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2015. szeptember
Október 4. az Állatok Világnapja, és ez alkalommal a veresegyházi Medveotthon és
Állatkert hagyományteremtő,
sportos rendezvényre hívja a
családokat. Az intézmény múlt
hónapban átadott egysége, a
Barátkozoo további újításokra
készül. Az iskolákkal együttműködve ősztől rendhagyó tanórákra várja a diákokat, többek között egy olyan szakember
irányításával, akit más oldaláról már réges rég jól ismer az
egész ország….
(Írásunk a témában a 7. oldalon található)

a hónap témája

Kötelező óvoda, és egyéb
változások a közoktatásban
Kistérségi oldal
Pöröghetne a turizmus
a hónap híre
Átadták a GE Aviation új
üzemcsarnokát
Visszatekintő
50 év sikerének titka:
szeretni kell az embereket!
színesen
Falra másztunk
Dunakeszin
Itt készült
Népi iparművészeti kiállítás megnyitója
szeptember 19-én az Erdőkertesi Faluház
galériáján. A tárlat október 27-ig tekinthető
meg.

Fotó: Lethenyei

HonlaPUnK:

www.vkisterseg.hu ,

az ujság ebook:

www.kisterseg.eu

Visszatekintő
Életműve a város
„Ugyanolyan ember vagyok, mint mindenki más. Egy csupán a városi csapatból. Akkor is az voltam, amikor az volt a feladat, hogy
a sáros utakat javítgassuk, és ma is, amikor már jóval nagyobb
lehetőségeink vannak.”
Pásztor Béla 50 éve
áll Veresegyház
szolgálatában

Rengetegen szerettek volna gratulálni

Az elmúlt ötven évben együtt voltak jóban-rosszban Pásztor Béla
és neje

Ünneplők gyűrűjében

Üdvözlet a díszsorfalat állóktól

Különleges dekoráció a veterán buszon

A város köszönti polgármesterét

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

CBA Veres Center

CBA Cent

CBA Szada Center

Veresegyház, Szadai u. 7.
Veresegyház, Budapesti u. 1. Erdőkertes, Béke u. 2.
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.00
Szombat: 6.30- 21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek is a fentiek szerint tartanak nyitva.

50 éve szolgálatban
Szeptembertől mi, veresegyháziak és térségbeliek még valamire büszkék lehetünk: nemcsak az országban, de minden valószínűség szerint Európában, de talán az egész világon is ez a város a leghűségesebb a polgármesteréhez. Vagy inkább a polgármester a városához? Akárhogy is, szeptember
elsején volt kerek ötven éve, hogy Pásztor Béla Veresegyház élére került, és politikai változások ide,
támadások és nehéz időszakok oda, ciklusról ciklusra töretlenül irányítja szeretett városát.
Az egyedülálló évforduló megünneplésére kollégái, tisztelői valódi meglepetés ünnepséget szerveztek számára a Mézesvölgyi iskolában, ahová
stílszerűen korabeli busszal érkezett a Városházáról.
A parkolótól a bejáratig a különböző sportágak
képviselői álltak díszsorfalat, odabenn, az aulában pedig színvonalas és megható program vette
kezdetét, melynek csúcspontjaként a polgármester átvette a képviselő-testülettől a Veresegyház
Díszpolgára címet.
És nemcsak az alkalom és az évfordulóra született
produkciók sora volt egyedi: az az ováció és öröm
is, ahogyan a jelen lévők polgármesterüket éltették. Nem valószínű, hogy közéleti szereplő valaha
megélt hasonlót.
A különleges évfordulóról, a pillanatként elillant
ötven évről természetesen mi is megkérdeztük az
ünnepeltet, aki az utóbbi hetekben gyakran szerepelt hihetetlen rekordjával az országos médiumokban is. Mi, akik itt élünk, és már évtizedek
óta ismerjük egymást, másképp tudunk erről beszélgetni…
Polgármester Úr, Ön, aki annyira nem szeret
a középpontban lenni, számított ekkora ünneplésre?
- Észrevettem a Városházán a készülődést, szervezkedést, és persze gondoltam, hogy biztosan
köszöntésre készülnek a kollégák. Amikor megkértek, hogy szálljak be a buszba, a képviselők,
intézményvezetők mellé, úgy véltem, hogy valami szűk körű uzsonnára visznek… aztán megláttam az iskolánál a rengeteg embert, és megkérdeztem, milyen rendezvény van itt, amiről nem
tudtam? És ami odabenn fogadott….
De nem is az volt a lényeg, hogy az én elmúlt 50
esztendőmet ünnepelték, hanem, hogy őszinte,
tiszta szeretettel volt ott mindenki, és ez az érzés
hatotta át az egész együttlétet. Végtelenül természetesen és jóérzéssel voltunk együtt.
Öt évtized alatt annyi minden történt, de Önnek
minden egyes választáson elsöprő bizalmat szavaztak az emberek. Biztosan végiggondolta már,
mi kell ahhoz, hogy valaki jó és sikeres vezető
legyen….
- A legfontosabb, hogy egy település vezetője
szeressen minden ott élő embert, és ne haragudjon senkire! Egyszerűen fogadja el az embereket
olyannak, amilyenek. Hiszen a világ egy nagy
színház, mindenféle szereplővel, és az élet is játék, ahol sírni is, és nevetni is lehet… Az emberi viszonyokban nem lehet harag, gyűlölet, csak
megbecsülés, ami még a rosszakaróknak is kijár.
Ha az ember ezt elfogadja, természetesen tudja
élni az életét.
A második legfontosabb, hogy sokat kell tanulni,
különféle tapasztalatokat szerezni. Mindig azon
kell törni az ember fejét, hogy mitől lesz jobb a
település és az itt élő emberek élete.
Harmadszor: fontos a feltételek megteremtése,
vagyis, hogy az ember bátran kérjen segítséget, ha

muszáj. Akkor is, amikor lapáttal kell dolgozni, és
akkor is, ha pénzügyekről van szó.
Nagyon fontos, hogy az ember körül tiszta legyen
az élet! Nem lehetnek önös érdekei! Mindig minden csak a másé lehet, de sohasem az övé.
Egy jó vezető legyen bátor. Vállaljon kemény
kockázatokat, és dolgozzon sokat azért, hogy a
döntések rizikói megszűnjenek, és létrejöjjön az a
cél, amit elérni szándékozott.
Ennek érdekében legyen előrelátó, igyekezzen
meggyőzni az embereket, hogy a pillanatnyilag
rossznak látszó döntés később jó dolgokat eredményezhet.
Egy jó települési vezető sokat van az emberek között. Nem, mint polgármester, hanem mint a közösség tagja. Így soha nem veszíti el a talajt a lába
alól. Nem lehet őt megijeszteni, csak kigúnyolni,
de azt el kell viselni, ha valaki ezt a megbízatást
vállalja.
Mire a legbüszkébb az elmúlt ötven évből?
- Az életemre. A családomra, akiknek nagy köszönettel tartozom, hiszen az otthoni munka nagy
részét ők végezték. Csak ilyen családi háttérrel
lehetett sokat dolgozni. Tudjuk, hogy hátország
nélkül a katona gyorsan elveszti a csatát, de ha
van hová hazamennie, ahol megpihenhet, még ha
csak kevés időre is, jobban tud küzdeni.
Mi az, amit aktív polgármesterként még mindenképpen meg szeretne Veresegyházon valósítani?
- Szeretném végigvinni az új termálfürdő megépítését, ami véleményem szerint minőségileg
megváltoztatja majd az itt élők életét.
A másik legfontosabb cél az M3-as autópályára való közvetlen csatlakozás, mert már most is
gyakran dugulnak be a város útjai a forgalomtól.
Nem beszélve arról, hogy ha ez az összeköttetés
létrejön, további életet, újabb energiákat eredményez a városnak. Persze vannak még kisebb, de
fontos feladatok, fel kell építeni a város új templomát, folytatni kell az útépítést, hogy Veresegyház minél komfortosabb legyen, és az emberek
szeressenek itt élni.
A polgármester úr felesége, Pásztor Béláné, Erzsike, természetesen szintén ott volt az ünnepségen,
ahol szinte mindenki, aki köszöntötte férjét, az ő
odaadását is kiemelte. Férje is köszönetet mondott
neki, amiért biztos támaszt jelentett ennyi éven
keresztül, és önmagát háttérbe szorítva, türelemmel viselte a városvezető feleségének szerepével
járó szolgálatot. Ő maga így foglalta össze az elszállt évtizedeket:
- Nem volt mit tenni, én ezt vállaltam.. Nem voltunk mindig egyedül: a férjem, amit tudott, mindig segített, például a gyereknevelésben is. Nem
volt ugyan velük sokat, de azt az időt, amit rájuk
tudott fordítani, nagyon hasznosan igyekezett eltölteni. Sok mindent megéltünk ennyi idő alatt,
volt benne szép, és akadt küzdelmes időszak is –
ez volt az életünk…

Visszatekintő
Pásztor Béla 1938. február 27-én a felvidéki
Ipolybalogon született. 1948-ban költözött
szüleivel az akkor még Veresegyházhoz tartozó Erdővárosra.
1964-től a veresegyházi művelődési ház igazgatója, majd 1965. szeptember 1-jétől a község tanácselnöke 1990-ig. Azóta valamennyi
önkormányzati ciklusban őt választották meg
polgármesterré a településen, amely vezetése
alatt 1999-ben városi rangot kapott.
1960 óta nős, három fiú édesapja, többszörös
nagypapa. Családjával Erdőkertesen élnek.

VÁLÓCZY SZILVIA:
PÁSZTOR BÉLÁNAK,
VERESEGYHÁZ
POLGÁRMESTERÉNEK
Emlékszem,
amikor először üdvözölt…
Ősz halántékkal, talpig feketében,
mosolygón állapította meg
nevünk rokonságát,
s hogy van bennünk valami közös.
Különös tisztelet övezte
akkor is, ahogy most,
lépte nyomán
lelkében hordta a várost.
Szikár termetében az erő
figyelmet, s igazat kereső
egyszerű akarat,
véghez vinni a lényeget
lerombolni a falakat,
embert próbáló elszántság,
de imájában valóság
teremtett mindig.
50 év adatott…
…eddig…
Vérig tenni, mit kell,
csakis játékosan lehet.
Ajkai közül a szó épít és temet,
de a kicsiből, nagy lett…
Keze alatt világhírré vált
Veresegyház,
ez az epres nemzet.
Veresegyház, 2015. szeptember 23
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Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA

Azonnal keresnék két jó szakembert!

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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Pallag Katalin
„A veresegyházi lakosság alapvetően támogatja a
turizmus fejlesztését a városban.
82%-uk nagyon fontosnak, illetve fontosnak ítéli
meg, további 12% közepesen
fontosnak tartja, csupán a fennmaradó 6% nem
támogatja.” (155 vélemény)
Az idézet a Veresegyház turizmusfejlesztési stratégiája című tanulmányból való.
Vendégvárásból tehát jeles. A turista gondosan
megtervezi kirándulását. Érdeklődik a közlekedésről, látnivalókról, szállásról, étkezési lehetőségekről, árakról.
Kézenfekvőnek tűnik a világhálón tájékozódás:
kérdés, milyen információkhoz jut, ha a Veresegyházi Kistérséget választja úti célul?

- Annyi feladatot vállalnak fel azok, akik a közművelődésben dolgoznak, hogy a programok
turisztikai támogatására egyszerűen nem jut
energia. Példaként mondom: évek óta dolgozom
Erdőkertes és környéke kulturális és turisztikai
térképén. Magam találtam ki, ha úgy tetszik szorgalmi feladat, ha úgy vesszük a munkám része,
nincs határideje, nem kérik számon, így hátrább
kerül a napi feladatok sorában. Mindig van valami, ami fontos, ami rögtön kell.

Elkészült a Kistérségi Kulturális Együttműködés
honlapja 2007-ben, ennek tudástár rovata szól
(szólna?!) a kistérségi programokról.

Mi a feloldása ennek a helyzetnek?
- Ha én ezt tudnám…

Hogy miért jogos-e a feltételes mód, erről beszélgetünk Pallag Katalinnal, az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár igazgatójával, a téma avatott
ismerőjével.
- A Kistérség polgármesterei gondolták úgy, hogy
a honlapnak van létjogosultsága, pályáztunk,
nyertünk, megelőlegezték a költségeket, meg
is valósítottuk a céljainkat. A munkacsoportban
minden település képviselve volt, annyi előnyünk
volt, hogy másfél évvel korábban kezdtük el feltérképezni a lehetőségeinket. Az alapokat leraktuk, és abban maradtunk, hogy ki-ki a saját területét tovább gondozza, így valósítva meg azt, hogy
naprakész legyen a honlap. Ez minden település
érdeke. Legvégül még összeállítottunk egy program ajánlót a 2007-es év eseményeiről, kiadtuk és
lezártuk a pályázatot. Írunk 2007-et. Azóta nem
frissült a honlap. Illetve Erdőkertes húzta legtovább, hála egy lelkes munkatársuknak, de jó egy
éve ez is megállt.
Abban mindenki egyetért, hogy még több bevétel
kellene (jó lenne?!) a településeknek az idegenforgalomból. Rengeteg a színvonalas program
a Kistérségben, de nem jelenik meg egy helyen,
egy csomagban, aki idelátogat, nem tudja, hova
menjen, mit nézzen meg, inkább továbbáll.

Az a szó jutott eszembe, hogy összefogás.
- Próbáljuk is, meg tesszük is. A veresi intézmén�nyel, Boross Zsuzsiékkal nagyon jó a kapcsolatunk, de ők is ugyanezzel küzdenek.

Másképp kérdezem, ha van (lenne?) pénz, paripa, fegyver, mihez fogna?
- Azonnal keresnék két jó szakembert, elmondanám, mit akarok, ráállnának és kész.
Egyetemistáknak, diplomafeladat?
- Ez jó ötlet, alaposan végiggondolom. Van már
tapasztalatom főiskolásokkal, egyetemistákkal,
szívesen látom őket. Ha a fiatalok beleszagolnak
egy ilyen intézmény munkájába, akkor felnőttként is másképp viszonyulnak hozzá. Manapság
gyakori, hogy, ja, könyvtár - akkor elmegyünk
kölcsönözni, ja, művház - akkor elmegyünk ott
valamire, vagy nem megyünk el sehova. Mert az
sokkal egyszerűbb, mert fáradtak vagyunk meg
különben is meccs van...
Jól látom azt, hogy ez sajnos marginális kérdés a
hétköznapokban?
- Persze, régebben azt mondtam, hogy ami pénz
hivatalosan jut a kultúrára, az huszadrangú kérdés. Ma azt mondom, hogy százhuszad rangú, de
van ellentettje is! Azzal működünk együtt, akivel
lehet, ahogy lehet, és amikor lehet.
(H.G.I.)

A hónap témája
Iskolakezdésre
Szeptember elsejétől a már megszokott rendben vége a vakációnak, a régi
jó rutin szerint járnak a gyerekek iskolába… visszarázódnak a régi kerékvágásba. Csakhogy ez már mégsem teljesen ugyanaz, mint tavaly vagy azelőtt
volt. Összeszedtük, mi minden változik az idei tanévben.
Hároméves kortól kötelező az óvodáztatás
A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja szerint 2020-ig a gyermekek 95%-a vesz majd részt kisgyermekkori nevelésben. 2015. szeptember 1-jétől már hároméves kortól kötelező az óvoda. Emiatt több megkérdezett óvodában is maximális gyereklétszám mutatkozik, a megengedett 2 nm/
fő korlátozást viszont be kellett tartaniuk. Több helyen is jelezték, hogy el
kellett utasítani gyerekeket, vagyis ők nem körzetes óvodában kaphatták
meg az ellátást. A fenntartó engedélyével kérhető csoportlétszám-növelés.
A kötelező óvoda 5 éves korig családi napköziben is teljesíthető, ha ott
foglalkoztatott óvodapedagógus van, és az adott intézmény figyelembe
veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
A hiányzások kezelése
Ha a gyermek, aki 2015. szeptember 1-jétől 5 nevelési napot igazolatlanul
mulaszt, a gyámhatóság – az óvoda vezetőjének tájékoztatása alapján
– felhívja a családi pótlék jogosultjának figyelmét a 2016. január elsejétől alkalmazandó jogkövetkezményre. 2016 januárjától ugyanis 20 nap
igazolatlan hiányzás esetén megvonható a családi pótlék. Az óvodának a
házirendjében kell szabályoznia, miszerint a szülőnek kinek, hány napon
belül és milyen formában kell jelentenie, illetve igazolnia a hiányzást.

Évnyitó a csomádi iskolában
időt és energiát igényelt tőlük: csoportprofil, nevelési terv, kompetenciák,
önreflexiók- ezekről kellett szakmailag pontosan beszámolót készíteniük.
Idén a pedagógusokat szaktanácsadók látogatják meg egy előre bejelenetett
időpontban, és óráikat megnézve segítenek a szakmai előmenetelükben. Sok
pedagógus számára ez egy erős stresszhelyzet, teljesítménykényszer, ami
akár az oktatási folyamat rovására is mehet.
A változásokat tehát az idén sem kell nélkülöznünk a közoktatásban, de ahogyan eddig is, ezután is sikerül majd megbirkózniuk velük a szülőknek és a
szakembereknek.
(Fülöp Hajnalka)

A tanév rendje
Akinek iskolás a gyermeke, az fontos, hogy tudja, milyen szünetek várhatók,
a tanév rendjét a Magyar Közlönyben, egy EMMI rendeletben olvashatjuk.
A rendelet szerint az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart majd. A
szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22., a szünet utáni első tanítási
nap pedig 2015. november 2. A téli szünet 2015. december 21-től december
31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18., a szünet
utáni első tanítási nap 2016. január 4.
A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart; a szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23., a szünet utáni első tanítási nap pedig március 30. - olvasható a közlönyben.
2015 novemberétől üzemel a Nemzeti Köznevelési Portál
Idén ősszel, a tervek szerint novembertől, egy internetes közösségi portál
indul a tanulók és környezetük számára: startol a Nemzeti Köznevelési Portál (NPK) – www.nkp.hu –, amellyel a pedagógusok, diákok és a szülők is
támogatást kaphatnak a tanuláshoz, tanításhoz.
A digitális felület lehetővé teszi, hogy az érintettek követni tudják a tanulmányokban való haladást és eredményeket, tehát korszerű módon bevonódhatnak az oktatási rendszer folyamatába.A portálon sokféle tartalom
elérhető lesz, a különféle igényeknek megfelelően. Lesznek tesztsorok,
hanganyagok, képek, külső hivatkozások, letölthető dokumentumok. Ezen
kívül elérhetők lesznek PDF-ek, tesztkérdések, videók, webalkalmazások,
tankönyvek, animációk és feladatok is. A szülők, a tanárok és a diákok is beléphetnek, megoszthatják az ottani tartalmakat, figyelhetik gyerekük iskolai
és otthoni felkészülését, a ma generációinak megfelelő nyelven vonják be
őket a tanulásba.
POK-hálót szőttek az országba a pedagógusok köré
Czunyiné Bertalan Judit a fővárosban augusztus 24-én tartott szakmai tanévnyitó konferencián kiemelte: elvégezték az oktatási háttérintézmények
megerősítését, profiltisztítását, ennek részeként megalakították a pedagógiai
oktatási központokat (POK).
Nyár elejére. 16 központ jött létre. – Ezek az Oktatási Hivatal feladatkörébe
kerültek, és mostanra egységes hálózat alakult ki - mondta, hozzátéve: a
központok létrehozásával az a cél, hogy érdemi támogató rendszer álljon az
iskolák és az oda járók rendelkezésére.
A szülőktől és a diákoktól nagy empátiát és tolaranciát vár el a sok pedagógusra váró Pedagógusminősítés és tanfelügyelet , ami idén kezdődik. Korábban az ún.portfólió írásával készültek a pedagógusok, ami szintén sok
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Gazdaság
Közeleg az átadás ideje
Jó ütemben halad a legújabb térségi CBA üzletház építése Veresegyházon, a Budapesti úti körforgalomnál. Az épület kívülről már mutatja végleges alakját, kirajzolódott a parkoló, és ha minden jól
megy, várhatóan már november végére el is készül.
Az új üzlet 2.300 négyzetméteren fogadja majd a vevőket, és a korábbi elképzelésekkel szemben
csak élelmiszer-áruháznak ad helyet, nem lesznek benne különálló kis üzlethelyiségek. Magában
foglal viszont egy nagyobb befogadóképességű önkiszolgáló éttermet, és egy delikátesz boltot, illetve külső bejárattal trafik is nyílik majd. A bolt előtti területen több mint 200 gépkocsi számára
alakítanak ki parkolóhelyeket, így az új CBA élelmiszerbolt nemcsak könnyen megközelíthető a
körforgalomnak köszönhetően, de kényelmes parkolást is biztosít a vásárlás idejére.
A jelenleg CBA Centerként működő régi üzlet továbbra is bérlőkre vár, de nem osztják fel a területet
kisebb üzletekre, hanem lehetőség szerint nagyobb egységenként, akár egyben kínálják bérbevételre.
A jelentős változás előkészítése alatt a térségi CBA boltok az őszi keresletre készülnek árukínálatukkal. Hamarosan megkezdődik a télálló burgonyavásár – jelenleg 10 kg-os kiszerelésben 699 forintba kerül a burgonya. Ezzel párhuzamosan kínálják majd a télire való hagymát is, kicsivel később
pedig többféle alma kerülhet a kamrákba vitaminpótlásként a CBA kínálatából.

A hónap híre
Az első EU-s pályázat a
közép-magyarországi
régiónak
Szeptemberben már pályázható volt az első,
dedikáltan a közép-magyarországi régió számára szóló új EU-s pályázat, megjelent ugyanis az “Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” című kiemelt felhívás. A pályázat
keretösszege 4,2 milliárd forint, és a pályázatokat szeptember hónapban lehetett beadni. Mivel kiemelt felhívásról van szó, így erre csak
előre meghatározott állami szereplők nyújthattak be pályázatot.
Augusztus 31-én jelent meg az új 7 éves uniós
ciklus első olyan pályázata, amely dedikáltan
a közép-magyarországi régiónak szól, hiszen
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretéből írták ki,
VEKOP-8.2.1-15 kódszám alatt.

A legújabb és legnagyobb CBA Center építése jól halad

A hónap híre

Kiemelt felhívás lévén erre csak a Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest Főváros
Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal együttesen - valamint indokolt esetben
a munkaerő-piacért, foglalkoztatáspolitikáért
felelős minisztérium által, a foglalkoztatás
elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés céljából alapított
szervezettel közösen - jogosult támogatási
kérelmet benyújtani, melyeknek a programot
konzorciumot alkotva kell megvalósítaniuk.
A támogatási kérelemnek összhangban kellett
állnia Magyarország Ifjúsági Garancia Akciótervével - állt a felhívásban.
Az Ifjúsági Garancia program célja, hogy azon
15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem
tanulnak, se nem dolgoznak, a foglalkoztatási
szolgálatnak 6 hónapon (illetve később, 2018ig fokozatosan csökkentve már 4 hónapon)
belül valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. Cél továbbá,
hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, illetve hogy személyre szabott segítséget kapjanak
a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

Új üzemmel
bővült a gyár
Szeptember végén átadták a
GE veresegyházi, Lévai utcai
gyárának új üzemcsarnokát.
A GE Aviation legújabb egységének működésbe állítása új
munkahelyeket is jelent majd a
térségben.
Magas rangú vendégek is részt vettek a megnyitón

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) elsődleges célja a Közép-magyarországi régió (EU besorolás szerint
fejlett régió) versenyképességének javítása,
térségei és települései gazdaságfejlesztési elképzeléseinek támogatása.
A programnak emellett egyszerre kell megoldást nyújtania a főváros fejlődésére és Pest megye térség specifikus kihívásaira, melyet 288
milliárd forintos keretösszeg szolgál.
A program várható hatásai között szerepel,
hogy 4500 bölcsődei, óvodai és családi napközi férőhely létesül, illetve kap továbbfejlesztési
lehetőséget, és több mint 25 ezer munkavállaló
vehet részt majd képzési programban.

Az új üzemcsarnok
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A hónap embere

Repülni tanítom a madarakat

Az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtár
októberi programjaiból

Czigány Ildikó nevére talán kevesen emlékeznek, de ha kiderül, hogy – történelmet írva – ő volt a Malév első női kapitánya, már mindenki számára ismerős. Azóta sok év telt el,
és mostanában gyakran fordul meg az állatsimogató környékén, Veresegyházon.
Változatos életútja gyakran vett éles kanyarokat, alaposan
meglepve ezzel a környezetét. Zenetörténészi diplomát
szerzett 1987-ben, annak a Czigány Györgynek a lányaként,
akit a nagy sikerű „Ki nyer ma?” rádiós zenei vetélkedősorozatból ismert és kedvelt meg az ország.
„Irodalmi vonzódásom először a zene környezetében talált témára, riportok, recenziók formájában” –
írja magáról Ildikó. Az irodalom nem futó kaland, hanem hosszú jegyesség életében, hiszen hét könyve
és egy verseskötete került eddig az olvasókhoz. Neki köszönhetjük a „légi novella” műfaját.
A Kék világ novellás kötet fülszövegében így vall a repülésről: „1989-ben kezdtem repülni a Malév
Repülőklubban, Dunakeszin. Mi a repülés? Első megközelítésben nagyszerű kaland, izgalmas feladat,
életre szóló szenvedély, de továbbmenve kiderül, hogy erkölcsi alapállás, életfelfogás, szolgálat vagy
személyes dráma.”
Ám egyszer csak vége lett!
- Még a Malév megszűnése előtt mentem el, mert az általam repült típus – Boeing 767 - megszűnt, pedig talán korát megelőzően jó repülőgép volt. Nem akartam elmenni a világ másik végére, Vietnamba,
Afrikába, ahol folytathattam volna a repülést. Úgy gondoltam, hogy ebben az országban szeretnék élni.
Kalandvágyból maradtam itthon. Nem éreztem azt sem vonzónak, hogy a fapados légitársaságoknál
repüljek tovább. Egy másik világban gyökereztem, ahol a pilóták nagyon pilóták voltak. Tudtak repülni fél kezükkel is, gondolkodtak, kreatívak voltak. A mostani gépeken szinte számítógép- kezelőként
dolgozik a pilóta, ami egyébként a repülés jövője szempontjából kikerülhetetlen, de számomra ez már
nem volt annyira vonzó, mint régen.
Ha már az élet feladta ezt a labdát, hogy az általam repült típus megszűnt, akkor azt gondoltam, hogy
ha nincs, amit magaménak érzek, amit szeretek, amiben szerelem van, akkor inkább nem csinálom.
Azt értem, hogy mit nem akart csinálni, de azt tudta, hogy mit akar?
- Elég széles az érdeklődési köröm, és tudtam, hogy megtalálom magam más közegben is. Azt terveztem - ez is történt néhány kanyarral -, hogy visszatérek gyermekkori álmomhoz, állatorvos szerettem
volna lenni. Míg repültem a Malévnál, kedvtelésből elvégeztem a vadgazda-üzemmérnöki szakot Sopronban. Voltak más elképzeléseim is, jógaoktatás, de régóta karatézom, sportedzői képesítésem is van,
meg fekete övem, OKJ-s vizsgát tettem gyógynövény-ismeretből.
Ildikó, most mit írna a névjegykártyájára?
- Foglalkozásom az élet szeretete. A repülést is azért hagytam abba, mert nem az legfontosabb, hogy
mennyi pénzt keres az ember. Persze én is pénzből élek, de amikor abbahagytam, számítottam rá, hogy
messze nem keresek majd annyit, mint a repüléssel. Mindenkinek az jut eszébe, hogy egy ilyen elismert, sok pénzzel járó szakmát, hogy lehet abbahagyni. Hát így!
Az állatorvosi egyemen asszisztensként dolgozom, önkéntesként pedig itt, a veresegyházi Medveotthonban. Legszívesebben a madarakat tanítom repülni! Nem okoz különösebb nehézséget írni, beszélni. Ami beszéd, ami írás, abban otthon érzem magam. Itt az oktatási programban, a programok kialakításában, különböző játékok, vetélkedők megszervezésében próbálok részt vállalni. És az emberekkel
való kapcsolattartás az, amit itt kamatoztatni tudok.
Az állatok viselkedésének a megfigyelésétől kezdve addig, hogy mitől narancssárga a lepke szárnya.
Az ember gondolkozzon el azon, hogy mi végre van itt a földön!
Szadán lakom, minden, amit csináltam, máshová kötött, csak hálni jártam haza, vagy azt sem. Hiába
élek itt 95 óta, nem kapcsolódtam be a helyi életbe. Ha az ember hét életet él, hétszer annyi barátja
van. Az a fix jellemzője az életemnek, hogy változik, hogy exkluzív szerződést senkivel és semmivel
nem tudok kötni.
Akkor azt sem tudhatja, mit fog csinálni tíz év múlva?
- Remélem élni fogok és remélem, ilyen csodálatos világ vesz majd körül, mint most. Szidjuk a jelent,
hogy régen mennyivel jobb volt, amiben biztosan van igazság, csakhogy ez eltereli a figyelmünket, és
nem vesszük észre a jelen pillanat szépségét.
Nem lehet, hogy régebben egyszerűen fiatalabbak voltunk és azt valamiért jobban szerettük?
- Az is lehet.

Egész hónapban látható A népi iparművészet
ma című kiállítás
A belépés díjtalan!
2015.  október 2. (péntek) 17.00
KÖZÖSSÉGI KERTI SÜTÉS A FALUHÁZ
KERTJÉBEN
Baráti társaságok jelentkezését várjuk, szeptember 25-ig. A belépés díjtalan!
2015.  október 4. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Indulás 8.00-kor a Faluház elől, bővebb tájékoztatás plakátokon! A részvétel díjtalan!
2015. október 6. (kedd) 18.00 óra – Batthyány
park
MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI VÉRTANUK EMLÉKÉRE A részvétel díjtalan!
2015. október 7. (szerda) 17.00 óra
KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚAKAT!
Szórakoztató műsor az Idősek Világnapja alkalmából
2015. október 10. (szombat)
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Túra a Pilisben
A belépés díjtalan!
2014. október 11. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
A részvétel díjtalan!
2015. október 5 – 11-ig (hétfőtől vasárnapig)
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Benne: A család szerepe a fiatalkori szenvedélybetegségek megelőzése érdekében.
Október 10-én (szombat)10.30-kor dr. Zacher
Gábor toxikológus, a Honvéd kórház Sürgősségi osztályának vezetője tart előadást többek
között a drog-megelőzésről.
(részletes programok plakátokon, honlapjainkon, fc-on)
A belépés díjtalan!
2015. október 16. (péntek) 15.00 óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP
Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói és
szüleik számára
A részvétel díjtalan!
2015. október 16. (péntek) 18.00 óra
„VIRÁGOS KERTES” kiállítás és eredményhirdetés (szervező: ESZAK)
A belépés díjtalan!

„Ami kötelező, az ellen tiltakozunk a szabadság nevében. De amiről azt hisszük, hogy mi választottuk, nagyobb rabságba dönt, mint amit hadifogoly és rabszolga valaha elviselt.” - Ön írta, így
gondolja ma is?
- Ez csak a szabadság látszata. Tele van áruval a bolt, választhatunk, nem tudom én hány tv- csatorna
közül, vagy egy étlapról, amit akarunk. Ha jól belegondolunk, ez egy meglehetősen silány választék.
A kereskedelmi gyökerű világ működése megszabja, hogy mit szeressünk. Nem áll oda senki, hogy
kényszerítsen, ennél sokkal óvatosabb, ravaszabb a késztetés, ám mégiscsak megpróbálnak megvezetni minket, kényszerpályákra terelve életünket.

2015. október 23. (péntek) 17.00 óra
MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN
Utána fáklyás séta a Kopjafához.
A belépés díjtalan!

Van egy mondás, Önnek tulajdonítják: ott vagyok, otthon ahol a kutya megismer. Vállalja?
- Ezt valóban én találtam ki, most éppen része vagyok egy kutyás kampánynak: „Utazz kutyával”, a
név elmondja a légyeget. Végső soron a kutya is csak ember.

VILÁGJÁRÓK KLUBJA - “Hosszú az út
Magyarországig - főleg Vietnámból kerékpárral...” Both Emese erdőkertesi fiatal fényképes
úti- és élménybeszámolója.

(Horváth)
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Kultúra

IX. LEKVÁRFŐZŐ ÉS MÉZES TALÁLKOZÓ,
VÁCKISÚJFALU

Erről a napról, annak hangulatáról mindent elmond egy kedves látogatónk által a találkozóról készített képsorozata Facebook feltöltésének
címe: Váckisújfalu – Csodafalu. A valóban unikális hangulatú találkozó létrejöttéhez sok helyi
és vendég segítő önzetlen munkája kellett, nekik
ezúton mond köszönetet Váckisújfalu Község
Önkormányzata. A továbbiakban a szavak helyett
beszéljenek inkább a képek!

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
VÁCKISÚJFALUN
A SZŐDLIGETI KÉPZŐ- ÉS
ELŐADÓMŰVÉSZEK BARÁTI KÖRÉNEK
LÁTOGATÁSA
Valójában csak idő kérdése volt, hogy a két, pezsgő kulturális életű település művészet-kedvelő és
-művelő polgárai mikor adnak randevút egymásnak. A mostani alkalmat megelőzte Benk Katalin
festőművész nagysikerű egyéni tárlata - mintegy
előkészítve a terepet a dr. Kalmár Géza, dr. Kalmár Kornélia, Halász Zsóka, Klátyik Melinda, H.
Bíró Ferenc, Horváthné Csatai Erzsébet, Benk
Katalin, Válint Ingrid és Kollár László alkotók
kollektív tárlatának. Természetesen a zene sem
maradhatott el, Telbisz Katalin (hegedű) és Fazekas László (zongora) a komoly-, míg a Béchame
mucho gitárduó a könnyűzene klasszikusaiból
válogatott.
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A megújult (!) Gödöllői Filmszínház október műsora
1. hét október 1 – 7 Gödöllő
Helyár egész héten 800 Ft!
1-én 16.15    4-én 13.30    6-án 15.45
Agymanók 3D - szinkronizált amerikai animációs film 102 perc, Korhatár: 6

A tinédzserkor gyakran döcögős és akadályokkal teli.
Nincs ez másként a fiatal lány, Riley esetében sem, akinek csendes, kertvárosi élete a feje tetejére áll, amikor
édesapja a nyüzsgő San Franciscóban kap munkát.
Mint mindannyiunkat, Riley-t is az érzelmei vezérlik ők Derű, Bánat, Harag, Majré, Undor. Az érzelmek a
Riley agyában található Központban laknak, mindennapi munkájuk során pedig azon dolgoznak, hogy a
lányt átvezessék a mindennapok kihívásain.

3-án 13.30   5-én 16.15    7-én 16.15
Minyonok 3D - szinkronizált amerikai animációs film 91 perc, Korhatár: 12

A minyonok sárga egysejtű organizmusként kezdték, és
fejlődtek a korokon át, és mindig a leggrúsabb gazdákat
szolgálták. Mivel ezeket a gazdákat - a T-Rextől Napóleonig - folytonosan elveszítették, a minyonoknak most
nincs kit szolgálniuk, és mély depresszióba zuhantak.
Ám egy Kevin nevű minyonnak van egy terve, és Stuarttal, a lázadó tinédzserrel és az imádnivaló kis Bobbal
karöltve nekivágnak a világnak, hogy megkeressék azt
az új gonosz főnököt, akit a fajtájuk követhet.

1-én 18.15
Dübörög a szív - feliratos amerikai zenés vígjáték 102 perc, Fsz: Meryl Streep, Kevin
Kline, Korhatár: 12

Nem minden rocksztár marad örökre fiatal. Niki fölött
is eljárt az idő, és a hírnév is egyre fogyatkozik körülötte - már szinte csak egy rajongója maradt: a pultos srác
a törzshelyén. Niki sok évvel ezelőtt lelépett a családja
elől: elhagyta a férjét meg a gyerekeit, és Kaliforniába költözött, mert a hírnév és a siker mindennél jobban vonzotta. De most válik a lánya, és ő úgy érzi, egy
anyának a gyerekei mellett a helye. És életében először
tényleg kipróbálja, milyen szülőnek lenni.

4-én 17.45   6-án 17.45
Az útvesztő – Tűzpróba 3D - szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm 133 perc.
Fsz: Dylan O’Brien, Nathalie Emmanuel
korhatár: 16

Az Útvesztő csak a kezdet volt. Thomas (Dylan
O’Brian) és társai hiába reménykedtek benne, hogy ha
kijutnak a titokzatos pokolból, a régi életük várja őket.
A falak túloldalán nem a béke, hanem újabb borzalmak
leselkednek rájuk. A világ rémisztően megváltozott; a
rend felbomlott, az anarchia és a pusztulás az úr: félig
emberi lények vadásznak az utolsó túlélőkre

3-án 18.00   5-én 18.00   7-én 18.00
Everest 3D - szinkronizált amerikai-angol dráma 121 perc, Fsz: Robin Wright, Keira
Knightley, Jake Gyllenhaal, Korhatár:12

A filmet a világ legmagasabb csúcsának meghódítására tett egyik kísérlet során történt hihetetlen események
ihlették. Az EVEREST két különböző expedíció elképesztő útjának krónikája. Ez a két expedíció az emberiség által tapasztalt egyik legdurvább hóviharral találja
szemben magát. A hegymászók kitartását a bolygó legkönyörtelenebb elemei teszik próbára, csaknem lehetetlen akadályokkal kell megküzdeniük.

2-án 16.00  3-án 15.30  4-én 15.30
Jurassic World 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 130 perc
Fsz: Chris Pratt, Lauren Lapkus, Korhatár: 12

Steven Spielberg producerként tér vissza nagysikerű,
úttörő sorozatának legújabb részével, a Jurassic World
rendkívül látványos, torokszorítóan izgalmas, nagyszabású kalandjával, melyben újra megnyílik a híres sziget
őslény parkja.

20.15
A kezdő - szinkronizált amerikai vígjáték 121
perc, Fsz: Anne Hathaway, Robert De Niro, Rene
Russo, korhatár:12

Ben Whittaker egy 70 éves özvegy férfi, aki rájön, hogy
a nyugdíj nem feltétlen az ő kenyere. Úgy dönt, hogy
megpróbál visszaevickélni a munka világába és ezzel
talán újra felfedezi önmagát és kikerül a szürke hétköz-

napokból. Az új munkahely a várt változásokat maradéktalanul meghozza a férfi életébe, azonban nem csak
Ben lesz az, aki változásokon esik át, hanem a körülötte
lévő emberek is, akiket maga Ben Whittaker kezd megváltoztatni

2-án 18.15
Saul fia - magyar film 107 perc, Fsz: Röhrig
Géza, Molnár Levente, Rendező: Nemes Jeles
László, Korhatár: 12

Nemes Jeles László első egészestés filmje a holokauszt
talán utolsó tabutémáját dolgozza fel azzal, hogy a
Sonderkommandót állítja a középpontjába. Sault követve megismerjük a tábor gyárszerű működését, Erdély
Mátyás operatőr feszültséggel teli képeinek és Rajk
László látványtervező munkájának köszönhetően pedig
a néző már-már dokumentarista hitelességgel láthatja, pontosan hogyan szervezték meg több millió ember
megsemmisítését.

2. hét

október 8 - 14

14.00   16.00
Hotel Transylvania 2. 3D – Ahol
még mindig szörnyen jó - szinkronizált
amerikai animációs film 89 perc. Korhatár: 6

Drakula, a világ legismertebb vámpírja nem csak egyszerű szörny: a távoli, erdélyi havasok rejtekében, egy
ősi kastélyban szállodát üzemeltet, ahol a rémisztgetésbe belefáradt szellemlények megpihenhetnek és végre
az emberektől távol pihenhetnek. Ezen kívül még gyermekét egyedül nevelő, aggódó apa is. Ő és barátai, a
sokféle, csak első látásra ijesztő fura figura visszatér,
hogy ismét megpróbálja halálra nevettetni nézőit.

8-10-12-14-én  18.00  9-11-13-án 20.30
Mentőexpedíció 3D szinkronizált amerikai sci-fi 136 perc, Fsz: Matt Damon, Jessica
Chastain, Kristen Wiig, Rendező: Ridley Scott
Korhatár: 12

A Marson hatalmas homokvihar készül. A NASA űrhajósai biztonsági okokból azonnal elhagyják a bolygót:
halott társuk testét sincs már idejük megkeresni.
Nem is találnák. Mark Watney  ugyanis nem halt meg.A
mérnök-botanikus mindent elkövet a túlélése érdekében
és amikor a Földi irányítók felfedezik, hogy él, felkészül
a mentőexpedíció fogadására. De az expedíció négy év
múlva érkezik, méghozzá az ellenséges bolygó egy egészen másik pontjára.

8-10-12-14-én  20.30 9-11-13-án 18.00
Legenda - szinkronizált angol krimi-thriller 131 perc, Fsz: Tom Hardy, Emily Browning,
Taron Egerton, Korhatár: 16

Ron és Reggie Kray mindig is elválaszthatatlanok voltak. A sármos és népszerű Reggie, aki az East-End hercegeként a fényűző londoni éjszakában filmsztárokkal,
és bűnözőkkel múlatja az idejét, gyerekkora óta vigyáz
a kiszámíthatatlan és erőszakos Ronra. Miután elintézi, hogy az elmegyógyintézetből kiengedjék, már semmi
nem áll az útjukba: együtt söprik le a színről nagy riválisaikat, a Richardsonokat, és egy csapásra átveszik az
uralmat a londoni alvilág felett.

3. hét október 15 - 21
16.00        17-18-án 14.00-kor is!
Hotel Transylvania 2. 3D – Ahol még
mindig szörnyen jó, szinkronizált amerikai animációs film 89 perc, Korhatár: 6
15-17-19-21-én  18.00  16-18-20-án 20.15
Kötéltánc 3D- szinkronizált amerikai életrajzi film 120 perc, Fsz: Joseph Gordon-Levitt,
Ben Kingsley, Korhatár: 12

Philip Petit nem fél semmitől. Az artista-kötéltáncos
egy fogorvosi váróban ülve, egy magazin címlapján
látja meg először a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyait, és akkor rögtön elhatározza: végigsétál egy a két felhőkarcoló között kifeszített kötélen.
Alaposan felkészül. A hetvenes évek elején a párizsi
Notre Dame két tornya között, majd Syneyben, a hatalmas kikötői híd két tartópillére között mutatta be lélegzetelállító mutatványát.

15-17-19-21-én  20.15  16-18-20-án 18.00
Mélyütés - feliratos amerikai film 123 perc

Kultúra

Fsz: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest
Whitaker, korhatár: 16

Billy Hope váltósúlyú bokszbajnok fényes karrierje és
kiegyensúlyozott magánélete egy pillanat alatt romba
dől, amikor egy személyes tragédia miatt mindent elveszít, ami igazán számít. Elveszíti a lába alól a talajt,
s egyre mélyebbre csúszik a lejtőn, míg végül elveszik
tőle kislánya felügyeleti jogát is. A mélypontról csak
egyfelé vezet az út: Billy ismét ringbe száll a becsületéért és a családjáért, s ezúttal a semmiből kell felküzdenie magát a csúcsra.

4. hét október 22 - 28
22-24-26-28-án 14.00  23-25-27-én  16.15
Hotel Transylvania 2. 3D – Ahol még
mindig szőrnyen jó. Szinkronizált amerikai animációs film 89 perc, Korhatár: 6
22-24-26-28-án  16.00 18.15  23-25-27-én 14.00  
18.15
Pán 3D - szinkronizált amerikai fantasy-kaland
111 perc, Fsz: Hugh Jackman, Levi Miller, Jimmy
Vee, Előzetes korhatár: 12
Egy árva fiú megszökik a lelencházból, és jó barátokra
talál. Még nem tudja, hogy, aki most hű haverja, később Hook kapitány néven lesz rettegett kalóz és az ő
legnagyobb ellenfele. Hiszen eredetileg volt egy közös
ellenségük: Feketeszakáll. A két cimbora együtt sok kalandon megy keresztül: van köztük víg és van veszélyes.
A srác pedig csak lassanként ébred rá, hogy egyszer
hőssé kell válnia, és az egész világ meg fogja ismerni.
De addigra már Pán lesz a neve.

20.30
Az utolsó boszorkányvadász
szinkronizált amerikai akció-fantasy
Fsz: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood
Előzetes korhatár:16

A modern világ egyik sötét titka, hogy a boszorkányok
még mindig köztünk élnek, és eltökélt szándékuk, hogy
kiirtsák az emberiséget. A megmaradt utolsó boszorkányvadász egyetlen célja, hogy megölje a boszorkányok királynőjét, mielőtt elpusztítaná a földet.

4. hét október 29 – november 4
14.00
Hotel Transylvania 2. 3D – Ahol még
mindig szörnyen jó
szinkronizált amerikai animációs film 89 perc
Korhatár: 6
16.00
Pán 3D
szinkronizált amerikai fantasy-kaland 111 perc
Fsz: Hugh Jackman, Levi Miller, Jimmy Vee
Előzetes korhatár: 12
29-31-2-4-én 18.15  30-1-3-án 20.30
SICARIO – A bérgyilkos
szinkronizált amerikai akcióthriller 121 perc
Fsz: Emily Blunt, Jon Bernthal, Josh Brolin
Előzetes korhatár:16

Az emberrablási ügyekre specializálódott FBI ügynök,
Kate Macy és csapata egy bevetés során falba temetett,
rothadó hullákra bukkan a Diaz család házában. Kateet ezután felkérik, hogy vegyen részt egy titkos akcióban az Egyesült Államok és Mexikó területén ténykedő
hírhedt Diaz klán és vezetője, a véreskezű drogbáró
elfogására. Az idealista Kate a csapat egyetlen nőtagjaként szintén velük tart, és hamarosan olyan véres
háborúban találja magát, ahol az ellenfél semmilyen
szabályt nem tisztel.

29-31-2-4-én 20.30  30-1-3-án 18.15
Bíborhegy - szinkronizált amerikai horror
119 perc, Fsz: Charlie Hunnam, Jessica Chastain,
Tom Hiddleston, Korhatár:18

Egy családi tragédiát követően az ambiciózus írónő
hányódik a gyerekkori barátja iránt érzett szerelem és
egy rejtélyes idegen csábítása között. A múltja szellemei elől menekülve kiköt egy házban, amely lélegzik,
vérzik és emlékezik.
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GOOD DENT

Hulladékgyűjtési rend - Október
DÁTUM
5
10
12
19
26

CSOMÁD

CSÖRÖG

HÉTFŐ

KEDD

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
6
LOMTALANÍTÁS ELEKTRONIKAI 13
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
20
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
27
KOMMUNÁLIS

ZÖLD

ERDŐKERTES
DÁTUM
3
7
14
21
28

VÁCRÁTÓT - ŐRBOTTYÁN
ÜDÜLŐTERÜLET

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
5
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
10
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
12
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
19
26

ŐRBOTTYÁN

SZERDA

DÁTUM
LOMTALANÍTÁS ELEKTRONIKAI 1
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
8
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
10
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
15
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
22
29

HÉTFŐ

DÁTUM
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
5
LOMTALANÍTÁS ELEKTRONIKAI 12
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
19
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
26
KOMMUNÁLIS

DÁTUM
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
1
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
8
LOMTALANÍTÁS ELEKTRONIKAI 15
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
22
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
29

CSÜTÖRTÖK

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
7
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
14
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
21
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
28
KOMMUNÁLIS

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

SZELEKTÍV

VÁCDUKA

CSÜTÖRTÖK

KOMMUNÁLIS

VERESEGYHÁZ

•

SZERDA

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

új!


ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

SZELEKTÍV

Ozsvár Zsanett, tatár sándor stb.
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Dr. Géczi Mária

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

Hétfő: 18.00-20.00

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

személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs
Központ
06 28 389 042
vargabetu2@invitel.hu
Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

A ��. M����� I������� �������
V����������� ��������� �����
2112 V����������, ������ �. 15.
T��.: 2�‐5�9‐120,

Dr Ferencz Ildikó

www.drmakkos.com

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

magánrendelés

Elérhet minket telefonon, emailben, a
Facebookon, a weboldalunkon és természetesen

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

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

Szülészet-Nőgyógyászat

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

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

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?

KOMMUNÁLIS

veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!
pl: Horváth lajos, Horváth Ferenc, vank
Erzsébet, Baranyó Csaba, Arthur C. moor,

•

veResegYHáz (CsonKás) HétvezéR U. 9.
tel.: 28/389-935, 30/211-6866

A MISSZIÓBAN

Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat
mellett kotta, újság, papír-írószer és antikvár
könyvek széles választékával várjuk
vásárlóinkat.

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

hangulat

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

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

VÁCEGRES

Vargabetű Könyvesbolt

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

MAGÁN

ZÖLD

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!

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

hétv
Akár

égén

is!

Az első konzultáció ingyenes !

ELADÓ és KIADÓ ingatlanok Tulajdonosai részére:
ingatlanközvetítés, teljes körű ügyintézéssel
VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes
közvetítés!

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG

Havasköri Judit irodavezető +36‐20‐9446205
havaskori.judit@invitel.hu
veresegyhaz@ingatlandoktor.com

Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA
Bejelentkezés 06 70 225 2565

Színesen
Dunakeszi Feszt 2015
Szeptember 11. és 13. között már ötödik alkalommal rendezték meg a dunakesziek
népszerű kora őszi fesztiváljukat, a Dunakeszi Fesztet. Az esemény nemcsak arról szól,
hogy a település lakói összejönnek a Duna
melletti parkban, ahol színvonalas gyermekprogramok, vidámpark, kézműves vásár,
házi finomságok és népszerű könnyűzenei
és táncprogramok várják őket, hanem tréfás
vetélkedőnek is teret ad a térség települései
számára.
Ahogyan a korábbi években, Veresegyház
ezúttal is csapatot delegált a rendezvényre,
akik felvették a harcot a gödi, mogyoródi
és hazai versenyzőkkel: evezésben, műbika-rodeóban, falmászásban, sörivásban,
szkanderezésben, kötélhúzásban és főzésben. A veresegyháziak szépen helyt álltak a Falmászásban második lett
péntek esti esőben és hűvösben lebonyolí- a veresi csapat

Sörivó verseny, piros pólóban a veresegyháziak csapata

Szórakozás a kicsiknek

Fejlődőben a Barátkozoo!
Alig pár hete nyitotta meg kapuit a Medveotthon és Állatkert legújabb egysége, a kisállat-simogató, ám máris nagy népszerűségnek örvend a kisgyermekes családok körében. Hiszen épül, szépül, gyarapodik…. nemrég például három kismalac érkezett új
lakónak az intézménybe.
- A mesebeli három kismalac egyelőre még névtelen – mondja Bankó László, az intézmény vezetője -, ám már nem maradnak sokáig azok. Az állatbarát gyerekek körében
névpályázatot hirdettünk, amely a Facebook oldalunkon zajlik. A legtöbb szavazatot kapott elnevezések közül választjuk majd ki a győzteseket, akiket október 24-én, délután 3
órakor, a névadó ceremónián jutalmazunk majd meg.
Mielőtt azonban erre sor kerül, megünnepeljük az Állatok Világnapját is. Az alkalomból, október 4-én, vasárnap, családi sportnapra várjuk vendégeinket. A „Farkasokkal
kocogó” elnevezésű programunk jótékony célú, a beérkező nevezési díjakból, adományokból új farkaskifutót szeretnénk építeni. Az új kifutó is azt a célt szolgálja, mint a
nemrégiben átadott kisállat-simogató: hogy felhívja a figyelmet arra, hogyan lehet békésen egymás mellett élni a természetben állatnak és embernek, hogyan kell tiszteletben
tartani a vadon élő állatokat, meghagyva őket a saját környezetükben.
A rendezvény középpontjában a sport, ezen belül a futás, kocogás áll majd. Gyerek,
ifjúsági, felnőtt, családi, illetve kutyás kategóriában lehet nevezni a 800 méteres, 1 kilométeres és 3 kilométeres távokra. Futni ugyan nem a farkasokkal kell, de a díjazottak
többek között részt vehetnek farkas simogatáson is, Szilágyi István kollégánk irányításával. A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal hívjuk életre: szeretnénk minden
évben hasonló módon megünnepelni az Állatok Világnapját, úgy, hogy a Medveotthon
és Állatkert lakóinak javát szolgálja az esemény, és mindig valamivel jobbá, szebbé tudjuk tenni állataink hétköznapjait.
Az iskolakezdés beindulását követően megkeressük a térség iskoláit is, hogy felajánljuk
számukra rendhagyó környezetismeret, természetismeret, vagy biológiaórák megtartását intézményünkben. A gyerekek természetközelben, az állatok szomszédságában,
modern eszközök igénybe vételével tanulhatnak, és a tanórák szervezésében az oktatásban jártas kollégáink, Dömötör Dóra, Szilágyi István és Czigány Ildikó is segítséget
nyújtanak. Várjuk a gyerekeket nemcsak hétvégéken és ünnepnapokon, hanem oktatási
időben is!

A szervezők gondoskodtak az igényes
vendéglátásról
tott regattán, és jó esélyekkel kezdték meg a
szombati versengést, hiszen az első számot,
a műbika-rodeót ezúttal is megnyerték. Másodikként végeztek a falmászásban és a sörivó
versenyben, a többi versenyszámra azonban
kifogyott kicsit a lendület, így az összesítésR
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*** Ajánlatunk csak a zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes. **** Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes. ***** Ajánlatunk csak a tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes.

Ft/kg

abc szuper gyorsfagyasztott

800 g, 1536 Ft/kg
Jégtrade Kft.

*** Ajánlatunk csak a zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes. **** Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes. ***** Ajánlatunk csak a tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes.
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Lángolt kolbász**

300 g,
997 Ft/kg
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*** Ajánlatunk csak a zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes. **** Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes. ***** Ajánlatunk csak a tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes.

*** Ajánlatunk csak a zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes. **** Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes. ***** Ajánlatunk csak a tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes.

Ő lehetne, mondjuk, Pötyi

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

Nyomtatott
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vászonképek

Minden lakásban otthon

Képáruház

|

SzépKép.hu

Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról
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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

k er es ü nk !

ELADÓPÉNZTÁROST

a Szada és
a Veres Centerbe

Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, illetve emailben, önéletrajzzal

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

