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Fotósunk az idei tél egyik ritka havas
napjának kedves pillanatát ragadta meg
címlapfotónkon – mi ezzel búcsúzunk
a hidegtől.
A tavasz közeledtére számítva más dolgok
foglalkoztatnak minket: annak érdekében,
hogy a térségben élő olvasóinkat még alaposabban tájékoztassuk, rendszeresen hírt
adunk a térségközpontban zajló nagyobb
beruházásokról, és új rovatot is indítunk.
A Hónap embere felcím alatt olyan személyeket mutatunk be, akik nem mindennapi
teljesítményt nyújtanak, vagy nagy fába
vágták a fejszéjüket, szóval, ﬁgyelmet
érdemelnek.
Új rovatunkat a Hónap
témájával együtt a 4. oldalon találják.

Fotó: Lethenyei

DR NAGY FERENC ÁLLATORVOS
telefon: 06-30-9354-615

A hónap témája

Ússzuk meg az influenzát!
Gazdaság
Már készül is a
sportcsarnok
Kistérségi oldal
Farsangi beszámoló
a 60+-tól
Pályázatok
Most már tényleg indul
a dömping?
Kultúra
Ha farsang, akkor
fánksütő verseny
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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

-belgyógyászati,sebészeti, szülészeti ellátás
-védőoltások, chipelések
-teljes körű kivizsgálások,
-Ultrahang,- Röntgen,-Labordiagnosztika
-műtétek, ivartalanítások
-rehabilitációs kezelések
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CSALÁDOD
BRINGABOLTJA!
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Az ujság ebook:
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Visszatekintő
Búcsúzunk….
Január
végén
fájdalmas veszteség érte Veresegyház önkormányzatát:
elhunyt Harcos
György képviselő, hosszú évtizedek óta a
település közéletének aktív részese. Életútja
Őrszentmiklóson kezdődött
l947-ben.
10 éves volt, amikor családja Veresegyházra költözött és azóta itt élt haláláig. Értelmes, szorgalmas, tartalmas életet élt.
Az általános iskola befejezését követően
lakatos szakmát tanult, majd munka mellett
érettségizett és állandóan képezte magát.
1970-től 40 éven át dolgozott a település
- előbb építőipari majd szolgáltatói feladatokat ellátó - gazdasági egységénél, ahonnan az üzem vezetőjeként vonult nyugdíjba. Több évtizeden keresztül volt az üzemi
szakszervezet vezetője. Elnöke volt az Erdőkertes, Szada, Veresegyház települések
közművesítését összefogó és a munkákat
lebonyolító közös társulásnak. Mindemellett aktív sportolója volt a Veresegyházi
Sportegyesületnek, ahol előbb futballozott,
később kézilabdázott, majd edzőként hasznosította tudását. Lelkes szervezője, segítője és részese volt minden ifjúsági, majd
később felnőtt közösségi megmozdulásnak.
1972-től ’90-ig a községi tanács tagja, majd
azt követően – a település lakóinak bizalmából – önkormányzati képviselő volt haláláig.
Összegezve tehát 42 éven át volt a település

vezető testületének tagja. Különböző bizottságokban dolgozott. Minden megnyilvánulása, javaslata jó szándékú volt, mellyel a
település érdekét szolgálta.
Megbízható, elhivatott, becsületes, embertársait szerető és megbecsülő ember volt.
A nap bármely szakában elérhető és szolgálatkész. Nem azt nézte, hogy miért nem
tud jönni, hanem azt, hogy szolgálnia kell,
s azonnal igent mondott, saját dolgait félretéve.
Nagyon szerette a családját, feleségét, lányait és testvérét. Az élet megajándékozta
azzal az örömmel is, hogy néhány hetes kis
unokáját még dajkálhatta.
Az akkori falu ifjúsága és felnőtt lakossága
a kétkezi munka erejét nagyon megbecsülte, mert ez volt az egyetlen és a legnagyobb
erő, amely a fejlődést elindította és életben
tartotta. Ő ott volt, amikor vasúti peron épült
a rákospalotai állomáson, ott volt, amikor
új iskolát kellett építeni, ott volt az orvosi
rendelő, az ABC áruház, a gyógyszertár, a
benzinkút, az óvoda, a sportpálya és sok
minden más építésénél. Részt vett a fiatalok
által végzett társadalmi munkák levezetésében, irányításában, hogy a fiatalok ennek
eredményeként a környező országokba ingyen eljuthassanak.
Bármilyen nehéz is volt egy-egy időszak,
egy-egy helyzet, Ő mindig bizakodó, mosolygó arccal vállalta a terheket. Belső
békéje jelen volt megjelenésében, kisugárzott beszédében és a másik emberrel való
kapcsolatában. Nem tudott haragudni. Mindenki segítője és megértője volt, kivételes,
nagyszerű, szeretetre méltó ember volt. Emlékét, mosolygó arcát, segítő lelkét még hoszszú ideig őrizni fogjuk. Nyugodjék békében!
A gyászoló család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik február 5-én elkísérték Őt
utolsó útjára.

Hogyan juthat
a VERESINFO applikációhoz?
Az applikáció ingyen letölthető az App Storeból vagy Play Áruházból. Segítségül az alábbi
QR kódot is megadjuk:

Honvéd tábor
A Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület március havának 14-i
napján KATONAI TÁBORT állít fel a veresegyházi Búcsú-téren. A katonai tábor 13 órától nyilvános lesz: az érdeklődők megtekinthetik az akkori katonák
tábori életét, illetve különböző előadások is lesznek a korabeli fegyverzetről
és a katonai harcmodorról. A táborban
katonai kiképzés is zajlik majd a nézők
előtt, és 16 órai kezdettel megkezdődik
a GYEREK CSATA, melyre minden 6-14
év közötti kis katonát várnak.

A hónap
híre

Váchartyán büszkesége
lehet újra a műemlék épület

Megújuló kastélyok
A Nemzeti Kastélyprogram Pest megyei
helyszíneiről egyeztetett a Forster Központ
vezetése a helyi önkormányzatok és szervezetek képviselőivel.
A Pécelen tartott megbeszélésen az acsai,
péceli, gyömrői, váchartyáni, ráckevei,
aszódi kastély turisztikai, kulturális fejlesztéséről zajlott egyeztetés.
A program Pest megyei helyszínei nagyon
különbözőek: van, amelyik életveszélyes
állapotban van, de olyan is akad, amelyikben oktatási intézmény működik már
lassan tarthatatlan körülmények között részletezte Sághi Attila, a Központ elnöke,
megjegyezve, hogy eddig nem volt olyan
“fejlesztési akarat”, amelynek segítségével
akár az oktatási funkció javulhatott volna
vagy turisztikai szempontok érvényesülhettek volna ezeken a helyszíneken.
“Készítettünk egy előzetes kalkulációt,
amely szerint háromnegyed részben uniós
forrásból, egynegyed részben pedig hazai
forrásból táplálkoznánk. Mivel az uniós forráshoz csatlakozó állami keret 10 milliárd
forint, elmondható, hogy a műemléki szakma rég nem látott ilyen fejlesztési lehetőséget, mint amely most rendelkezésre áll”
- mutatott rá.
Az előkészítő munka során már megtörtént
a források helyszínekre bontása, amelyben
egy helyszínhez mindenhol egy projekt tartozik és helyszínenként maximum 1,5 milliárdos uniós forrást kaphat. Ezt az összeget
néhány helyen a Forster Központ állami forrással egészíti ki.
“A legkisebb fejlesztési elképzelésünk 300
millió forint, a legnagyobb pedig 3 milliárd” - mondta el az elnök, hozzátéve, hogy
csak a megvalósíthatósági tanulmányok
elkészülte után lehet pontos összegekről
beszélni.
Az érintett helyszínek között szerepel Pécelen a Ráday-kastély, Acsán a Prónay-kastély
és parkja, Aszódon a Podmaniczky-kastély és a Podmaniczky-Széchenyi-kastély,
Gyömrőn a Teleki-kastély, Váchartyánban
a Rudnay-kastély, Ráckevén a Savoyai-kastély.

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14
2015. március 15-ig

CBA Center

Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18
2015. március 15-ig

CBA Cent

Erdőkertes, Béke u. 2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14
2015. március 15-ig

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18
2015. március 15-ig

Farsang a Rád érünk 60+Klubban
A Seriff, a Hófehérke, a Katicabogár és a többiek…

Életre való kezdeményezésnek bizonyult a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási
Központja kebelén belül megalakított Rád érünk
60+ klub. Az idősek napközbeni ellátásának keretében gondolták ki ezt a lehetőséget, és az eltelt
négy év felülmúlta a várakozásokat. Minderről
egy mosolygós szőke seriffel beszélgetünk az
erdőkertesi faluházban zajló farsangi jelmezbálon, amit a klub tagjai számára szerveztek február
12-én. Pappné Varga Eszter, az Idősek nappali ellátásának szakmai vezetője western kalapban, farmernadrágban, mellényben, kockás ingben, cow-

Az Esztergály Mihály Alapítvány
tájékoztatója és felhívása
Az Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatja tisztelt Támogatóit és az Érdeklődőket, hogy
2014-ben az adó 1 %-os felajánlásából
362.595 Ft érkezett az alapítvány javára. Ezen
kívűl a helyi önkormányzattól 50.000 Ft egyszeri támogatást kapott alapítványunk. Ezeket
a bevételeket és a korábbi pénzmaradványokat, összesen 557.700 Ft-ot az intézményvezetők kérelme alapján az alábbiakban részletezett módon használtuk fel.
Intézmény/
felhasználás

Napsugár
Óvoda

Esztergály
Mihály Ált.
Iskola

Tanulmányi kirándulásra (1000 Ft/
gyermek,
2014 május)

85.000 Ft

172.000 Ft

Tanév végi
jutalomkönyvek
vásárlása

-

20.800 Ft

Karácsonyi ajándék

90.000 Ft
(játékok)

189.900 Ft
kültéri
pingpong
asztal

Összesen

175.000 Ft

382.700 Ft

Az Esztergály Mihály Alapítvány kuratóriuma kéri az adózókat, hogy adójuk 1 %-ának
felajánlásával ebben az adózási évben is támogassák az alapítványt, melynek fő célkitűzése
a helyi nevelési, oktatási intézmények működési feltételeinek javítása, kulturális és sportprogramjainak támogatása.
adószám: 18675830-1-13
a kedvezményezett neve: Esztergály Mihály
Alapítvány
Tisztelettel: Debreceni Gáborné
alapítványi titkár

boy csizmában tart szemlét az események fölött,
ezen a délelőttön ugyanis a jelmezbál zsűrijének
elnöki tisztét is betölti.
Ez a nappali ellátás idősek számára már 4 helyszínen működik a kistérségben: Erdőkertesen, Veresegyházon, Vácrátóton és újabban Csörögben
is - mondja. - 59 tagunk van 10 településről, és
ez a létszám folyamatosan növekszik. A központ
Erdőkertes, 10 település tartozik hozzánk.
A célunk segíteni az időseket az aktív életvitelben, hogy kikerüljék az elmagányosodást. Novák
Róza klubvezető személyében sikerült megtalálni
azt a személyt, aki remekül össze tudja hangolni
az időskorba lépett kortársak közösségi életét és a
sokféle sorsot hordozó, különböző személyiségű,
életszemléletű emberek kreativitását, érdeklődését, hogy mindannyian jól érezhessék magukat
a heti klubnapon. Három éve elkötelezetten és
dinamikusan szervezi a változatos programokat,
melyek bizonyítják, az idős embereknek nagyon
is szükségük van a pezsgő, érdekes és színvonalas
közösségi létre. Hetente különböző helyszíneken
jönnek össze, kézműveskednek, énekelnek, Ki
mit tud-ot szerveznek. Segítenek a gyermekjóléti
programokon, kreatív foglalkozásokat tartanak.
Névnapokat ünnepelnek, színházba járnak, kiállításokra utaznak, kirándulnak. Nemcsak jól, hanem hasznosnak is érzik magukat.
A kertben vágtam le ezeket a vékony ágakat a barackfáról a rőzseköteghez – mutatja Marika a csokorba kötött vesszőket. A sáljához rögzíti, majd a
hátára veti és kész is a jelmez, mintha most lépett
volna ki egy Munkácsi festményből. Csörögből
érkezett többedmagával a rendezvényre. – A polgármester asszonyunk, Hegedűsné Kripák Ildikó
hozott el bennünket a kocsiján - meséli. - Húsz
éve működik nálunk a Baráti Kör, aminek ő az elnöke. Amikor nálunk is megalakult a klub, rögtön
beléptünk. Már két hete készítjük a jelmezeket
Rózával, a klubvezetőnkkel.
Szájról szájra terjed a hírünk, a nyugdíjasaink
imádnak ide járni – veszi át a szót Novák Róza,
alias Hófehérke, aki most bajban van, mert nem
sikerült ébenfekete parókát szereznie. - Már készülünk a Hóvirág szavalóversenyre, ami Szadán
lesz, ahol szintén működik hasonló alapellátási központ. Nyárra tervezünk egy nagy buszos
kirándulást Martonvásárra. Minden nyugdíjast
szeretettel várunk, a klubtagság ingyenes. A belépéshez mindössze egy orvosi igazolás szükséges.
Lehetőség van szociális étkezés igénybe vételére
is, amiért csak bizonyos jövedelemhatár felett kell
fizetni.
Ezen a napon díszbe öltöztették a színháztermet. A színpaddal szemközt u-alakban összetolt
asztalokon sorakoznak a bálozó háziasszonyok
konyhai remekei, finom sütemények, pogácsák,
szendvicsek, ahogy a farsanghoz illik, hiszen
ilyenkor van hagyományosan a vidám lakomák,
bálok, mulatságok ideje. Miután elcsitult a sürgés-forgás, minden és mindenki a helyére került,
a kéttagú zenekar is feláll a színpadon, Novák
Róza köszönti a megjelenteket, majd Dr. Pásztor
László, Erdőkertes polgármestere megemlékezve
a farsangi hagyományokról, a vidám társasági
élet, a háziasszonyi tudást próbáló szalagos fánk
és más jó dolgok idejéről, megnyitja a telet búcsúztató farsangi mulatságot.
– Szép napot, jó hangulatot, jó barátkozást és jó
táncot! – buzdítja a farsangolókat, és kezdetét veszi a Rád érünk 60+karnevál!
(Veres Mária)

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) 588 692- 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 Munkatárs: Horváth G. István
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt. n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 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. és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
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A hónap embere
- Sajnos ezek a leletek – bemutatóhely híján –
egyelőre raktárban pihennek. Magam is több,
Veresegyházról származó tárgyat láttam egy váci
raktárban, amikor szakmai gyakorlatomat töltöttem ott.
Örömmel hallottam, hogy a város vezetése komolyan foglakozik egy helytörténeti gyűjtemény, múzeum létrehozásának gondolatával,
ahol az innét származó történelmi kincsek végre
méltó helyet kapnának.
A múzeum valódi, sok érdeklődőt vonzó turisztikai látványosság lehetne, főként, mivel ezeket a
leleteket még sehol sem lehetett látni. Arról nem
is beszélve, hogy a helyben lakók, az iskolák tanulói is képet kapnának településük múltjáról.

Történetírás 20 éves
múlttal
A Kistérség Újság tíz éves története során számos új kezdeményezéssel, nagyszerű emberi
teljesítménnyel, figyelemre méltó, elkötelezett,
nem mindennapi személyiséggel találkozott.
Itt az ideje, hogy új rovatunkban bemutassuk
őket olvasóinknak, és egyben kérjük, hogy aki
a környezetében ismer hasonló, valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, mások
számára példaként állítható személyt, jelezze
nekünk, hogy felkereshessük!
A hónap embere februárban Takács Richárd, Veresegyház szülötte, aki alig múlt húsz esztendős.
Így aztán inkább nevezném a hónap fiatalemberének, főként, ha tekintetbe vesszük, hogy fiatal
kora ellenére szülővárosa történelmének megszállottja.
Richárd már egészen korán a fejébe vette, hogy
megrajzolja Veresegyház régészeti térképét, hiszen – bár talán kevesen tudják – a település több
száz éves, gazdag történelmi múltra tekinthet
vissza. Felvételizett hát a Szegedi Tudományegyetemre, ahol az idén már negyedéves hallgatóként veszi az akadályokat. Ezzel a tudományos
háttérrel vágott neki a munkának. Így vall a kezdetekről:

Takács Richárd régész hallgató
- Korábban két munka született a témában, a város történetét feldolgozó legutolsó kötet 1995ben látott napvilágot, szerzője Horváth Lajos
történész. Az én munkám még az elején tart: ös�szegyűjtöttem a szakirodalmat, számba vettem a
már nyilvánosság elé került leleteket, és a sort
kiegészítettem a szórványosan előkerült régészeti értékekkel.
Ilyen volt például az Arany János utcai temetőlelet az avar korból, illetve egy előkelő szarmata
hölgy sírja, gazdag aranykinccsel – sorolja Richárd, majd így folytatja:

Segíti munkámat és köszönettel veszem, ha a
településen, vagy annak határában előkerülő
fémtárgyakról, edénytöredékekről, csontmaradványokról értesítést kapok. Elégséges egy
elektronikus levél, mely a lelet helyét tudatja
velem, ennyi elég is, hogy az esetleg figyelemre
méltó régészeti leletek ne menjenek veszendőbe.
Email címem: richard.takacs92@gmail.com.
Addig is, míg kiállításra kerülnek a régészeti
leleltek, Richárd munkáját megismerhetik az érdeklődők az április elején megrendezésre kerülő
konferencián, ahol városunk ifjú tudósai adnak
számot kutatási eredményekről. Az eseményről
természetesen az újság oldalain is beszámolunk
majd.
(Horváth G. István)

A hónap témája
Influenza:
legnagyobb veszélyben a
gyermekek és a fiatalok

megbetegedése, ám pár nap múlva ezek a tünetek
is megjelennek. Ilyenkor alakulhatnak ki a szövődmények, a tüdőgyulladás, az arcüreggyulladás
és a középfülgyulladás. Ilyenkor már „besegítenek” a baktériumok is.

Január 26. és február 1. között az országban 71
500 ember, az előző hetinél másfélszer több beteg
fordult influenzás tünetekkel orvoshoz. A járvány
az egész országot érintheti, áll a hírekben.
A település köztiszteletben álló háziorvosát, Dr.
Fekete Beatrixot kérdezzük a veresegyházi influenza helyzetről.

Melyek az influenzás fertőzés ismérvei?
Ez egy vírus okozta megbetegedés, és mint ilyen
hirtelen alakul ki.
Első tünetei: hidegrázás, magas - nem ritkán 3940 fokos – láz, erős levertség, izom és ízületi fájdalom. Kezdetben nem jellemző a légutak hurutos
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Egy ápoló ugyan nem fogja levinni a lázat, ha egy
barát vagy családtag felajánlja a segítségét, ha
csak egy látogatás erejéig is, éljen a lehetőséggel.

A hónap híre
Márciusban jönnek az új
uniós pályázatok

Városunkat is elérte már az influenzajárvány?
Szerintem kialakulóban van, egyre többen jelentkeznek a rendelőben influenzás, vagy influenzaszerű panaszokkal. A betegség gyermekek és fiatal felnőttek körében terjed a leggyorsabban.
Hogyan előzhető meg a fertőzés?
Sajnos nem elég csupán a védőoltás, mert csak
szezonális védelmet nyújt, az eltérő vírustörzsek
miatt évente ismételni kell. (viszont véd az infarktustól és a stroke-tól) Szükséges a C-vitaminban
gazdag táplálkozás, fogyasszunk több céklát, savanyú káposztát, almát, feketeretket! Figyelemmel a zöldségek, gyümölcsök alacsony vitamin
tartalmára, javaslom az 1000, 2000 egységet tartalmazó C-vitamin tabletták használatát is.

letve nagyon magas láz esetén hűtőfürdővel. (zuhany alá állva, annak vízét fokozatosan 30 fokra
csökkentjük és így tussolunk 4-5 percig.)

Összesen 6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út azzal, hogy
az Európai Bizottság 10-ből 6 magyar operatív
programhoz megadta jóváhagyását.
Hamarosan felállnak a pályázatokat előkészítő
monitoring bizottságok, majd márciusban jelennek meg az első kiírások.
Dr Fekete Beatrix, háziorvos
Mondják, hogy ezt a betegséget szervezetünk
képes egy hét alatt legyűrni, orvosi kezelés hatására ez az idő egy hétre „rövidül”.
Ha már kialakult az influenza, akkor az orvos
szigorú ágynyugalmat rendel, hogy a szervezet
öngyógyító folyamatai érvényesülhessenek. (az
általános levertség miatt amúgy sincs kedve a betegnek máshoz, mint a pihenéshez). Rendszeres
folyadékfogyasztást javasol, főleg citromos teát.
(forró teába ne öntsünk citromlevet, mert a C-vitamin tönkremegy)
Szükség van a láz csillapítására, tablettával, il-

A vállalkozásokat leginkább érintő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot
2733 milliárd forint összeggel, a Terület- és
településfejlesztési Operatív Programot 1231
milliárd forintos, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot 288 milliárd
forintos, az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Programot 1215 milliárd forintos ös�szeggel, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programot csaknem 1200
milliárd forint támogatási összeggel hagyta
jóvá az Európai Bizottság.

HÓNAPRÓL HÓNAPRA
Veresegyházon egyszerre több beruházás előkészületei is zajlanak az év elején - köztük
olyan sokak által várt építkezés is megkezdődik hamarosan, mint az új katolikus templom
építése, vagy a termálfürdő első ütemének
megvalósítása. A fejleményekről, a projektek
előrehaladásáról havonta hírt adunk olvasóinknak Cserháti Ferenc pályázati, beruházási
és vagyongazdálkodási osztályvezető közreműködésével.

Búcsú tértől egészen a Medveotthonig új út és új
csapadékvíz elvezetési rendszer épülhessen. Az út
egyik oldalán járdát és kerékpárutat is építünk, a
városhoz közeli szakaszon két, míg a külső területeken három méter szélességben.
Az új csapadékvíz elvezetési útvonal lényege,
hogy ezek a vizek ne ömölhessenek a tóba és a
hordalékukat ne oda rakják le. Az esővíz a Búcsú
térnél folyik majd a Sződrákosi-patakba. Ezzel a
megoldással megvédjük a Patak utca alatti telkeket a Csonkásról rájuk zúduló esővíztől. (Somlyó,
Margita, Mátra utca stb. a szerk.). A csapadékvízelvezető csatorna tervei elkészültek, az engedélyek megvannak, a költségvetéstől függ, hogy
mikor kezdődhet az építkezés.
A várost átszelő főút nem önkormányzati kezelésben van, hátráltatja-e ez egy újabb gyalogátkelőhely létrehozását, amelyet a város
központjába terveznek?
A közútkezelő „megengedte”, hogy az önkormányzat gyalogátkelő helyet alakítson ki a kezelésében lévő úton, aztán birtokba veszi az új
építményt, hasonlóan a már létrehozott két körforgalomhoz a Budapesti úton. Úgy látom, a két
körforgalom bebizonyította, hogy tudunk olyat

Gazdaság

építeni, melyet a közútkezelő átvesz, üzemeltet és
így kialakul az együttműködés. Reméljük, hogy
március második felére (addig útépítési tilalom
van érvényben a fagyveszély miatt) kiderül, hogy
pontosan mit és hova építünk. A legmegfelelőbb
átkelési vonal a posta és a polgármesteri hivatal
között lenne. Érdekességként említem, hogy még
fénymérést is kellett végeztetünk, hogy elegendő-e a megvilágítottság az építendő zebrán. Remélem, hogy az első félévben már átmehetünk
ezen az átkelőn.
Év végén röppent fel a hír, hogy lesz sportcsarnok...
A tsz tanya mellett, a Budapesti és a Csomádi út
találkozásánál áll az Inox öntödei csarnok. Ezt
építjük át sportlétesítménnyé. Az átalakítás már
megkezdődött: megindult a gépészeti berendezések bontása, leszerelése, amelyek a spottevékenységhez nem szükségesek – gondolok itt például
a darupályára. Hogy a tervezés mikor kezdődhet,
szintén a költségvetésben foglaltakon múlik. Ezt
a területet érintő változás, hogy új CBA üzletház
épül a leendő sportcsarnok mellett. Ez a kereskedelmi cég beruházásában készül, a régi épület
hasznosításáról, a CBA, mint tulajdonos határoz.

VÁSÁR NÉLKÜLI VASÁRNAPOK
Cserháti Ferenc, a beruházási osztály vezetője
informálja olvasóinkat hónapról hónapra
Hosszabb ideje vártak már a termálfürdő
szakhatósági engedélyeire. Megvannak?
Igen, a szakhatóságok engedélyezték a fürdő terveit, a kiviteli tervek befejezése február végére
várható. Meglátjuk, hogy a most készülő költségvetés mennyi pénzt hagy jóvá erre a beruházásra.
Ezt követően indulhat el a közbeszerzési eljárás,
melynek során döntés születik arról, hogy ki fogja felépíteni a fürdőt. Ez a folyamat három-négy
hónapot vehet igénybe. Valamikor nyár derekán
várható az első kapavágás, feltéve, hogy a szükséges pénz is meglesz addigra. Ami a nyitást illeti,
korai erről még beszélni, de akár az is elképzelhető, hogy a jövő évi fürdőszezonra megnyílik az új
termálfürdő.
Melyek a legfrissebb fejlemények a katolikus
templom építésével kapcsolatban?
A kiviteli tervek megvannak, előkészítettük a
közbeszerzési pályázatot. Várhatóan február második felében közzé is tesszük. Abban bízunk,
hogy május közepére meglesz a kivitelező, aki
felépíti magát a templomot.
A templombelsőt is kialakítjuk, művészeti alkotásokkal illetve liturgikus elemekkel, tehát egy
kész, új templomot adunk át, ennek költségeit is
a város állja. Az oltári szentségek - rendhagyó
módon - nem a főhajóban, hanem egy kis kápolnában kapnak helyet, így osztatlan tér alakul ki
a főhajóban. Négyszáz-négyszázötven hívő vehet
majd részt egyszerre az istentiszteleteken, de az
új templom közösségi térként is megállja a helyét,
és hangversenyek befogadására is megfelel majd.

Mint ismeretes, március 15-ét követően törvényi szabályozás rendelkezik arról, hogy a több alkalmazottat foglalkoztató üzletek nem tarthatnak nyitva vasárnaponként. A törvény hatálya alá tartoznak a térség CBA élelmiszer-boltjai is, így az itteni vásárlóknak is fel kell készülniük a változásra.
A CBA a vevők jobb kiszolgálása érdekében átalakítja nyitva tartási rendjét, és hét közben meghosszabbított nyitva tartással várja a vásárlókat. A legnagyobb változás a szombati működésben
lesz: ekkor ugyanis este 9-ig szolgálják ki a vevőket, sőt, a Veres Center szombatonként csak 22
órakor zár majd. Így a legelfoglaltabb háziasszonyok, vagy a munkából csak későn hazatérők is
kényelmesen be tudnak vásárolni a hétvégére.
A lapunkban is közzétett új nyitva tartási rend a továbbiakban rugalmasan alakítható majd a vásárlói igények maximális figyelembe vételével.
A boltokban a hosszabb nyitva tartás miatt szükség lesz minden dolgozóra, így a vasárnapi bezárás
miatt senkit sem bocsátanak el! A dolgozók műszakjainak átszervezésével továbbra is mindenkire
számítanak.
Mivel a térségi CBA boltokat működtető cég 500 alkalmazottjának 70% nő, számukra jó hír, hogy
a törvényi szabályozásnak köszönhetően a teljes vasárnapot a családjaikkal tölthetik majd.
Bár a vasárnapi bevásárlásokról le kell szokniuk a vevőknek, a térségi boltokban továbbra is lesznek
úgynevezett bevásárló hétvégék, amikor a szokásosnál is több árengedménnyel, akcióval várják a
vevőket. A Szada Center, mint a térség legnagyobb CBA Príma üzlete, saját akciókat is bonyolít
majd, amelyeket külön kiadványában hirdet meg.
A hónap másik fontos híre, hogy minden szükséges engedély megérkezett az új CBA üzletház megépítéséhez, így a kivitelezési munkák hamarosan megkezdődhetnek. Az új üzlet Veresegyházon,
a körforgalomnál, a jelenlegi CBA Veres Centerrel szemben épül majd meg, a Center épületét a
tulajdonos bérbe kívánja adni szolgáltatási, illetve kereskedelmi célokra. A bérleti lehetőségek iránt
érdeklődők jelentkezését mielőbb várják, hiszen az épület belsejét a bérlői igények szerint fogják
majd kialakítani.

A Patak utca fáit kivágták a Platán utcától kifelé. szélesíteni szándékoznak az utat a megnövekedett forgalom miatt. Ez hogyan valósítható meg a Platán utca és a Búcsú tér közötti
szakaszon ahol mindkét oldalon házak állnak?
Igen, a Patak utca fáit kivágtuk, azért, hogy a
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Pályázatok
Családbarát munkahelyek kialakításának és
fejlesztésének támogatása
Februárban írták ki azt az új pályázatot, melynek
célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását
és fejlesztését megvalósító programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet
összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázaton legfeljebb 3. 000 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető, a projekt elszámolható összes költségének 100%-áig illetve az
elnyert támogatási összeg mértékéig. A pályázathoz saját forrás biztosítása, vagyis önerő nem
kötelező.

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint.

Hogyan folyósítják az elnyert támogatást?
A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában történik, de a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható.
A támogatási összeget a támogatási szerződés
mindkét fél által történő aláírását követően utalja át a kiíró.

Mire lehet pályázni?
Kizárólag a program, projekt megvalósításához
szükséges anyagköltségekre (pl.: szakkönyvek),
szolgáltatásokra (pl.: részvételi díj, bérleti díj,
posta, telefon, étkezési költség, stb.), azaz dologi
kiadásokra. Bérköltségekre és egyéb személyi
jellegű kifizetésekre, valamint tárgyi eszközök
költségeire, beszerzésére.
Mennyi az elnyerhető támogatás?

Kik pályázhatnak?
Kisvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit
betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság,
nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 0-49 fő foglalkoztatottal
Középvállalatok (gazdasági társaság, nonpro-

·
·

·
·

fit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú
társaság) 50-249 fő foglalkoztatottal
Nagyvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú
társaság) 250 fő feletti foglalkoztatottal
Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi
önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok
intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi
társulás, megyei önkormányzat, Budapest
Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott intézmény)

A pályázat 2015. március 31-ig nyújtható be,
5.000 Ft pályázati díj befizetésének igazolásával.
Eredményt legkésőbb május 15-én hirdetnek.
Pályázati híreink az Arundo Kft. közreműködésével jutnak el olvasóinkhoz.
További információ az aktuális pályázatokról a
www.arundo.hu –n található.

Környezetvédelem
„LÉNYEGI VÁLTOZÁST KÖVETEL A SZAKMA.”
beszélgetés Farkas Balázzsal, a Zöld Híd Nonprofit Kft. ügyvezetőjével

A Zöld Híd aktív lakossági-ágazati kommunikációba kezdett, ennek
egyik lenyomata a Zöld Híd Program Youtube-csatornáján látható számos oktató-magyarázó kisfilm, a Facebook-oldal, a szolgáltatási területen terjesztett Lakossági Magazin.
A lakossági kommunikációt nagyon fontosnak tartom, bízom benne, hogy
elégedett ügyfelekkel a hátunk mögött nem kell szégyenkeznünk. Célunk,
hogy megértessük az emberekkel, öngondoskodás nélkül a mai világban
nem biztosítható senki számára kiszámítható jövőkép, ami igaz az élhető
környezetre is. Mi egy vállalható, érdemben nem növekvő terhet szeretnénk
az emberekkel elfogadtatni és megértetni velük, hogy nem öncélúan, hanem
őértük és a jövő nemzedékeiért dolgozunk. Nem mi vagyunk a legolcsóbbak: az átlagos havidíjunk bruttó 2600 Ft havonta egy átlag háztartást nézve,
egy évben kb. bruttó 32 000 Ft, de ennek az összegnek a felével gyakorlatilag nem mi gazdálkodunk, hanem adók formájában elvonásra kerül, illetve
tartalékot képezünk a következő 30 évet terhelő jövőbeli kötelezettségek
biztosítására.
Anyagi nehézségeket okoz számunkra a rezsidíj- csökkentés és az új adók,
hiszen kevesebb lett a bevételünk és nőttek a kiadásaink. A nonprofit működés ezt nem tudja elviselni. A veszteségeinket az eszközeink jövőbeni
pótlására elkülönített tartalékból fedezzük, ezzel azonban jelentősen veszélyeztetjük a Zöld Híd Projekt fő célkitűzését, a rendszer hosszú távú, stabil,
tervezett fenntartását. A problémánk nem egyedi, minden közszolgáltató hasonló gondokkal küzd.
Lehet-e egyáltalán nyereségesen, de legalábbis nullszaldósan működtetni egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatót? Növelhető-e például a
lerakóhelyi járulék?
A 2011. évben már bizonyítottuk, hogy az üzleti tervünknek megfelelően,
nonprofit módon tudtunk gazdálkodni. Nálunk az a nyereség, hogy az üzleti
tervünkben előírt és indokolt összegeket különítünk el a jövőbeni fejlesztésekre és környezetvédelmi feladatainkra. A lerakóhelyi járulék marad 6000
Ft tonnánként, de ezt a szaktárca határozza meg, nem a szolgáltató. Érdekességként elmondható, hogy valós gazdasági hatást, pozitívumot éppen a járulék további növekedésével lehetett volna elérni, ugyanis ez esetben a csak
lerakással ártalmatlanító szolgáltatók is rá lettek volna kényszerítve a vegyes
hulladék mechanikai-biológiai előkezelésére. Ez nem történt meg, mert a
közszolgáltatók a 2014. évben a megállapított lerakási díj töredékét tudták
csak befizetni. Hangsúlyoznom kell, hogy semmilyen gazdasági problémánk
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A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. központja az Ökörtelek-völgyben
nem lenne, ha a díjak megállapítása a közszolgáltatók hatáskörében maradt
volna. Társaságunk addig tud csak talpon maradni, amíg a tulajdonos önkormányzatok tulajdonképpen finanszírozzák a veszteségét. Lényegi változást
követel a szakma és ennek érdekében fel is szólalunk minden lehetséges fórumon, mert a közszolgáltató cégek adóssága egyre nő és a végén valakinek
ki kell fizetni ezt a számlát is.
Nemrégiben igazgatóváltás és számos poszton felsővezető-váltás is történt. Mit várnak az új vezetői struktúrától?
Elődömet, Gyenes Szilárdot felkérték, hogy töltse be Gödöllő város alpolgármesteri posztját, részben emiatt vált szükségessé a felsővezetés átszervezése. Korábban két szakmai igazgató felelt a teljes szervezet minden
műszaki és gazdasági feladatának ellátásáért. Az elmúlt időszakban a hulladékgyűjtés-szállítás szervezetét jelentősen megnöveltük és mivel az ügyfélszolgálattal való szoros kapcsolata nyilvánvaló, ezt a két üzletágat egy
új vezető hatáskörébe utaltuk. Az átszervezést természetesen megelőzte egy
komoly előkészítő munka, amely során a fentiek tudatában szerveztük át a munkafolyamatokat és ezekhez igazítottuk a felsővezetők munkaterhelését is.

A hónap híre
Vácdukai Fánksütő Verseny
Február 7-én rendezte meg a község első fánksütő versenyét Vácduka Önkormányzata a művelődési
házban. A hagyományteremtőnek szánt esemény rögtön térségivé nőtte ki magát, hiszen az összesen
14 nevező csapat több környékbeli településről érkezett, hogy bemutassa fánksütő tudományát.
A zsűri - Edelman György, kisnémedi, Spiegelhalter László vácrátóti, és Makkos László vácdukai
polgármester - 29 féle, különböző recept alapján elkészített farsangi finomságot kóstolt meg, míg
meghozta döntését, és szinte minden fánkot győztesnek hirdetett.
Díjazottak:
az I. Fánksütő verseny „fánkját” Kollár Istvánné sütötte: PÁRNAFÁNK
különdíjban részesült a 4. osztály és a 7. osztályos lányokból álló FÁNKYK csapata
a többi 11 csapat holtversenyben az 1. helyen végzett: Fánky Trió, Gödi lányok, Gyermeke		 inkért Közalapítvány, Iskola SZMK, Kisnémedi Község Önkormányzata, Miskolczi lányok,
		 Mák – fánk, Óvoda SZMK, PUFÓKOK, Vácrátót Község Önkormányzata és Vácduka Köz		 ség Önkormányzata.

··
·

A maradék elfogyasztásában a verseny közönsége lelkesen segített az eredményhirdetést követően,
és a finom fánkokat forralt borral – amelyet a Vácdukai Szikra Vadásztársaság, a Sógorok és a Borbarátok készítettek – és finom teával öblíthették le.
A következő farsang már nem múlhat el vácdukai fánkverseny nélkül!

Sikeres volt az első fánksütő verseny!

Kultúra

Összhangban tervezi
a fejlődést a megye
Az elfogadott uniós operatív programokhoz
kapcsolódva 14 Pest megyei járásközpont
(Aszód, Budakeszi, Cegléd, Dabas, Dunakeszi,
Gödöllő, Monor, Nagykáta, Nagykőrös, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob,
Vác) tervezi újra a jövőjét.
A Pest megyei járásközpontok pályázati esélyeit azonban rontja, hogy Budapest és Pest
megye együtt fejlett régiónak számít, de azon
belül a megye meg sem közelíti a régiós besorolást meghatározó európai uniós átlagot. Az egy
főre jutó iparűzési adó a Pest megyei járásközpontokban, legalábbis átlagosan, nem haladja
meg a Magyarország teljes területére számított
értéket. Ugyanakkor igen nagy a megyén belüli eltérés, akár tízszeres is lehet a különbség
két járásközpont között. Hogy miként lesz az
erényből hátrány, azt jól mutatja, hogy néhány
esetben éppen a kedvező gazdaságszerkezet,
például a tudásintenzív mikrovállalkozások
igen nagy aránya miatt alacsony a helyi adóbevétel. Mivel azonban igen sok városról van
szó – Pest megye az ország legsűrűbb városias térsége –, ezért a megyei önkormányzatok
helyi adóbevétele együttesen mégiscsak meghaladja a 60 Mrd Ft-ot, valamint a gazdaság
beruházásai is elérik a 400 Mrd Ft, a társasági
adóalapot jelentő jövedelmek pedig az 1 100
Mrd Ft összértéket.
Gazdaságfejlesztés, partnerség, befektetésösztönzés – foglalta össze a megyei prioritásait
Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezetője a megyei önkormányzatok legutóbbi tanácskozásán. Előadásából
kiderült, hogy a VEKOP forrásösszege várhatóan 270-280 Mrd Ft, amit kiegészítenek
a Kohéziós Alap forrásai a közlekedés és a
környezet védelmével kapcsolatos témákban
(IKOP, KEHOP), ebből a területi tervezésű
források összértéke mindössze 37,2 Mrd Ft
az egész régióban. A megyei integrált területi
program keretében, illetve a területi kiválasztási rendszer keretei között elsősorban az üzleti infrastruktúra, a fenntartható közlekedés,
az óvodák és bölcsődék fejlesztése, valamint a
szociális városrehabilitáció fejlesztése történik
majd meg. A településeket érintő döntések nagyobb részét – pl. innováció, energiahatékonyság fejlesztése, turizmus – az egyes szaktárcák
tervezik. Az integrált területi stratégiák így a
megyei és az ágazati döntések megalapozását
is szolgálják.
Hangsúlyozni szükséges ugyanakkor, hogy a
hazai fejlesztési forrásokra, vállalkozói beruházásokra, valamint közvetlenül lehívható uniós forrásokra kiterjedő tervezésre van szükség,
nagy jelentőséggel bíró vezérprojektek köré
szervezve a közlekedés, az intelligens városfejlesztés, a technológiafejlesztés, vagy más
témákban. A Pest megyei városoknak nincs
más választása, mint előre menni, azaz több
lábra állítani a települések és a nagyobb egységet alkotó várostérségek fejlesztését, s ehhez le
kell tenni a megfelelő terveket helyi és megyei
szinten egyaránt.
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Kultúra
A Gödöllői Filmszínház márciusi műsora
1. hét március 5 - 11
13.00 Csak 7-8-án vetítjük!
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.
14.30
Spongyabob – Ki a vízből! 3D
szinkronizált amerikai animációs film 93 perc
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.
16.15
Focus
szinkronizált amerikai krimi-vígjáték 104 perc
Fsz: Will Smith, Margot Robbie
Korhatár:16
A mesternek tanítvány kell. Nicky (Will Smith)
szélhámosok között nőtt fel, és a szélhámosok királya lett: de ő is utódra, vagy legalább egy tanítványra vágyik. A szárnyai alá vett ifjú csaló
(Margot Robbie) igazi tehetség, mégis bajt okoz:
a mester beleszeret. Márpedig ebben a szakmában az ilyesmi tilos - lebukás lehet a vége. Amikor
néhány év múlva találkoznak, már egyforma esélyekkel indulnak életük nagy fogásáért.
5-7-9-11én 18.15 6-8-10-én 20.30
Chappie
szinkronizált amerikai sci-fi 120 perc
Fsz: Hugh Jackman, Dev Patel, Sigourney Weaver
Korhatár:16
Chappyt születésekor elrabolják. Idegen emberek közé kerül, és egy különleges, össze-vissza,
teljesen működésképtelen családban nevelkedik.
Lassacskán kiderül róla, hogy különleges tehetség, természetfeletti érzékek birtokosa. Egyedi és
megismételhetetlen, ám egyben megnevelhetetlen
is. És nem mellesleg, ő egy robot.
5-7-9-11-én 20.30 6-8-10-én 18.15
A szürke ötven árnyalata
szinkronizált amerikai romantikus film 124 perc
Fsz: Dakota Johnson, Jamie Dornan
Korhatár:18
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.
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2. hét

március 12 – 18

12.15
Hős6os 3D Csak 14-15-én vetítjük!
amerikai 3D-s animációs vígjáték 102 perc
Korhatár: 6
Az akciódús kaland a robotok építésével foglalkozó, zseniális Hiro Hamada körül forog, aki
barátai segítségével megtanulja kiaknázni briliáns agyának minden egyes tekervényét. Amikor egy váratlan fordulat miatt egy veszedelmes
összeesküvés közepén találják magukat, Hiro
legközelebbi bizalmasához, egy Baymax nevű
robothoz fordul, csapatából pedig modern kütyükkel felszerelt hősöket farag, hogy képesek
legyenek felderíteni a rejtélyes szervezkedést.
14.15
Spongyabob – Ki a vízből! 3D
szinkronizált amerikai animációs film 93 perc
Korhatár:6
16.00
Chappie
szinkronizált amerikai sci-fi 120 perc
Fsz: Hugh Jackman, Dev Patel, Sigourney Weaver
Korhatár:16
12-14-16-18-án 18.15 13-15-17-én 20.00
Üzlet bármi áron
szinkronizált amerikai vígjáték 91 perc
Fsz: Dave Franco, Vince Waughn,
Korhatár: 16
Üzlet az üzlet. Vagy annak kéne lennie. De egy
keményen dolgozó, kis cégét folyton féltő üzletember valamint két alkalmazottja számára nem ilyen
egyértelmű a helyzet. Pedig épp életük legfontosabb szerződését készülnek aláírni, és ezért mindhárman Európába utaznak. Semmi sem alakul a
terv szerint, minden lehetséges baleset megtörténik velük, minden lehetetlen hibát elkövetnek, és
soha nem az történik, amit szeretnének, vagy ami
józan ésszel elvárható volna.
12-14-16-18-án 20.00 22.00 13-15-17-én 18.00
22.00
Éjszakai hajsza
szinkronizált amerikai akció film
Fsz: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris
Korhatár:16
Egy hivatásos bérgyilkos, aki már azt fontolgatta,
hogy visszavonul a szakmájától, kénytelen újra
akcióba lendülni. És ez a bevetés keményebb és
veszélyesebb lesz, mint eddig bármelyik munkája
- pedig nem is fizet érte senki. Most saját maga
a megbízója. A célpontja nem más, mint egykori
főnöke, a kegyetlen bandavezér, akinek azért kell
meghalnia, hogy a bérgyilkos rég látott fia élhessen. És a profi hosszú idő után úgy érzi: most az
érzelmeire kell hallgatnia.

3. hét március 19 - 25
14.00
Hamupipőke
szinkronizált amerikai film
Fsz: Cate Blanchett, Hayley Atwell, Richard
Madden
Korhatár:6

16.00
Chappie
szinkronizált amerikai sci-fi 120 perc
Fsz: Hugh Jackman, Dev Patel, Sigourney Weaver
Korhatár:16
18.15
A beavatott sorozat – A lázadó
szinkronizált amerikai kalandfilm
Fsz: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Kate
Winslet
Előzetes korhatár:12
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.
20.15
Éjszakai hajsza
szinkronizált amerikai akció film
Fsz: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris
Korhatár:16
4. hét március 26 – április 1

26-28-30-1-én 14.00 és 16.00 27-29-31-én 14.00
és 18.00
Végre otthon! 3D
szinkronizált amerikai animációs film 94 perc
Korhatár: előzetes 6
A Galaxis legidegesítőbben optimista űrlénye,
akit az sem lendít ki mindent átfogó boldogságából, hogy saját népe üldözi keresztül a világűrön,
a Földön bujkál. Egy mogorva, magányos és makacs kamaszlány talál rá, és bár nincs bennük
semmi közös, mégis társulnak. Igaz, csak azért,
mert muszáj. A jövevény üldözői rájuk találnak,
és a nyomukba vetik magukat. Menekülnek, és
közben azon törik a fejüket, hogyan menthetnék
meg a bolygót, melyet már mindketten otthonuknak éreznek.
26-28-30-1-én 18.00 és 20.00 27-29-1-én 16.00
és 20.00
Bérhaverok
szinkronizált amerikai vígjáték 101 perc
Fsz : Kevin Hart, Josh Gad,
Korhatár: 16
Egy balféknek is jár a boldog esküvő. Doug legalábbis ebben reménykedik, így menyasszonyának, álmai nőjének azt hazudja, hogy rengeteg
barátja van. A lagzi viszont vészesen közeledik,
és Doug képtelen beújítani legalább egy balekot, akit otthon bemutathatna. Így jut el Jimmy
cégéhez. A nagydumás kiscsávó vállalata pont a
Doughoz hasonló lúzerek miatt megy jól: hívásra
régi iskolatársnak, gyerekkori pajtásnak adja ki
magát, igény szerint tanú vagy vőfély…

Kultúra
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár programjai
Március 3-ig látható a Galérián a
„LEGYÜNK EGYÜTT BÜSZKÉK
KINCSEINKRE!”
Zsolnay porcelán az erdőkertesi családok
birtokában című kiállítás.
Március 7. (szombat) 19.00 óra
NŐNAPI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
a Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK
rendezésében
Március 7. (szombat)18.00 óra
Kiállítás megnyitó – Tárlat Tóth Ferenc
fotógrafikáiból
A belépés díjtalan!
Március 8. (vasárnap)17.00 óra
KösZöNtjüK A NőKet!
szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon
A belépés díjtalan!
Március 14. (szombat)18.00 óra
sZíNHáZi eLőAdás
Március 15. (vasárnap)10.00 óra
Községi ünnepség a ‘48-as Forradalom és
szabadságharc 167. évfordulóján
A belépés díjtalan!
Március 21. (szombat) 10.00 óra
Ki Mit tud?
az ESZAK szervezésében

FeLHíVás!
A Faluház gyeRMeKMegőRZő
sZoLgáLtAtást szervez, elsősorban a saját
rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítse a programjaik látogatását.
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
KosáRFoNó tANFoLyAMot
szervezünk megfelelő számú jelentkező esetén a
Faluházban, mely 2015. február második felében
indul. Előzetes bejelentkezést várunk az
elérhetőségeinken.

Az Erdőkertesi Faluház
kistérségi Zsoké Klub szervezésével igyekszik
otthont adni Veresegyház, erdőkertes,
őrbottyán, szada, Csomád lovasainak.

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!

Az együttműködés célja a színvonalas klubélet
megteremtése, valamint egy munkahelyteremtő
turisztikai projekt megvalósítása.

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

Az első találkozási alkalom március 27-én
(péntek) 18.00 órai kezdettel lesz, melyen levetítjük Homoki Nagy István: A kerecsensólyom
története című filmet is.
Jelentkezni lehet a civil szerveződés ötletgazdája
elérhetőségein: Ertinger Géza
tel: 0628786538 email:
ertinger.geza@upcmail.hu

Fülöp Hajnalka (A Kistérség Újság a
Facebookon: Kistérség Veresegyházi)

***
Kedves erdőkertesi Anyukák, Kismamák és
Nagymamák!
Ha kimozdulni, kikapcsolódni vágytok a hosszú
téli napokon a kisbabáddal, gyermekeddel, ha
érdekel a szakértők véleménye és más családok
tapasztalata, találkozzunk minden héten csütörtökön 10.00-12.00-ig az Erdőkertesi Faluházban!
Zavartalan két óra anyukáknak és gyerekeknek,
havonta más, helyi szakértő vendégekkel beszélgetünk babagondozással, gyermekneveléssel
kapcsolatos témákban. Sőt!
Az anyukákat sem hanyagoljuk el.
Nőket, édesanyákat érintő témákkal is
foglalkozunk, hiszen fontos, hogy Te is jól érezd
magad a bőrödben.
Gyertek együtt! Amíg a gyerekek játszanak,
Te is jól érezheted magad!
Várandós vagy és rengeteg a kérdés még benned? Gyere Te is bátran, hogy segíthessünk!
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz:
erdőkertes Baba-Mama Klub.
Szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna

•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
•
Horváth G. István (munkatárs)

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

KöZMegHALLgAtás
Veresegyházon
a képviselő-testület éves
közmeghallgatására várja
a lakosságot
március 20-án, 18 órától
a művelődési házban.
A felmerült kérdésekről, az elhangzott
észrevételekről következő
lapszámunkban beszámolunk.

ÉPíTÉSZTERVEZŐ
vállalja 25 év tervezői és
kivitelezői gyakorlattal
családi házak, bővítések,
átalakítások tervezését,
költségvetés-készítést,
műszaki ellenőrzést, vagy
kivitelezést.
06-70- 3813680
attila.csaji@gmail.com

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

Farsangi nótaverseny

Hulladékgyűjtési rend - Március
CSOMÁD
DÁTUM
2
9
16
23
30

HÉTFŐ

DÁTUM
3
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
10
KOMMUNÁLIS
17
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
24
KOMMUNÁLIS
31
KOMMUNÁLIS

ERDŐKERTES

DÁTUM
4
11
18
25

új!


SZERDA

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.

VÁCRÁTÓT

CSÖRÖG
KEDD
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS

DÁTUM

HÉTFŐ

DÁTUM

HÉTFŐ

2
9
16
23
30

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

2
9
16
23
30

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.

ŐRBOTTYÁN
DÁTUM
5
12
19
26

VERESEGYHÁZ

ŐRBOTTYÁN-ÜDÜLŐTERÜLET

CSÜTÖRTÖK

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr Ferencz Ildikó

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

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

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

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

VÁCDUKA
DÁTUM
5
12
19
26

CSÜTÖRTÖK

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
4
KOMMUNÁLIS
11
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
18
KOMMUNÁLIS
25

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1.
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2.

VÁCEGRES

SZERDA

KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS

KOMPLETT
ÉPÜLETKIVITELEZÉST
(falazást, aljzatbetonozást,
vakolást, burkolást külön is)
vállalunk 20 év gyakorlattal,
minden szakmában megbízható,
referenciaképes szakemberekkel.
06703813680;
attila.csaji@gmail.com

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

é
hétv
Akár

gén

is!

Az első konzultáció ingyenes !

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

Nem tud minket személyesen felkeresni az
üzletünkben, nem probléma, mi ebben is
tudunk segíteni!
Rendelését leadhatja telefonon, email-ben, a
Facebook-n és a weboldalunkon!
06 28 389 042 vargabetu2@invitel.hu

Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA
Bejelentkezés 06 70 225 2565
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Harmadik helyezést ért el Nagy Miklós,
a Kistérségi Idősügyi Tanács vezetője

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt

vargabetukonyvesbolt.hu

A helyi nyugdíjas klub és az önkormányzat szervezésében február 15-én farsangi mulatságot és
nótaversenyt rendeztek Vácrátóton, a művelődési
házban.
A megmérettetést a rendezvény előtti héten meghallgatás előzte meg, hiszen több versenyző is
életében először készült közönség elé állni. A
meghallgatáson végül a 13 jelentkező mindegyikét megfelelőnek ítélte a zsűri - Faludi Szilvia,
Varga Judit, Árkos Judit, Schmidt Mátyás - arra,
hogy közönség előtt szerepelve versengjenek a
legjobbaknak járó díjakért.
A versenyben a következő eredmények születtek:
I. Török Istvánné szada
II. Galambos sámuel szada
iii. Nagy Miklós erdőkertes
Közönségdíj: dudás Ferenc Vácrátót
A díjkiosztó után a zenészekből és énekesekből
álló zsűri tagjai közül Varga Judit, majd Faludi
Szilvia énekelt Schmidt Mátyás kíséretében,
majd Petrik Balázs paródiája nevettette meg a közönséget.
A délután további részében táncmulatság és táncverseny zajlott, melynek első három helyezettje
helyi vállalkozók jóvoltából ajándékcsomagot
kapott.
A nótaverseny lebonyolításában közreműködött
Petrik Balázs (zenei kíséret), Chmelik Imre (hangosítás), és Papp Miklós (műsorvezető).

Színesen
A városvezetés és a fiatalok

Kuba rácsok mögött

Február 6-án ismét lehetőséget kaptak a Veresegyházon élő fiatalok, hogy
elmondják véleményüket a város életével kapcsolatban, és beleszóljanak
a döntéshozók munkájába.
Az eseményre a Támaszpont Ifjúsági Házban és szervezésében került
sor, és a város önkormányzata sem vette félvállról a lehetőséget, hogy
beszélgessen a fiatalokkal, hiszen
az önkormányzat
több tagja és a
polgármester is
részt vett az eseményen.
Az
elhangzott
észrevételeket a
város
vezetése
meghallgatta, és
a diákok is képbe
kerültek az önkormányzat terveivel
kapcsolatban.
A polgármester és a testület tagjai is eljöttek, hogy
megismerjék a fiatalok véleményét

Az Udvarház Galériában február 8-án nyílt meg Olasz Tamás fotóművész tárlata. A kiállítás zömében a művész
Kubában készült, sajátos látásmódú képeit mutatja be:
mint a megnyitón elhangzott, a fotókon létező világban
nem tudni, ki van igaziból a rácsok mögött, tényleg csak a
kép szereplője, vagy netán maga a szemlélő…

Olasz Tamás fotóművész és képei

Tesztelje hallását!
   
   !
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Ingyenes hallásvizsgálat
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Jelentkezzen be hozzánk mielőbb!
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Opera Halláscentrum
2112 Veresegyház, Fő út 35.
a városháza üzletsorán
natúr, ömlesztett,
100 g, 990 Ft/kg

 BEVÁSÁRLÓHÁZ
ÁN
SZERD
VERESEGYHÁZ
Ft
Hétfő- péntek: 6.00-22.00
Szombat: 6.00-21.00
Vasárnap: ZÁRVA

t
Az ajánla
csak n,
26-á
február

ON
 CBA CENT ERDŐKERTES:
SZOMBAT
 VERES CENTER
Hétfő - péntek: 6.00-22.00
Hétfő - szombat: 6.00-22.00 Szombat: 6.00-21.00
Vasárnap: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA
érvényes!

A boltokban működő dohányüzletek nyitva tartása is a fentiek szerint alakul.

A kép illusztráció!

999
Az ajánlat csak

28-án,
február

T15 150

érvényes!

N
HÉérvTénFyeŐs!

dobozos, 4 %,
0,5 l, 298 Riska
Ft/l ESL tej

349
549

2,8 %, 1 l

Ft

*
Tepsis csirke
Riska ESL tej

egész csirke 2,8
mell
%,nélkül,
1 l lédig, előhűtött
A kép illusztráció!

Csirkecomb egész *

A képt illusztráció!
Az ajánla
csakFt/kg
,
rcius 3-án

má
DDyeEN
KEérv
én

Szentandrási Dán szalámis!

199

149

699

Füstölt hátsó csülök
A kép illusztráció!

*

DDyeEs!N
KEérv
én

Bonduelle
Csemegekukorica

Ft/kg

199

mini abc szuper

340 g, töltőtömeg: 285 g,
839 Ft/kg

Vörösbab natúr
Ajánlatunk csak a baromfi húspulttal rendelkező üzleteinkben érvényes!
abc szuper

400 g, töltőtömeg: 250 g,
956 Ft/kg

7

1199

1299

Füstölt főtt darabolt lapocka

Füstölt kenyérszalonna

Csirkemell csontos

Ft/kg

Ft/kg

A kép illusztráció!

69

t
Az ajánla
csak
án,
árcius 3mFt

2399
A kép illusztráció!

Raffa

ON
SZOMBATCoop Szent
István sör

t
Az ajánla
csak
2-án,
március

Ajánlatunk csak a baromfi húspulttal rendelkező üzleteinkben érvényes!

2015. fe

27.FEBRuÁR
1-ig
MÁRCIuS

Ft/kg

Ft

*

mini

szuper
szuper

vödrös, 20 %, 800 g

Ft/kg

28-án,
február
Az ajánlat csak

*
Pecsenyekacsa-zúzaFt/kg

Ft

Trappista sajt

szuper

999

1149

Ft

Farmer Frissföl

KÖN
ÖRTÖ
CSÜTérv
ényes!

1199

ÁN
ERénD
SZérv
yes!

Ft

abc

szuper

KÖN
ÖRTÖ
CSÜTérv
ényes!

1199

s!
érvénye

t
Az ajánla
csak
25-én,
február

99

t
Az ajánla
csak n,
26-á
február

mini

99

Pecsenyekacsa-zúza *

A TÉRSÉGI CBA
ÉLELMISZER-ÜZLETEK
NYITVA TARTÁSA
2015. MÁRCIUS 16-TÓL:

28 mosás, 43 Ft/mosás

abc

abc
mini

 SZADA CENTER
Hétfő-péntek: 6.00-22.00
Szombat: 6.00-21.00
Vasárnap: ZÁRVA

t
Az ajánla
csak
25-én,
február

Tomi Amazonia mosókapszula
28 mosás, 43 Ft/mosás

abc

szuper

Lajta sajt
natúr, ömlesztett,
100 g, 990 Ft/kg

mini

 

Ft/kg

zuper

   

szuper

 

abc

    

Tomi Amazonia mosókapszula

Telefon:+36-20-662-4821, +36-28-631-812

zuper



szuper

Lajta sajt

>0"%.')/$

*

lédig, előhűtött. A kép illusztráció!

299 Ft

239

Ft

Ft

20%

engedm

é

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

M E G N Y Í LT !

Képáruház

|

SzépKép.hu

MUNKAVÉDELMI ÉS
MUNKARUHÁZATI SZAKÜZLET
VERESEGYHÁZON
MINDEN, AMI A JÓ MUNKÁHOZ KELL!
Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról

Kínálatunkból:
• MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK
• KÉZIKOCSIK ÉS IPARI KEREKEK
• RUHÁZAT, LÁBBELIK, MASZKOK
• PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÓSZEREK
• TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK
KESZTYŰK

1 2 0 F T-T Ó L

PÓLÓK

7 5 0 F T-T Ó L

M O S O G AT Ó 1 L

390 FT

A VERES 1 SZÍNHÁZ

NAGYOBB MENNYISÉG
VÁSÁRLÁSA ESETÉN
EGYEDI ÁRKÉPZÉS!

Nyitva: hétköznap 9-17, szombaton 9-13 óráig
Cím: 2112 Veresegyház, Mogyoródi u. 1.
(A Mézesvölgyi Általános Iskola szomszédságában)
Tel.: +36 28/635-471 Mobil: +3630/434-6464
e-mail: protectmunkavedelem@gmail.com

MEGOLDÁS AZ IDŐSEBB RENAULT JÁRMŰVEKRE

20%

LEGALÁBB
-KAL
KEDVEZŐBB ÁRON
SZERVIZELTETHETI AUTÓJÁT
A RENAULT BÉKÉSI
MÁRKASZERVIZEIBEN!
Renault Békési
2151 Fót, Móricz Zs. út 40. Tel.: 06 (27) 358 270
Gödöllő, M3 lehajtó. Telefon: 06 (28) 52 52 52

RENAULT
SZERVIZ

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

