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Itt készült
A Képzőművészeti Egyetem két hallgatója,
Kovács Brigitta és Kecsó Endre kiállítása az
Udvarház Galériában, Veresegyházon

Autómentes napot szervezett az önkormányzat Veresegyházon
október 4-én. A gyorsabb előrejutás érdekében gurulni azért
lehetett, mint a képen is látható, elsősorban kerékpáron, de
görkorcsolyával, sőt, gördeszkával is, az autókat azonban, aki
tehette, inkább otthon hagyta. A város úthálózata az év többi
napján még jól viseli az utóbbi időben megnövekedett járműforgalmat, és ha megépül majd a tervezett közvetlen csatlakozás az autópályára, tovább javul a helyzet. Októberben sok út
vezetett Veresegyházra: itt rendezték a TÖOSZ ünnepi konferenciáját az önkormányzatok megalakulásának 25. évfordulója
alkalmából. (Írásunk az 5. oldalon)
Fotó: Lethenyei László

1ET FIZET 2 JEGYET KAP
B SZEKTORBA
ha ezt a szelvényt
a Cirkusz Pénztárnál átadja.

Így takarékoskodunk ma

VERESEGYHÁZ,

a Termálfürdő mellett (a szokott helyen)!

Gazdaság
Beszámoló a beruházásokról

OKTÓBER 28-TÓL (szerda)
OKTÓBER 31-IG (szombat)

Egészség
Sgítség a mamáknak, kikapcsolódás a babáknak

Előadások: hétköznap 18 óra,
szombat 15 és 18 óra

FŰTÖTT NÉZŐTÉRREL!
www.magyarnemzeticirkusz.hu

A hónap témája

Színesen
Sportos esemény a Barátkozooban

CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50

HONLAPuNK:

www.vkisterseg.hu ,

Az ujság ebook:

www.kisterseg.eu

Visszatekintő
„A csajoké a terep!”

Szoboravató a Hősök parkjában
Október 6-án, az aradi vértanúkra emlékezve újabb szoborral bővült a veresegyházi Széchenyi dombon kialakított emlékhely. Az
ünnepségen avatták fel Pöltenberg Ernő tábornok mellszobrát,
Böjte Horváth István szobrászművész alkotását.
„Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni.” – ezek voltak Pöltenberg Ernő utolsó szavai kivégzése előtt.
Veresegyházon ezentúl méltóképpen emlékezhetünk rá is minden
évben.

A szeptemberi premier után a
nagy közönségsikerre tekintettel
immár hatodik alkalommal mutatja be a Veres 1 Színház Neil
Simon fergeteges komédiáját
november 21-én, szombaton a
Váci Mihály Művelődési Házban.
Főszerepben: Xantus Barbara,
Zorgel Enikő, Mészáros Árpád
Zsolt és Gerner Csaba.
Jegyek kaphatók a színház jegyirodájában (Veresegyház, Fő út
45. – Innovációs Központ „B” recepció; tel.: 70/37-17-838).

8.Veresegyházi, amatőr asztalitenisz
verseny gyerekeknek, felnőtteknek

Veresegyház Város Önkormányzata
főtámogatásával a Galaxis Asztalitenisz Klub
szervezésében.

Helyszín:
Mézesvölgyi Általános iskola tornatermében.
(2112 Veresegyház, Mogyoródi u 5-7)
Időpont: 2015. November 08. vasárnap, 8-21

óra között,
NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

Nevezésed előzetesen küldd el e-mailben az istvan.letanoczki@
wellcamino.hu címre. (Név, szül. dátum, lakhely). 2015.11.05-ig!
(Helyszínen korlátozottan elfogadunk nevezést, szigorúan 7.45
és 9.45, 12.45 és 14.45-ig!)
A verseny célja: a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség
biztosítása a veresegyházi és az amatőr sportoló lakosság számára.
Ahonnan a nevezőket várjuk most a galaxis-os tagok mellett: veresegyház,
erdőkertes, szada, őrbottyán, vácegres, galgamácsa, Aszód, vácduka,
vácrátót, Csomád, Fót, Dunakeszi, göd, gödöllő, isaszeg, Csömör városok.

Honvédek, huszárok sorfala a szobornál

Kategória tervezet: akár 10 kategóriában!

Gyermekek :
- 8.00 3 fiúkategória (7-12, 13-15, 16-18 év)
- 10.00 2 leánykategória (7-12,13-18 év)
- gyermek páros (amennyiben az időbeosztás engedi)
Felnőttek:

- 13.00 női felnőtt amatőr
- 13.00 hobby férfi felnőtt
(teljesen amatőr, nem játszik
csapatban)
- 15.00 amatőr férfi felnőtt (max.
MOATSZ Pest megyei bajnokság „B” ill. Bp. kerület II. bajnokság)

- 15.00 haladó férfi felnőtt (max.
MOATSZ Pest megyei bajnokság
„A” ill. Bp. kerület I. bajnokság)
- Felnőtt összevont páros, az
egyéni mérkőzések után
(egyenes kieséses
vagy csoportküzdelmekkel.)

Gyerekek esetében főleg amatőrök jelentkezését várjuk, azaz akik
MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek és nem indultak ranglistaversenyen. Várunk/várjuk a családot szeretettel.
Egyéb információ: A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben
(csoportmérkőzések, majd egyenes kiesés) történik. A verseny 3 nyert játszmás
mérkőzésekkel, 12 db asztalon 8 db Donic és 4 db Butterfly asztalon zajlik. A
versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az irányadók. Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet. A szervező fenntartja
a verseny lebonyolításában való változtatás jogát. A versenyen minden résztvevő
saját felelősségére vesz részt. (Szükséges: saját ütő, sportruházat, sportcipő).

Koszorúzás Pöltenberg Ernő szobránál, a képviselő testület részéről dr Csécsyné dr Drótos Edina és Nagy István koszorúzott

Kapcsolat: Letanóczki István
Tel: +36 30 9000-175
e-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu

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.

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
Népdalcsokor

Idősek Világnapja
Csomádon
Ebben az évben október 4-én 16.00 órai kezdettel immáron második alkalommal Csomád Önkormányzata rendezte a Veresegyház Kistérség
időskorú lakosai részére az Idősek Világnapi ünnepségét.
Már a fogadás perceiben éreztük a község vendégszeretetét. Üdvözlő itallal, pogácsával várták
a résztvevőket. Az ünnepségen részt vett a Veresegyház Kistérség Önkormányzati Társulás elnöke Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere,
valamint Hegedűsné Kripák Ildikó Csörög polgármester asszonya.
A szervezésben a Művelődési Ház vezetője Salamonné Sinkó Marika, Zimmermann Györgyné
Annika a Kistérség Idősügyi Tanácsának Csomádi képviselője vállalt oroszlánrészt.
Az ünnepséget Klement János Csomád polgármestere nyitotta meg és köszöntötte a jelenlévőket. Ünnepi beszédében hangsúlyozta az időskorúak szerepét, helytállását a társadalomban és
főleg a családon belül. Kiemelte, hogy milyen
fontos az idősek kapcsolata a fiatalokkal, a nevelés és hagyományőrzés szempontjából.
A megnyitó után ünnepi műsor következett. Elsőként az Esztergály Mihály Általános Iskola tanulói, Brieska Laura és Szabó Pujcsi Natasa mondtak aranyos kis verseket, előadásukat nagy tapssal
jutalmaztuk. Ezt követően a szlovákiai Okoc településről érkező kéttagú”Kuttyomfitty” társulat
Aranyfészek – Aranymadár című versekkel, tánccal, ízes összekötő szöveggel tarkított előadását
láttuk, hallottuk. Az előadás nagy sikert aratott.

Vendégváró asztalok a csomáídi művelődési házban
A már említett vendégszeretet társult a csodálatos ellátással, mikor is felszolgálták a vacsorát,
sült csirkét burgonyával, fasírozottat egy igazán
ritkaság számba menő savanyúsággal. (A receptjét el lehet kérni, mert nagyon finom.) A vacsorát
jófajta vörös és fehérborral, üdítőkkel, ásványvízzel lehetett leöblíteni, majd házilag készült túrós

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

Kuttyomfitty a színpadon

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
		
Móka a közönséggel
süteményt tálaltak fel. A vacsora után Sheer Lívia és Ozsgyák Mihály „Jön-e velem Nagysád”
címmel operett dalokat adtak elő nagy sikerrel,
melyet vastapssal ünnepeltünk. Ezután a „Vácrátóti Öregfiúk” énekkara adott elő főként katonanótákat, melyeket sok esetben a közönség velük
együtt énekelt. Majd az előadásukat követően
együtt énekeltük a magyarnótákat, népdalokat
tangóharmonika kíséretében. A műsor káprázatos
hangulatban ért véget. A kistérség településeiről
– a helyiség adottsága miatt – mintegy 130-140
fő vett részt. Az Idősügyi Tanács és valamennyi
résztvevő nevében Csomád Önkormányzatának,
Klement János Polgármester Úrnak, a szervezőknek és a felszolgálásban részt vevő segítőknek ezúton is megköszönöm a csodálatos rendezvényt,
jó volt látni az idősek arcán a mosolyt, az elégedettséget.
Jövőre a kistérség valamelyik más településén találkozunk, addig is jó erőt, egészséget kívánok.

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:
Nagy Miklós
CBA Baldauf Kft. és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
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Gazdaság
Húsimádóknak való hetek

ember elején a szokásosnál jóval több és sokféle
liba-, illetve kacsahús található a húspultokban,
és nemcsak színhús vagy máj formájában, hanem aprólékként, vagy már feldolgozott állapotban, azaz füstölve, pástétomként, májasként is
megvásárolhatók ezek a szezonális szárnyasok.

tával tálalva.
A CBA boltjai még mindig
próbálják segíteni a vásárVégigsétálva a két CBA Center polcai között az
lókat abban, hogy a heti,
az érzésem támadt, hogy ha nem is tudnék arról,
hétvégi bevásárlást a lehető
hogy már beköszöntött a borongós, hűvös őszi
legjobban tudják időzíteni,
időjárás, akkor is észrevenném az idő változását,
és ha lehet, a zsúfoltságot elkerülendő, hét közpusztán az árukínálatból.
ben szerezzék be a legfontosabb élelmiszereket.
Természetesen adódik ez a megfigyelés a zöldÍgy különleges, november végéig tartó akciót
ség-gyümölcspultoknál, ahol a nyári finomságok
szerveztek a jelenleg még legnagyobb üzletben,
helyébe lépett a sütőtök, a nemrég divatba jött
a Szada Centerben, ahol az akció idején hétfőn,
Halloweenre, töklámpásnak szánt tök, és egyre
kedden és szerdán tíz százalékot levonnak a váinkább felbukkannak a déligyümölcsök. Október
sárlás végösszegéből a pénztáraknál. Ezeken a
közepén már akciós volt a banán, és lassanként
napokon tehát még jobban megéri itt vásárolni.
lejjebb kúszik az újonnan megjelent narancs és
A Szada Center másban is alkalmazkodott a vemandarin ára is.
vői igényekhez és a korszerű, környezettudatos
Hamarosan ismét árulnak majd a térségi CBA
működési elvárásokhoz. A közelmúltban beüveüzletek bőrös, illetve lehúzott félsertést, előbbit
gezték a hűtőpultokat, amelyek eddig nyitottan
649 Ft/kg, utóbbit 849 Ft/kg áron. Ezt a terméket
működve jelentősen lehűtötték a környezetüket,
a Szada és a Veres Centerekben, illetve a CBA
így a kisgyermekes családok számára kényelBevásárlóházban találhatjuk meg. Természetemetlen volt a vásárlás. A nyitott hűtők természesen a szezonális disznótoros finomságokból az
tesen energiaveszteséget is jelentettek, hiszen
sem maradhat ki, aki nem tudja vagy szeretné
otthon elkészíteni ezeket: különböző hurkákból, Megújult a hűtősor a vevők igényei szerint a Szada hűtő hatásuk miatt jobban kellett fűteni az áruházat. Az üveges hűtők szebb, rendezettebb képet
sütni való kolbászból is bőséges a kínálat már az Centerben
mutatnak, a vevők nem fáznak, miközben itt váőszi hónapokban.
logatnak, és a bolt is kevesebb energiát használ
Az időszak legismertebb kulináris ünnepe a A libaevés hagyományának alkalomszerűen is
fel. Természetesen a többi bolt, és elsőként az új
Márton nap, amikor szinte kötelező liba-vagy hódolhatunk a grillbárokban, ahol természeteVeres Center is ennek megfelelően lesz majd bekacsahúsból készült ételeket fogyasztani a ha- sen Márton nap alkalmából mindig lesz liba és
gyományok szerint. Így hát október végén, nov- kacsa az étlapon, az elengedhetetlen lilakáposz- rendezve.

FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK
A veresegyházon épülő beruházásokat Cserháti Ferenccel a pályázatiBeruházási- és vagyongazdálkodási osztályvezetőjével tekintettük át.
iskolák, óvodák
- Készülnek a Fabriczius József Általános iskola bővítési tervei. Az intézmény új központi bejárattal, aulával, konyhával, étkezdével és felette új tornateremmel bővül.
A hónap végére elkészül a Lévai utcai és a Széchenyi téri óvodák kiviteli
terve. A Lévai utcában, az átépítés után, jelentősen javulnak a működés feltételei.
Szécsényi téri ovi négy foglalkoztatóval bővül, ezt a tartósan magas gyermeklétszám indokolja.
Várjuk a miniszterelnökség jóváhagyását a Szófogadó iskola építésére, hogy
a közbeszerzési eljárás megindulhasson. Négyszáz millióval támogatja az
állam, a város húsz milliót tesz hozzá (plusz a berendezés ez kb. újabb húsz
millió). Reménykedünk abban, hogy januárban megkezdődhet a kivitelezés
és szeptember elsején már tanulhatnak a diákok az Újiskola utca 15 szám
alatt

harangokat. A kistérségben, Őrbottyánban öntik Gombos Miklós műhelyében. Elgondoltuk, hogy legyen a parkosítás az épület körül, egy kulturált
városi tér kialakítása a célt, jövő év tavaszára.

járdaépítés
- Sokak nagy örömére kezdődött meg a járdaépítés a Petőfi utcában. Az első
ütemben nem jutottunk el a Petőfi térig, de folyatjuk.
Több kérés is megfogalmazódott járdaépítés kapcsán, próbáljuk ezeket egyre inkább meghallani. Meghatározzuk, azokat a helyeket ahol járdát kell épí- Az új templom jellegzetes formája már kirajzolódott
teni, elsősorban a belvárosra és az intézmények környékére koncentrálva. A
vasútállomás, a belváros, a piac környéke ezeken az autóforgalom is nagy és sportcsarnok
az ott közlekedő gyalogosok száma is jelentős.
- Az Inox csarnok melletti öltözők kiviteli tervei készen vannak. A csarnok
kiviteli tervei pedig rövidesen elkészülnek. Három-négy osztály is tud egy
utak építése:
időben sportolni a teremben. Fontos tudni, hogy nem nagy városi sportcsar- Utat építünk Viczián térségében és az Árpád utca környékén. Október vé- nokot építünk, széles tribünökkel. A Mézes völgyi iskola tornaterménél vagén kezdjük el a Patak utcai csapadékvíz elvezetés munkáit. Első ütemben a lamivel nagyobb területen próbálunk minél több sportág űzésére alkalmas
Búcsú tértől a Ponty utcáig épül meg a csatorna. Három hónap alatt készül helyet kialakítani. Ez egy munkacsarnok, ahogy mostanában mondják. Testel. A munkák alatt előfordulhat teljes útzár, de az ott lakók közlekedését, ha nevelésre, tömegsportra és utánpótlás nevelésre alkalmas létesítmény.
kerülővel is, de megoldjuk. A munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az ott
lakókat, lakossági fórumokon, az interneten és „postaládán” keresztül is. A Fő út 106. idősek otthona
medveotthon látogatói ideiglenes terelő utakon juthatnak el kedvenceikhez - Belül az intézményvezető komoly felújításokat és karbantartásokat véga Mogyoródi utcán át. Visszatérni a Patak utcára más-más útvonalon lehet, zett. A belső terek színvonalát kell most a külső épületképnek is utolérnie.
hogy a forgalommal járó zaj ne mindig ugyanazokat a lakókat zavarja.
Kívülről teljesen rendbe tesszük az épületet, rá is fér húsz év után. NyílászáVannak még tervek régi „gyűjtő utak” rendbehozatalára, de ez tavaszra ma- rókat cserélünk, szigetelünk, homlokzatot, tetőt újítunk fel. Lábazatot, járdát
rad. Gondolok itt a Patak utcán kívül a Mogyoródi utcára, Könyves Kálmán teszünk rendbe. Felújítjuk az esővíz elvezetési rendszert. A tél beállta előtt
utcára, Árpád utcára.
szépek leszünk.
Kinőtték a konyhát, gondolkodunk az otthon bővítéséről is. Pályáztunk az
A katolikus templom
idén, de nem nyertünk.
- Folyik az építkezés, majdnem készen van a harangtorony, megrendeltük a Figyeljük az EU-s pályázatokat, de egyelőre nem nagyon vannak.
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Közélet

Polgármesterek egymás
közt
Október 15-én közel 150 fő részvételével ünnepelte meg a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) az önkormányzatok
megalakulásának 25., és a legrégebben településvezető funkcióban lévő polgármester, Pásztor
Béla beiktatásának 50. évfordulóját. Az esemény
színhelye Veresegyház volt, ahol az Innovációs
Központ épületében zajlott az egész napos ünnepi
konferencia, melynek középpontjában mi is állhatott volna ezúttal, mint a két évforduló kapcsán
kézenfekvő kérdés: Milyen a jó polgármester?
A témában több, más és más szempontból megfogalmazott felszólalás hangzott el a polgármesterektől, ám előbb a résztvevők egy perces néma
felállással tisztelegtek előző éjjel elhunyt kollégájuk, Ostoros első emberének emléke előtt. Kisari
Zoltán 25 éve állt települése élén.
Elsőként a házigazda szerepében Pásztor Béla
szólalt fel, köszöntve a megjelenteket, majd felidézte a történetét, hogyan lett szerszámkészítő
lakatosból előbb vállalati diszpécser, majd 24
évesen üzemvezető, hogyan kapcsolódott be lakóhelyén, Erdőkertesen a közéletbe, majd hogyan
került a veresegyházi művelődési ház igazgatói
székébe, ahonnét hamarosan a tanácselnökségig
jutott. Az akkori időkben sem engedett a nyomásnak, és nem lépett be a szocialista pártba, mert
mint mondta, ő „nem olyan alkat, hogy bármilyen
pártnak tagja lehessen”, de amennyiben a szegény
emberekkel vállalt sorsközösségét tekintjük, úgy
baloldalinak vallja magát.
Tagja lett viszont a Hazafias Népfrontnak, és szerepet vállalt a TÖOSZ elnökségében, de nem vállalt több társadalmi megbízatást, hogy „rendesen”
tudja végezni a munkáját. Jó kapcsolatait közéleti
szereplőkkel, politikusokkal arra használta fel,
hogy a település érdekeit szolgálja, nem érdekelte más, mint hogy „Veresegyháznak jó legyen”. „
Ez nem az a pálya, ahol meg lehet gazdagodni, itt
el kell viselni a szemrehányást, az embernek egy
boldogsága lehet: az emberek szeretete” – foglalta
össze gondolatait a polgármesteri szerepről.
Felidézte Veresegyház elmúlt évtizedeinek történetét is, ahogyan a sokszor hangoztatott „kenyértelen Veresegyházból” kialakult a mai virágzó város. „Bátornak kell lenni. Ki kell számítani
mindent alaposan, de ha cselekedni kell, bátran
kell vállalkozni” – tanácsolta a fiatalabb kollégáknak.
Felhívta a figyelmüket arra is, hogy nem lehet állami segítségre, pályázatokra várni, hiszen minden településen van valami érték, amit ki lehet
aknázni. Ezért tartja elfogadhatatlannak, ha egy
polgármester csak panaszkodik, hogy semmit
nem lehet csinálni. Veresegyház elmúlt évei példaként állnak előttük, hiszen a hajdani kis falu ma
már 100 km kiépített úthálózattal rendelkezik, 18
ezren élnek benne, 5 ezer embernek ad munkahelyet, jó közérzetet sugárzó város, de még jó ideig
alakulóban lesz…
A házigazda után Kerekes Miklós, a TÖOSZ
társelnöke lépett a mikrofonhoz, megköszönve
a megjelentek érdeklődését, 25 éves munkájukat
az önkormányzatokban, és köszöntve a határon
túlról érkezett delegációkat: többek között Korondról, Párkányból. Hangsúlyozta, hogy az első
negyedszázad elteltét követően a TÖOSZ küldetése továbbra is a közös gondolkodás, közös cselekvés, a konstruktivitás és az együttműködés kell
legyen. A társelnök Tamási Áron nyomán alkotta
meg a találkozó mottóját: „Aki embernek hitvány,
polgármesternek is alkalmatlan.”
Pergő Margit, Berhida elöljárója után Nógrádi
Zoltán, Mórahalom polgármestere fejtette ki véle-

Polgármesterek a határon innen és túlról

Pásztor Béla a TÖOSZ oklevelét kapta

ményét, mi szerint nem lehet szigetszerűen, elkülönülve működtetni a településeket, ismerni kell
egymást, és a tágabb környezetet. A polgármesterséget sehol sem tanítják, ezért az önkormányzati
vezetők csak úgy fejlődhetnek, ha mintákat követnek, mint amilyen Pásztor Béla, Veresegyház
Polgármestere. Herbling Zsolt és dr Sivák József
felszólalását követően - utóbbi kormányzati munka után került 40 fős kistelepülés, Pányok élére -,
aki magas színvonalon elemezte az önkormányzatok működését, dr Pásztor László, erdőkertesi
polgármester állt a közönség elé.
Az 50.évfordulót ünneplő polgármester fia régóta
kollégája is édesapjának a szomszédos község
önkormányzatának vezetőjeként, így mindenkit
nagyon érdekelt, hogyan látja ő a polgármesteri
tisztséget.
„Ahogyan egy asztalost követ a fia”, úgy ő is világéletében polgármester szeretett volna lenni, és
amit ehhez ellesett az apjától: ez egy hivatás, tanulni vágyás, életforma, ahol az ember egyszerre
felel gazdakánt a gazdálkodásért, és plébánosként

az emberekért. Ugyanakkor ő nem tanítványa az
apjának, abban az értelemben, hogy tudatosan
készítette volna fel a pályára, hanem egyszerűen ebben nőtt fel. Látta, ahogyan a polgármester
gumicsizmában lapáttal indul menteni, ha úgy
hozta az élet, részt vett indulatoktól sem mentes
lakossági fórumokon, testvéreivel együtt korán
hozzászokott a polgármesteri hivatal légköréhez.
„Édesapám számomra egy titok” - vallotta be,
arra utalva, hogy már évtizedekkel korábban előre
látta, milyen lesz majd Veresegyház. Épp olyan,
mint most….
Szabó Gellért, Szentkirály község polgármestere a 25 évvel ezelőtti eskü szövegét idézte fel,
amit az első önkormányzati választások győztesei
mondtak el, majd Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára lezárta az ülés hivatalos részét, és Pásztor
Bélának, Veresegyház 50 éve szolgálatban lévő
polgármesterének a TÖOSZ jubileumi elismerését nyújtotta át.
A konferencia a délutáni órákban a város nevezetességeinek megtekintésével folytatódott.

A hónap témája

A malacperselytől a portfolióig
A világ takarékpénztárainak 1924 októberében, Milánóban rendezett konferenciáján huszonnyolc
ország küldöttei határoztak úgy, hogy október utolsó munkanapján ünnepeljék meg a Takarékosság
Világnapját.
A felnőttek még jól emlékeznek iskolás éveik megtakarítási formájára, a takarékbélyegre. Később
megszűnt a spórolásnak ez a módja, és pár évig maradt a malacpersely.
Napjaink megtakarítási szokásairól Kurunczi Andrástól, a K&H bank fiókigazgatójától kértünk felvilágosítást.
Takarékosan élünk, vagy elszórjuk a pénzünket Veresegyházon, mik a tapasztalatai?
- Tudatosak a nálunk befektető, megtakarító lakosok. Ez köszönhető annak is, hogy igyekszünk a
legváltozatosabb megtakarítási formákkal megismertetni őket, bemutatva az egyes banki termékek
előnyeit és hátrányait is. Portfoliót építünk, vagyis az erre szánt pénz elosztjuk a különféle megtakarítási lehetőségek között. Ezzel növeljük a befektetés biztonságát és optimalizáljuk az hozamot.
Törekszünk arra, hogy megismerjük az emberek spórolási szokásait, lehetőségeit, és erre próbálunk
egy személyre szabott portfoliót felállítani.
Jól fogadják az ügyfelek ezt a lehetőséget?
- Igen, tetszéssel fogadják, sok a visszatérő ügyfelünk. Látják, hogy ahhoz, hogy jó döntést hozzanak megtakarításaikról, meg kell ismerniük a banki termékek sajátosságait.
Mit gondol, tudunk-e bánni a pénzzel?
- Az elmúlt évek negatív eseményei (jelzáloghitelek bedőlése, bróker csődök) egyre tudatosabbá
tették az embereket. Látszik a hitelfelvételnél, hogy egyre jobban figyelembe veszik, „meddig ér a
takaró”. A megtakarításoknál pedig sokkal inkább odafigyelnek arra, hogy mit kockáztatnak, és milyen hozam várható. Sokkal érzékenyebbek a számlavezetési költségekre. Ha sikerül rendszeresen
tanácsokkal ellátni a hozzánk fordulókat, hosszú és zavartalan lesz a kapcsolatunk, és ez számunkra
fontos.
Az ünnepek közeledtével hajlamosak vagyunk kissé tovább nyújtózkodni, mint ameddig a takarónk ér, az áruhitelekre gondolok…
- A hitel nem eredendően rossz dolog, ám nagyon át kell gondolni, hogy az én költségvetésembe a
törlesztés belefér-e. Nem csak ma, hanem egy, vagy akár másfél év múlva is.
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Egészség
Látja? Nem látja?! Na
látja!
A tüdőszűrésen, vagy a fogorvosi ellenőrző vizsgálaton való részvétel szükségességét már mindenki elfogadja, látásunk és legfontosabb érzékszervünk
a szemünk, állapotával azonban keveset foglalkozunk. Tíz éve indult Európában a Látás Hónapja akció. A kezdeményezés célja a rendszeres látásvizsgálat fontosságának hangsúlyozása.
A Boróka Optika üzletvezetőjével, Prokopics Anitával váltottunk erről
e-mailt.
Önök, mint szakemberek, Veresegyházon is ezt tapasztalják? Tudnak valamit tenni azért, hogy a helyzet jó irányba változzon?
- Országos felmérés szerint a látásproblémával küzdő emberek 35%-a visel
szemüveget vagy kontaktlencsét. Közel 1,5 millióan még sohasem vettek
részt látásvizsgálaton. Veresegyházra nem készült statisztika, de valószínűsíthető hogy hasonló az arány itt is, mint az országban.
Számunkra természetes, hogy idén is, mint minden ezt megelőző évben,
csatlakozunk a Látás Hónapja kampányhoz. Október hónapban, egy térítésmentes látásellenőrzésen és szakmai tanácsadáson vehet részt, aki felkeresi
üzletünket.
Javasoljuk az évenkénti látásellenőrzést, melynek során nem csak egy életminőségbeli javulást elősegítő szemüveget vagy kontaktlencsét kaphatnak
a páciensek, de egyes betegségek korai jelei is felismerhetőek. Így időben
szakorvoshoz irányíthatjuk a beteget.
A szemüveg egyszerű látásjavító eszközből, megjelenésünk egyik legmarkánsabb kiegészítőjévé vált, hiszen az arcunkon viseljük, amit a legtöbben
elsőként néznek meg.
Mit tanácsol a szakértő, hogyan válasszunk magunknak szemüveget, hogy
szép is legyen, jó is legyen?
- Az első és legfontosabb, hogy a szemüvegkeret optikailag megfelelő legyen, és anatómiailag jól illeszkedjen. Fontos szempont még, hogy jó minőségű, tartós anyagokból készüljön és vegye figyelembe a vásárló egyedi
igényeit. Főleg a fiatalok körében fontos szempont a divat. Olyan modellt
válasszunk, amelyben jól érezzük magunkat. Egy jó szemüveg öltöztet, tükrözi egyéniségünket, de a kiválasztásnál mindig vegyük figyelembe az optikus tanácsait.
Az idei kampány kiegészül a kontaktlencse kipróbálás lehetőségével is. A
cél hogy minél több szemüvegviselő ismerkedhessen meg kontaktlencsével,
mely alkalomszerűen viselve jó alternatíva a szemüveg mellett.
Hasznosnak ítélik-e a kontaktlencsék használatát, növekszik-e azoknak a
száma, akik ilyen kéréssel, igénnyel fordulnak önökhöz?
- A kontaktlencse számos előnnyel bír a szemüveggel szemben. Nem korlátozza a látóteret, nem kicsinyít-nagyít, nem párásodik, nem csúszkál az
orron, nem zavar sportolásnál.
Fontos tudni, hogy a hosszú távú panaszmentes kontaktlencse viselés feltétele az ellenőrző vizsgálatokon való rendszeres részvétel és a higiéniás
szabályok betartása.
Ma már a kontaktlencse paletta olyan széles, hogy a legtöbb páciensnek
megtaláljuk a legtökéletesebb megoldást.
A Látás Hónapja akció további célja az előre gyártott szemüveg veszélyeivel kapcsolatos tájékoztatás.
Tudjuk, hogy olcsó, de komoly veszélyeket is hordoz az előre gyártott szemüveg, mit gondolnak erről az optikai szakemberek?
- A kész olvasószemüvegeket sorozatban gyártják, a lencsék optikai hibákkal
terheltek, nem veszik figyelembe leendő viselőjük egyedi paramétereit, ami
nagyjából olyan mintha mindenki lábára 39-es cipőt húznánk. Ezen kívül, az
emberek nagy részének különböző fénytörésű a két szeme, ám a készen kapható olvasószemüvegek mindkét oldalán egyforma dioptriájú lencse van. Ha
az egyik szemet túl- vagy alulkorrigálják, szédülést, émelygést okozhatnak.
Amennyiben összetett látásproblémával rendelkezik a páciens, annak javítására szintén nem alkalmasak a kész szemüvegek.
Az éleslátás egy olyan életminőséget befolyásoló szükséglet, melynek köszönhetően sikeresebbek lehetünk a munka, a sport vagy tanulmányaik
során, röviden teljesebb életet élhetünk.
Mit tegyünk, tehetünk, hogy óvjuk szemünk világát?
- Lehetőleg évente járjunk kontroll vizsgálatra. Kontaktlencse viselőknek ez
különösen fontos, mondhatni kötelező!
A szemész mást is észrevesz, nem csupán a látás romlását. Ha rendszeresen
ellenőriztetjük a szemünket, megállapítható az esetleges szürke hályog, zöld
hályog, illetve diabétesz és magas vérnyomás is.
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Munka közben, ha ez számítógép előtt történik, álljunk meg óránként, nyújtsuk meg nyakunkat, vállunkat, és pihentessük a szemet! Fontos a megfelelő
világítás, a monitor helyes elhelyezkedése, megfelelő korrekciójú szemüveg
használata.
Napfénynél, napozásnál mindig használjunk jó minőségű, UV szűrős napszemüveget!
Ha hamar elfárad, bevörösödik, kiszárad a szem, használjunk szemcseppet!
Minden károsítja a szemet, ami lassítja a vérkeringést, ilyen például a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás. A füst irritálhatja a szemet, ha nem
tudjuk elkerülni a füstöt, öblítsük gyakran a szemünket és használjunk szemcseppet.
A szakemberek elsősorban az A-vitamin, a króm, a lutein és a cink jótékony
hatását emelik ki. Ezek mind friss, leveles zöldségekben, kelben, spenótban
találhatók meg, de fontos a c vitamin és a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás is.
A szem a legfontosabb érzékszervünk, ugyanis a külvilágból származó információk mintegy 60-80 százaléka ezen keresztül jut el az agyunkhoz.
Ezért is nagyon fontos hogy vigyázzunk rá!
(Horváth G.)

Bon jour, Mama Jour!
Az október elsején megtartott próbanapot követően másodikán nyitott
meg hivatalosan is Veresegyház legújabb, kismamáknak és kisgyermekeknek létrehozott közösségi pontja, a Mama Jour. A megnyitón csak a
pár meghívott vendég számított különlegesnek, egyébként ugyanúgy szeretettel, finom házi süteményekkel, mosollyal, kedvességgel vártak mindenkit, mint ezután bármelyik másik nyitva tartási napon.
Az ötlet, hogy legyen egy olyan hely, „anyaközpont”, ahol a kisgyermekes anyukák a kicsikkel együtt ki tudnak kapcsolódni, foglalkozásokon
tudnak résztvenni, egyáltalán, ki tudnak mozdulni, másfél évvel ezelőtt
született meg. Szirmai Edit, a létesítményt működtető hölgykoszorú egyik
tagja barátnőjük, Bodrogi Lilla nevéhez fűzi a Mama Jour megszületését,
bár ő végül a megvalósításban más elfoglaltsága miatt már nem tudott
részt vállalni. Eleinte 30-40-en, hasonló cipőben járva találkoztak rendszeresen egyikük-másikuk otthonában, megbeszélték az esetleges problémáikat, felhívták egymás figyelmét valami újdonságra, tanultak egymástól, beszélgettek, és a Facebookon kommunikáltak a köztes időben.
Nemrégiben azonban öten közülük úgy döntöttek, hogy magasabb szintre
lépnek, és kibérelték a központnak otthonul szolgáló régi kis épületet a
városban, a Fő úton. Saját maguk festegették, csinosítgatták, elindították az egyesületként való bejegyzést, és összeállították a programokat,
amiket saját maguk bonyolítanak le, lényegében mindenki a saját tudását
osztja meg a többiekkel, legyen az kismamatorna, szülésre felkészítés,
masszázs, baba-mama klub, ökoháztartási tudnivalók.
Reggel kilenctől délután ötig lesz nyitva a központ – teszi még hozzá Edit
– a hét minden napján, hétfőtől péntekig. Szombat délelőttönként a piac
idején is nyitva leszünk, és gyermekfelügyeletet vállalunk, amíg az anyukák bevásárolnak. Lényegében azt szeretnénk, hogy amikor csak szükség
van ránk, megtalálhassanak minket itt, az anyaközpontban.
Az októberi házavatón kedves vendég volt Pásztor Béla Polgármester
Úr, aki köztudottan nagyon ért a gyerekek nyelvén, és büszke rá, hogy
Veresegyházon továbbra is jóval az országos átlag feletti számban születnek gyermekek. Köszöntőjében elsősorban azt emelte ki, milyen szívesen
fogadta az anyák kezdeményezését, főleg azért, mert az ilyen és ehhez
hasonló intézményekre nagy szükség van a városban. A gyerekek felneveléséhez ugyanis segítséget kell kapniuk a családoknak, érezniük kell
a közösség támogatását, és ettől még nagyobb lehet a gyermekvállalási
kedv. A város azért épül, hogy az új generációkat is kiszolgálja majd.
Közös játék a saját kezűleg dekorált helyiségben

Kultúra

A hónap híre
Megszépült a mozi
Szeptemberben jelentős átalakításokon esett
át a Gödöllői Filmszínház belső tere. Megújult a nézőtér, korszerű, ízléses megvilágítást kapott, és a hangtechnika is idomult
a legmodernebb elvárásokhoz. A kisvárosi
mozi októbertől küllemében sem marad el
fővárosi társaitól, a nézők kényelemben, és
magas színvonalon élvezhetik a filmeket.

Új elrendezés, korszerű ledes világítás

Megszépült a belső tér, és ami nem látszik, a vetítővászon és a hangrendszer is a lehető legkorszerűbb lett

A Gödöllői Filmszínház műsora novemberben
1. hét november 5 - 11
15.45
7-8-án 13.45-kor is!
A kis herceg 3D
szinkronizált francia animációs fantasy 108 perc,
Korhatár: 6

A történet főhőse egy kislány, akit édesanyja nagy erőkkel készít fel a felnőtt életre, ám szigorú menetrend
szerint zajló napjaikat megzavarja a furcsa, ám jólelkű szomszéd. A pilóta egy egészen különleges világot
mutat meg kis barátjának, ahol bármi lehetséges. Egy
világot, mellyel sok évvel ezelőtt a kis herceg ismertette
meg őt.

17.45 20.30
007 Spectre – A Fantom visszatér
szinkronizált angol-amerikai akcióthriller 150
perc, Fsz: Daniel Craig, Monica Bellucci, Ralph
Fiennes, Korhatár: 12

A történet ezúttal a korábbi Bond világban már jól ismert terrorcsoport, a Spectre köré fog épülni, így Daniel Craig 007-ese is szembekerülhet a legendás Blofeld
által alapított bűnszervezettel.

2. hét november 12 – 18
15.45 14-15-én 13.45-kor is! 13-án nem vetítjük! Akciós helyár 850 Ft!
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.

13-án 16.30 16-án 18.00 Akciós helyár 850 Ft!
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.

13-án 18.30
Az életmentő – Semmelweis Ignác igaz
története Akciós helyár 400 Ft!
magyar ismeretterjesztő film 52 perc, Rendező:

Katona Zsuzsa, Korhatár: 12

Az anyák megmentőjének viszontagságos, tragikus
élete és munkássága több romantikus játékfilm ihletője volt a XX. században. Tudományos ismeretterjesztő
dokumentumfilm azonban még nem készült róla. Filmünk ezt a hiányt szeretné pótolni, amikor a feltárt és
tudományosan igazolt tények alapján rekonstruálja
Semmelweis korszakalkotó felfedezésének körülményeit, valamint emberi és szakmai meg nem értettségének
és korai tragikus halálának okait.

12-én 15-én 18-án 17.45
Mentőexpedíció 3D Akciós helyár 850 Ft!
szinkronizált amerikai sci-fi 136 perc, Fsz: Matt
Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Rendező:
Ridley Scott, Korhatár: 12

találhatja Bill papát, aki a Fehér Sárkányok tengerét
kutatva tűnt el a Sivatagban.

21.30
Fekete mise
feliratos amerikai krimi 122 perc, Fsz: Johnny
Depp, Benedicth Cumberbatch, Dakota Johnson,
Korhatár: 16

Barátok voltak. John Connolly és James ?Whitey?
Bulger együtt nőttek fel a dél-bostoni utcákon. Mire a
?70-es években újra összefutnak, Connolly az FBI magas rangú tisztje, Whitey pedig az ír maffia főnöke lett.
De a régi kapocs erősebb: amikor az olasz családok
megpróbálják kiszorítani Whiteyt és bandáját a városból, ő megegyezik egykori haverjával, hogy híreket fog
szállítani addigi leggyűlöltebb ellenségeinek. De semmi sem úgy alakul, ahogy tervezték.

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.

16.15 19.00
Az éhezők viadala – A kiválasztott befejező rész 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 136 perc
Fsz: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth
Korhatár: 16

14-én 17-én 17.45
Everest 3D Akciós helyár 850 Ft!
szinkronizált amerikai-angol dráma 121 perc, Fsz:
Robin Wright, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal,
Korhatár:12

4. hét november 26 – december 2

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.

20.15
007 Spectre – A Fantom visszatér
szinkronizált angol-amerikai akcióthriller 150
perc, Fsz: Daniel Craig, Monica Bellucci, Ralph
Fiennes, Korhatár: 12
3. hét

november 19 - 25

14.30
Blinky Bill – A film
szinkronizált ausztrál animációs film 93 perc,
Korhatár: 6

Blinky Bill a legmenőbb és legvagányabb koala az
egész vadonban. A kis kalandor arról álmodozik, hogy
felfedező édesapja nyomdokaiba lépve egyszer majd
elhagyja szülőföldjét, Zöld Völgyet, és bejárja a vadregényes ausztrál vidék különleges teremtményekkel teli
világát. Blinky az egyetlen, aki hisz abban, hogy meg-

13.30
Csak 28-29-én vetítjük!
A kis herceg 3D
szinkronizált francia animációs fantasy 108 perc
, Korhatár: 6

A történet főhőse egy kislány, akit édesanyja nagy erőkkel készít fel a felnőtt életre, ám szigorú menetrend
szerint zajló napjaikat megzavarja a furcsa, ám jólelkű szomszéd. A pilóta egy egészen különleges világot
mutat meg kis barátjának, ahol bármi lehetséges. Egy
világot, mellyel sok évvel ezelőtt a kis herceg ismertette
meg őt.

26-28-30-2-án 15.30 27-29-1-én 18.15
Az éhezők viadala – A kiválasztott befejező rész 3D
szinkronizált amerikai sci-fi akció 136 perc,
Fsz: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth, Korhatár: 16
26-28-30-2-án 18.15, 21.00 27-29-1-én 15.30,
21.00
Kémek hídja
szinkronizált amerikai thriller 142 perc, Fsz: Tom
Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Korhatár: 12

1960. A hidegháború legfagyosabb évében a Szovjetunióban elfogják egy lelőtt U-2-es kémrepülőgép pilótáját. Gary Powers talán örökre fogoly marad. Kétévnyi hiábavaló próbálkozás után a CIA kiszemel egy
ügyvédet, hogy szabadítsa ki a pilótát a vasfüggöny
mögül. James Donovannek Moszkvába kell utaznia,
hogy tárgyalásokat kezdjen az ellenséggel. De a CIA
egészen másfajta feladatok elvégzésére is felkészíti őt.
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Kultúra

IDŐSEK NAPJA ÉS MÚZSÁK
VÁCKISÚJFALUBAN

„NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG!”
„Az egészséges társadalom óvja és védi az időseket, mert tudja, hogy ők az a múlt, amely nélkül nincs jelen és nincs jövő sem. Az egészséges
társadalom kikéri az idősek véleményét és meghallgatja tanácsaikat, mert tudja, hogy tapasztalatuk, bölcsességük megoldást jelent a problémák
zömére. Az egészséges társadalom tiszteli, és további aktivitásra bátorítja az időseket, mert tudja,
hogy ők nem felesleges eltartottak, de hasznos,
éltető tagjai minden közösségnek.” – kezdte Idősek napi köszöntőjét dr. Sajó Gyula polgármester.
Az üdvözlő szavak és virágok után tartalmas és
látványos műsorral kedveskedett Paor Lilla előadóművész, Csépány Tamás zongoraművész és
a Gróf Gréta–Jóföldi Balázs operettisták alkotta
csapat a megjelenteknek. A művészek – a jelenlevők hangos tetszésnyilvánítása mellett - még a
polgármestert is bevonták énekes-táncos produkciójukba, melynek végén mindenki önfeledten
énekelte az örökzöld igazságot: Nem csak a húszéveseké a világ! A bensőséges hangulatú rendezvényt vendéglátás zárta – meglepetés tortákkal.

A MÚZSÁK ÖLELÉSÉBEN IMMÁR NEGYEDSZER
Egyedülálló kulturális ünnepre kerül sor Váckisújfalun minden év októberében, amikor képzőművészek, költők és zenészek randevúznak
egymással és egy térben alkotva hoznak létre
vadonatúj műveket. Az „ölelés” immár Pécstől
Dányig, Sződligettől Veresegyházon át Budapestig fogja át e művészeket és a művészetek rajongóit. „A tehetségnek és a közös alkotásnak olyan
– szinte tapintható – aurája borítja be ilyenkor a
közösségi klubot, amelyet elmondani nem, csak
helyben érezni lehet.” – mondta el lapunknak dr.
Sajó Gyula polgármester úr. A teremtés természetesen vidáman zajlik, résztvevők „hasznos”
tanácsokkal „segítik” egymást, folyamatosak az
ugratások, a nevetés. Idén zenei egyesülésre is
sorkerült, a Béchame mucho és a Maros OttóKaracs Erika duó Karamucho projekt-név alatt
próbált össze és adott elő együtt még soha nem
játszott dalokat. A találkozó végén felolvasásra
illetve bemutatásra kerülnek a művek, új barátok
cserélnek e-mail címeket és telefonszámokat, s a
résztvevők egy hangulatos este élményével szívükben indulnak haza.

HIRDETÉS
Váckisújfalun, csendes, természeti környezetben
háromszoba összkomfortos, (72 m²)felújított önkormányzati bérlakás, beépített konyhabútorral
és gépekkel, kandallóval kiadó. Érdeklődni az
igazgatas@vackisujfalu.hu, vagy a 28/488-448
elérhetőségeken lehet.
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A Gödöllői Angol-Magyar Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola
felvételt hirdet a nyolcadikosoknak
a következő 2016/2017. tanévre.

Tájékoztató honlapunkon: www.ceasinst.co.uk
Megfelelő jelentkező esetén külön

ISKOLABUSZT

indítunk a bejáróknak!!!
Érdeklődni: ceasiskola@gmail.com
Tel: 28-430-177

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
Kisvakond Óvoda – 2185 Váckisújfalu, Kossuth L. u. 23. intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakörének betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
A vezetői megbízás határozott időre,
2016. január 01–jétől 2021. augusztus 08-ig szól.
pályázati feltételek:
főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség
közoktatás-vezetői szakvizsga
legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat
büntetlen előélet és cselekvőképesség
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabados Adrienn jegyző
nyújt a 06/70-371-8566-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a mellékletekkel postai úton Váckisújfalu község Önkormányzat
Képviselő-testületnek címezve a 2185 Váckisújfalu, Petőfi S. u. 13. címre, vagy
elektronikus úton a jegyzo@vackisujfalu.hu címre kell megküldeni.
Kérjük a borítékon feltüntetni: intézményvezetői pályázat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 17.
A részletes pályázati kiírás a kozigallas.gov.hu honlapon olvasható.

APRÓHIRDETÉS
Állás
Gyakorlott ingatlanközvetítő
referensek jelentkezését várjuk
(OKJ előny),
érdeklődő kezdőket megfelelés esetén
betanítunk
Jelentkezés: 9 – 11 óra között a
+36-20-9446205-ös telefonszámon.
•
Építőipari cég keres állandó munkára,
gyakorlattal rendelkező segédmunkást
Veresegyházról vagy környékéről.
Tel.: 06-30/964-3077
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Hulladékgyűjtési rend - November
DÁTUM
2
9
16
23
30

CSOMÁD

CSÖRÖG

HÉTFŐ

KEDD

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
3
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
10
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
17
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
24
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

ERDŐKERTES
DÁTUM
4
11
18
25

SZERDA

VÁCRÁTÓT - ŐRBOTTYÁN
ÜDÜLŐTERÜLET

DÁTUM
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
2
KOMMUNÁLIS ZÖLD
9
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
16
KOMMUNÁLIS ZÖLD
23
30

ŐRBOTTYÁN

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

CSÜTÖRTÖK

Vargabetű Könyvesbolt

VERESEGYHÁZ

HÉTFŐ

DÁTUM
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
2
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
9
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
16
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
23
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
30

VÁCDUKA

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

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

VÁCEGRES

CSÜTÖRTÖK

DÁTUM
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
4
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
11
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
18
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
25

Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat
mellett kotta, újság, papír-írószer és antikvár
könyvek széles választékával várjuk
vásárlóinkat.
veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!
pl: Horváth lajos, Horváth Ferenc, vank
erzsébet, Baranyó Csaba, Arthur C. moor,
ozsvár Zsanett, tatár sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!
elérhet minket telefonon, emailben, a
Facebookon, a weboldalunkon és természetesen
személyesen várjuk üzletünkben!

SZERDA
KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

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

MAGÁN
A MISSZIÓBAN

Akár

égé
hétv

n is!

Rendelés: hétfőn 18.00- 20.00
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

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!

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:
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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

új!


Az első konzultáció ingyenes !

Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA
Bejelentkezés 06 70 225 2565

www.drmakkos.com

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

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

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

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

•
Kacsur Annamária (veresegyház és környéke)

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

•

GOOD DENT

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

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

Színesen
„FARKASOKKAL KOCOGÓ” -

SPORTNAP A MEDVEOTTHONBAN!
A Medveotthont mindenki ismeri. Évek óta
járnak oda fiatalok, idősebbek, nemcsak
a kistérségből, hanem az ország távoli részéből. Ismerik Istvánt és Dórit is, akik a
farkasokkal foglalkoznak elsősorban. Az
izgalmas, szórak oztató és tanulságos látványetetések egyre többeket vonzanak ebbe
a különleges, az RSPCA által is támogatott,
medve mentésből felcseperedett állatkertbe.
De még nem mindenki tudja, hogy új gondolatok, új tervek érlelődnek, melynek látható bizonyítéka egyelőre az augusztusban
megnyílt Kis Állatsimogató, más néven a
BarátkoZoo! Bankó László, a májusban létrejött intézmény vezetője fontosnak tartja,
hogy a megközelíthetetlen és talán éppen
vadságukban vonzó nagy állatok mellé
olyan kedvenceink kerüljenek, akiknek bátran közelébe léphetünk, talán meg is érinthetjük őket. A ketrecek, kerítések helyett
vegyük föl a kapcsolatot állat társainkkal
közvetlenül, kínáljuk őket zoo csemegével,
tanuljunk meg a nyelvükön „beszélni” és
engedjük őket szabadon mozogni, ahogy
mindannyiunk örömére teszik!
Az új gondolatok egyike az is, hogy egészüljenek ki az állatos rendezvények más, eddig
ismeretlen közösségeket is a helyszínre
csábító programokkal. Így született a sportnap gondolata. A világszerte jeles napként
számon tartott állatünnep, Szent Ferenc ünnepe lesz a jövőben is a hagyományt teremtő megmozdulás napja. Hiszen állat barátainktól oly sokat tanulhatunk!
Jobban futnak, ugranak, repülnek nálunk,
de hatékonyabban pihennek és tökéletesen
koncentrálnak is! Itt az idő,” farkasszemet”
nézhetünk példaképeinkkel!
Október 4.-én, az időjárás is kegyes volt a
futni, játszani, szórakozni indulókhoz! A
Smaragd Sportegyesület (Leszák Melinda
elnökletével) és a Veresi futókör Erős Istvánnék segítségével rajtoltak a friss levegőn, puha talajon, árnyas fák alatt mozogni
vágyók. Több kategóriában mérhették össze
erejüket kicsik és nagyok, fiúk és lányok, valamint természetesen a család nélkülözhetetlen kutya tagjai! A kutyás futás - Leszák
Melinda szerint is – egyre népszerűbbé
válik, hiszen a kutya „húz” minket, a szó
szoros értelmében is és persze lélektani segítséget is ad az erők összpontosításához,
kedvet és örömöt a mozgáshoz. Nem kötelező nyűg többé, hogy a „kutyát le kell vinni”,
gazdi és kutya együtt sportolhat végre! A

Startol az ifjúsági mezőny

veresegyházi illetőségű Smaragd SE
egyébként a kutyás
sportok garmadával
várja az érdeklődőket, a klasszikusnak
számító agility-től
kezdve sok minden
egyébig.
Ne gondolják, hogy
csak az élvonal Szerzőnk, Czigány
sportolói jelentek Ildikó, ezúttal a színmeg! Azzal a meg- padon
nyugtató érzéssel
próbálkozhatott bárki, hogy a közösség segíti, bíztatja
őt, a kutyákat pedig
mindenki
szereti!
Köztük sem csak a
kiállítás győztesek
léptek dobogóra,
hanem - nagy örömünkre - jó néhány
menhelyről elhozott, befogadott kutyus is rajtolt és a
rövidebb lábúak is
boldogan igyekez- A futó és a farkasok
tek a cél felé!
Ahol persze vízzel és - a gazdikra gondolva
- szőlőcukorkával várták őket. Mindeközben
a család többi tagjának sem kellett unatkoznia, hiszen a színpadon zenés produkciókkal, játékkal szórakoztatták a „piknikelő”,
padokon napozó közönséget. Fellépett Vankó István, az örök vidám és bölcs mesemondó Pásztor Ildikóval, a Zamárdi Gyümölcsök
elnevezésű, egy nyári tábor emlékét felelevenítő színjátszó kör, a gödöllői Petőfi Sándor általános iskola állat kedvelő tanulói,
Walter Bianka énekelt kislányos arca mellé
felnőtt, komoly hanggal, a műsort pedig egy
igazi „sztár”, Király L. Norbi zárta. Megtisztelte jelenlétével és a sportverseny díjainak
átadásával Pásztor Béla polgármester úr, valamint Eperjesi Tamás a Herman Ottó Intézet
igazgatója is mindannyiunk Medveotthonát.
Vendége volt a rendezvénynek a veresegyházi Shito Ryu karate egyesület, akik a zöld
füvön, suhogó fehér ruhában, jó néhány
fekete övessel tartottak bemutatót. Lám,
még egy sport, amit családok is űzhetnek!
Gyakran előfordul, hogy a kisgyermek vonzza oda apát, anyát is, együtt karatézik a család! A nagy karate mesterek gyakran hetven,
nyolcvan évesen sem mondanak le a mozgás korukhoz illő megvalósításáról, így valóban család- és közösség építő sport lehet
a karate.
A színpadon fejtörő is volt - „Játék és tudomány 10 percben” - állati rekorderek,
valamint a sport és egészség kérdéseit
kóstolgatták a játékosok és persze a jelen
lévő közönség. Így találkozott ezen a napon

Farkasszem a lámával
zene, tudomány, sport és persze az állatok
szeretete.
Ez is a célja, távolabbi terve a Medveotthonnak. Pihenésre, igényes szórakozásra,
egészségünk, vidámságunk megőrzését célzandó, a legkülönbözőbb rendezvényeknek,
programoknak otthont adó hely „életpark”
létrehozása. Az állatok megismerése, viselkedésüknek, szokásaiknak megfigyelése
minket is önismeretre, önkontrollra tanít. A
velük való foglalatosság visszahat az emberi
lélekre is. „A kutya megszelídíti az embert”.
A farkasokat sem mi „szelídítjük”, hanem ők
tanítanak minket, bármi történjék is…
Most épp kocogtunk velük, értük! Egész
évben várnak mindenkit! Legközelebb találkozzunk velük október 24.-én, szombaton,
amikor névadó ünnepség lesz a Kis Állatsimogatóban! „A HÁROM KISMALAC nevet
keres”közönség igazi kedvencei, a kézhez
szokott, barátságosan röfögő minnesota-i
törpemalacok várják a szavazatokat és ezen
a napon lesz a Fővárosi Állatkertből a Medveotthonba költözött. Családi Vetélkedő
és Felfedező Játék első bemutatkozása is!
Kézműves foglalkozás,táncház, arcfestés és
sok-sok mese is várja a családokat a „Szalmabála színház védett területén. Ott, ahol
állatok és emberek a legjobban érezhetik
magukat
Cy
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Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
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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
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a Szada és
a Veres Centerbe

Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, illetve emailben, önéletrajzzal
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Minden lakásban otthon

Képáruház
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Igényes vászonképek otthonra
Ajándékba | Irodába | Montázs családi fotókról

A hónap híre
Megszépült a gyógyszertár
Szeptemberben új berendezést kapott a
patinás Szent Erzsébet Gyógyszertár
Veresegyházon. Az új, ízléses és modern
kiszolgálótér az itt dolgozók és a vevők
számára is jobb közérzetet és nagyobb
kényelmet biztosít.
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MÉG KÉT LAPSZÁMuNK JELENIK MEG
KARÁCSONYIG.... ÖN SE MARADJON
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