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A Magyar Kulturális Örökség hétvégéjén, szeptember 20-21-én 
megnyitotta kapuit az  érdeklődők előtt a veresegyházi Magyar 
Kincsek Portája, és szakszerű tárlatvezetés mellett bárki megis-

merkedhetett a múlt emlékeivel.
 A város büszkeségeinek sorában ugyancsak bemutatták az új 
iskola épületét, és a református iskolaét is, amely nemrégiben 
újabb épületrésszel gyarapodott, hogy helyet adjon a növekvő 
igényeknek. Az iskola tanévkezdéséről  lapunknak az igazgató-

nő nyilatkozott,  az interjú a 6. oldalon olvasható. 
(Fotó: Lethenyei László)

A VERESEGYHÁZI STRAND 
TERÜLETÉN A TALÁLKOZÓK
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KISZÁLLÍTÁSSAL  690 FT,

HELYSZÍNEN  650 FTNAPI MENÜ

HÁZI GYROS-TÁL
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Visszatekintő

Szeptember második felében lezajlottak a hagyományos szüreti mulatságok a Kistérség leg-
több településén. Szeptember vége felé felvonultak a szépen feldíszített hintók, lovasok Gal-
gamácsán, Csomádon, Őrbottyánban és Vácrátóton is, a hónap utolsó hétvégéjén pedig a 
legnagyobb, a  veresegyházi szüreti felvonulásra került sor. 
Csomádon szeptember 20-án rendezték a szüretet, amely szokás szerint végighaladt a tele-
pülés központján, zeneszó mellett, meg-megállva egy kis táncra, majd a község Tájházában 
ért véget a bőséges vendéglátással, vidám szüreti mulatsággal. A rendezvényen felléptek az 
iskolai és óvodás csoportok, a Fialka Együttes, és Vanyarcról vendégül látott hagyományőrző 
csoport is.  Képeink a csomádi szüreten készültek.

Szüret idején

A FIDESZ-KDNP veresegyház i  je lö l t je i  az  ok tóber  12- i  önkormányzat i  vá lasz tásokon
      Szabóné Tolnai Ildikó         Leszák Lászlóné       dr Baranyai Tamás        Marsi Tamás              Rácz Tivadar             Petrovics Tamás           Illés-Muszka Rudolf           Gáncs Gábor 

Színházi közlemény

A Veres 1 Színház - mely egyébként 
Magyarország legfiatalabb színháza - 

összes bérlete a bérlethirdetést 
követő 17. napon elfogyott. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
Ne most, drágám! című vígjátékot 

az október 4-i premiert követően 5-én, 
vasárnap is játsszák, 

 bérletszünetben. 

Azonban a jegyeket erre az előadásra 
is hamar elkapkodták, ezért újabb 

bérletszünetben, 

október 13-án, hétfőn este 

tűzi újra műsorára a fiatal teátrum 
Pindroch Csaba és Hujber Ferenc 

főszereplésével a fergeteges komédiát.

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: 8-18ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN

Felvonulás közben is szólt a talpalávaló

Szüreti felvonulás Csomádon Népviseletben a csomádi hagyományőrzők

Útban a szüreti vigasság helyszínére, a Tájházba
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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

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.

BOLHAPIAC–RUHABÖRZE 

 
 

 

2014. október 12. 

november 9.

2015. április 12. 

  május 10. 
 

 

 

 

Alkalmi árusítási lehetőség délelőtt 8 és 14 óra között  
csak helybelieknek és kistérségbelieknek 
a veresi piac Kálvin utca felöli területén. 

A részvétel regisztráció köteles! 

Regisztráció: veresibolhapiac@gmail.com 
Érdeklődés: 30/ 47-44-859  

VASÁRNAP–VÁSÁRNAP 

MEGNYITOTTA KAPUIT A NAPPALI MELEGEDŐ

2014 szeptemberétől igénybe vehető a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 
által működtetett nappali melegedő.
 
A nappali melegedő a tizennyolcadik életévüket betöltött, önellátásra képes hajléktalan személyek, 
illetve olyan helyzetben lévők számára nyújt szolgáltatást, akiknek otthonában nem megoldott a 
mosás, tisztálkodás vagy téli időszakban a fűtés, függetlenül attól melyik településről érkeznek. 
Címünk: 2112 Veresegyház, Fő út 108. 
Bejárat a Családsegítő Szolgálat udvarából van, mozgáskorlátozottaknak pedig az Idősek Otthona 
udvarán keresztül lehet bejutni.

Telefonos elérhetőség: 06-70-931-09-49 Hajdú Eszter szociális munkás
Nyitva tartás: Hétfő- Péntek 8.00-16.00-ig 

Hétvégén csak a szociális étkeztetésben részesülők vehetik át az ebédet a Melegedőben 11.00-12.00 
között.

Közösségi együttlétre, pihenésre biztosít lehetőséget, ezen felül szolgáltatásaink közé tartoznak a 
következők: 
- Mosás:                      8.00-16.00-ig (mosószert, öblítőt az intézmény biztosítja)
- Fürdés:                      8.00-15.30-ig (törölközőt és szappant biztosít az intézmény)
- Ügyintézés:              8.00-16.00-ig
- Telefonálás:             8.00-16.00-ig (munkaügy, egészségügy, hivatalos ügyek intézése)
- Ruhaválogatás minden nap:      8.00-11.00-ig, hétfőnként  délután 15.00-16.00-ig is.
- Meleg tea és zsíros kenyér
- Szociális étkeztetésben részesülők elfogyaszthatják ebédjüket a nappali melegedőben.

A nappali melegedő szolgáltatásai ingyenesek! Bővebb információt a nappali melegedőben és a 
Családsegítő Szolgálatnál kaphatnak.
                                                                                                                     Szeretettel várjuk!

 Nagyné Gódor Csilla -  intézményvezető

HÁT PÁRT A MEGYEI 

KöZGYűLéS HELYEIéRT

Pest megye Közgyűlésének képviselői man-
dátumaiért hat párt indulhat az október 12-
re kitűzött önkormányzati választásokon az 
összegyűjtött ajánlócédulák alapján.
Nyilvántartásba vette a Területi Választási Bi-
zottság a Magyar Szocialista Párt, a Demok-
ratikus Koalíció és az Együtt megyei listáját, 
miután a pártok elegendő számú érvényes 
ajánlást adtak le. 

A korábbiakban a FIDESZ-KDNP, a Jobbik és 
az LMP területi listáját is jóváhagyta a TVB, 
így mindösszesen hat jelölő szervezet méret-
tetheti meg magát az október 12-én esedékes 
önkormányzati választásokon a megyei köz-
gyűlési mandátumokért.

Mint ismeretes, ezen a napon választják meg 
minden településen a következő négy éves cik-
lusra az önkormányzatok tagjait: a polgármes-
tert és a képviselőket.

A hónap híre

Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ
2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel/Fax: 06-28-595-045, Tel: 06-28-595-051
Házi segítségnyújtás Tel: 06-28-476-269
Email: esely@eselykisterseg.hu
Web: www.eselykisterseg.hu
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SZEDER
(Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen)
Közhasznú Egyesület
2113. Erdőkertes, Fő tér 4.

VELENCÉN TÁBOROZTuNK

Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális 
Alapellátási Központ pályázatot hirdet

                            
 
 

1 fő Családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2014. november 1. napjától 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 
október 17. 

1 fő  házi gondozó   
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
                        

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. október 23. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. október 10. 

                             
 1 fő gondozó 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
munkakör betöltésére. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
tiszteletdíjas jogviszony 

                        
Foglalkoztatás jellege: heti ügyeleti rendszer-
ben (havonta egy hét folyamatos ügyelet)

Illetmény és juttatások:  
tiszteletdíjas szerződés 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2014. november 1. napjától 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2014. október 17.
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Nagyné Gódor Csilla nyújt, a 06/70-
9310-966 -os telefonszámon.

Bővebb információt  
a www.eselykisterseg.hu honlapon  

szerezhet. 

ÚJABB BÉRLAKÁSOK 

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 19-i ülésén úgy döntött, 
hogy megvásárol a TP - Komplex Zrt-től két, egyenként 13 lakásos épületet a hozzájuk tartozó 
telekkel és gépkocsi-tárolókkal együtt, bérlakások céljára. Az ingatlanok vételára egyenként bruttó 
170.017.440 Ft, melyet az önkormányzat 4 részletben fizet meg az eladónak a költségvetésben erre 
a célra tervezett összegből.

Ezzel a városban korábban nagy sikerrel megindult bérlakás-program tovább folytatódhat és még 
több családnak nyújthat kényelmes, kulturált lakhatási körülményeket, a piaci árnál kedvezőbb 
bérleti díj fejében.

A hónap híre

A SZEDER Egyesület az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt pályázaton 315. 000,-Ft 
támogatást nyert a Veresegyházi Kistérségben élő 
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására a 
Velencei tónál. 
Az idén 20 gyermeket tudtunk táboroztatni  
Velencén. A Velencei tó adta lehetőségeket és az 
időjárást kihasználva fürödtünk a tóban, melyet 
a gyermekek nagyon élveztek. Esténként főként 
a lányok körében népszerű ének versenyt, a tó 
mellett található játszótéren ügyességi versenyt 
endeztünk. 
A tervezett kenu túrát, valamint a Székes- 
fehérvári városnézést le kellett mondanunk, mert 
az időjárás nem volt megfelelő, helyette moziba 
mentünk. A korcsoportoknak megfelelő mesét és 
filmet néztünk meg.
Összességében elmondható, hogy a gyermekek 
nagyon jól érezték magukat, olyan élményeket 
szerezhettek, melyek sokaknak eddig nem adatott 
meg.
Egyesületünk a tábor megvalósításához 80. 000,-
Ft önrészt biztosított jótékonysági bevételeiből és 
az Önök által felajánlott 1%-os támogatásból. 

Köszönetemet fejezem ki a gyermekek és szüleik 
nevében, hogy évek óta támogatják programjainkat. 

Nagyné Gódor Csilla
programvezető

MEGMENEKüLTEK A CIRKuSZBÓL

Szeptember elején két újabb macival 
gyarapodott a létszám a Veresegyházi 
Medveotthon és Állatkertben: Spanyol-
országból került ide a WSPA segítsé-
gével két, 18 éves medve. Az állatokat 
eddig cirkuszban szerepeltették, rossz 
körülmények között tartották, a Med-
veotthonban azonban kellemesen élhet-
nek ezentúl. A két új mackót egyelőre a 
többiektől elkülönítve tartják.

A hónap híre
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   Pályázatok

2014. július végén lezárult az egy évig tartó 
Norvég Civil Alap támogatásából megvalósult 
prevenciós programsorozatunk, mely a Veres-
egyházi Kistérségben élő gyermekek és fiatalok 
részére, értelmes szabadidő eltöltést, csellengést 
megelőző és tudásukat növelő programokat, 
valamint a SZEDER Egyesület önkénteseinek 
kompetencia növelő, közösségépítő tréningfog-
lalkozásokat biztosított.

Programunk keretében Erdőkertesen, Veresegy-
házon, Csomádon, Vácrátótón, a Váckisújfalusi, 
Galgamácsai és Vácegresi gyermekek részé-
re pedig Vácegresen havi egy alkalommal 
RÁ”d”DÉRÜNK ifjúsági klubot tartottunk. A 
klubfoglalkozások során önismereti beszélgeté-
sek, sport és társasjáték vetélkedők, kézműves 
foglalkozások, filmvetítések és drog-prevenciós 
beszélgetések folytak. Klubfoglalkozásainkon 
összesen 535 gyermek vett részt. 

Március-április hónapokban Csillagfény tehet-
ségkutató címen, Ki-Mit-Tud versenysoroza-
tot hirdettünk. Az 5 elődöntőn és a döntőn 175 
gyermek mérte össze tehetségét. Pályázatunknak 
köszönhetően értékes ajándékokkal tértek haza 
versenyzőink. 
Március hónapban a SZEDER Egyesület önkén-

tesei részére három napos tréninget szervez-
tünk, kompetenciájuk, önismeretük és közösség-
építésük fejlesztése érdekében. Fontosnak tartjuk 
az önkéntesek ez irányú támogatását, hiszen ők 
szabadidejük felajánlásával segítik, támogatják 
elképzeléseinket, vesznek részt programjaink 
lebonyolításában, mellyel jelentős költségektől 
kímélik meg mind az Egyesületet, mind pedig a 
programokon résztvevő gyermekek szüleit, gon-
dolva itt elsősorban a táborozás költségeire. 

Július hónapban a Veresegyház Kistérség ESÉLY 
Szociális Alapellátási Központ Gyermekjóléti 
Szolgálatának munkatársaival közösen tema-
tikus táboraink zajlottak. Heti turnusokban 
korosztályi bontásban pályázati támogatásból 5 
hét tábort, önerőből pedig további 4 hét tábort 
szerveztünk, melyhez Egyesületünkön kívül az 
ESÉLY, Erdőkertes, Veresegyház, Vácrátót és 
Váckisújfalu önkormányzata nyújtott anyagi 
támogatást. Táborainkban a pályázati program 
keretében 97, további támogatásokból 110 gyer-
mek táborozott. 

Szintén a pályázati támogatásnak köszönhetően 
július hónapban kedden és csütörtökön az Erdő-
kertesi Ifjúsági Táborban Nyári RÁ”d”ÉRÜNK 
programot szerveztünk 17,00-21,00-óráig, a 11-

18 éves korosztály részére. Ezt, a fiatalok köré-
ben népszerű programot augusztusban önerőből 
folytattuk. A pályázati támogatás 143 fiatal rész-
vételét tette lehetővé, az Egyesület támogatásá-
val pedig további 82 fiatal vehetett részt a nyári 
RÁ”d”ÉRÜNk-ön. 

Összességében az elmúlt évben 975 gyermek és 
fiatal vett részt programjainkon. 
Köszönetemet fejezem ki a Norvég Civil Alap-
nak a 3. 000. 000,-Ft-os támogatásért, az önkor-
mányzatoknak a további több mint 250. 000,-Ft-
os támogatásért, a programok szervezésében és 
lebonyolításában résztvevő családgondozók és a 
SZEDER Egyesület önkéntesinek felbecsülhe-
tetlen munkájáért. 

Az egy évig tartó programsorozathoz Egyesü-
letünk több mint 400. 000,-Ft önerőt biztosított, 
melyet az 1%-os támogatásokból és a jótékony-
sági bevételeinkből fedeztünk. 
Köszönjük mindazon lakosoknak, akik évek óta 
támogatnak bennünket, a jövőben is számítunk 
Önökre. 

                                                      Köszönettel: 
 Nagyné Gódor Csilla                                                                                  

programvezető

Lezárult a SZEDER Egyesület prevenciós programja

Már elérhetőek a Kormány új lakossági energiahatékonysági pályázatai, 
amelyek kedvezményezettjei ezúttal a háztartások, a családok! A célra ösz-
szesen 2,72 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre 
három különböző pályázatból - jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatá-
sokért felelős államtitkára.

Szabó Zsolt ismertette: a programsorozat első lépcsőjeként szeptember 22-
én, az elavult kazánok, tüzelőberendezések új, nagyobb energiahatékony-
ságú fűtőberendezésekre történő cseréjét célzó pályázat indult el az emi.hu 
oldalon, amelyre egymilliárd forint jut. Szeptember 25-től pályázható meg 
a háztartásigép-csere program 627,1 millió forintos keretösszeggel, majd 
29-től a nyílászárócsere-pályázatok 1,1 milliárd forinttal. A három program-
mal összesen 25 ezer háztartást szeretnének elérni. A pályázatok a hűtő-, 
és fagyasztógép-csere program kivételével - ahol a támogatás a megkapott 
támogatói okirattal a vásárláskor azonnal érvényesíthető - utófinanszírozá-
súak - tette hozzá.

Rámutatott arra, hogy a pályázatok felhasználásával mérséklődik a hazai 
energiafogyasztás, tovább csökkennek a lakosság rezsikiadásai, illetve az in-
tézkedések az ország klímapolitikai céljainak megvalósulását is támogatják. 
Közlése szerint a háztartásigép-korszerűsítési támogatásra a nyugdíjasok és 
nagycsaládosok adhatnak be pályázatot, a másik két programban a magyar-
országi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek indulhatnak.
Az elérhető támogatás összege háztartásigép-csere programban a gépek be-
szerzési árának 50 százaléka, az A+ energiaosztályú készülékekre maximum 
25 ezer forint, az A++ és A+++ gépekre legfeljebb 35 ezer forint lehet - 
mondta.
A kazáncsere-pályázaton 40 százalékos támogatást, pályázatonként és laká-

sonként maximálisan bruttó 650 ezer forintot lehet elnyerni. A külső hom-
lokzati nyílászárócsere-programmal megítélhető legmagasabb támogatás 
bruttó 520 ezer forint.

Szabó Zsolt példaként említette, hogy a megtakarítás családonként évente 
120-140 ezer forintot jelenthet, mindegyik pályázatot figyelembe véve. A 
tárca tapasztalatai szerint a fűtéskorszerűsítésre 1700 pályázat, míg a ház-
tartásigép-cserére 23 ezer érkezhet be, ebből 1500-at illetve 21 ezret tudnak 
támogatni.

Előkészítés alatt áll 5 milliárd forintos keretösszeggel a kis-, és közepes vál-
lalkozások energia megtakarításának ösztönzése, és tízmilliárd forinttal a 
nagyjából 20 ezer lakást érintő panelprogram - mondta.
Kiemelte: jelentősen könnyítették a pályázást, így a pályázati portálon ke-
resztül - www.emi.hu - pályázhat az, aki a kormányzati portálon ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkezik. A pályázatokat a meghirdetéstől számított 30. 
naptári napot követően lehet benyújtani a pályázat lezárásáig, vagy a rendel-
kezésre álló keret kimerüléséig.

Az internetes beadással - ahol a beérkezési sorrend számít - a hiba lehető-
sége jelentősen csökken, mert azonnali visszajelzést ad a rendszer a hibás 
adatról, és az elbírálás is gyorsabb.

Az új pályázati lehetőség mindenki számára elérhető, nem árt azonban pon-
tosan tájékozódni, és akit érdekel, minél előbb cselekedni, hiszen alig 30 nap 
áll rendelkezésre a pályázat benyújtásához. Információt és szükség esetén 
segítséget találnak Olvasóink a www.arundo.hu honlapon, illetve kérdései-
ket pályázatíró partnerünkhöz emailben is feltehetik az arundo@arundo.hu 
címen.

Komoly pályázati lehetőség a családoknak



ÚJ TANÉV – ÚJ FELADATOK, ÚJ ÉPüLETSZÁRNY

Augusztus utolsó napján avatták fel a ve-
resegyházi Református Általános Iskola 
új épületrészét, amire nagy szükség volt 
már, hiszen nemcsak a városból, hanem 
az egész Kistérségből fogadnak itt tanu-
lókat. A tanév elején az iskolakezdés ne-
hézségeiről, az idei tervekről kérdeztük 
az igazgatónőt, Fukász Lászlónét. 

Hogyan indul a tanév, milyen változá-
sokat vezettek be, milyen egyéb válto-
zásokra számítanak?
 
Impozáns épületben, korszerűen felsze-
relt tantermekben kezdhetjük a nevelő-
oktató munkát. Befejeződött az új isko-
laépület II. ütemének megépítése, újabb 
tantermekkel gazdagodtunk. Minden 
alkalmat megragadok – így teszem most is –, hogy megköszönjem város-
unk vezetőinek az iskola épületét, hiszen az Önkormányzat támogatásával 
készülhetett el az I. és a II. ütem is.
Szeptember 1-jén a nyolcadik évünket kezdjük el. Diákjaink életében a kö-
zépiskola kiválasztása mellett elkezdődik a lázas készülődés az első balla-
gásra. 
A pedagógusok mindennapjaiban prioritást élvez majd a tanfelügyeletre, mi-
nősítésre történő felkészülés. 
Az intézményi munka szervezésea tanévre szóló rendelet szellemében fo-
lyik, az éves munkatervünkben megjelenítve azokat a feladatokat, melyeket 
el kell végeznünk: gondolok itt az országos mérés-értékelésre – új feladat-
ként az első idegen nyelvi mérésre 6. és 8. év végén, a tanulók fizikai állapo-
tának és edzettségének vizsgálatára, és sorolhatnám...
Az említett teendők sorában mindig jelen lévő, kiemelten figyelemmel kísért 
feladatunk református értékrendünk erősítése, megtartása. Olyan hagyomá-
nyokat ápolunk, teremtünk, melyeken keresztül megvalósulhat tanulóink 
sokoldalú személyiségformálása: testi-, lelki-, szellemi-, hitbeli növekedése.

Mi okozza a legnagyobb örömet a pedagógusok, a vezetés illetve a szü-
lők, a diákok számára?

Nagy öröm számunkra, hogy intézményünk népszerű a városban és a kör-
nyező településeken élő családok körében. Sokan választják intézményün-
ket. Mindez köszönhető a kiegyensúlyozott, családias, szeretetteljes iskolai 
légkörnek,következetes nevelési elveinknek, pedagógus-kollégáim magas 
színvonalú szakmai felkészültségének.
Tanulóink szívesen vannak egész nap az iskolában. Sokféle – érdeklődésük-
nek megfelelő – pedagógiai célú foglalkozást kínálunk számukra. 

Mi jelenti a legnagyobb kihívást az iskola közösségének 

Nehézséget okoz viszont a testnevelés órák megtartása, a kiteljesedett 1-8. 
évfolyamos intézményünkben – 420 gyermek számára - egy tornaszoba és 
egy sportpálya áll rendelkezésre.  

Számunkra kihívást jelent az első középiskolai felvételi eljárás, ami régeb-
ben működő iskoláknál már nem okoz nehézséget. Arra törekszem, hogy 
mind a diákok, mind szüleik számára a lehető legtöbb segítséggel, tájékoz-
tatással, információval szolgáljunk.
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A hónap témája

NEMZETI GYÁSZNAPUNK

1849. október 6.
AZ ARADI VÉRTANÚK

KIVÉGZÉSÉNEK
165. ÉVFORDULÓJÁN

műsoros megemlékezést tartunk

2014. október 6-án 18 órakor
VERESEGYHÁZ

SZÉCHENYI DOMBI
VÉRTANÚK LIGETÉBEN.

Megemlékező beszédet mond:

DR. VARGA KÁLMÁN történész

A megemlékezés keretében kerül sor
DAMJANICH JÁNOS

szobrának avatására.
A szobor Ilés-Muszka Rudolf alkotása

A szobrot felavatja: PÁSZTOR BÉLA polgármester 
DR. VARGA KÁLMÁN történész

Közreműködnek:
Gaudeamus Kórus, vezényel Kovács Katalin

Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület
Bokréta Néptáncegyüttes  

Mindenkit szeretettel várunk.
Kérjük a tisztelt résztvevőket, hogy 1-1 szál virágot hozzanak magukkal.

VÁLASZTÁS ELŐTT 

Erdőkertes Önkormányzata lakossági fórumot szervez a Faluházban ok-
tóber 6-án, este 6 órától, azzal a céllal, hogy a választópolgárok megis-
merhessék valamennyi polgármester-és képviselőjelöltet, akire szavaz-
hatnak. 

A lakossági fórumon minden jelölt lehetőséget kap a bemutatkozásra, 
programja ismertetésére, majd a jelenlévők kérdezhetnek is a jelöltektől.

Erdőkertes képviselői mandátumaira 26-an pályáznak, polgármes-
teri székére pedig két jelölt közül választ majd a lakosság: egyikük  
dr Pásztor László, a nagyközség jelenlegi polgármestere, aki ezúttal is 
függetlenként indul, másikuk Gerencsér Katalin, a FIDESZ-KDNP je-
löltje. 

A hónap híre

Pásztor Béla Polgármester Úr beszéde az átadási ceremónián

Az új iskolaszárny átadó ünnepsége augusztus 31-én

Fukász Lászlóné



7

Gazdaság

Amilyen változékony volt a nyár, olyan hirtelen 
figyelmeztetett minket az időjárás szeptember 
közepén arra, hogy bizony már hamarosan itt a 
borongós, hideg, csapadékos ősz. Ilyenkor már 
kevesebbet utazunk, tartózkodunk a szabadban, 
és az otthonlevés biztonságához hozzátartozik az 
is, hogy  megtöltjük az éléskamrákat, így aztán 
mindig van mihez nyúlni, ha megéhezünk, vagy 
sütni-főzni szeretnénk valami finomat.

A zöldségek közül legtöbbször a hagymát és 
burgonyát halmozzuk fel télire, lévén ezek a leg-
alapvetőbb élelmiszereink, gyümölcsből pedig az 
alma képes egész télen át gondoskodni a vitamin-
pótlásról, hiszen ez a feldolgozás nélkül is legto-
vább elálló gyümölcsünk. A CBA térségi boltjai-
ban már mindegyikből akciós áron vásárolhatunk, 
természetesen hazai termelőktől származó burgo-
nyát 5 és 10 kg-os kiszerelésben kilónként 100 
forint körüli, vagy inkább alatti áron, hagymát 
ugyancsak kg-onként 100 forint alatt, és külön-
böző fajtájú almákat, télállókat is, amelyeket már 
szintén 99 Ft/kg ártól találunk meg. Egyes alma-
fajták vödrös csomagolásban is kaphatók, így az 
alma elfogyasztása után praktikus tárolóval is 
gyarapodik a háztartás.

Ősszel előtérbe kerülnek a finom borok is: hama-
rosan elkészül a CBA új borkatalógusa. Addig is 
kapható már az év első bora, a Varga pincészetből 
származó Csabagyöngye.

A boltok árukészleteiket a közelgő ünnepekhez 
igazítják, október elején megjelennek már a gyer-
tyák, mécsesek is a polcokon, október közepén 

pedig az október 23-i, négy naposra nyúló hétvé-
ge bevásárlását megkönnyítendő bevásárló hétvé-
gét szerveznek  a Szada Centerben.

Jó hír a vásárlóknak, hogy a Veres Center az 
új körforgalom átadását követően már minden 
irányból kiválóan megközelíthető, és külön sáv is 
vezet az üzletház parkolója felé. Érdemes észben 
tartanunk, hogy a két Center a bevásárláson kívül 
számos egyéb szolgáltatással is a vevők rendel-
kezésére áll. Mindkét üzletben található lottózó, 
és van lehetőség akár telefonkártya-feltöltésre is. 
Valamennyi CBA boltban részt vehetünk az áru-

házlánc Multipont- kártya tulajdonosok számára 
meghirdetett nyereményjátékában is. A játékban 
azok vehetnek részt, akik október 31-ig legalább 
egy alkalommal használják Multipont –kártyáju-
kat a CBA-nál illetve egy másik Multipont- part-
nernél  (M OL, Extreme Digital, Baumax). 

A partnerek értékes ajándékai mellett fődíjként 
egy új Opel Astra személygépkocsit sorsolnak ki 
a kártyatulajdonosok körében. 

A CBA Multipont-kártya a boltok pénztáraiban 
igényelhető!

TELI KAMRÁKAT TÉLIRE!

Azonban vannak olyan emberek, akik számára 
az állandó segítségigénylés olyan mindennapos, 
mint számunkra az, hogy reggel kilépünk az aj-
tón, s munkába indulunk. A fogyatékossággal 
élő személyek számára – legyen az értelmi, ér-
zékszervi, pszichoszociális vagy fizikai fogya-
tékosság – a segítség létfontosságú, elengedhe-
tetlen tartozéka a mindennapjaiknak, amelyeket 
ma Magyarországon többek között a támogató 
szolgálatok is igyekeznek biztosítani számukra. 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 
a 2000-es évek elején hozta létre saját Támogató 
Szolgálatát, amely jelenleg Budapesten, illetve 
az aszódi, gödöllői, váci- és veresegyházi kistér-
ségeken belül nyújt segítséget az ellátottak szá-
mára. A több mint 30 éves múltra visszatekintő 
ÉFOÉSZ olyan komplex ellátási modellt dolgo-
zott ki, amelybe beletartozik a speciális, egyénre 
szabott személyi segítés- és szállítás, emellett 
pedig az információ nyújtás, tanácsadás és ügy-
intézés is. A felsorolt szolgáltatások mindenkor 
igazodnak az ellátott jövedelméhez. A támoga-
tó szolgálat mellett a Szövetség saját FECSKE 
szolgálatot működtet, amely a hét mindennap-
ján, hétvégén, nappal és éjjel is igénybe vehető, 

kísérést és otthoni felügyeletet biztosítva a sérült 
gyermeket nevelő családoknak. 

Az elmúlt három év alatt a Veresegyházi kis-
térségben az ÉFOÉSZ Közép-magyarországi 
Támogató Szolgálata (KMTSZ) 44 személy-
nek tudott olyan stabil segítséget nyújtani, ami 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy életük 
gördülékenyebbé, nyugalmasabbá és teljesebbé 
váljon. Az ellátottak között vannak felnőtt fo-
gyatékossággal élő személyek, s sérült gyerme-
kek is, így a paletta nagyon színes, különböző 
társadalmi rétegeket is érint. 

A KMTSZ célja, hogy a fogyatékossággal élő 
emberek függetlenebb és aktívabb életet élhes-
senek, ne okozzon számukra gondot egy nagy-
bevásárlás, a munkába menet, az egészségügy 
igénybevétele, vagy akár egy úszásoktatáson 
való részvétel. A rendszeres támogatás, a sze-
mélyi segítő jelenléte olyan pozitív, megerősítő 
hatással van az ellátott személyre, amely nem a 
passzivitás, feladás irányába sodorja el, hanem 
sokkal inkább aktivizálja, önbizalmát erősíti 
abban, hogy ő is meg tudja csinálni – csak egy 
kis segítség kell hozzá. Az ÉFOÉSZ KMTSZ 
az elmúlt években számos pozitív visszajelzést 

kapott, hogy munkája jó irányba halad: jelenleg 
két olyan személy is van, akik részben támogatá-
suknak köszönhetően képessé váltak a független 
életvitelre.

A versegyházi kistérségben is ellátást biztosí-
tó ÉFOÉSZ Közép-magyarországi Támogató 
Szolgálat is olyan erős szociális hálót igyekszik 
kiépíteni – egyúttal felkutatni és megtalálni azo-
kat a fogyatékossággal élő embereket, akik még 
nem hallottak erről a lehetőségről – amelyre 
mindenkor, s minden időben lehet számítani. 

A cél elsődlegesen mindig ugyanaz: növelni az 
ellátott személy autonómiáját, önállósodásában 
segíteni és elérni, hogy megtapasztalhassa: nin-
csen egyedül problémáival. A fogyatékossággal 
élő emberek számára különösen fontos, hogy 
saját cselekedeteik által megélhessék az önálló-
ságot – legyenek akár gyerekek vagy felnőttek –, 
véghezvihessék döntéseiket, elérhessék kitűzött 
céljaikat, egyszóval: rendelkezhessenek saját 
életük felett, megfeledkezve azokról a születé-
sükből fakadó hátrányokról, amelyekre a min-
dennapokban túl sokan, s túl sokszor emlékez-
tetik őket.

További információk, elérhetőségek:
ÉFOÉSZ KMTSZ 
Szolgálat vezető: Nagy Edina
Telefon: 061-374-0304, 0670-371-9268
E-mail: efoesz.kmtsz@gmail.com   
      
ÉFOÉSZ Központi iroda
Budapest, 1093, Lónyai utca 17. I./1.
Telefon: + 36 1 411-1356, + 36 1 411-1357  
E-mail: efoesz@efoesz.hu

Pr
Kísérünk, támogatunk, segítünk!

– hiánypótló feladatot lát el az ÉFOÉSZ Közép-magyarországi  
Támogató Szolgálata

A legtöbb ember élete során legalább egyszer megtapasztalja azt a nehéz és nyomasztó érzést, 
amellyel a kiszolgáltatottság állapota jár. Szerencsésebb esetben ez az időszak nem tart tovább 
pár napnál, hétnél, hiszen egy foghúzás vagy lábtörés gyorsan gyógyul, nem szükséges a nap 
minden percében, órájában másokra hagyatkoznunk.

Az éléskamrákban nélkülözhetetlen télálló hagyma és burgonya
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Kultúra

1. hét   október 2 - 8   

14.00     Csak 4-5-én vetítjük!
BOgYó ÉS BABóCA 3 RÉSZ.   Akciós helyár 
700 Ft
magyar mesefilm 70 perc, Korhatár: kn

16.00
DELFINES KALAND 2. - szinkronizált ame-
rikai családi film, Fsz : Ashley Judd, Morgan 
Freeman, Korhatár: 6

18.00
A SÉF -  szinkronizált amerikai vígjáték 114 
perc, Fsz: Jon Favreau, Robert Downey Jr.
Korhatár: 6

20.15
A VÉDELMEZő  -  szinkronizált amerikai 
akció-thriller 131 perc, Fsz: Denzel Washington
Korhatár: 18
 

 2. hét    október 9 - 15

14.00    Csak 11 – 12-én vetítjük!
VILLÁM ÉS A VARÁZSLó 3D    -     Akciós 
helyár 700 Ft, szinkronizált belga animációs film 
85 perc, Korhatár: 6
       
16.00   
DELFINES KALAND 2. - szinkronizált ame-
rikai családi film, Fsz : Ashley Judd, Morgan 
Freeman, Korhatár: 6

18.00   
NOVEMBER MAN - szinkronizált amerikai ak-
ció-thriller 108 perc, Fsz: Pierce Brosnan, Luke 
Bracey, korhatár: 16
 
20.15  
HOLTODIgLAN - szinkronizált amerikai 
misztikus thriller 145 perc,  Fsz: Ben Affleck, 
Rosamund Pike, Korhatár: 16

3. hét október 16 – 22   Filmfesztivál!  
   Helyár egész héten: 590 Ft

16-án

16.00  
CSINgILINg ÉS A KALóZTÜNDÉR 3D
szinkronizált amerikai animációs film 88 perc
Korhatár:kn

17.45
AZ ÉLET íZEI - szinkronizált amerikai roman-
tikus film, Fsz: Helen Mirren, Charlotte Le Bon
Korhatár:12

20.00
LuCY
szinkronizált amerikai-francia sci-fi akció 90 perc
Fsz: Scarlett Johansson, Morgan Freeman
Korhatár: 16

17-én

16.00
TINI NINDZSA TEKNőCöK 3D
szinkronizált amerikai akció-kaland, Fsz : Noel 
Fisher, Alan Ritchson, Korhatár:12

18.00
SZExVIDEó - szinkronizált amerikai filmvíg-
játék 90 perc, Fsz: Jason Segel, Cameron Diaz
Korhatár: 16

20.00
22 JuMP STREET-A TúLKOROS OSZTAg
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 112perc
Fsz:Channing Tatum, Jonah Hill, Korhatár: 16

18-án

14.15
CSINgILINg ÉS A KALóZTÜNDÉR 3D
szinkronizált amerikai animációs film 88 perc
Korhatár:kn

16.00
ígY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film  
105 perc, korhatár: 6
.
18.00
A gALAxIS őRZőI 3D
szinkronizált amerikai akció sci-fi 122 perc
Fsz: Chris Pratt, Korhatár: 12

20.15
THE ExPENDABLES – A FELÁLDOZHA-
TóK 3. - szinkronizált amerikai akció-thriller
Fsz: Sylvester Stallone, Jet Li, Antonio 
Banderas…, Korhatár: 16

19-én

14.00
REPCSIK : A MENTőALAKuLAT 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film   
83 perc, Korhatár: 6

16.00
ígY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film  
105 perc, korhatár: 6

18.00
FEHÉR ISTEN - magyar film  120 perc
R: Mundruczó Kornél, Fsz: Psotta Zsófia, Zsótér 
Sándor, Korhatár: 16

20.15
AZ ÉLET íZEI - szinkronizált amerikai roman-
tikus film, Fsz: Helen Mirren, Charlotte Le Bon
Korhatár:12

20-án

16.00
CSINgILINg ÉS A KALóZTÜNDÉR 3D
szinkronizált amerikai animációs film 88 perc
Korhatár:kn

18.00
KAvARáS - szinkronizált amerikai vígjáték  
117 perc, Fsz: Adam Sandler, Drew Barrymore
Korhatár:12

20.00
CSILLAgAINKBAN A HIBA - feliratos 
amerikai romantikus film 125 perc, Fsz: Shailene 
Woodley, Ansel Elgort, korhatár: 12

21-én

16.00
ígY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. - 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film  
105 perc, korhatár: 6

18.00
AZ ÉLET íZEI - szinkronizált amerikai roman-
tikus film, Fsz: Helen Mirren, Charlotte Le Bon
Korhatár:12

20.15
KAMuZSARuK - szinkronizált amerikai ak-
ció-vígjáték 104 perc, Fsz: Jake Johnson, Damon 
Wayans Jr., Korhatár: 16

22-én

16.00
REPCSIK : A MENTőALAKuLAT 3D
szinkronizált amerikai családi animációs film  83 
perc, Korhatár: 6

18.00
A gALAxIS őRZőI 3D - szinkronizált ameri-
kai akció sci-fi 122 perc, Fsz: Chris Pratt
Korhatár: 12

20.15
THE ExPENDABLES – A FELÁLDOZHA-
TóK 3. - szinkronizált amerikai akció-thriller
Fsz: Sylvester Stallone, Jet Li, Antonio 
Banderas…, Korhatár: 16

4. hét október 23 - 29  

14.00
DOBOZTROLLOK 3D - szinkronizált ameri-
kai animációs film 97 perc, Korhatár:12

16.00   18.15
AZ ISMERETLEN DRAKuLA - szinkroni-
zált amerikai akció fantasy, Fsz: Luke Evans, 
Dominic Cooper, korhatár:16

20.30
HARAg - szinkronizált angol háborús akciófilm    
135 perc, Fsz: Brad Pitt, Logan Lerman, Shia 
LaBeouf, Előzetes korhatár:16

5. hét október 30 – november 5
 

14.30     Csak 30-31-1-2-án vetítjük!
BOgYó ÉS BABóCA 3 RÉSZ.   Akciós helyár 
700 Ft, magyar mesefilm 70 perc, Korhatár: kn

16.00     
DOBOZTROLLOK 3D - szinkronizált ameri-
kai animációs film 97 perc, Korhatár:12

18.00     
AZ ISMERETLEN DRAKuLA - szinkroni-
zált amerikai akció fantasy, Fsz: Luke Evans, 
Dominic Cooper, korhatár:16

20.15     
A BíRó - feliratos amerikai film 141 perc
Fsz: Robert Downey Jr., Robert Duvall
Előzetes korhatár: 12

Részletes filmismertetők a
 www.vkisterseg.hu oldalon.

A göDöLLőI MOZI MűSORA
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Akár hétvégén is!

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

új!
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 

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

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

GOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK éS FELNŐTT FOGÁSZAT

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

-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok 
-Korrekt árak
-Családias 
 hangulat

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! oldalán is! 

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

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!

LEgYEN AZ 
ISMERőSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

www.eleteroforras.hu

ELHÍZÁS = BETEGSÉG

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

Ha túlsúlyod van, akkor többszörösen megnő a cukor-
betegség/ diabétesz, magas vérnyomás, szív- és érrend-

szeri betegségek vagy a stroke kialakulásának kockázata. 

Tudtad, hogy a túlsúlytól beteg lehetsz, hogy a  túlsúly 
nem esztétikai, hanem egészségügyi probléma?

vargabetukonyvesbolt.hu

Vargabetű Könyvesbolt | Facebook WebShop

Webáruházunk folyamatosan bővülő 
választékkal és  akciókkal várja Önt!

Tankönyv rendeléseket felveszünk!

Kották és furulya is kapható nálunk! 

Most minden vásárlónk egy horgolt 
könyvjelzőt kap ajándékba!

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

ADJuK ÖSSZE! 
ZSOLNAY PORCELÁN KIÁLLÍTÁS 

ERDŐKERTESEN

  A Zsolnay név fogalom nemcsak Magyarországon, 
hanem szinte mindenütt a világon. Sokak vitrinjében 
található valamilyen Zsolnay porcelán emléktárgy, eozin 
szobrocska, váza vagy a konyhában süteményes tál, 
kínáló, kávés csésze és teás bögre. ezért tisztelettel kérjük 
azokat az erdőkertesi lakosokat, akiknek tulajdonában van 
valamilyen Zsolnay jeggyel ellátott tárgy, egy közös kiál-
lítás idejére hozza el a Faluházba.

Megnyitó: 2015. január 24.,  A Magyar Kultúra Napja  
LEGYÜNK EGYÜTT BÜSZKÉK KINCSEINKRE! 

jelentkezést kérünk 2014. november 20-ig
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Kultúra

Dr. Marik György ajánlása

Amikor egy kezdeményezést valaki útjára enged, a 
hozzá csatlakozók még nem tudhatják, mihez adták 
a nevüket. Bíznak az alapítók jó szándékában, a 
célokban, a civil kezdeményezés erejében. Manapság 
szerencsésnek mondhatja magát az a civil szerveződés, 
ami ilyen rövid idő, pár év leforgása alatt ekkora 
népszerűségre tesz szert. De a szerencse nem is 
szerencsés kifejezés ebben az esetben. A népszerűséget 
nem adják ingyen. Ahhoz -nem túlzás- szinte napi 24 
órás „szolgálat” kell, meg kell hallani az igényeket, 
teljesítésükhöz pedig rengeteg önfeláldozásra, a 
családtól, munkától ellopott órákra van szükség. 
Vannak olyan emberek, akik erre alkalmasak, képesek. 
Magam, orvosként jól ismerem a „szolgálat”  adta 
kötöttségeket, de kik is azok, akik önként vállalják ezt 
a szolgálatot? Szerencsére vannak ilyen szervezők.

Láthatjuk, hogy az egyesület  tagjainak is van család-
juk, nem keveset kell áldozniuk a cél érdekében, amit 
kitűztek. Leviczki Tamás barátommal,az egyesület 
alapítójával,és Farkas Lászlóval, az egyesület 
elnökével a kezdetektől együtt dolgozunk, évről-évre, 
szó szerint forintonként próbáljuk előteremteni a 
forrásokat azokra a programokra, amelyek felejt-
hetetlen élményeket adnak a közösségnek, legyen szó 
Mikulásról, a Gyermeknapról,vagy horgásztáborról. 

Azonban van még sok más, amit önök nem tudnak: 
az a sok egyedülálló idős ember, akiknél egy-egy 
alkalommal takarítottak, bevásároltak vagy éppen fát 
vágtak télire. 

Egy ilyen kezdeményezés is azt mutatja, nem számit, 
milyen világnézete, politikai hovatartozása van, 
valakinek - hiszen tagságunk is lefedi a teljes palettát-
az alapvető emberi értékek tisztelete és a segíteni 
akarás-tudás kisebb csodákra képes napjainkban is. 
Kérem, fogadják szeretettel képviselő jelöltjeinket, 
és ha tehetik, segítsék céljainkat - munkával, 
együttérzéssel, imával, szavazattal - ki-ki lehetősége 
szerint.

Programunk

1. CSALÁD és IFJÚSÁG
Cél: olyan városi környezet biztosítása, amely 

családbarát, ösztönzi a gyermekvállalást és segíti 
a fiatalok érvényesülését.

2. OKTATÁS és KuLTÚRA
Cél: Az oktatási intézmények korszerűsítése és 
segítése velük együttműködésben. A kulturális 
élet támogatása, kiemelt lehetőséget biztosítva 

városunk tehetségeinek.

3. SPORT és SZABADIDŐ
Cél: Városunk lakosai részére különféle sporto-
lási és sport programok lehetőségek biztosítása, 
hogy megteremtsük a feltételeket a szabadidő 

változatos eltöltéséhez kicsik és nagyok részére 
egyaránt. 

4. SZOCIÁLIS PROGRAM
Cél: A nyugdíjasok és a rászorulók segítése, 

hogy életminőségüket megtarthassák.

5. KÖZBIZTONSÁG
Cél: Városunk és a lakosok  értékeinek 

megóvása, a közbiztonság és az 
éjszakai nyugalom szavatolása.

6. A LAKOSSÁGGAL VALÓ KOMMuNIKÁCIÓ 
FOLYTATÁSA

Cél: Azoknak a kommunikációs csatornáknak a 
működtetése, amelyek révén a lakosok gyorsan, 
könnyen és szakszerűen információkhoz juthatnak, 

ügyin tézhetnek, illetve információt kérhetnek. 

Gyors és szakszerű ügyintézés javítása a Városi 
Hivatalban. 

Lakosság tájékoztatása a készülő intézkedések-
ről és tervekről, bevezetésükről a lakosság 

véleményének kikérése.
Város honlapjának működtetése és bővítése

7. KÖRNYEZETVÉDELEM, EGÉSZSÉGES 
KÖRNYEZET

Cél: Az allergiás tüneteket okozó fák és bokrok, 
valamint a kiszáradt és beteg fák helyett új, 
egészségre nem ártalmas fajták telepítése a 

város egész területén, a lakótelepeken a 
lakóházak körül.

8. IDEGENFORGALOM, VÁROSFEJLESZTÉS, 
VÁROSÉPÍTÉS

Cél: Otthonosabbá, komfortosabbá tenni 
városunkat, hogy Veresegyház idegenforgalmi 

célponttá váljon.

9. EGYÜTTMűKöDéS A HELYI 
VÁLLALKOZÓKKAL

Cél: Olyan vállalkozások támogatása, amelyek 
új munkahelyeket teremtenek városunkban, és 

olyan együttműködés kialakítása, amely a kölcsö-
nösségen és a nyíltságon alapul.

Szavazzon Veresegyházon az ÉVögY-re!

Dr. Marik György
5. Választókerület

AZ ERDőKERTESI FALuHÁZ 
OKTóBERI 

PROgRAMJAI

Egész hónapban látható  Az Építő”
„Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba 
kerültem”
Kós Károly világa című kiállítás
A belépés díjtalan! 

2014. október 3. (péntek) 15.00 óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 
Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és szü-
leik számára

2014.  október 3. (péntek) 17.00
KöZöSSÉgI KERTI SÜTÉS A FALuHÁZ 
KERTJÉBEN
Baráti társaságok jelentkezését várjuk, szeptem-
ber 25-ig
A belépés díjtalan!

2014.  október 5. (vasárnap)
gOMBAISMERETI TúRA – gOMBASZAK-
ÉRTő VEZETÉSÉVEL
Indulás 8.oo-kor a Faluház elől, bővebb tájékoz-
tatás plakátokon!

2014. október 6. (hétfő) 17.00 óra 
– Batthyány park
MÉCSESgYúJTÁS AZ ARADI VÉRTANuK 
EMLÉKÉRE

2014. október 6. (hétfő) 18.00 óra
BEMuTATKOZNAK A POLgÁRMESTER- 
ÉS KÉPVISELőJELöLTEK

2014. október 10. (péntek) 17.00 óra
KöSZöNTJÜK A SZÉPKORúAKAT!
Szórakoztató műsor az Idősek Világnapja alkal-
mából
Vendég: Dékány Sarolta és  Koós János  

2014. október 11. (szombat) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN” Túra 
a Pilisben
A belépés díjtalan!

2014. október 12. 
HELYHATóSÁgI VÁLASZTÁS (a Faluház-
ban is) 6.oo-19.oo óráig

2014. október 12. (vasárnap)
gOMBAISMERETI TúRA – gOMBASZAK-
ÉRTő VEZETÉSÉVEL
(további túranapok: 14., 21., 28.)

2014. október 13  – 19. ((hétfőtől vasárnapig)
ORSZÁgOS KöNYVTÁRI NAPOK
Benne:
2014. október 13. 18.oo (hétfő) Barangolás a 
Kéktúra útvonalán – vetít: Járosi László
A belépés díjtalan!

2014. október 14. 18.oo (kedd) 
SZÉP ERNő EMLÉKÉRE
Kamarakiállítás
Szép Ernő író és munkaszolgálatos társainak sor-
sa az erdővárosi téglagyárban
A belépés díjtalan!

2014. október 15. (szerda) 17.oo
SKóTDuDÁS A KöNYVTÁRBAN
A „Kultúrák találkozása” sorozat részeként 
Kéri György zenész, író, magyar skótdudás 
„összművészeti” előadása, dedikálással egybe-
kötve. - A belépés díjtalan!

2014. október 16. (csütörtök) 17.00 óra
V. KuLCSÁR ILDIKó ELőADóI ESTJE 
„Egy korty derű”
A rendezvényt támogatja a Nemzeti Kulturális 
Alap - A belépés díjtalan!

2014. október 18. (szombat) 16.oo
a Cs.György városi kul-tour és a Zöldgömb Sport 
Klub bemutatja a K®i miben tudós ?! Avagy 
Agatha Christie történetek könyvekben, fi lme-
ken című játékát. - (részletesen alább és plakáto-
kon!), Nevezési díj: 500.-Ft  

2014.  október 18. (szombat) 14.00
uLTI-KLuB - A belépés díjtalan!

2014. október 23. (csütörtök) 17.00 óra
MEgEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS FORRADA-
LOM ÉS SZABADSÁgHARC ÉVFORDu-
LóJÁN
Kiss József: Az angyalok nem sírnak – a Főnix 
Színházi Műhely előadásában, 2 felvonásban
Játék az élettel 1956 emlékére   (a színházi elő-
adásról alább!)
Rendezte: Bicskei Kiss László
Utána fáklyás séta a Kopjafához.
A belépés díjtalan!

2014. október 26. (vasárnap) 17.00 
NOSZTALgIA KLuB



Sport

Benzingőzös  versenyben kicsik  és nagyok
Szeptember 21-én, va-
sárnap ismét felbőgtek a 
motorok a veresegyházi 
pályán, és kezdetét vette 
immár a 33. Autórodeó!
 
A verseny az elmúlt évek 
alatt nélkülözhetetlen ré-
szévé vált az ütközéses 
autórodeó futamoknak, 
és helyi sajátosságok-
ban is gazdagodott. Mint 
mondják, ez a futam kü-
lönösen igénybe veszi a pilótákat, hiszen 
a pálya jellege folyamatos koncentrációt 
követel a versenyzőktől. 

Az utcai pályáknál ugyan szélesebb, de 
sok kanyarban itt csak centiméterek vá-
lasztják el a versenyzőket a domboldaltól 
és a rövid egyenesekben nincs sok idejük 
a pihenésre. Ugyanakkor ez a bajnokság 
leglassabb pályája - két olyan kanyarja 

van, amelyet első vagy második sebessé
gi fokozatban kell bevenni.
Itteni látványossággá, sőt, a közönség 
kedvencévé  nőtte ki magát a Trabant ro-
deó, és az is hagyománnyá vált, hogy  a 
gyerekeknek is szerveznek játékos futó-
versenyt. Idén a legkisebbek saját lábbal 
hajtós kismotorjaikon is „száguldozhat-
tak” a körpályán, és ki tudja, talán köztük 
van máris a jövő nagy reménysége! 

Déri Barnabás
4. Választókerület

Kálló János
3. Választókerület

Dr. Bedő Csaba
2. Választókerület

Leviczki Tamás
6. Választókerület

Dr. Wekerle Balázs
8. Választókerület

Vastag András
1. Választókerület

Farkas László
7. Választókerület:

Bővebb információ: www.evogy.hu

Nescafé 
utántöltõ
Classic, Brasero, 
Classic Crema
50 g, 9380 Ft/kg

Maggi kocka
Tyúkhúsleves, erőleves 110g,
3082 Ft/kg
Pörköltszaft 100 g, 3390 Ft/kg
339 FtPöttyös Óriás Túró Rudi

natúr 51 g, 2333 Ft/kg
Guru Túródesszert
Karamell 38 g

Sága Füstölt
ízű sajtos
pulykapárizsi

Indul az autórodeó!

Bálint és  a kupa

A csapat

Új kihívások előtt  a Galaxis

Megkezdte a 2015-2015-ös asztalitenisz szezont a Veresegyházon működő Galaxis 
Asztalitenisz  Klub.

A már-már „szokásos” nyári végi közös nagy létszámú családi  szalonnasütés után 
szeptember 3-án, hétköznap szerdán jelentek meg a 
gyerekek és a felnőttek az első edzésen.
Készülve az idei diákolimpiai megmérettetésekre egy palántánk szép  sikeréről máris 
beszámolhatunk rögtön a szeptemberi hónapból.

Mini Kiandra Asztalitenisz Kupa  - Budapest

Eredmények:

I. kategória (nagyobbak) dobogósai:
1. Frisch Ruben
2. Hegedűs Bence
3. Márki László és Márki Dániel

II. kategória (fiatalabbak) dobogósai
1. Cserey Bálint
2. Szabó Balázs
3. Varga Mihály

Vígaszág dobogósai:
1. Durucskó Márton
2. Gyimesi Kristóf
3. Farkas Olivér és Molnár Dániel

Páros dobogósok:
1. Cserey Bálint-Janzsó Gergő
2. Frisch Ruben-Hegedűs Bence
3. Márki Gergő-Márki Dániel
és Varga Mihály-Márki László



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
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Feladatok:
· Meglévő és új ügyfelek szakszerű, pontos tájékoztatása
  az ügyfélkapcsolatok során
· Megrendelések kezelése, követése 
· Folyamatos képzéseken való részvétel 
· Teljesítménymutatók rendszeres, napi szintű teljesítése 
· Felelősségvállalás az üzletben található árukészlet felett · Felelősségvállalás az üzletben található árukészlet felett 
· A munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása 
· A folyamat pontos adminisztrálása az adott program(ok)ban 

Elvárások:
· Határozott, magabiztos fellépés 
· Gyakorlat a gyors iramú munkavégzésben 
· Tapasztalat az eladásközpontú munkavégzésben 
· Stabil felhasználói szintű számítógépes ismeretek · Stabil felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
· Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs készség 
· Tapasztalat a vevőközpontú ügyfélszolgálati, illetve 
· eladásközpontú környezetben 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Előny:
· Jó tárgyalási készség 
· Lojalitás, megbízhatóság · Lojalitás, megbízhatóság 
· Gyors problémamegoldó képesség 
· Rugalmas, logikus, gyors gondolkodás 
· Telekommunikációs multinál eltöltött tapasztalat

Fényképes önéletrajzokat a millemobilhr@gmail.com 
címre várjuk.

Piacvezető Telekommunikációs cég partnere, 
VERESEGYHÁZON és DUNAKESZIN 

lévő üzleteibe

ÉRTÉKESÍTŐI ÉS ÜGYFÉLKAPCSOLATI 
MUNKATÁRSAKAT KERES. 

Jelentkezni személyesen lehet  a boltokban, illetve   emailben, önéletrajzzal

Szakképze t t  v agy  gyako r l a t t a l  r en de l ke ző  

HENTESEKET ÉS 
HENTESPULTBAN KISZOLGÁLÓ 
MUNKATÁRSAT KERES 
A SZADA CENTER 
ÉS  A  VERES CENTER 

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

Sok szeretettel várunk mindenkit 
lovas tudásszinttől függetlenül, 
képzett oktatókkal, személyre 

szabott programokkal

Október 27-31.

A tábor ára 25.000.-/hét
vagy 6.000.-/napvagy 6.000.-/nap

További információk:
Boda Attila: 06 20/315-5750
www.facebook.com/papkutilovas

Az ár tartalmazza a napi többszöri étkezést, napi kétszeri
lovaglást valamint a változatos napi programokat.
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Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261

Újra a régi formában, a megszokott szolgáltatásokkal,
széles szupi gyerek cipő választékkal, egészségmegőrző

termékekkel várjuk kedves régi és új vásárlóinkat.
Nyitva: H-P.: 8-18 óráig
Tel.: 06-20-579-3195

Veresegyház,
Szent-Györgyi A. u. 2.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 
ÉS MINDEN AMI AZ EGÉSZSÉGHEZ KELL!

MISSZIÓ MÖGÖTT, A PRAXIS-HÁZBAN

2014. október 5.
(vasárnap)

Földi javak asztalunkon
Termékkiállitás és vásár

a Vácrátóti Botanikus Kertben

lekvárok, mézek, tejtermékek, biozöldségek..
kézművesek portékái várják az érdeklődőket.

További iegészítő programok:
• Európai Madármegfi gyelő Nap
  (MME Börzsönyi Helyi Csoport szervezésében)
• díjtalan vezetett séta a Kertben
• tájfestő műhely
• meseprogram és könyvdedikálás
• állomásos játékok és más gyermekprogramok

részletek: www.botanikuskert.hu
10 órától 17 óráig

minden érdeklődőt szeretettel várunk!


