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A hónap témája

Út a sikerhez, avagy megy a
színház szekere

Gazdaság

Valódi nagyüzem már a város
önkormányzata

Közélet

Polgármester lett a neves DJ

Sport

Pattogós eredmények a
Diákolimpián

Kultúra
Filmbemutatók sora a moziban

DR NAGY FERENC ÁLLATORVOS
telefon: 06-30-9354-615
T E L J E S K Ö R Ű Á L L AT E G É S Z S É G Ü G Y I

E L L ÁTÁ S !

KUTYA, MACSKA, EGZOTIKUS ÁLLAT, HASZONÁLLAT KEZELÉSEK HÁZNÁL.
Rendelés Őrbottyán Fő u.45/a
Munkanapokon de. 8.30-10.00
du.17.00-19.00
Szombaton előzetes egyeztetéssel
de.8.30-10.00
Hétvégén telefonos ügyelet

HONLAPUNK:

-belgyógyászati,sebészeti, szülészeti ellátás
-védőoltások, chipelések
-teljes körű kivizsgálások,
-Ultrahang,- Röntgen,-Labordiagnosztika
-műtétek, ivartalanítások
-rehabilitációs kezelések

www.vkisterseg.hu ,

Az ujság ebook:

Farsang idején járunk, hogy is
lehetne másképp, ha egyszer a
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes már megrendezte a
Menyecskebált!? Utánozzák is
őket, szerte a Kistérségben….
Szerencsére sosem megy ki a divatból a népi kultúra, a hagyományok tisztelete, de nagy örömünkre mindig történik valami
új is. Az elmúlt év nagy kulturális meglepetése lett a Veres1
Színház, amely alig pár hónapja tartotta első bemutatóját, ám
mostanra a művészetkedvelő közönség kedvencévé vált. A Magyar
Kultúra Napja alkalmából velük
beszélgettünk a siker titkáról.
(Írásunk a 7. oldalon.)
Fotó: Lethenyei László

www.kisterseg.eu

Visszatekintő
„A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.”

Évzárótól farsangig
Erdőkertesen, a református templomban Karácsonyi koncerten
hangolódhatott az ünnepre közönség december 21-én. Orgonán
játszott Kopeczky Lajos, közreműködtek a Neumann János Általános Iskola tanulói és a református gyülekezet kórusa.
Veresegyházon december 31-én délben a hagyományok szerint
sor került a város közös évbúcsúztató ünnepségére a Mézesvölgyi
Általános Iskola aulájában. A polgármester évértékelő beszédét
követően az önkormányzat
rangos kitüntetésekkel értékelte az elmúlt év legnagyobb
teljesítményeit.
Január 9-én nyílt meg az Udvarház Galériában Mesterek
és Tanítványok címmel Nagy
Mari és Vidák László, illetve
tanítványaik csoportos kiállítása.
Veresegyházon január 17-én
nyitotta meg az idei farsangi
báli szezont a Veresegyházi
Hagyományőrző Népi Együttes, hagyományos Menyecskebáljával.
Körtánc a veresegyházi Menyecskebálon

Czibula Péter emlékére
Emlékoszlop őrzi a veresegyházi csónakázó tó
partján azt a helyet, ahol
1978. február 28-án négy
általános iskolás tanuló alatt beszakadt a jég.
Azon a helyen egy férfi két
szadai gyermeket mentett
ki. Ő volt Czibula Péter, aki
életének 73. évében 2014. Így emlékezzünk Czibula Péterre!
december 28-án távozott az
élők sorából.
A hatvanas-hetvenes évek fordulóján építkezett a tóparti dombon
feleségével, Máriával, és kisfiával, Péterrel. A tó vonzotta őket Újpestről. Kilenc gyermekes család ötödik szülötteként látta meg a
napvilágot 1941. augusztus 9-én.Az asztalos mesterséget tanulta
ki, intarzia bútorasztalosként dolgozott. Fiatalon művezetői feladatkörig vitte, amikor álmodott egy nagyot, és önálló kisiparos
lett Veresegyházon. 1972-ben született az ikerfiúk, Gábor és Pál.
A boldog családi életet az anya 1993-ban bekövetkezett halála árnyékolta be.
Czibula Péter szűknek találta szakmája korlátait, és egyedi stílust
alkotott, amelyben meg tudta mutatni a fa szépségét. Munkája elismerésként tíz éven át kiállíthatott a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Bútorainak nem csak vásárlói, de munkájának követői is
lettek. Stílusával a faszobrász titulusig vitte.
Amikor tevékenységét befejezte, műhelyét átalakította, saját bútoraival berendezve, mint például a ’gondolkodó szék’. Nagy kemencét is épített, melyben sütötte a hatalmas kenyereket. Egy időben
gyűjtötte a bélyeges téglákat is, nagy üvegekben pedig magvakatgyógynövényeket tárolt. Élete utolsó éveiben ezekkel foglalkozott,
kiemelten pedig a homoktövissel.
A víz szerelmese volt, a Duna nagy ismerője, hobbija a horgászathalászat volt.
Második feleségétől, Erzsikétől tudtuk meg, hogy utolsó éveiben
beteg volt, de nem akart erről tudomást venni. Utolsó percig tevékeny volt, tele tervekkel. Hirtelen érte a halál, amint akarta. Utolsó
útjára január 7-én kísértük a veresegyházi katolikus temetőben, s
helyeztük örök nyugalomba.
Élete, munkássága a folyamatos megújulás példája. Sokszínű fantáziájához, ötletei sokaságához párosult alkotó készsége és kivitelező képessége. Reneszánsz típusú alkotó ember volt.
Emléke szívünkben él.

Karácsonyi koncert Erdőkertesen

Hogyan juthat
a VERESINFO
applikációhoz?

„Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn sem lesz hozzá hasonló.” /Kosztolányi Dezső/

Az applikáció ingyen letölthető az App Store-ból vagy
Play Áruházból. Segítségül
az alábbi QR kódot is megadjuk:

(Bazsikné Kövári Krisztina)

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

„ Legek ”, melyek a Gödöllői
Rendőrkapitányság
illetékességi területén
történtek 2014-ben

A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés:
2014. március 16-án 16 óra 15 perckor egy 49
éves isaszegi férfi személygépkocsival közlekedett Isaszegen, a Csengeri úton a Hősök útja
irányába, amikor a kereszteződésében a járművel
egyenesen továbbhaladt és a szemközti útárokba
hajtott. A baleset során személyi sérülés nem történt. A rendőrségi vizsgálat során kirendelt igazságügyi szakértő véleménye alapján a férfi cselekménye időpontjában súlyos fokú alkoholos
befolyásoltság alatt állt.
Legmagasabb kiszabott büntetés ittas járművezetés vétség miatt:
Járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Gödöllői Járásbíróságon 2014.május 23-án a gépjárművezető
férfit a bíróság 600 ezer forint pénzbírságra, valamint 6 hónap járművezetéstől való eltiltásra ítélte.
A legjelentősebb sebességtúllépés:
2014. szeptember 16-án 14 órakor Gödöllő lakott területén kívül, a 3-as számú főút 37-es kilométerszelvényében, Aszód irányából Gödöllő
irányába a megengedett 90 km/h sebességet jelentősen túllépve, 151 km/h-val közlekedett egy
személygépkocsi.

A hónap híre
Pest megye fontosabb
útjai mind díjkötelesek
Idén január elsejétől bizonyos gyorsforgalmi
utakon, autóutakon és korábban díjmentes
autópálya-szakaszokon is évi 5 ezer forintos
útdíjat kell fizetniük az arra autózóknak. A
rendelet eleinte még több útszakaszra – például a ferihegyi gyorsforgalmi útra is - vonatkozott, a döntést azonban felülvizsgálták, és
februártól kissé szűkítették a fizetős útszakaszok hosszát.
A legnagyobb, térségünket érintő változás,
hogy a személyautók számára is fizetős lett
az M2, útdíj köteles több szakaszon is az M0,
és az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszát sem használhatják már ingyenesen az
autósok. Kivétel, ha valaki egyébként is fizet
autópálya-díjat. Jó hír, hogy a Megyeri-híd
nem tartozik a fizetős útszakaszok közé, és
továbbra is ingyenesen használható.
A megyei matrica a D1, D2, B2 és U díjkategóriákban érhető el, a személyautók számára
kedvezményes, 5 ezer forintos áron. A hétnél
több (8-9) személy szállítására is alkalmas
gépjárművekre (pl.: kisbuszokra, lakóautókra
és haszongépjárművekre) évi 10 ezer forintért vásárolható azonos tartalmú úthasználati
jogosultság. Az autóbuszok megyei matricája
20 ezer forintba kerül. Ahogyan az autópálya,
úgy a megyei matricát is főként benzinkutaknál lehet megvásárolni.
Míg Pest megyében szinte meg sem lehet
mozdulni a megyei útdíj vagy az autópályadíj
megfizetése nélkül, egyes megyékben, például Nógrádban nem találtak az illetékesek
olyan minőségű útszakaszt, amiért díjat kérhettek volna…

A leglúzerebb elkövető:
A Kistarcsai Rendőrőrs járőrszolgálata személyazonosságának igazolása érdekében állított elő
egy kerepesi lakost, akit – miután megállapították
a személyazonosságát – szabadon bocsátottak.
Ezt követően, kb. 2 óra elteltével a járőrök állampolgári bejelentésre megjelentek egy kistarcsai
családi háznál, ahonnan ismeretlen tettes a szárítóra kitett ruhákat tulajdonította el. A bűncselekmény helyszínén – a szárító alatt – a rendőrök
megtalálták azt az igazolást, amit néhány órával
korábban ők állítottak ki az előállított és szabadon
bocsátott személy részére. Ennek birtokában a
gyanúsítottnál házkutatást tartottak, amely során
az eltulajdonított ruhaneműket a rendőrök hiánytalanul megtalálták.
A legtöbb gyanúsított egy ügyben és a legtöbb
eltulajdonított gépkocsi:
Egy ügyben 11 személyt gyanúsított meg a rendőrség összesen 50 személygépkocsi eltulajdonításával. A járműveket Gödöllő és Budapest területéről lopták el, a kár megállapítása még folyamatban
van, de az elsődleges szakértői vélemény alapján
az meghaladja az 50 millió forintot.
Gödöllői Rendőrkapitányság

Újra ASSZONYBÁL
Erdőkertesen két év kihagyás után
2015. 02. 21.-én 19,00 órakor újra
lesz Asszonybál a Szeder Egyesület
szervezésében!
A bálra jegyeket elővételben
asztalfoglalással,
2015. február 10.-ig a Családsegítő
Szolgálatban 1.500,-Ft-ért
vásárolhatnak.
Várnak minden szórakozni
vágyó hölgyet!

Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel.: (28) 595 - 051
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
péntek: 8-14-ig

SZÓ-FOGADÓ BESZÉDJAVÍTÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely: 2112 Veresegyház,
Köves utca 14.

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA

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.
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Gazdaság
Év eleji meglepetések:
Fehér hetek,
Bevásárló hétvégE

Kedvelt szezonális finomság télen a hurka és a
kolbász

Farsang idején járunk – természetes, hogy a CBA
térségi üzleteiben is látjuk ennek jeleit. Hasznos
információ, hogy a saját pékségekben farsangi
fánk készül ebben az időszakban, és a vidám ünneplés néhány elengedhetetlen kellékével is találkozunk a boltokban.
Hamarosan itt a Valentin nap is, amelyre az üzletek finom italokkal, édességekkel, kisebb ajándéktárgyakkal, nőies, szép sálakkal várják majd
az ajándékért betérőket.

tőmagok, amelyekkel időben fel lehet frissíteni a
szobanövényeket, vagy fel lehet készülni a tavaszi
kerti munkákra.

Az év elején nem csupán élelmiszer-akciók várják
a vásárlókat: a Fehér hetek keretében rendkívül
kedvező áron kínálnak, ágyneműt, törülközőt,
konyharuhákat, asztalterítőt. A vásár mind a négy
térségi üzletben zajlik, a két Centerben, Szadán és
Veresegyházon természetesen nagyobb választékot találhatunk.
A naptár szerint lassan vége a télnek, így hát megjelentek a polcokon az első virágföldek és a ve-

És miből válogathatunk még a CBA boltokban?
Nos, a szezonális élelmiszerek, mint például a
hurka, a kolbász bőséges választékban megtalálhatók még, és nem ért véget a sertés akció sem.
A bőrös félsertés ára 5%-os áfa tartalommal csak
579 Ft kilogrammonként, a húzott félsertés ára
599 Ft/kg. A húsokat nem szükséges előre megrendelni, a kívánt mennyiségben folyamatosan
kaphatók!

Nem csak élelmiszerért éri meg a CBA-ba menni

Ami az élelmiszereket illeti, február 6-7-8-án Bevásárló hétvége lesz a Szada Centerben! Az akció
idején rendkívüli napi kedvezményeket kínál a
vásárlóknak az üzletház, így valóban fantasztikus
árakon tölthetik fel a hűtőket és az éléskamrákat
ezen a három napon.

Vetőmagok, virágföldek a kertek tavaszi életre keltéséhez

Jobb körülmények, jobb közösség
Több kistérségi település polgármestere is részt vett Veresegyházon a városi
évzáró ünnepségen, melyet a hagyományokhoz híven december 31-én fél
12-kor tartottak a Mézesvölgyi Általános Iskolában, és amelyen az ünnepi műsort a Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola növendékei, illetve a Veres1
Színház művészei szolgáltatták.
Mint eddig mindig, ezúttal is Pásztor Béla Polgármester beszédével vette
kezdetét az évbúcsúztató, aki felidézte a 2014. esztendő legfontosabb történéseit, legnagyobb eredményeit. „ Gazdag éve volt a városnak, összesen
3.7 milliárd forint értékben hajtottunk végre beruházásokat” – összegezte
a fejlesztéseket, majd egyenként is megemlítette, mi épült, fejlődött a településen. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok feladata mindenhol a
szolgálat, és ez nem csupán azt jelenti, hogy végrehajtják kötelező feladataikat, hanem azt is, hogy saját anyagi erőt teremtve igyekezzenek javítani a
településeken élők életkörülményeit, nem csupán anyagi értelemben, hanem
lelkileg is: hiszen, ha békében, nyugalomban élhet az ember, ha nincs oka
aggódni, maga is jobbá válik, hasznosabb tagja lesz a közösségnek.
„Veresegyház senkit, egyetlen lakosát sem hagyja magára” – hangzott el,
és hogy ez a gyakorlatban is így van, mi sem jelzi jobban, mint a város
önkormányzati bérlakás-programjának továbbgyűrűzése. 1.1 milliárd forint
értékben összesen 101 lakást vásárolt a város azok számára, akik nem tudják másként megoldani a lakhatásukat ( Az idei év első hónapjában újabb
bérlakások vásárlásáról döntött a képviselő-testület. A szerk.) 900 millió
forintot fordítottak a két új körforgalom és a városi belső utak kiépítésére,
ahol összesen 26 kilométernyi új út készült el. 640 millió forintot fordított a
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Januárra befejeződött a Fabriczius József Általános Iskola bővítése
város fejlesztési célú ingatlanvásárlásra, lényegében a jövőbeni beruházások alapját teremtve meg. Újabb termálkút és vezetékszakasz készült el 200
millió forintért, és hasonló összeget fordítottak az új termálfürdő terveinek
elkészítésére. 330 millió forintba került a régi általános iskola bővítése, (ja-

Gazdaság
A nagy mérvű fejlődést leginkább az tette lehetővé, hogy a települések adósságkonszolidációja keretében az állam átvállalta Veresegyház mintegy 4
milliárd forintos hiteltartozását, és a szennyvízközmű társulás 700 millió
forintos adósságát is. A polgármester ezúton is köszönetet mondott a segítségért, de hozzátette, hogy az átvállalt adósság törlesztését a város képes volt
fizetni, kötelezettségeit rendben tudta teljesíteni. A hitelterhek nélkül viszont
gyorsabb ütemben képes fejlődni.
Az önkormányzat, mint nagyüzem

A polgármester úr év végi beszéde
nuár 19-én már birtokba is vehették az új tantermeket a diákok. Szerk.), és
80 millió forinttal hozzájárult a város a református iskola befogadóképességének növeléséhez is. A tavalyi évben 120 millió forintba kerültek összesen
a katolikus templom építésének előkészületei, és ugyanennyiért vásárolt az
önkormányzat ipari csarnokot, ahol sportcsarnokot kíván létesíteni.
A kisebb, de a város életét jelentősen jobbá tevő beruházások között említette a polgármester a református temető kerítésének megépítését, a sporttelepen és a város néhány pontján új sportpályák kialakítását, a rászorulóknak
készített nappali melegedő létesítését, a bölcsőde újabb ütemben való bővítését, a Medveotthon fejlesztését.

2015-öt Veresegyház már 18 ezer lakossal kezdte, akik közül 3456-an 14 év
alattiak. A város átlagéletkora így nem több 36 évnél. Az éves költségvetés
összege már 8 milliárd forintra rúg, és ahhoz, hogy valamennyi utca aszfaltos legyen, már csak 8 km megépítése hiányzik. A települése a Kistérség
központjaként is helyt áll: szolidaritási alapot hozott létre, amelyből a többi
kistérségi település céljainak megvalósulását tudják támogatni, hiszen az a
cél, hogy a térség harmonikusan, egységben fejlődjön. A városi önkormányzat maga is szinte már nagyüzem: különböző intézményeiben 500 főt foglalkoztat, így az egyik legnagyobb munkaadónak számít.
Az új esztendőben több, már megkezdett feladatot kell véghezvinnie a városnak: amint lehet, megkezdődik az új katolikus templom építése, melyhez
a tereprendezés már megtörtént, és amint az engedélyek megérkeznek, az
új termálfürdő kivitelezése is megkezdődik. A 8 km-nyi aszfaltút kiépítése
sem várathat sokáig magára, és a szociális célú bérlakás-program is tovább
folytatódik. „Lesz mit csinálni az új esztendőben is” – zárta beszédét a polgármester úr, remélve, hogy a körvonalazott fejlesztések véghezvitelét követően Veresegyház bármelyik hasonló méretű és adottságú európai várossal
fel tudja majd venni a versenyt.

Információ és felkészültség = lépéselőny!
3) Hogyan tudja elérni, hogy cége stabil, piaci pozícióba kerüljön? Ön
is partnercége / beszállítója szeretne lenni a „nagyoknak/multiknak”? –
Összehozzuk a KKV-kat a nagyvállalatokkal/multikkal! Megtudhatja, hogyan lehet Ön is beszállító partner, milyen feltételeknek kell megfelelnie,
hogyan lehet együttműködési hálózatot kialakítani (klaszter), hogyan lesz
pénze beruházáshoz és gyors pénze likviditásra faktoringgal – FÓRUM +
NETWORKING
4) Hogyan építse személyes márkáját és/vagy cégmárkáját, növelje vállalkozása értékét? Szükség van PR kommunikációra, jó hírnévre! Tudja meg
azt is, mennyit érhet a cége (cégértékelés), jó tanácsok, ötletek, tippek vállalkozásvezetőknek! - NETWORKING

Az elmúlt év utolsó rendezvényének előadói az asztalnál: Pelyhe József,
Gödöllő Alpolgármestere, Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára, és Milos Katalin,
a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője
2015 márciusától a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) gödöllői klubja és az Arundo Kft. rendszeresen szervez szakmai konzultációkat
cégvezetők, kis-és középvállalkozások képviselői részére Gödöllőn.
A rendezvénysorozaton ismert szakmai előadók közreműködnek a vállalkozásokat idén leginkább érintő témákat feldolgozva, és lehetőség van személyes kapcsolatépítésre, közös gondolkodásra, tapasztalatcserére is a sikeres
működés és fejlődés érdekében.
A 6 + 1 tervezett téma az év első felében kapcsolatépítéssel egybekötve:
1) Hogyan tudja felkészültté, hatékonnyá tenni cége értékesítési részlegét
és on-line kommunikációját? A jó tartalommal tarolni lehet! Ügyfélkezelés, CRM-partnerkezelő, CMS honlap, Webáruház, Web-es értékesítés, vasárnapi zárva tartás – jogi tudnivalók, elektronikus fizetési eszközök, Google
Adwords, Facebook, Blog, hírlevél marketing - NETWORKING
2) Optimalizálná cége pénzügyi helyzetét? Érdekli, mikor lesz már végre
pályázat / támogatás? Pénzügyi-, pályázati-, hitel lehetőségek konkrétan,
szakértőktől! Munkahelyteremtő beruházások (építés, bővítés, eszközbeszerzés stb.) támogatása, munkahelymegőrző bér-, járuléktámogatás, EU-s
pályázatok/támogatások, FIGYELEM: beruházásra és forgóeszközökre Növekedési Hitel Program (NHP) 2,5%-os hitel + Mikrohitel 3,9%-os csak
mikróknak + Széchenyi hitel akár 4,9%-os KKV-knak, továbbá Széchenyi
Kártya konstrukciók likviditásra/ beruházásra/forgóeszközre – FÓRUM +
NETWORKING

5) Finanszírozási nehézségei vannak? Pénzügyi megoldásokra, tőkebefektetési tanácsokra van szüksége! – Külső tőkebevonás, de hogyan? Konkrétan: EU-s pályázatok, kombinálható vissza NEM + vissza-térítendő támogatások, elnyert támogatást/önerőt megelőlegező hitelek, start-up, kockázati/
szakmai/állami tőkebefektetés - NETWORKING
6) Exportálna, piacot bővítene külföldön, de nincs tisztában a lehetőségeivel? – Export lehetőségek, export tevékenységek bővítése, hol működnek
kereskedő házak és mi a szerepük, pénzügyi finanszírozás/exporttámogató
hitelek – NETWORKING
1) Hogyan tudja automatizálni és csökkenteni céges költségeit okosan, okos
eszközökkel, jó megoldásokkal? – „Netfon” olcsó telefon, cégvezetés felhőn
keresztül, okos eszközök a mindennapi életben, számlázás és számlagyűjtés
egyszerűen, IT rendszerek-innováció finanszírozása - NETWORKING
A szakmai konzultációkra egyben és külön-külön is lehet jelentkezni, illetve
a szervezők kiállítók jelentkezését is várják a rendezvények idejére!
További információ, illetve jelentkezés a www.arundo.hu honlapon, érdeklődni lehet: telefonon a következő számon: +36 20 410 1054.

A hónap híre
Újabb bérlakások Veresegyházon
Veresegyház Város Önkormányzata január 15-i ülésén úgy döntött, hogy
megvásárolja a TP Komplex Zrt-től az 5785/132 hrsz-ú telkeken épülő 30
lakásos épületeket a hozzá tartozó telekkel és gépkocsi parkolókkal együtt.
A vételár összege bruttó 453.853.550,- Ft , melyet egy részletben kell
megfizetni, a jogerős használatba vételi engedély megszerzését követően,
legkésőbb 2017. október 1-ig.
A kiadások fedezete a 2017. évi költségvetésben, a beruházási kiadásokon belül, az ingatlanvásárlásra – ezen belül bérlakás vásárlásra – betervezett összeg
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Közélet
Igazi DJ diktálja az ütemet Vácrátóton
egyrészt azért, hogy ha számunkra megfelelő pályázati lehetőséget találunk, biztosítani tudjuk az
önrészt, másrészt pedig, hogy stabil pénzügyi hátteret teremtsünk a település intézményei számára. Szükség van új rendezési tervre, ami a réginél
inkább megfelel a mai trendeknek és természetesen folytatni kell az útépítéseket. De nem kell
már csatornát építeni, készen van a jól felszerelt
óvoda és általános iskola, felépült a sportcsarnok,
megújult a művelődési ház és a településközpontrekonstrukció révén szép és kulturált főterünk
van. Január 17-én éltünk a lehetőséggel és a téren
Forralt bor és kocsonya pikniket rendeztünk. A
község központja megtelt élettel, akik itt voltak,
nagyon jól érezték magukat.
Hogyan lehet még jobban összekovácsolni a közösséget, még népszerűbbé tenni a települést?

Vácrátót polgármestere, Spiegelhalter László
Táncoltunk a zenéire, láttuk a tévében, tapsoltunk
a sikereinek, és most közéleti személyiségként is
megismerhetjük majd Vácrátót tavaly megválasztott új polgármesterét, Spigiboyt, azaz elnézésüket kérem, Spiegelhalter Lászlót. A jól ismert DJ
üzletemberként sikeres zenei kiadókat működtet,
és figyelemre méltó menedzseri képességeit ezentúl lakóhelye szolgálatába állítja.
Honnan jött az ötlet, hogy közéleti pályára lépjen?
A jelöltállítás időszakában többen is megkerestek
azzal, hogy induljak a polgármesteri címért: függetlenként vettem részt a választáson, de a Fidesz
is biztosított támogatásáról. Akik biztattak, úgy
gondolták, hogy a községnek másfajta szemléletű, menedzser-típusú vezetőre lenne inkább szüksége. Vácrátóton már szinte minden megvan az
előző képviselő-testületek munkájának köszönhetően, itt az ideje, hogy ezeket a helyeket, létesítményeket megtöltsük élettel!
Ez azt jelenti, hogy nincsenek már fejlesztési célok a településen?
A jelenlegi legfontosabb célunk a felhalmozás,

Rengeteg lehetőségünk van, amit csak ki kell
használni! Vácrátót számos sikeres sportolót nevelt, különösen a harcművészeink dicsekedhetnek
szép eredményekkel– erre építve április 25-én országos harcművészeti találkozót, versenyt rendezünk a sportcsarnokban. A sport jelentős szerepet
játszik a község életében, a tavaly megrendezett I.
Vácrátóti Sportnap is nagy sikert aratott. Természetesen idén is megrendezzük, az egyik legfőbb
program a vácrátótiak meccse lesz a parlamenti
válogatott ellen.
A település országosan ismert látványossága a
Botanikus kert, amely évente sok ezer látogatót
vonz. A létesítménnyel együttműködve közös
programokat szervezhetünk a későbbiekben, melyekben a helyi vállalkozások is közreműködnének, így a község gazdasági élete is felpöröghet.
Mit tart polgármesterként a legfontosabb feladatának?
A jó ötleteket, a falu érdekeit szolgáló elképzeléseket meg kell hallgatni és meg
kell valósítani. Meggyőződésem szerint
ez a legfontosabb, hiszen az önkormányzatoknak elsősorban szolgálniuk kell
a lakosságot! Vácrátótiként számomra
a legfontosabb, hogy minden itt élő a
magáénak érezze a települést, továbbá
kiemelt fontosságú, hogy a fiatalokat itt

A vácrátóti Forralt bor és kocsonya piknik nagy sikert aratott
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tartsuk: ne máshol véljék megtalálni a legjobb lehetőségeket, hanem itthon, Vácrátóton biztosítsuk
ehhez minden feltételt a számukra.
Milyen pénzügyi forrásokra, bevételre számíthat
a község a célok valóra váltásához?
A községben számos vállalkozás működik, melyek átlagosnak mondható, 1.2 %-os iparűzési
adót fizetnek. Ez rendszeres és stabil bevételt
jelent. Két saját cégem is rátóti székhelyű, és
szeretném, ha minden helyi vállalkozó számára
magától értetődő lenne, hogy a lakóhelyén adózzon, a cége ide legyen bejelentve. Jómagam és az
alpolgármesterek is lemondtunk a pozíciónkkal
járó díjazásról, az így megmaradt összeget szeretnénk a község érdekében felhasználni. További
bevételeket elsősorban az idegenforgalomból remélek, amit a botanikus kerttel együttműködve és
a már említett kulturális programok révén lehetne
növelni.
Sok fantáziát látok ebben a vonatkozásban is a
kistérségi összefogásban, amely nagyon jól működik jelenleg is a térségi szociális ellátás területén. Más célok érdekében is együtt lehet működni,
hiszen egy-egy kisebb település egyedül nem érhet el sok mindent, másokkal összefogva viszont
már figyelemre méltó tényező lehet a tárgyalópartnerek számára.
Spiegelhalter László, amint megérkezik a hivatalba, már nem DJ és üzletember, hanem valódi
lokálpatrióta, aki kiváló menedzseri képességeit
Vácrátót fejlődésének szolgálatába állítja. Szeretné, ha a település, ahol felnőtt, és ahol két gyermekét neveli, pezsgő, színes életet élne, és számos látogatót vonzana, megtartva a fiatalokat és
biztos jövőt építve. Sok sikert kívánunk ehhez a
munkához!

A hónap témája

Egy sikertörténet
nyomában
Január 22-én országszerte a Magyar Kultúra
Napját ünneplik. A Kistérség településein is ez
az alkalom szolgál arra, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek, akik aktívan közreműködnek az egyes települések kulturális életének formálásában. Idén, ha közművelődésről,
kultúráról van szó, Veresegyházon, de már a
környékén is mindenkinek a Veres 1 Színház
jut eszébe. Az alig pár hónapos intézmény alapítása, kezdőlépései és hihetetlen népszerűsége
szinte már hollywoodi sikertörténetbe illenek!
A felfutás időszakáról és a további tervekről a
színház megálmodóival beszélgettünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Számos meglepetést tartogatott az elmúlt esztendő Zorgel Enikőnek és Venyige Sándornak:
a tavasszal eldőlt, hogy Veresegyház lesz az új
lakóhelyük, nyár derekán eldöntötték, hogy megpróbálkoznak itt egy állandó színház megszervezésével, majd októberben megtartották az első
előadást, és azóta nincs megállás…..

Mészáros Árpád Zsolt produkciója
(Fotók Veréb József)
Nyáron, az első beszélgetésünkkor csodáltam a
bátorságotokat és az eltökéltségeteket. Emlékszem, ti már akkor is bíztatok a kedvező fogadtatásban, de gondoltátok-e annak idején, hogy a
színház ekkora sikert arat a városban?
Már az előkészületek során úgy éreztük, hogy
megkaptuk a bizalmat a nézőktől, és ez a legfontosabb: hogy a néző magáénak érezze a színházat.
Hiszen a társulat tagja a néző is. Nagyon fontos
volt, hogy önzetlen segítőink lettek, vállalkozók,
akik a legkülönfélébb módon járultak és járulnak
hozzá az előadásokhoz, a városi Gamesz, és a polgármester úr, aki az elejétől fogva támogatta az
ötletünket, csak annyit kérve, hogy ne csupán rövid fellángolás legyen a színházból, hanem hos�szú távon tegyük működőképessé. Persze akadt,

A Táncdalfesztivál fináléja
aki inkább lebeszélt volna róla, és bár reméltük,
de mi sem mertük volna elhinni, hogy ilyen rövid
idő alatt ennyire népszerű lesz, amit csinálunk.
Október 4-én volt az első előadásunk, azóta 16
alkalommal ment fel a függöny a színházban, és
5237 nézőnk volt, vagyis 91.7 % az átlag nézőszámunk, de a Padlás már 100%-os nézőszámmal
ment – sorolja az adatokat Sándor, a színház művészeti vezetője. – Pontos statisztikát vezetünk,
hogy lássuk, milyen irányban haladjunk tovább,
mit változtassunk. A felmérésekből derült ki például, hogy már nemcsak Veresegyházról, hanem a
kistérség többi településéről is egyre többen jönnek: a legutóbbi előadásra a nézők 30%-a érkezett
valamelyik térségi településről.
Az adatok segítik a munkánkat, de az igazi vis�szajelzést mindig a személyes, mindennapi találkozások jelentik, amikor az emberek ismeretlenül
is gratulálnak nekünk, bátorítanak minket – fűzi
hozzá Enikő. – Ilyenkor sokszor elhangzik: Végre! Végre, hogy van hová menni, végre, hogy már
színház is van Veresegyházon…

Nem csak a művelődési ház színpadán találkozunk majd a közönséggel – veszi át a szót Enikő
-, hanem például a Joan Kávéházában is. Itt többször tartunk majd felolvasásokat Krúdy, Molnár
Ferenc, Karinthy, Hamvas Béla műveiből. A Költészet Napja alkalmából 24 órás verselést szervezünk a kávéházzal közösen. A vendégek – nem
csupán művészek, hanem bárki, aki szeretne részt
venni – kedvenc verseikből olvasnak majd fel,
az eseményt webkamerán kísérheti figyelemmel
a külvilág. Ezen kívül a tavasz folyamán a Veres
1 Színházban láthatja majd először a magyar közönség Mészáros Árpád Zsolt új zenés talk showját is, nálunk lesz az ősbemutató.
A színház a város része, így természetes, hogy a
város kulturális életében is aktív részt vállalunk.
Felléptünk a tavalyi szüreti mulatságon, a Mikulás-rendezvényen, a Mindenki karácsonyán és az
évbúcsúztatón is. Nagyon örülünk, hogy a város,
ahol letelepedtünk, befogadott minket, és bátorítja, segíti a munkánkat!

Hol tart most, min dolgozik a Veres1 Színház?
Az első darabbal, amit bemutattunk, a Ne most,
drágám! -mal már vendégszerepléseken veszünk
részt Gödöllőn és Vácott is, ahol szintén alig egy
éves múltra visszatekintő színház működik. Az
újdonság ebben, hogy a betegeskedő Hujber Ferenc helyett az egyik főszerepet Venyige Sándor
veszi át. Cserében a váciak is szerepelnek nálunk,
a Minden kezdet nehéz – hát még a versenyzongora! című romantikus vígjátékkal, ahol a főbb
szerepekben Vándor Éva és Szakál Miklós mellett
a veresegyházi Mohai Tamást láthatják a nézők.
A múlt év végén nagy sikerrel ment két estén is a
Táncdalfesztivál, amely a 60-as évek fesztiváljait
idézi fel. Hét fellépő – köztük Mészáros Árpád
Zsolt – állt a színpadra 18 korabeli slágert énekelve, a zsűri pedig maga a közönség volt, igazi
retro látványvilággal, abból az időből származó reklámokkal. Nagy sikert aratott, tervezzük a
folytatást…
Lesznek új bemutatók is idén?
A kedvező fogadtatás még több munkára sarkall
minket – folytatja Sándor. Így hát a 2015/2016-os
évadban már három, 4-4 előadásra szóló bérletsorozatot hirdetünk meg. Az első félév kétségtelenül
legnagyobb dobása Agatha Christie: Az Egérfogó
c. darabjának színpadra állítása lesz, a főbb szerepekben Mohai Tamással, Székhelyi Józseffel,
Verebes Lindával, Dósa Mátyással, és Zorgel
Enikővel. A bemutatót március 28-ára tervezzük.
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Kultúra
Vetélkedőt hirdet a veresegyházi könyvtár
„A magyar közmondásokban a magyar nemzet szelleme, jelleme, bölcsessége, élettapasztalása, humora nyilatkozik meg.” – mondta Margalits Ede.
O. Nagy Gábor, ezen nemzeti kincsünk egyik legnagyobb gyűjtője, rendszerezője, kinek idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. A Magyar Kultúra Napján ezért egy a magyar szólásokra és
közmondásokra épülő rejtvényt kínálunk játékos kedvű olvasóinak.
A feladatot megoldani kívánóknak Lackfi János: Tanulságok c. verséből kell összegyűjtenie minél több
létező szólást, közmondást. A bírálat során azokat tudjuk érvényesnek elfogadni, amelyek megtalálhatók O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. kötetében. (A vers nem követi pontosan az
egyes szólások, közmondások eredeti szórendjét, de a megfejtéseket a kötetben szereplő szórenddel
kérjük beküldeni!)
A megfejtéseket névvel, címmel ellátva, legkésőbb 2015. február 22-ig várjuk, személyesen leadva a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárba (2112 Veresegyház, Fő út 53. emelet), vagy e-mailben a konyvtar@
veresegyhaz.hu címen. Az első három helyezettet könyvutalványban részesítjük! (Azonos eredmény
esetében a beérkezési határidő alapján állapítjuk meg a sorrendet.)
Lackfi János: Tanulságok
Amilyen az adjon isten, úgy puffanik,
az asszony verve jó, ne halaszd holnapig.
Ágyát ki mint veti, várj a helyébe jót,
addig jár a korsó, amíg ér takaród.

Falra borsót, kemény dió, legszebb öröm,
világtalant vezet, zsák foltját, kő kövön.
Szamár szenved, habár nagyot nem érdemel,
holló a hollónak harapást szőrivel.

Aki szelet vetett, két szék közt pad alatt,
akinek nem inge, az lel majd aranyat.
Kolbásznál több a nap, ajtó mögött helye,
nem fér meg két dudás, maga esik bele.

Kicsi, ámde erős, mint halottnak a csók
járt utat el ne hagyj, a másik lábam ott.
Kinek a pap, kinek hány nap még a világ,
ló is botlik, előbb, mint a sánta kutyák.

Éppoly kicsi a bors, mint a rosta lika,
odakinn tágasabb, de benn a barika.
Beszélni színezüst, másik fülén kimegy,
nem vénember azért Mohamedhez a hegy.

Ki mint él, lassan járj, vízzel főz, húzza ág,
szégyenlős koldusnak ne nézd a fogsorát.
előre ne igyunk, tolláról madarat,
jobb ma egy túzok, és ki nem szól, bölcs marad.

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
januári-februári programjai
2015. január 19-től február 16-ig
KIÁLLÍTÁS Anne Frank életéről „Olvass és írj Anne Frankkal” a Roheimszobában
2015. január 24-én 18.00 Kiállítás A Magyar
Kultúra Napja tiszteletére:
„LEGYÜNK EGYÜTT BÜSZKÉK
KINCSEINKRE!”
Zsolnay porcelán az erdőkertesi családok birtokában
A kiállítást megnyitja: Rácz Krisztina
restaurátor. Köszöntőt mond: dr. Pásztor
László polgármester
Filmvetítés: Nagy Andrea: Hétköznapi
tündér – film
Mattyasovszky-Zsolnay Ágnesről
Vendég : Nagy Andrea
2015. január 24. (szombat) 14.00
ULTI-KLUB
A belépés díjtalan!
2015. január 25. (hétfő) 17.00 óra
Nosztalgia Klub
Belépés csak klubtagoknak!
2015. január 30. (péntek) 9.00-12.00
Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét
keretében a. Védőnői Szolgálat munkatársai várják a Faluházba a program iránt 		
érdeklődőket.
2015. január 30. (péntek) 18.00
A BETEGSÉG, MINT LEHETŐSÉG
avagy hogyan gyógyítsd meg magad
A programra előzetes bejelentkezést kérünk
január 26-ig a Faluház elérhetőségein, egyegy beszélgetésre egyszerre maximum 10 		
fő lehet a létszám. (ismertető alább!)
***
Februári előzetes:
Február 7-én 9.00-12.00 Babaruha-börze
Február 7-én 13.00-16.00 Bolhapiac
Február 7-én 15.00 „ISTEN HOZOTT!”
A polgármester köszönti a 2014-ben 		
beköltözötteket.
Február 13-15. Kultúrházak Éjjel-Nappal
Február 14. 18.00
„Valahol Európában” a Thália 			
Színistúdió előadásában.
FELHÍVÁS!
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősorban a saját
rendezvényei idejére,
hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a programjaink látogatását.
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
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A Gödöllői Filmszínház februári műsora
1. hét február 5
14.00 CSINGILING ÉS A SOHARÉM LEGENDÁJA 3D
szinkronizált amerikai animációs film 76 perc
Korhatár:6

A vidám és tehetséges állattündér, Gida szerint könyveket nem szabad a borítójáról megítélni, ahogy állatokat
sem az agyaraik mérete alapján - ezért összebarátkozik
a hatalmas és titokzatos lénnyel, a Soharémmel. Míg
Csing és a többi tündér kissé aggódva nézik Tündérlak új lakóját, az elit felderítő tündérek úgy döntenek,
inkább foglyul ejtik a lényt, mielőtt az elpusztítja az
otthonukat.

5-7-9-11-én 15.30 20.30, 6-8-10-én 15.30,
18.00
JUPITER FELEMELKEDÉSE 3D
szinkronizált amerikai akció fantasy 125 perc
Fsz: Mila Kunis, Channing Tatum
Előzetes korhatár: 12

Jupiter Jones éjszaka született, és a jelek az mutatták,
kivételesen nagy jövő áll előtte. Ám ez a jövő nem akar
megérkezni: a lány hiába álmodozik, csupán vécéket
takaríthat. Ám váratlanul megjelenik Caine, és mindent
megváltoztat. A genetikailag átalakított ex-szuperkatona egyetlen okból jött a Földre: hogy magával vigye
Jupitert, akinek genetikus kódja földönkívüli örökséget
rejt. A jóslat talán igaz volt. Talán valóra is válik.

5-7-9-11 – én 18.00 6-8-10-én 20.30-kor
BLACKHAT
szinkronizált amerikai akció-krimi 134 perc
Fsz: Chris Hemsworth, Viola Davis
Korhatár:16

A globális kiberbűnözés világában játszódó Blackhat
egy eltávozásra engedett elítélt sorsát követi nyomon, aki amerikai és kínai társaival egy magas szintű
kiberbűnözői hálózatot üldöz Chicagótól Los Angelesig, Hongkongtól Dzsakartáig.

2. hét

február 12 – 18

15.30
CSINGILING ÉS A SOHARÉM LEGENDÁJA 3D
14-15-én 13.45-kor 2D-ben vetítjük!!!
szinkronizált amerikai animációs film 76 perc
Korhatár:6
12-13-16-18-án 17.00 14-15-17-én 19.15
RENDÍTHETETLEN
szinkronizált amerikai film 137 perc
Fsz: Jack O’Connell, Takamasa Ishihara
Korhatár:16

Az Oscar-díjas Angelina Jolie a rendezője és a producere ennek a nagyszabású drámának, amely Louis
“Louie” Zamperini olimpikon és háborús hős hihetetlen életét követi nyomon. Louie két társával együtt túléli
egy repülőgép lezuhanását a második világháborúban,
és 47 napig hánykolódnak egy tutajon, majd elfogja
őket a japán hadsereg, és fogolytáborba kerülnek.

12-13-16-18-án 19.30 14-15-17-én 17.00
JUPITER FELEMELKEDÉSE 3D
szinkronizált amerikai akció fantasy 125 perc
Fsz: Mila Kunis, Channing Tatum
Előzetes korhatár: 12
21.45
BIRDMAN AVAGY (A MELLŐZÉS MEGLEPŐ EREJE)
feliratos amerikai vígjáték 119 perc
Fsz:Michael Keaton, Emma Stone, Edward
Norton
Korhatár: 16

Nehéz annak, aki valaha sztár volt, és most újra vissza
szeretne jutni a reﬂektorfénybe. A ﬁlm főhőse, Riggan
Thomson valaha egy legendás képregényhőst alakított
a mozikban - három részen át. Ám hiába szárnyalt akkor, azóta nem nagyon keresik, ő megöregedett, a szakma szélére sodródott, és most egyetlen utolsó rohammal
próbálja visszahódítani magának a népszerűséget. Új,
utolsó esélye a Broadwayra szólítja.

3. hét február 19 - 25
14.00
CSINGILING ÉS A SOHARÉM LEGENDÁJA 3D
szinkronizált amerikai animációs film 76 perc
Korhatár:6
15.30
SPONGYABOB – KI A VÍZBŐL! 3D
szinkronizált amerikai animációs film
Korhatár:6

Vidám az élet Bikinifenéken, ahol az örök optimista
SpongyaBob és barátai élnek: Patrick, a hű tengeri csillag, a kaján Tunyacsáp, a tudós mókus Szandi
és a nagymenő vállalkozó Rák úr. Amikor ellopják a
herkentyűburger titkos receptjét, SpongyaBob kénytelen
összefogni örök ellenfelével, Planktonnal, hogy a tér és
az idő határait átszelő utazásuk során felfedezzék saját
szupererejüket és szembeszálljanak Burgerszakállal, az
elvetemült kalózzal.

19-21-23-25-én 17.15 20-22-24-én 19.45
KINGSMAN: A TITKOS SZOLGÁLAT
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 129 perc
Fsz: Colin Firth, Michael Caine, Samuel L. Jackson
Előzetes korhatár:16

A titkos ügynök legjobbjai elegánsak, kiﬁnomultak, felszerelésük a legkülönlegesebb ketyerék gyűjteménye.
Töki nem ilyen: ő átlagos, vagány utcagyerek: nagyszájú, simlis, viszont bátor, gyors és helyén a szíve. Talán
ezért keresi meg őt egy magánkézben lévő titkos kémszervezet, a Kingsman egyik legjobb embere, ha Töki
is úgy akarja, a cégnél modern James Bondot faragnak
belőle. Ám a különlegesen veszélyes kiképzőidőszak
gyorsan véget ér.

19-21-23-25-én 19.45 20-22-24-én 17.15
A SZÜRKE ÖTVEN ÁRNYALATA
szinkronizált amerikai romantikus film 124 perc
Fsz: Dakota Johnson, Jamie Dornan
Előzetes korhatár:16

A szürke ötven árnyalata a világszerte hatalmas karriert befutott bestseller várva várt ﬁlmváltozata. Kiadása
óta az Ötven árnyalat trilógiát 51 nyelvre fordították le,
és több mint 100 millió példányt adtak el belőle nyomtatott és digitális formában, és ezzel a trilógia bekerült
minden idők leggyorsabban legnagyobb példányszámban fogyó könyvei közé.

22.00
A FEKETE RUHÁS NŐ 2. – A HALÁL ANGYALA
feliratos angol thriller 98 perc
Fsz: Helen McCrory, Jeremi Irvine
Előzetes korhatár:16

Nyolc gyermek a háború borzalmai elől Londonból
egy távoli vidéki kisvárosba, Crythin Giffordba utazik
Jean Hogg (Helen McCrory) iskola-igazgatónő és Eve
Perkins (Phoebe Fox) tanítónő kíséretében. A vonaton
megismerkednek a brit királyi légierő pilótájával, Harry Burnstow-val (Jeremy Irvine), aki szintén a lápvidékre tart. Nem is sejtik, hogy ami ott vár rájuk, az a
háborúnál is borzalmasabb.
folytatás a 10. oldalon.....

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

•
•
Horváth G. István (munkatárs)

Fülöp Hajnalka (A Kistérség Újság a
Facebookon: Kistérség Veresegyházi)
akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786
Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

www. vkisterseg.hu,
E-mail: akisterseg@freemail.hu

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Dr. Géczi Mária

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

Hétfő: 18.00-20.00

ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.
www.nogyogyasz.co.cc
Előjegyzés:

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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Kultúra

......folytatás a 9. oldalról

4. hét február 26 – március 4
13.00
CSINGILING ÉS A SOHARÉM LEGENDÁJA 3D
szinkronizált amerikai animációs film 76 perc
Korhatár:6
26-2-4-én 14.30 21.00 27-1-3-án 14.30 18.30
28-án 14.30 16.30
FOCUS
szinkronizált amerikai krimi-vígjáték 104 perc
Fsz: Will Smith, Margot Robbie
Előzetes korhatár:16
26-27-1-2-3-án 16.30 28-án 18.30 4-én 19.00
KÓDJÁTSZMA
szinkronizált amerikai thriller 114 perc
Fsz : Benedict Cumberbatch, Keira Knightley
Korhatár: 12

A második világháború egyik legnagyobb hatású, mégis
talán legkevésbé ismert hőse a tragikus sorsú Alan Turing, aki nélkül egészen máshogy nézne ki Európa és a
világ térképe. Kulcsszerepe volt a német Enigma nevű
titkosító gépek jeleinek megfejtésében. A teljes titokban
zajló műveletről egyébként a hetvenes évekig senki sem
tudott. Ez a tény szomorú szimbóluma is lehetne Turing
életének, akinek homoszexualitása miatt rejtőzködő
életmódot kellett folytatnia.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2015.
Horváth Ferenc költő versével kezdődött Veresegyházon január 23-án a Magyar Kultúra Napjának megünneplése.
A város kedvenc poétájának művét ezúttal
Pásztor Ildikó adta elő, majd Horváth Ferenc
az alkalommal kapcsolatos gondolatait öntötte
szavakba.
Hangulatos időutazásra hívta a közönséget
1822. január 22-ére, amikor Kölcsey Ferenc letette kezéből a tollat a Himnusz megírása után,
hiszen ez a nap lett a magyar kultúra ünnepe.
Végül a kultúra miben létének fejtegetésével
zárta beszédét: „A kultúra az emberi lét legnemesebb része, a valós emberiség eszenciája.”
A bevezetés után Veresegyház újdonsült kedvencei, a SoKKos Zenekar (Karacs Erika, Zá-

gon Marcell, Maros Ottó, Vass Pál) Pásztor
Ildikó és Vankó István léptek fel közös produkcióval, majd az együttes több sikeres népdalfeldolgozását is meghallgathatta a közönség.
A megemlékezés végén Pásztor Béla, a város
polgármestere elismeréseket adott át a kulturális élet – elsősorban az iskolai, óvodai nevelés
- területén legjobb eredményeket elért intézményi dolgozóknak, hiszen, mint mondta, „a kultúra egyik értéke a közösségi szellem, egymás
tisztelte, megbecsülése, szeretete, így az ünnep
alkalom a tisztelet kifejezésére is.”
A Magyar Kultúra Napja az Udvarház Galériában kisebb fogadással, sok beszélgetéssel ért
véget, Vidák István, Nagy Mari és tanítványaik
szépséges nemez munkáit csodálva.

26-2-án 18.30 27-28-1-3-án 20.30 4-16.30
AMERIKAI MESTERLÖVÉSZ
feliratos amerikai film 132 perc
Fsz : Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner
Előzetes korhatár: 12

A háború borzalmas. Chris Kyle pedig a borzalom
nagymestere. Tengerészgyalogos-kommandós lett, és
Irakban vált mesterlövésszé. A Pentagon dokumentációja szerint 150 ellenséges katonával végzett. Nem csoda, hogy úgy hívták: “el Shaitan”, az ördög. A háború
azonban nem diadalmenet: a ﬁlm nemcsak a győzelmekről, hanem a szörnyű megpróbáltatásokról, sebesülésekről és a bajtársak haláláról is szól.

A SoKKos Együttes fellépése a Magyar Kultúra Napján

új!


Vargabetű Könyvesbolt
Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ

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

Leonardo da Vinci

Rendelését leadhatja telefonon, email-ben, a
Facebook-n és a weboldalunkon!
06 28 389 042 vargabetu2@invitel.hu
Facebook/Vargabetű Könyvesbolt

vargabetukonyvesbolt.hu
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Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse
jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el és nem
hagy el soha.”

Nem tud minket személyesen felkeresni az
üzletünkben, nem probléma, mi ebben is
tudunk segíteni!

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Akár

h

gén
étvé

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

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

Sport
Szép ütések a Diákolimpián
A 2015 január 12-i Gödöllő körzeti selejtező
után, szombaton, jan. 24-én Nagykőrösön
tartották a Pest Megyei Asztalitenisz Diákolimpiai Döntőt. Körzetünkből 8 tanuló képviselte az iskolákat. A tavalyi első sikeres
szereplés után még többet tudtak a gyerekek idén hozzátenni! Nagy csaták után, asztalitenisz sportágban 2 országos döntő, 4
második hely, két harmadik hely és helyezések - Veresegyház és Erdőkertes iskoláinak
az eredménye.
Helyezések:
I. Kis leányok (2004-2006):
1. Letanóczki Dalma (2005), Fabriczius
József Általános Iskola,
Veresegyház Országos döntőbe jutott, Pest
megyét képviseli az ország 20 legjobbja között!
II. Nagy leányok (2000-2003):
2. Csányi Orsolya (2000), Fabriczius József
Általános Iskola, Veresegyház

Az isaszegi selejtezőkön szerepelt csapat

III. Leány csapat (összevont):
1. Csányi Orsolya, Letanóczki Dalma,
Fabriczius József Általános
Iskola, Veresegyház - Országos Döntőbe
jutott, Pest megyét képviseli az ország 20
legjobbja között!

A január 24-i döntőn döntőn a fentiek mellett:
- ezüstérmes lett az Ignátz Levente-Papp
Sándor (Erdőkertes, Neumann) csapat,
- bronzérmes helyezést ért el a nagyfiúknál
Szabó Botond (Veresegyház, Kálvin Téri Ált. Isk.)
és a kicsiknél Nagy Bálint Attila (Veresegyház, Kálvin téri Ált. Isk.), a Szabó BotondCseri Márton csapat pedig 4. lett.

IV. Kis fiúk (2004-2006):
2. Tarcali Benedek (2004)(Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház)
3. Bóta András (2004)(Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház)
V. Nagy fiúk (2000-2003)
2. Cserey Bálint (2003) (Waldorf Iskola,
Erdőkertes)
3. Bakó Oszkár (Neumann János Általános
Iskola, Erdőkertes)
5-8. Vadas Áron (2002)(Esztergály Mihály
Általános Iskola, Csomád)
5-8. Perjési Richárd (Neumann János Általános Iskola, Erdőkertes)
VI. Fiú csapat (összevont):
2. Bakó Oszkár, Perjési Richárd, Neumann
János Általános Iskola, Erdőkertes
Mindenki nagyon küzdött, szép volt fiúk,
szép volt lányok!
Többen a megyei döntőben
Véget értek számunkra a Pest megyei körzeti selejtezők! Összevont korcsoportonként
két fő jutott tovább a körzetekben, (azaz az
arany és az ezüstérmes), csapatban pedig
csak a győztes.

Gratulálunk és köszönjük az iskolák és a
szülők támogatását!
A városi évzáró ünnepségen Bellai János Testnevelési és Sport Díjat vehettek át az asztaliteniszezők

3. Gödöllő körzeti döntő, mely január 12-én
kicsi lányok: továbbjutott a megyei döntőbe
Letanóczki Dalma (Veresegyház, Fabriczius)
nagy lányok: továbbjutott a megyei döntőbe
Csányi Orsolya (Veresegyház, Fabriczius)
csapat leány: Veresegyház, Fabriczius
(Letanóczki-Csányi) továbbjutott a megyei
döntőben
kis fiúk: továbbjutott a megyei döntőbe
Tarcali Benedek (Veresegyház, Kálvin Téri
Ált. Isk.)
Bóta András (Veresegyház, Kálvin téri Ált. Isk.)

1. Gödöllő város: nagyobb fiúk továbbjutott
a megyei döntőbe Cserey
Bálint (Erdőkertes, Waldorf)

nagy fiúk: továbbjutott a megyei döntőbe
Bakó Oszkár (Erdőkertes, Neumann)

2. Váci körzet: nagyobb fiúk, továbbjutott a
megyei döntőbe Vadas Áron
(Csomád, Esztergály Ált. Isk.)

nagy fiúk csapat: továbbjutott a megyei
döntőbe (Bakó Oszkár-Perjési Richárd,
Erdőkertes, Neumann)

Letanóczki István

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

Nyomtatott
SzépKép
épKé

vászonképek

Minden lakásban otthon

Képáruház

|

SzépKép.hu

Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU
AZ ÉLMÉNYHEZ
MI ADJUK A
SÍFELSZERELÉST!
11 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT VERESEGYHÁZON TÉLEN – NYÁRON

A VERES 1 SZÍNHÁZ
a Veresegyházi Kistérség
településein
(kivéve Veresegyház),
valamint Szadán, Fóton és
Dunakeszin kiterjedt helyi kapcsolatokkal,
jó kommunikációs készséggel rendelkező

KÖZÖNSÉGSZERVEZŐKET
keres jutalékos rendszerben.

FELADAT: A VERES 1 SZÍNHÁZ ELŐADÁSAIRA
CSOPORTOK ÉS EGYÉNI NÉZŐK SZERVEZÉSE

A jelentkezéseket
A VERES1SZINHAZ@GMAIL.COM címre várják

Soó-DER PROFIT KFT

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

Soós Szilvia

Regisztrált mérlegképes könyvelő
Cím:
T.: 28/361-356
Őrbottyán,
30/952-1950
Dózsa Gy. út 150.
30/606-8261
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 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. ,
center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház,
Budapesti út 1. ,
center.veres@cba-baldauf.hu

HENTESEKET

ÉS
HENTESPULTBAN KISZOLGÁLÓ
MUNKATÁRSAT KERES

A SZADA CENTER
ÉS A VERES CENTER

