – VENYIGE – KAZÁR
Eltüsszentett birodalom
című zenés mesemusicaljét, 2015 januárjában
pedig kizárólag a veresegyházi és a Kistérségben
élő amatőrök számára veszik elő:
NOEL COWARD
Vidám kísértet
címet viselő félmisztikus angol társalgási vígjátékát. Idén ősszel nálunk is indul a színházi évad!

Kultúra

A gödöllői mozi műsora
1. hét szeptember 4 – 10
16.00
Tini Nindzsa teknőcök 3D
szinkronizált amerikai akció-kaland 103 perc
Fsz : Noel Fisher, Alan Ritchson, Korhatár:12

Sötétség borítja be New York Cityt, amint Zúzó és a
gonosz Talpas Klán vasmarkába fog mindenkit a rendőrségtől a politikusokig. A jövő kilátástalan, amíg négy
számkivetett fivér váratlanul elő nem jön a csatornából.
Ők lesznek a Tini Nindzsa Teknőcök. A Teknőcöknek
össze kell dolgozniuk a rettenthetetlen riporternővel,
Aprillel és poéngyáros operatőrével, Vern Fenwickkel,
hogy megmentsék a várost, és leleplezzék Zúzó ördögi
tervét.

18.00
The expendables – A feláldozhatók 3.
szinkronizált amerikai akció-thriller, Fsz: Sylvester Stallone, Jet Li, Antonio Banderas…
Korhatár: 16

A Feláldozhatók visszatérnek Barney Ross-szal az élen,
hogy eddigi legbrutálisabb ellenségükkel nézzenek
szembe. Barney, a profi főnök már megszámlálhatatlan
bevetést vezetett, rengeteg szövetségest szerzett, és ellenségei számát is szépen gyarapította. Ám akivel most
kell megbirkóznia a veterán zsoldosnak, arra ő sem
számított. Váratlanul felbukkan Barney egykori társa,
akivel annak idején együtt alapították meg a verhetetlen Feláldozhatók csapatát.

20.30
Sin Sity – Ölni tudnál érte 3D
fekete-fehér szinkronizált amerikai akció-thriller
103 perc, Fsz: Jessics Alba, Mickey Rourke
Korhatár: 18
A cselekmény Marv történetével folytatódik azon az
éjszakán, amikor Hartigan meghal. Elmeséli, milyen
konfliktus vezetett ahhoz, hogy Dwight átoperáltassa
az arcát. Láthatjuk, hogyan próbálja Nancy túlélni
Hartigan áldozatszerű öngyilkosságát. Új figuraként
megismerhetjük Johnnyt, az aranykezű szerencsejátékost, aki megtudja, milyen rosszul végződhet egy este,
ha egy nagykutyába botlik a bűnös városban. Eva
Green pedig a femme fatale szerepében sorvasztja a
férfilelkeket.

2. hét

szeptember 11 - 17

15.15
Bogyó és Babóca 3 rész.
magyar mesefilm 70 perc, Korhatár: kn
17.00
Az emlékek őre
szinkronizált amerikai sci-fi 94 perc
Előzetes korhatár:12
Fsz: Brenton Thwaites, Jeff Bridges
19.00
Szerelem a végzetem
szinkronizált amerikai vígjáték 94 perc
Fsz: Michael Douglas, Diane Keaton
Korhatár: 12

A mogorva ingatlanügynök életébe váratlan változást
hoz sosem látott unokája, akit elhidegült fia hagy hátra
nála megőrzésre. Mivel Orennek évek óta nem kellett
senkiért felelősséget vállalnia, ezért megoldhatatlan
feladatként tornyosul előtte a kislány gondozása. Szerencsére a feladatban segítségére siet a szomszédban
élő, egyedülálló énekesnő, Leah, akiből előtörnek az
anyai ösztönök, ráadásul mind közelebb kerül az addig érzéketlen fajankó benyomását keltő Orenhez.

20.45
The expendables – A feláldozhatók 3.
szinkronizált amerikai akció-thriller

Fsz: Sylvester Stallone,
Banderas…, Korhatár: 16

Jet

Li,

Antonio

3. hét szeptember 18 – 24
14.30 Helyár egész héten 700 Ft! Csak 20 – 21én vetítjük!
ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film
105 perc, 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.

16.30
A galaxis őrzői 3D
szinkronizált amerikai akció sci-fi 122 perc
Fsz: Chris Pratt, Korhatár: 12

A Marvel a Vasember, a Thor, az Amerika kapitány és a
Bosszúállók után újabb szuperhős-csapattal „támad”.
Ez a látványos és akciódús űrkaland a „Galaxis őrzői”
amely szó szerint kiterjeszti a Marvel univerzum határait. A történet a kalandor Peter Quill körül forog,
aki ellop egy titokzatos gömböt, amelynek megszerzése
szerepel a gonosz Ronan világuralmi tervei között is.
Ezért hajtóvadászatot indít Quill után, akinek minden
erejére szüksége lesz, ha épp bőrrel akarja megúszni
a kalandot.

18.30
Kamuzsaruk
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 104 perc
Fsz: Jake Johnson, Damon Wayans Jr.
Korhatár: 16

Két jó haver az évszázad ugratására készül. Szerintük
egy nagy poén érdekében nem ciki rendőrnek öltözni, és
kicsit járőrözni békés környékükön: a zsaruknak úgysincs soha semmi dolga arrafelé. Kivéve most. Ugyanis
színre lép egy maffiózó, aki nem a vicc kedvéért hord
magánál piszolyt. A két barát hiába magyarázza, hogy
ők csak játékból vettek egyenruhát. Az egyikük barátnője segítségével kénytelenek beleélni magukat a szerepbe.

20.30
A nyolcadik utas: A halál- rendezői
változat
feliratos amerikai-angol horrorfilm 117 perc
Fsz: Sigourney Weaver, Tom Skerritt
Korhatár:18

A Nostromo űrhajó az áhított hazatérés helyett a képernyőn villogó pont nyomába ered. Váratlan küldetésük
egy kihalt bolygóra vezeti őket, ahol egy elhagyott űrhajót találnak. Ridley Scott filmje.

4. hét szeptember 25 – október 1
14.45
Maja, a méhecske 3D
szinkronizált ausztrál-német animációs film 89
perc, Korhatár:kn

kes amatőrökből álló csapat körül azonban azóta sem
állt meg az élet - új történetük ismét hihetetlen, de igaz
eseményeket beszél el: a főhős ezúttal is a különleges
sorsú delfin, Winter, ám kerül mellé egy elárvult újszülött, és fontos szerepet kap egy sikeresen rehabilitált, az
óceánba visszaszoktatott delfin, Mandy is.

20.30
Az útvesztő
feliratos amerikai akció scfi-fi
Fsz: Dylan O’Brien, Will Poulter
Korhatár: 16

Thomas egy liftben ébred, és a nevén kívül nem emlékszik semmire. Az ajtón túl különös világ várja. 60
srác, akik elzártan, szigetszerű univerzumukban élnek,
és egyetlen dolgot tanulnak: a túlélés trükkjeit. Aki
szökni próbál - és sokan vannak ilyenek - mind ottvesznek. Ezek a szabályok, melyek nem változnak és nem
változtathatók.Valami mégis átalakul. Egy titokzatos
üzenet hatására néhány srác azt hiszi, van remény a
lázadásra.

Környezetvédelem
Lomtalanítás másképp
Lomtalanítás lesz Vácrátóton szeptember 27én, szombaton. A lakossági lomokkal együtt
az elektronikai hulladékgyűjtést is szintén
ezen a napon szervezi meg a kijelölt helyeken
a szolgáltató Zöld Híd Kft.
A lomtalanítás az eddigiektől eltérően gyűjtőpontos rendszerben történik: a község különböző pontjai elhelyezett négy, egyenként
30 köbméteres konténerben, ahová mindenki
maga szállítja el az otthonában feleslegessé
vált holmit. A megtelt konténerek cseréjéről a
szolgáltató gondoskodik, a konténerek őrzésében, a lomtalanítás gördülékeny lebonyolításában az önkormányzat is segédkezik.

Mentsük meg Föld Anyát!
Veresegyházon, a festői Ivacsi-tónál augusztus
17-én játékos környezetvédelmi vetélkedő zajlott 5-10 éves gyerekek számára, Mentsük meg
Föld Anyát! címmel.
Miközben a gyerekek összemérték tudásukat
például rajzban, játékos versenyekben, kulturális élményben is részük volt a Lisznyai Szabó
Gábor Zeneiskola rézfúvós négyese fellépésének köszönhetően, a rendezvény pedig jó hangulatú tűzrakással, szalonnasütéssel zárult.
A rendezvényt, amelyen mintegy harminc
gyerek vett részt és tanulva-játszva érezte jól magát, a Kistérség Újság is támogatta díjak biztosításával, remélve, hogy hagyomány teremtődik a kedves nyár végi
gyermekprogramból.
Képeinken a vetélkedőn készült gyermekrajzokból adunk ízelítőt.

16.30 18.30
Delfines kaland 2.
szinkronizált amerikai családi film
Fsz : Ashley Judd, Morgan Freeman
Előzetes korhatár:kn

2011-ben egy delfin története megrázta a világot. A
Clearwater Akvárium munkatársai befogadtak egy súlyosan sérült állatot. A habókos szakemberekből és lel-
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Kultúra
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI –
SZEPTEMBER 20–21.
VERESEGYHÁZ
A Kulturális Örökség Napjai (KÖN) Európa legjelentősebb, szakemberek és önkéntesek bevonásával lebonyolított épületlátogató és épületeket
sétákon bemutató hétvégéje. Az Örökségnapokat
minden év szeptemberében több mint 50 országban rendezik meg. Az épített örökség ezen ünnepén olyan történelmi épületek és helyszínek nyitják meg kapuikat ingyenesen a látogatók előtt,
melyek az év többi napján zárva tartanak vagy
csak a társadalom bizonyos rétegei számára hozzáférhetők. Magyarország 1999 óta vesz részt a
mozgalommá terebélyesedett kezdeményezésben, ma már több száz helyszínnel. (A programokról a www.oroksegnapok.hu honlapon lehet
tájékozódni.) Veresegyház először kapcsolódik be
az Örökségnapok rendezvényeibe, s rögtön három
lehetőséggel.
● R.k. templom, régészeti feltárások megtekintése
A település Fő útja mentén álló, műemlék r.k.
templom egyhajós, középtornyú, Migazzi Kristóf
váci püspök által 1778-ban copf stílusban emelt
épület. A templombelső tervezett felújítását megelőzően 2013-ban régészeti kutatásokra került
sor, s a feltárások révén előkerültek a középkori, gótikus jegyeket mutató, illetve a 17. századi
templom falai. Az írásos forrásokból már ismert
korábbi templom a Migazzi-féle hajlék helyén,
azzal 90 fokos szöget bezárva állt, szentélye pedig a sekrestye helyén volt. A régi templom alatt
találtak egy boltozott kriptát, melyben két 18. században elhunyt plébános nyugszik. Az előkerült
építészeti és régészeti leletek módosítják a templombelső helyreállításának programját. A készülő új terv bemutathatóan őrzi meg a feltárásokat,

melyek szakszerű ismertetéssel először a Kulturális Örökség Napjai keretében tekinthetők meg.
A látogatókat fogadják és vezetik: Nagy László
építész és Varga Kálmán történész.
Találkozás a r.k. templomnál (Fő út 93.), csoportvezetés mindkét nap 10–18 óra között folyamatosan, az érdeklődők számától függően.
● Organikus építészet Veresegyházon – séta
Az embercentrikus organikus építészet (más néven szerves építészet) az építészet azon irányzata, amelynek programjában az szerepel, hogy az
épület „természetesen” nőjön ki abból a helyből,
ahová tervezték, alkosson azzal harmonikus egységet mind a felhasznált anyagok, mind az épület
mérete, alakja és gondolatisága szempontjából.
A községből 1999-ben várossá váló Veresegyház
egyedi építészeti kultúráját a hazai organikus építészet egyik sajátos helyszíneként tartjuk számon,
legszebb épületei (Mézesvölgyi iskola, Innovációs centrum, lakóházak stb.) a Kulturális Örökség
Napjain tematikus sétával ismerhetők meg.
A csoportokat vezeti: Zsigmond László, a város
főépítésze.
A csoportok indulnak mindkét napon a Városháza (Fő út 35.) elől, 10, 14 és 16 órakor. A séták
várható időtartama 1 óra.
● Magyar Kincsek Portája
A Fő út 116. szám alatt áll a veresegyházi Katonai
Hagyományőrző Egyesület közel száz esztendővel ezelőtt épített háza, mely tájházszerű kialakításával a helyi paraszti hagyományok őrzője is.
Az élő porta a múltbéli életmód bemutatása mellett a Kulturális Örökség Napjain a település első
világháborús katonáinak archív fotográfiáinak kiállításával is várja a látogatókat.
A portát bemutatja: Vastag András, az Egyesület
elnöke.
Találkozás a portán (Fő út 116.), csoportvezetés

mindkét napon 10–18 óra között folyamatosan, az
érdeklődők számától függően.

A hónap híre
Diákok kiállítása
Idén második éve, hogy a Fóti Népművészeti
Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium diákjai
részére a kétnapos tájfestő műhelyprogramot a
Nemzeti Botanikus Kertben tartotta. Az iskola
képzőművész szakos hallgatóinak a tájfestés a
gyakorlati oktatás részét képezi. A tájfestő gyakorlaton részt vett diákok a botanikus kertben
készült alkotásai közül tekinthetnek meg néhányat a látogatók augusztus 20-tól október 6-ig
a Karbonház állandó kiállításának előterében.

Földi javak az asztalon
Október első vasárnapján hetedik alkalommal
rendezik meg az MTA vácrátóti botanikus
kertjében a Földi javak asztalunkon termékkiállítás és vásárt. A különféle helyi termékek
mellett biogazdák, ökogazdák mézei, tejtermékei, biozöldségei és még sok más finomság lesz megtekinthető, megvásárolható a
rendezvényen, valamint kézművesek szebbnél szebb portékái várják az érdeklődőket.
További kiegészítő programok:
•díjtalan vezetett séta a Kertben
•Európai Madármegfigyelő Napok regionális
programja (az MME Börzsönyi Helyi Csoport
szervezésében)
•Pannon Magbank bemutató
•Szamóca Kiskertész Tanoda programja
•kincskereső és állomásos játékok a Kertben

Egészség
VÉRADÁS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSSAL FŰSZEREZVE
Népszerű pihenőhelyen, a tinnyei Üvegtigris Étterem & Panzió közvetlen környezetében, a
Garancsi tó partjára hívta és várta az önkéntes véradókat 2014. július 26-án a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Solymári Alapszervezete. Az egész napos eseményen nem csak
a karjukat nyújthatták az önzetlen hősök, a nap folyamán színes és látványos elsősegély bemutatókkal és az újraélesztés alapjaival is várták a helyszínre látogatókat.

Újraélesztési gyakorlat, szerencsére ezúttal csak
bábun
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Az utóbbi időszakban nagymértékben nőtt a környező településeket összekötő utakon a közúti
balesetek száma, így a szervezők fontos küldetésüknek tartották nem csak a véradás népszerűsítését, de azt is, hogy minél több gépjármű vezetőhöz és szeretteihez eljusson: az elsősegélyt
megtanulni nem csak gyerekjáték, de egy olyan
alapvető kompetencia, amelyre bármikor, nem
várt körülmények között szükségünk lehet.
A nap folyamán a Pest Megyei Ifjúsági Vöröskereszt képzett imitátorai életszerű, közúti baleseteket szimuláltak: a töréseket, vérzéseket, ittas
vezetést, bukósisak nélküli motorozást imitáló fiatalok bemutatójának élménye hozzájárult annak
ismertetéséhez, hogy az első sokk után milyen
sorrendben és módon szükséges a sérülések ellátása, a mentőszolgálat értesítése.
A véradás és az elsősegélynyújtási bemutató mellett a rendezvényen aláírásgyűjtés zajlott a 10-es
út biztonságosabbá tételéért. A Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztályának
két munkatársa baleseti tabló bemutatásával hívta
fel a figyelmet a sebesség megfelelő megválasztására. Az érdeklődők a biztonság megteremtését
szolgáló láthatósági kiegészítőket, tájékoztató kiadványokat kaptak ajándékba a rendőrség munkatársaitól.

A véradás fontosságára nem lehet elégszer felhívni a figyelmet
„Öröm volt látni a rendezvényre látogató családok közös érdeklődését: ahogy a motoros apuka a
kislányával közösen tanulja a mentőhívás alapjait. Azt, hogy az érdeklődők valóban szerették volna elsajátítani az elsősegélynyújtási ismereteket,
nagyszámban adtak vért, aláírták a kezdeményező
dokumentumot. A csodás környezetben tett séták,
az erőt adó gulyásleves és az „örökzöld” tejfölössajtos lángosok igazi békebeli véradós hangulatot
teremtettek” – nyilatkozza Oláh Judit, a Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 1. számú Területi Szervezetének vezetője.
Az helyi szinten újszerű kezdeményezéshez több
támogató is csatlakozott: Üvegtigris Étterem &
Panzió hideg- és meleg ételt, a Jó Kenyér Pékségtől friss stanglikat, Piliscsaba Város Önkormányzata üdítőt és tombola ajándékokat és kisbuszt,
Tinnye Község Önkormányzata padokat és asztalokat, a tombola fődíját pedig a Pepi Sped Kft.
ajánlotta fel.

Pr

Lehetséges, hogy saját napelemes rendszerünkkel termeljük
meg házunk áramszükségletét?
Magyarországon 2007 óta lehet hivatalosan hálózatra visszatápláló napelemes rendszert üzemeltetni.
Napelemes rendszereink képesek 100%-ban fedezni a háztartások áramigényét, a visszatáplálásnak,
az ad-vesz mérésnek köszönhetően teljesen zökkenőmentesen, függetlenül a pillanatnyi termeléstől,
vagy a pillanatnyi áramfelvételtől.
A napelemes áramtermelés teljes mértékben környezetbarát. Előnyei, hogy Magyarországon mindenhol telepíthető és használható, mindössze a megfelelő tájolásra és elhelyezésre kell ügyelni. Az áramszolgáltatók egy engedélyezési folyamat után átveszik a megtermelt energiát, erre törvény kötelezi
őket. Jól tervezhető a rendszer energiatermelése, a napsugárzás mértéke évről évre nagyjából ugyanakkora, így a megtermelt villamos energia is nagyjából ugyanannyi évről évre. Áramtermelésünk a
saját napelemes rendszerünkkel szinte karbantartásmentes, mindössze egy-egy felülvizsgálat indokolt
5 évente. Várható élettartam több mint 30 év!
Hogyan számolja el nekünk az áramszolgáltató a saját rendszerünkkel termelt áramot?
Háztartási méretű kiserőműnek (HMKE) minősül a maximum 50 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer. Az áramszolgáltatók az úgynevezett szaldós elszámolást biztosítják a HMKE létesítők
számára. Ez azt jelenti, hogy az áramszolgáltató egy módosított hálózati szerződést köt a fogyasztóval., ezt követően a villanyszámla azonnal 0-ra csökken! Leolvasás egy év múlva történik, amikor
csak a termelt és a fogyasztott energia különbségét kell megtérítenünk. Ezeket az adatok az erre a
célra fejlesztett „ad-vesz mérő” villanyóra méri. Célszerű akkora termelésre méretezni a napelemes
rendszerünket, amennyit el is fogyasztunk egy évben, így a korábbi fogyasztásunkat teljes mértékben
megtakaríthatjuk évről évre!
Megéri árát a napelemes beruházás?
A példa kedvéért a lakosság körében legelterjedtebb befektetési formával, a bankbetéttel hasonlítjuk
össze a napelemes beruházást. Banki lekötés esetén:
2 000 000 forint, 1 éves lekötés, EBKM: 4,25 % (forrás: http://www.bankmonitor.hu)
Lejárati összeg: 2 085 476 Ft Adózott összeg: 2 066 671 Ft Nettó kamat: 66 671 Ft
Napelemes beruházás esetén:
2 000 000 forint, 3,5 kWp napelemes rendszer kulcsrakész kivitelezéssel és áramszolgáltatói engedélyeztetéssel:
Az éves várható hozam (megtermelt áram ára):
189 000 Ft (optimális elhelyezés esetén)
Ezen egyszerű számítás végeredménye az, hogy a napelemes rendszer évente 9,45 %-os tiszta, adómentes hozamot termel évről évre folyamatosan, szemben a banki befektetés leadózott 3,34%-os hozamával. Ilyen magas hozamú befektetési lehetőség, amely mindenki számára elérhető, régóta nem volt a
piacon! Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a magas hozam mellett környezetbarát is, a számítási példában szereplő rendszer élettartama alatt több mint 40 tonna (!) CO2 kibocsátástól óvja meg földünket!

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)

•

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!

Mit nyújt az önök cége mindehhez, hogyan fogjon hozzá, aki saját napelemes rendszerrel akar
áramot termelni?
Fő termékünk a Q-cells német napelem 2013-ban a világ legjobb polykristályos napeleme címet nyerte
el! Ügyfeleink és saját védelmünk érdekében csak magas minőségű, főleg német és osztrák gyártók
termékeivel dolgozunk, a minőséghez párosított egyedi garanciákkal! A szerződést követően gördülékenyen végigvezetjük vásárlóinkat a tervezés, engedélyeztetés és telepítés fázisain. Országosan több
mint 100, de Veresegyházon és környékén is sok megtekinthető referenciával rendelkezünk. Rengeteg információ található weboldalunkon a www.nvsolar.hu oldalon, de nagyon szívesen mutatjuk be
termékeinket újpesti telephelyünkön, vagy díjmentes helyszíni felmérés keretében személyesen konzultálunk! Ajánlatkérés lehetséges közvetlenül weboldalunkon keresztül is, az ajánlatkérés menüpont
alatt.

Kistérség Veresegyházi

Egyéb elérhetőségeink:
NVSolar Energia Kft.
1047 Budapest Labdarúgó u. 4
Mobil: +36 30 583-3515
Tel: + 1 369-2562
Email: gabor.belak@nvsolar.hu
Web: www.nvsolar.hu
https://www.facebook.com/nvsolar

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr Ferencz Ildikó

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

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

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

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

GOOD DENT

fOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
GYERMEK éS fELNŐTT fOGÁSZAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

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

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866
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Pontos válasz – jogi kérdéseire
é
hétv
Akár

gén

Vitája
van– ajogi
munkáltatójával?
i s !Pontos
válasz
kérdéseire

Vállalkozást indítana?
VitájaTáppénz,
van a munkáltatójával?
GYES, nyugdíj problémája van?
Vállalkozást
indítana?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Táppénz,
GYES, nyugdíj egyeztetne?
problémája van?
Az adóhatósággal

Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi tanácsadás az alábbi
területeken:
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi
témakörökben:
x munkajog,





Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a Vargabetű az
interneten is elérhető!

vargabetukonyvesbolt.hu
Vargabetű Könyvesbolt | Facebook WebShop



x társadalombiztosítás,
munkajog,
x társasági jog (cégjog),
társadalombiztosítás,
x közigazgatási
jog,
társasági
jog (cégjog),
x családi jog,
közigazgatási
jog,
családi
jog, pénzügyi
és adójog.
x pénzügyi
és adójog.

JOGPONT+
miniisszolgáltatás
Pest megye
számos új településén.
Továbbra
vegye igénybe
JOGPONT+
mini szolgáltatásunkat

ingyenesen Pest megye kijelölt településein a projekt zárásáig!

Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

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
email: vargabetu2@invitel.hu

ELHÍZÁS = BETEGSÉG
Tudtad, hogy a túlsúlytól beteg lehetsz, hogy a túlsúly
nem esztétikai, hanem egészségügyi probléma?
Ha túlsúlyod van, akkor többszörösen megnő a cukorbetegség/ diabétesz, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek vagy a stroke kialakulásának kockázata.

Fogyj le! Van elérhető megoldás!
Ezzel a módszerrel nem szaladnak vissza a kilók.
Megmutatom neked, hogyan csináld meg Te is.
Egyeztess időpontot tanácsadásra most: 06 70 424 00 16

www.eleteroforras.hu
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MEGHÍVÓ
Ismét Autórodeó!
A veresegyházi pályán legközelebb szeptember 21-én bőgnek fel a motorok az ütközéses
autórodeó szerelmeseinek kedvéért.
Ahogyan már megszokhattuk, ezúttal is
érdekes futamokban és az autók utolsó leheletéig megnő küzdelmek látványában lehet
részünk, és a meglepetések sem maradnak el
a programból.
A szervezők szeretettel várnak mindenkit
ezúttal is.

Színesen

Augusztus 20.
a városban
Szent István ünnepét Veresegyház a hagyományaihoz
híven,
egész napos programsorozattal ünnepelte meg. Az
ünnep előestéjén
karaoke est zajlott a központban,
majd az elmaradhatatlan éjszakai A tűzijáték szép pillanata
túrára került sor,
amely ezúttal is a Margitán ért véget.
Az ünnep a Kenyérszentelő misével vette
kezdetét, majd családi és sportprogramokkal folytatódott a strand területén. Este az
új kenyér megszegése után indult a színpadi
program, melyben a Duna Művészegyüttes
néptáncosai jelentették az est fénypontját.
Ahogyan minden évben, most is meseszép
tűzijátékkal végződött az ünnep.
Veresegyház Önkormányzata augusztus
20-án, az ünnep alkalmából ezúttal is kitün-

tetéseket adományozott a város életében
kiemelkedő szerepet játszó polgárainak. A
kitüntetések átadására a Mézesvölgyi Általános Iskolában került sor.
Fabriczius József Közoktatási Díjban részesült:
Apkó Jánosné óvónő és
Diósi Adél magyar szakos tanár
Sejtes Vendel Közművelődési Díjban részesült:
Ácsné Csáky Ildikó drámatagozatos tanár
és Czeller Karola vállalkozó
Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díjban részesült:
Klement Zoltán kiállítás rendező és
Mitsui Sen szobrászművész
Szotáczky József Szociális és Egészségügyi
Díjban részesült:
Dr. Fekete Beatrix háziorvos és
Kiss Tiborné foglalkoztatás szervező
Darányi József Közszolgálati Díjban részesült:
Nagy Lajosné szakács
Oroszi-Ványi Melinda titkársági ügyintéző
Papp Gáborné élelmezésvezető
Tóth Gábor szociális- és gyermekvédelmi
ügyintéző

Polgármesteri elismerésben részesültek:
Csákfalviné Quarini Andrea óvónő
Fukász Lászlóné igazgató
Gazdag Mónika óvoda vezető
Hegyes Péter víz-gáz szerelő
Kovácsné Szántai Márta óvónő
Nagyné Gódor Csilla intézményvezető
Megyeri Zsuzsanna óvodavezető
Negyeláné Pásztor Katalin óvónő
Orosz Tiborné óvónő
Pálla Ildikó óvónő
Dr. Rocskai János könyvvizsgáló
Szabó Ferencné hagyományőrző
Zakosz Györgyné óvónő
Veresegyház Város Önkormányzata 2014-ben
Díszpolgári Címet adományozott:
Lőwy Jánosnak, Ipolyság polgármesterének.

A Duna Művészegyüttes fellépése

Hungaro-food
bacon

Riesenbrau sör

Douwe Egberts
Karaván kávé

Coop tölcséres
jégkrém

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

Nyomtatott
a boltokban, illetve emailben, önéletrajzzal
sen lehet
e
y
l
é
m
ze
rlattal rendelkező
kezni s
gy gyako
Jelent
ett va

kké
Sza

pz

 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

SHOP

vászonképek

Minden lakásban otthon

Képáruház

|

SzépKép.hu

KERES

A SZADA CENTER
ÉS A VERES CENTER

MEDI

SzépKép
épKé

Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról

Egészségtár

Supi cipő szaküzlet
Veresegyház, Szentgyörgyi A. u. 2.
(Misszió mellett a Praxis Házban)

Tel: 20-579-3195
Supi cipők a legnagyobb választékban
Számítógépes talpbetét készítés
Felnőtt papucsok
EP kártya elfogadás is!
Próbálja ki a webáruházunkat is:

www.msegeszsegtar.hu

Fürödjön �vá� az élmé�ek�n!

2=3
+1 ÓRA

AJÁNDÉK

Plusz 1 óra a Vízi Paradicsomban!
Csúszdázás, szörfözés és pancsolás közben bizony hamar elrepül az idő. Nálunk nyugodtan belefeledkezhet a vízi kikapcsolódás
örömeibe. A 2 órás jegyet vásárló vendégeink egy órával tovább élvezhetik az Aquaworld felejthetetlen világát!
Az akció 2014. szeptember 1-től december 20-ig, munkanapokon, hétfőtől péntekig érvényes, kivéve a 2014. október 20-31. közötti időszak!

www.aqua-world.hu

