KAPCSOLÓDJON HOZZÁNK MEGÚJULT FACEBOOK OLDALUNKON, HOGY EGYÜTT NAPRAKÉSZEK LEGYÜNK!

kisterseg.veresegyhazi

ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a véleményét.

g

XI. évfolyam 6. szám

2016. június

Márka szénsavas
üdítőital
málna, meggy,
narancs, szőlő,
2 l, 90 Ft/l

Magnum jégkrémek
több ízben,
88 ml – 120 ml,
3325 Ft/l
– 4534 Ft/l

Ementáli jellegű
sajt
A kép illusztráció!

Csirkemell *

csontos, lédig, előhűtött A kép illusztráció!

MERTMERT
AZ OTTHONOM
ÉN VAGYOK
AZ OTTHONOM
ÉN VAGYOK

EL ADÓ

Fót, Móricz Zs. u. 16.

Fót központjában 4 szobás étkezőkonyhás 170 nm-es emeletes családi
ház 751 nm-es telek.
Irányár:35.9 M
Erdőkertesen jó közlekedés mellett
felújított állapotban 70 nm-es
• Légy nyitott az új felé!
családiház 758 nm-es telek 1 + 1
• Akarj tanulni és segíteni másoknak!
félszoba étkező - nappali nagy terasz.
• Akarj dolgozni!
• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
Irányár:18 M
hogy meg tudod csinálni!
Ami fontos:

SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!

Telefonszám: 06704543813

Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

SZERETNÉL MEGBECSÜLT LENNI?
SOK EMBERNEK SEGÍTENI?
AKKOR NÁLUNK MEGTALÁLOD
A HELYED.

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

Kiemelkedő jövedelemre tehetsz szert .
Nem kell mást tenned mint odaﬁgyelni embertársaid igényeire.
*az év
munkanapján.
Én
5minden
éveegyes
kezdtem
az ingatlanértékesítést 4 kisgyerekkel.
Ami nekem fontos volt, hogy meg tudjak adni nekik mindent
amire szükségük van.
A kötetlen munkaidő lehetővé tette,
hogy minden programjukon részt tudtam venni anyaként.
Értük tudtam menni és el is tudtam őket
vinni mindenhova.
Ha te is szeretnél karriert építeni, gyere
Ami fontos:
• Légy nyitott az új felé!
hozzánk és tanuld meg a szakmát.
• Akarj tanulni és segíteni másoknak!Jelenleg Franchise partnerként dolgozom
• Akarj dolgozni!
a Fóti Otthon Centrum Ingatlaniroda
• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
Fót irodában.
hogy meg tudod csinálni!
SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT! Légy sikeres te is!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!
Szerencsi
Éva - irodavezető Ha érdekel,hogy élhetsz jobban mint az
Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
átlag, önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu
Előny, ha van autód
jogosítványod,
de nem elvárás.
Tel.:és06
70 4543818
email címre várom.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak
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és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

Várjuk kedves
ügyfeleinket
Fót, Veresegyház,
Dunakeszi és környékérõl
Hétfõtõl péntekig
9-18 óra között

MERT AZ OTTHONOM ÉN VAGYOK

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

*az év minden egyes munkanapján.

FELEZO_VISUAL_70X100.indd 1

2016.04.08. 11:16

Június 18-19. volt az a hétvége,
amikor a babakocsikban nemcsak
gyerekeket, hanem játék mackókat
is gyakran találtunk a veresegyházi Medveotthon és Élményporta
szünidő nyitó rendezvényén. A két
napos fesztivál, melyen lapunk a
10., a sztárfellépő Z’zi Labor pedig
30. születésnapját ünnepelte, remek ráhangolódás volt a vakáció
előttünk álló heteire.
A nyári szabadságnak azonban
árnyoldalai is vannak, a gyerekekre fokozottan kell ﬁgyelnünk, erre
hívjuk fel a családok ﬁgyelmét júniusi lapszámunkban.

A hónap témája

Hogy senki se menjen
világgá….
Kistérségi oldal
Az Unió helyett egyelőre az
állam segíti Pest megyét
A hónap híre
Nagy változások
a köznevelésben
Környezetvédelem
Leállhat a szemétszállítás a
térség településein

2016.04.08. 11:16

HONLAPUNK:

www.vkisterseg.hu

A hónap híre
ménye.
Csomád fejlődését Tuzson Bence, államtitkár, országgyűlési képviselő példa értékűnek nevezte felszólalásában a
magyar falvak számára. Kiemelte, hogy
ez a település képes volt megújulni,
megújítani a lakosságát, és a ﬁatalok is
lehetőséget találnak itt. Sokat tesznek a
községért, így jöhetett létre az új óvoda, iskola, sportközpont, és legutóbb az
egészségház, melynek megvalósítása
komoly lépés a településen élők egészségének javítása irányába. Ennek kapcsán szót ejtett a Kormány legutóbbi
döntéseiről az egészségügyi dolgozók
béremelésére, és egy budapesti szuperkórház építésére vonatkozóan.

Elkészült az új egészségház
Csomádon június 10-én adták át a község lakóinak az új egészségházat, amely
a polgármesteri hivatal mögött, az óvodával és az iskolával egy vonalban kirajzolódó modern településközpont legújabb eleme.
Az átadás helyszínére igyekezve leginkább az tűnt fel, hogy mennyire nem
hiányzik a régi, szinte már romos épület,
ahol korábban az orvosi rendelők kaptak helyet, és milyen jól illik már az új,
szemre is modern intézmény a község

Éles szemmel megvzsgáltuk a jól felszerelt
rendelőket is

Az egészségház harmonikusan illeszkedik
az óvoda és az iskola épületéhez - alakul a
település központja
Az épület bejárása közben Tuzson Bence
országgyűlési képviselő, Klement János
polgármester, és Sipos Zsuzsa kistérségi
referens

utóbbi években kialakított arculatához.
Ezúttal is szép számban összegyűltek a
helybéliek, hogy együtt örüljenek az új
létesítménynek, és az elsők között bejárhassák, megismerhessék.
Klement János polgármester avató beszédében hangsúlyozta, hogy milyen
örömmel és büszkeséggel adja át az
egészségházat, ami már valóban minden
igényt kielégít. A földszintjén 2 felnőtt
háziorvosi és egy gyerekorvosi rendelő,
védőnői helyiség és kiszolgáló egységei
kaptak helyet, egy ﬁókgyógyszertárral,
és átmenetileg a községi postahivatallal
kiegészülve. A tetőtérben két nagyobb
méretű szolgálati lakást alakítottak ki,
ám hamarosan a polgármesteri hivatal
helyezi át oda ideiglenes működését.
Hogy miért? Nos, mert az egészségköz-

A belső udvar dísze a csomádi
gyerekekről készült

pont megépítése a kialakulóban lévő
faluközpont megvalósításának csupán
az első üteme, melyet hamarosan az új
polgármesteri hivatal kialakítása követ
majd. Ismerve a csomádi eltökéltséget,
a beruházás aligha várat magára sokáig!
Az egészségház is szinte önerőből
épült, összesen 170 millió forint ráfordításával, melyből 20 millió forintot tett
ki az állami kompenzációs összeg, amit
az adósságkonszolidálásban nem érintett (vagyis átvállalható adóssággal nem
rendelkező) településeknek juttattak az
elmúlt évben. „Ezzel jutalmaztak minket,
amiért nem vettünk fel hiteleket.” – magyarázta a polgármester, de büszkén
felsorolta, milyen valódi elismeréseket
kapott a község az itt folyó fejlesztésért. Annak idején lapunk is közzétette,
hogy a csomádi óvoda megyei építészeti nívódíjat kapott, pár hete pedig átvehették a Falumegújításért 2015 Díjat,
Pest megyéből egyedüliként, 13 másik
településsel együtt az országból, illetve
elnyerték a Magyar Építész Szövetség
különdíját is falumegújító tevékenységükért. A relikviákat büszkén mutatta be
a polgármester, és vehette szemügyre
minden megjelent érdeklődő, annál is
inkább, mert méltán érezhetik magukénak az elismeréseket. Mint Klement
János kiemelte, mindaz, ami a faluban
megvalósul, a képviselő-testület és a
lakóközösség közös munkájának ered-

CBA Bevásárlóház

Oklevelek, elismerések

Megemlítve a községnek juttatott 20 milliós kompenzációs összeget, ami hozzájárult az egészségház-beruházás sikeréhez, személyes ígéretet tett rá, hogy
hasonló állami segítségre Csomád mindenkor számíthat.
A beszédeket követően csomádi óvodások és kisiskolások kedveskedtek rövid műsorral a vendégeknek, majd sor
került az ünnepélyes szalagátvágásra,
és egy rövid bejárás erejéig mindenki
megtekinthette az létesítmény összes
zegzugát. Csak elégedett megjegyzések hallhattunk a szép, modern, valóban
minden igénynek megfelelő egészségház belsejét szemrevételezve. Végül a
hangulatos belső udvaron, ﬁnom szendvicsek és üdítők társaságában, kedves
ismerősökkel körülvéve jó volt megvitatni, miért is jó csomádinak lenni…

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Veres Center

Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

CBA Cent

Erdőkertes, Béke u. 2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Szada Center

Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

KOMOLY FEJLESZTÉSI ÖSSZEGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK IS
Nyolcvan milliárd forintot kap hat részletben
Pest megye az államtól, fejlesztési célokra. Az
összegből kiemelt pályázatok várhatók gazdaságélénkítő és turisztikai programokra, illetve önkormányzati fejlesztésekre.
Ebben az évben kétmilliárd, jövőre 14 milliárd,
aztán 2021-ig évente 16 milliárd forint állami fejlesztési pénz érkezik a megyébe, ami elsősorban
annak köszönhető, hogy a jelenleg még érvényben lévő régiós felosztás alapján a Budapesttel
együtt Közép-magyarországi Régiót alkotó Pest
megye ebben a pályázati ciklusban alig juthat
uniós forrásokhoz.
Az Unió ugyanis az EU egy főre eső átlagos GDPjéhez viszonyítva sorolja fejlettségi kategóriákba
a régiókat. S mivel Budapesten magas az egy főre
eső GDP, ez felhúzza az egész régió átlagát, a jó-

Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA

val fejletlenebb Pest megye ezért sokkal kevesebb
fejlesztési pénzhez jut. A megye ezért az év elején
sokadszor is a különválás mellett döntött, amit a
Kormány is támogat, de csak 2021-től pályázhat
önálló régióként az uniós fejlesztési pénzekre, a
jelenlegi ciklusban még támogatás nélkül maradna az állami beavatkozás nélkül.

2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

A támogatás kiesése miatti állami kompenzáció
felhasználására településenként feltérképezték a
gazdaságfejlesztési és z önkormányzati feladatokat, és a pályázatok ezek alapján írják ki. Elsősorban a helyben működő kis-és középvállalkozások
fejlesztése a cél, de lesznek majd pályázatok az
önkormányzatoknak is: például óvodák és iskolák korszerűsítésére, utak, orvosi rendelők építésére és fejlesztésére. A pályázatoknál különösen
ügyelnek majd a leszakadó térségek felzárkóztatására.

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI
KÖZPONT

A hónap híre
Nagy változások a köznevelésben
Több ponton változott júniusban a köznevelési törvény, melynek értelmében sor kerül az iskolák
államosítására – mind a fenntartó, mind a működtető az állam lesz -, függetlenül attól, hogy az adott
település vállalja-e az iskolája működtetését.
További változás, hogy az állami intézményfenntartó - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KLIK) – helyébe önálló költségvetési szervekként működő tankerületi központok lépnek. A vonatkozó kormányrendelet értelmében 59 tankerület lesz, ebből Budapesten 9 működik majd. Ezek
szervezeti egységeiként működnek tovább az OM-azonosítóval és keretgazdálkodással rendelkező
jogi személyekként az egyes állami fenntartású köznevelési intézmények. A vagyonkezelői jog az
illetékes tankerületi központhoz kerül az érintett épületeknél.
A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője költségvetésének keretei között gazdálkodási, továbbá - a kinevezés és felmentés kivételével - munkáltatói jogokkal rendelkezik. A tankerületi központok és az oktatásért felelős miniszter közötti szint egy “középirányító”
szervezet, az oktatási központ lesz.
Érdekesség, hogy a gödöllői járás intézményei a dunakeszi tankerülethez tartoznak majd, ahogyan
a váci és aszódi járás iskolái is. Ez a változás a Kistérség minden oktatási intézményére vonatkozik.
A törvénymódosítás egyébként lehetővé teszi a pedagógusok differenciált béremelését is, a központi
költségvetés adta keretek figyelembevételével, szigorú feltételekkel.

Pályázatok

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

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

Pályázat kutatásra, újításra
A közép-magyarországi innovatív vállalkozások ösztönzésére 21 milliárd forintnyi hazai forrásra írt
ki pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI).
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított hazai forrásból a Vállalati KFI
16 pályázat keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok egyaránt 80
és 500 millió forint közötti összeget nyerhetnek kutatás-fejlesztés és innováció finanszírozására,
prototípus létrehozására. A május 31-én kiírt felhívás keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal olyan projekteket támogat, amelyek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott ágazati prioritások valamelyikéhez illeszkednek.
A pályázók kísérleti fejlesztéshez, ipari kutatáshoz, a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenységhez, eszközök beszerzéséhez, a projekthez szükséges épület építéséhez, korszerűsítéséhez, bővítéséhez, kiállításon vagy vásáron való részvételhez kaphatnak támogatást. A pályázóknak vállalniuk
kell, hogy a támogatott K+F+I tevékenység eredményeként új tudományos és fejlesztési eredmények, szellemi alkotások születnek, új K+F munkahelyek létesülnek, és új termék, technológia vagy
prototípus jön létre.
A pályázatok benyújtása a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. A
beérkezett projektjavaslatok értékelése szakaszos elbírálással történik, az első benyújtási szakasz
határideje 2016. augusztus 17.

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
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Gazdaság
KÖZÉPPONTBAN A FOCI ÉS A NYÁR!
Június eleje a CBA Szada Center megnyitásának 9. évfordulójáról szólt a
térségi üzletláncban – egy vidám fotó erejéig vissza is tértünk az alkalomra,
amikor napokon át ezúttal is minden a vásárlókról szólt a felfrissített, átrendezett üzletben. Akik arra jártak, rendkívüli akcióknak, ételkóstolásoknak,
bemutatóknak, apró ajándékoknak örülhettek a Center jóvoltából.
A hónap végén még nagyobb esemény köré csoportosulnak a kedvezmények: a magyar csapat számára eddig szép sikereket hozó futball Európa
Bajnokság áll az érdeklődés középpontjában.
Tudva, hogy a mi a fontos a szurkoláshoz, és mennyire kevés idejük van
az embereknek sokszor, hogy felkészüljenek az esti meccsnézésre, a térségi
boltok mindegyikében kialakítottak egy kis EB-szigetet, ahonnét a focinézés
legfontosabb kellékei pillanatok alatt a kosárba kerülhetnek. Természetesen
minden, ami itt található, lényegesen kedvezőbb áron vásárolható meg ebben az időszakban. Nemcsak
kellemes bor, chipsek, sörök,
rágcsálnivalók állnak a focirajongók rendelkezésére,
hanem futball labdák is, és
egyéb kellékek, amik igazi
élménnyé teheti a szurkolást.
A futball körül forog ugyan
a világ ebben a hónapban,
de azt is észre kell vennünk,
hogy ha rapszodikusan is,
Akcióban a szurkoláshoz is fontos borok
de megérkezett az igazi meleg nyár! Bármikor összehozhatunk egy kerti partit, főzhetünk, süthetünk a
szabadban, hiszen az sokkal hangulatosabb mindenkinek. A CBA boltokban
jelentős árkedvezménnyel vehetünk még szinte bármilyen szezonális terméket: a grillezéshez kiváló tarjafilé kilója csak 1199 Ft, a pácolt tarja és csirkemell 1899 Ft/kg, a Kentucky ízesítésű csirkeszárny pedig alig 899 Ft/kg.

Közélet

Évfordulós meglepetés a Szada
Center vásárlóinak

A fűszerezett húsok mellett természetesen különféle ízesítésű grillkolbászok
és grillezni való sajtok is kaphatók. Ahogy befelé haladunk a nyárba, egyre
több zöldség és gyümölcs kelleti magát a polcokon, és az áraik is egyre csökkennek. Június végén igaz, még Görögországból érkezik a görögdinnye, de
már nagyon kedvező áron kínálják, és lényegében napról napra olcsóbb lesz.
Ha nyár, akkor természetesen fagyi, minden mennyiségben! Az üzletekben
jégkrémek, a grillbárokban rendes, gombócos fagyi formájában…. A grillekben a fagyi szintén akciós áron kapható, így a bevásárlás összeköthető akár
egy kellemes családi fagyizással is, és a gyerekek is jobban rávehetők így az
együttműködésre.

JAVUL A KÖZBIZTONSÁG, DE TÖBB A BALESET

Csökkent a bűncselekmények száma a tavalyi évben a korábbi adatokhoz
viszonyítva – ez derült ki a Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolójából,
melyet június 1-jén terjesztettek a veresegyházi képviselő-testület elé. A városban több civil szervezet működik a rend biztosítása és a biztonságérzet
fokozása érdekében: a polgárőrség mellett létrejött a városőrség, a mezőőrség is, az utcákon, tereken őrködik a közterület-felügyelet, míg a drogok
ellen a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lép fel kellő szakértelemmel.
Míg 2011-ben 139 ismert bűncselekmény történt közterületen Veresegyházon, tavaly már csak 53 esetről szereztek tudomást a rendőrök, és csökkenés
figyelhető meg a lopások, lakásbetörések, a rablások és gépkocsi lopások
számában is. A Veresegyházi Rendőrőrs, melynek illetékességi területéhez a
városon kívül Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres és Szada is hozzátartozik,
2015-ben 512 bűncselekményben járt el, a legtöbb esetben lopásról szólt a
bejelentés.
A számok már nem ennyire kedvezőek a közúti baleseteket tekintve. Sajnos,
a Gödöllői Rk. területén az elmúlt évben több baleset történt, mint korábban: a súlyos balesetek száma a 2014. év adataihoz képest 4,8 %-kal, míg a
könnyű sérüléses balesetek száma 23,3 %-kal emelkedett. A legtöbb esetben
az elsőbbség meg nem adása, a sebesség nem megfelelő alkalmazása (gyorshajtás), valamint a kanyarodási szabályok megszegése vezetett ütközéshez.
Az összes személyi sérüléses balesetből (229) 20 esetben okozott balesetet
ittas járművezető. A tendenciának megfelelően a bírságok száma és összege
is megnőtt az elmúlt évben, 113,1 %-kal róttak ki több bírságot a szabályszegőkre, mint az előző évben.
A rendőrkapitányság nemcsak a különböző törvényellenes cselekmények és
közúti szabályszegések felderítésére és bírságolására fordít figyelmet, hanem a megelőzésre is.
Különösen jónak értékelt együttműködésben teszik ezt a területükön található oktatási intézményekkel, ahol iskolai előadásokat is tartanak a legfontosabb témákról.
103 alkalommal hívták fel a figyelmet többek között az iskolai erőszak, drog,
internet veszélyeire, a bűncselekmények felismerésére, és ha szükség volt rá
személyesen is elbeszélgettek veszélyeztetett gyerekekkel. Fontos lépéseket
tettek a droghasználat megelőzésére, és az időskorúak körében arra is, hogy
az áldozattá válást elkerüljék.
2015 évben részt vettek munkatársaik Veresegyházon a kistérségi időskorúaknak tartott rendezvényen, illetve több olyan alkalmon is, ahol lehetőség
nyílt a személyes elbeszélgetésekre. A beszélgetés alkalmával felhívták a
figyelmet a trükkös lopások módszereire, az időskorúakat érintő erőszakos
bűncselekmények módszereire illetve az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésének megelőzésére.
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Egy csokorban minden, ami
a meccsnézéshez kell, és az
árak is sikerre számíthatnak

Partnerségben a polgárőrséggel
A Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén 21 együttműködési
megállapodással rendelkező polgárőr egyesület folytat közbiztonsági tevékenységet, rendszeresen közös járőrszolgálatot ellátva a rendőrökkel. Jelenlétük azért is fontos, mert így növelni tudják a közterületen lévő reagáló
egységek számát illetve adott esetekben a közös szolgálattal lehet biztosítani, hogy a járőr pár a vonatkozó norma szerint tudja feladatát ellátni. Ezen
felül a polgárőrök jelentős számban közreműködtek a különféle akciókban,
rendezvények rendőri biztosításában, valamint az év végi ünnepekkel kapcsolatban kiadott feladatok végrehajtásában is.
A közös szolgálatokon kívül a polgárőr egyesületek tagjai önállóan is folytatnak járőr tevékenységet: a térségközpontban 21 polgárőr teljesít aktív
szolgálatot.
Míg polgárőrség a Kistérség csaknem minden településén működik, és helyismeretével fontos szerepet játszik a bűncselekmények megakadályozásában és megelőzésében, Veresegyházon egy másik szervezet, a Városőrség is
eredményesen csatlakozik a rendfenntartók munkájához.
A 10 fővel működő, a GAMESZ hatáskörébe tartozó csoport az elmúlt évben is rendszeresen részt vett a városi, illetve igény esetén a városban szervezett egyéb, nagyobb létszámot megmozgató és biztosítást igénylő rendezvények lebonyolításában.
A városi rendőrőrssel, a polgárőrséggel és a közterület-felügyelettel folyamatosan együttműködve a Városőrség képes folyamatosan felügyelni a közterületen zajló eseményeket, és elősegíteni a beavatkozást, akár közlekedési
problémáról, akár drogok elleni intézkedésről van szó.
Együttesen a drogok ellen
A Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az elmúlt évben is folytatta a felvilágosító, megelőző tevékenységben való szerepvállalást. Folyamatosan támogatta, segítette a Köz-pont Ifjúsági ház munkáját, a Fabriczius
József Általános iskolában előadás tartottak a szülőknek a kábítószer -probléma aktuális helyzetéről, és a szülők, valamint az iskola kiemelt szerepéről.
A VKEF egyelőre még nem széleskörűen ismert szervezet, így a lakosok,
gyerekek, a civil szervezetek nem feltétlenül ismerik, és így nem tudnak
segítséget kérni, vagy kapni. A nagyobb ismertség érdekében a szervezet
a közösségi médiát hívta segítségül, hogy tevékenységét bemutassa, és így
mára már 10 ezer emberrel, jórészt a problémával érintett fiatalokkal tartanak kapcsolatot.

A hónap témája
Legyen felhőtlen a szünidő!
A Pest megyei Rendőrkapitányság a vakáció közeledtével az alábbi közleményt juttatta el a sajtóhoz: A nyári vakáció nem csak az örömöt,
gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fogékony” gyermekeknek. A táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy gyermekünk felügyeletét nem tudjuk a biztonságos falak között megoldani, így a szabadban töltött szabadság érzése során csemeténk figyelmetlenebbé, könnyelműbbé válhat. A statisztikák szerint az iskolai szünidőben, főként nyáron, ugrásszerűen megemelkedik a balesetek száma.
Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidő során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondoljuk végig, hogy hol,
milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekekre, s még időben hívjuk fel ezekre és a következményeikre is a figyelmüket.
A szünidő első heteit élve mi most ennél is tovább megyünk: Horváth G. István kollégánk az eltűnt, elcsavargott gyerekek védangyalával,
Incze Zsuzsával beszélgetett arról az ijesztő jelenségről, amitől mindannyian félünk, és a szülői odafigyelésről, felelősségről, ami megelőzheti
a bajt.

CSELLENGÉS ELLEN
A CSALÁD AZ ORVOSSÁG

haverjai megitatnak vele valamit, és felébred egy
hollandiai lakásban. Mint később kiderül, két-három kézen már továbbadták, magyar és holland
futtatók. A kislány a szerencséje, meg talán az IQja miatt menekült meg. Megnézte a villanyszámlát
és a rajta lévő címet, az ott hagyott számítógépen
eljuttatta a szüleinek. Még aznap este kiment érte
a helyi kommandó, civilben és kiszabadították.
És tudod, nem lett belőle riport, többet ér, ha egy
gyerek sorsát megoldjuk, és soha többet nem beszélünk róla. Ez sokkal fontosabb, mint két perc,
tíz perc a műsorban, ami durran, meg nagyot szól,
tudod te is, ez már kereskedelmi tévés gondolatvilág!

„Az Európai Unió tagországai közül arányaiban
Magyarországon veszik el a legtöbb gyermek. „
GyemekFigyelő
„A világgá indult gyerekek többsége néhány nap
alatt előkerül, de évente százan végleg eltűnnek”
HVG
A Csellengők című tv-adás, sorozat kitalálója,
létrehozója, igazán tapasztalt, az ügy iránt elkötelezett beszélgetőtárs: Incze Zsuzsa, a műsor producere.
- Horváth G.István: Itt a tanév vége. Ez akár
veszélyes is lehet…
- Incze Zsuzsa: Eltűnnek a gyerekek, van, aki
szökik, van, aki csak angolosan távozik és van,
aki bevágja maga mögött az ajtót. Minden eltűnés
más, és minden gyerek története más indíttatású.
A megoldások is különfélék… ha van egyáltalán
megoldás.
- HGI: Vannak előjelek, amelyeket a szülők észrevehetnek, észrevehetnének?
- IZS: Az előjeleket csak utólag lehet értelmezni.
Ha baj van, ha nem működik jól a családon belüli „érzelmi mechanizmus” azt a szülő nem veszi,
vagy nem akarja észrevenni. Felnőttként biztos te
is úgy vagy vele, hogy ami nem megy, azt úgy
elhessegeti az ember, és abban bízik, hogy majd
az idő megoldja. És az idő nem oldja meg, ha születik is megoldás, az nem a legszerencsésebb.
- HGI: Ezek a srácok kiszolgáltatottakká válnak,
válhatnak.
- IZS: Minden olyan eltűnés, amivel mi foglalkozunk, más rubrikába tartozik: prostitúció, drog,
alkohol, családon belüli erőszak, a gyermekvédelmi gondoskodásból eltűnt gyerekek ügye, a roma
kérdés, a munkanélküliség, a szegénység. Ezek
mozgathatják egy család életét, akár láthatatlanul
is, és a gyerek eltűnéséhez vezethetnek.
- HGI: Az általad felsorolt területeknek van gazdájuk.
- IZS: Hát persze, gazdája mindennek van csak,
éppen aki tenni is tudna valamit, olyan van ritkán.
Ma könnyű megállapítani, hogy bezzeg 1994-ben
még csak háromszáz olyan fiú, lány volt, aki egyegy napot nem ott töltött, ahol kellett volna. Ma
már, ugye 17 ezer gyerekről beszélünk. Az eltűntek 75 százaléka gyermekvédelmi intézményekből szökik el. Még ha elő is kerül az elkóborolt
fiú, vagy lány, a gond, az ott marad a család nyakán. Nagyon nehezen tud vele bármit is kezdeni
akár az önkormányzat, akár a gyermekvédelem.
Minden valódi történet mögött fellelhető a társadalom egy vagy több működési rendellenessége.

Incze Zsuzsa

Ezek nem végzetes jelenségek, de összeadódnak,
és gyerek életében elég egy hajszálnyi is ahhoz,
hogy megbillenjen a lelki egyensúlya, belesodródjon egy olyan helyzetbe, ahol megtalálják őt a
drogok, az alkohol, a szexipar. Sokszor azon veszi észre magát, hogy belegyökeredzett ebbe a közegbe, nem tud, és nem is akar innen kiszabadulni. Ez még mindig kellemesebb számára, mint azt
elviselni, hogy a falujukban élő szüleinek nincs
munkahelye.
- HGI: Zsuzsa, találkoztál olyan esettel, amelyik
igazán közelről érintett meg?
- IZS: Mindegyik történet közelről érint, nem
tudok úgy eljönni sehonnan, hogy ne érezzem,
legalább egy percig azt, hogy Jézusom, mi lenne,
ha ez velem történne meg. Nagyon sokszor érzem
azt, hogy innen én is elmentem volna. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy merre, de elmentem volna. Na így vannak ezzel a gyerekek is!
Nem lehet ezt rezzenéstelen arccal és fapofával
csinálni. Nem lehet végighallgatni sokszor úgy,
hogy te is ne sírj a kamera mögött, azzal együtt,
aki megosztja veled a gondját, a bizalmába avat.
Ezzel a bizalommal kénytelen vagy élni, hogy
másoknál megelőzd a bajt. A történetet nyilvánosságra hozom, de csak annyit, amennyi ahhoz kell,
hogy megkerüljön a gyerek. Ha egy anya elkezdi
szidni a gyerekét, és elmondja, mi mindent tesz
majd vele, ha hazajön, és hogy megrázza, és hogy
ellátja majd a baját, akkor én hajlamos vagyok az
anyukával hosszantartó, lassú, nyugodt beszélgetésbe fogni, már kamerán kívül. Igyekszem
meggyőzni arról, ha ezt teszi, örökre elveszíti a
gyerekét. Ha vissza akarja őt kapni, akkor először
magában kell a dolgokat tisztázni.
Ami igazán megráz az a tehetetlenség. Amikor
már későn érkezik a segítség, amikor tizenhat
évesen egy elrakott - még azt sem mondom, hogy
ellopott – pénztárca miatt képes valaki a Dunába
ölni magát, Karácsony előtt két nappal.
Amikor a kislányt elviszik a vidéki szórakozóhelyről, ahol egyébként nyári gyakorlaton van. A

Incze Zsuzsa több könyvet is írt a
történetekből, amiket megismert

A hónap híre
Változás a Nemzeti Vágta
veresi csapatánál
Kistérség. veresegyházi FB oldalunkon már hírül adtuk, hogy a Nemzeti Vágtára veresegyházi színekben készülő csapatban fontos változás
történt: Detlef (Dedi), a korábbi években már
szép eredményeket produkáló mén a felkészítő
munka során részleges ínszakadást szenvedett,
így a tartalék ló, Szikra lépett a helyébe.
Szikra nem kevésbé ígéretes ló, szépen dolgozik, edzése Alagon a tervek szerint halad.
Trénere, Berghoffer Szandra hamar megtalálta
a hangot a lóval és a csapat nagyon bízik a sikerben.
Szikra a tervek szerint a Tisza-tavi elővágtán
fog futni, július 30-án.
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Visszatekintő
EGY, TÍZ, HARMINC
Az idő bűvöletében zajlott a veresegyházi Medveotthon és Élményporta szünidőnyitó két napos
rendezvénye. Hiszen ez volt az intézmény hagyományteremtő szándékkal megrendezett első Mézes Mackó Fesztiválja, melyen a Kistérség Újság
a 10. születésnapját ünnepelte, a programsorozat
sztárfellépője, a Z’zi Labor és a Veresegyházi
Asszonykórus pedig azt, hogy 30 éve szórakoztatja a közönséget.
A nevezetes évfordulókat minden érintett munkával és szorgalommal ünnepelte, újságunk például
azzal, hogy szponzorálta és elvégezte a Guinness
Rekordot célzó plüssmackó gyűjtést. Szombaton
reggel 9-től délután 3-ig vártuk a Medveotthon
bejáratánál a játékmacikat, és bár az utolsó percig
érkeztek a családok a kis kedvencekkel, a rekorddöntés ezúttal messze nem sikerült… Szerencsére
az előzőt is a Medveotthon tartja, 2009 óta, így

a becsületen nem esett csorba! A gyűjtés legnagyobb plüssmaciját megkaptuk ajándékba, és
továbbadtuk az Élményportának, hogy egyelőre
kabalaállatként, majd alkalomadtán egy verseny
vagy vetélkedő díjaként folytassa pályafutását.
Mialatt mi gyűjtögettünk, odaát az Élményportán
érdekesebbnél érdekesebb programok zajlottak.
Arcfestés, kézműveskedés, ugrálóvár, mézpergetés és ismeretterjesztő előadások zajlottak,
kézművesek kínálták portékáikat a sátrakban.
Bemutatót tartottak a Büntetésvégrehajtási Intézet munkatársai, még lövések is dördültek, nem
kis meglepetésünkre, és lovasbemutató is zajlott.
Természetesen mindvégig részt vettek a programokban a tündéri lámák, kecskék, birkák, békés
baromfik, míg odaát, a Medveotthonban a macik
duplán részesedtek minden jóból, hiszen a szokásosnál is nagyobb számban érkező látogatók nem
győzték mézzel kínálni őket.
A szombati nap inkább a rekordkísérletről és a
családi programokról szólt, a vasárnap azonban

A Kistérség Újság díjat ajánlott fel születésnapja alkalmából

Egy kedves, távolról érkezett család a rekorkísérletre szánt mackókkal

A Bála Színház előadása kicsiknek

Pallag Katalin, az Erdőkertesi Faluház igazgatója 20 macival szállt
ringbe

Bankó László intézményvezető a Talamba együttes tagjaival és a fesztivál szimbólumává vált óriásmacival

Az igazi macik is részesedtek minden jóból

Az állatsimogató kedvencei
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már egyértelműen a szórakozásé volt. Sátrakban
mutatkoztak be a meghívott települések nevezetességeikkel, látnivalóikkal, népviseletükkel,
és tehetségeikkel is, hiszen a térség művészeti,
hagyományőrző csoportjai egymás után léptek fel az Élményportán felállított nagy színpadon. Hangszerbemutatót tartott a neves gödöllői
Talamba együttes, és remek produkciót láthattunk
a rendezvény házigazdáiként szereplő Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttestől is.
Késő délután már izgatottan várta a beharangozott
nagykoncertet a szép számmal összegyűlt közönség, de még volt annyi időnk, hogy bejelentsük
idén 10 éves újságunk ajándékát, amit a Medveotthon és Élményporta oldalát megosztók között
sorsolnak majd ki a Facebookon: egy családi belépőt az Aquaworldbe, hiszen nem is kezdődhet
jobban a nyár egy kiadós strandolásnál! No és egy
hangulatos koncertnél, melyről 30 éves szokásához híven a Z’zi Labor gondoskodott. A legendás
Asszonykórus mellett ezúttal veresegyházi iskolások kórusa is segítette a produkciót.

„Őskori kövületek vagyunk, de öregedésnek persze itt helye nincs! – nyilatkozta a rendezvény
előtt Janicsák István, az együttes frontembere, aki
ma már nagypapa, de tényleg alig változott valamit az utóbbi évtizedben. - A Népdalkör tagjainak nagyon köszönjük, hogy segítenek újra megjeleníteni a nagy Asszonykórust, továbbá fellép
velünk egy veresegyházi gyerekekből álló kórus
is. Így kapcsolódik a múlt a jövőhöz. Maga a zenekar régi tagok részvételével zenél majd. Itt lesz
például Sárközi Anita énekesnő, Gömöri V. István
harmonikás és Szűts István zongoristánk is. És
természetesen hallhatók lesznek a régi slágerek,
a Honky Tonk Woman-től a Faképnél történő hagyásig. Mindez teljesen élőben.

Visszatekintő

Az ünnepi esemény alkalmából azt tervezem,
hogy az újonnan érkező barna medvét „örökbe
fogadom” ezzel is erősítve és színesítve a Veresegyház városához való kötődésemet.” mondta a
ma is vidám, mosolygós hölgykoszorút vezénylő
Janicsák István.
Az első Mézes Mackó Fesztivál sikerrel debütált,
hiszen jól érezték magukat a látogatók, remek
kedvvel vettek benne részt a közreműködők, bár
természetesen a kezdet nehézségei nem kerülték
el. Annyi bizonyos, hogy a második még jobban
sikeredik majd. Viszlát jövő ilyenkor, mindenki jegyezze fel a naptárába, hogy a vakáció első
hétvégéjét ne feledje a Medveotthonban tölteni
majd!

Szépséges kézműves termékek vására az Őrbottyán és Mogyoród település bemutatkozó
Élményportán
standjai

Kézművesek, árusok ösvénye

Fellépés előtt, még civilben a Z’zi Labor és az Családi piknik pillanatok az Élményportán
Asszonykórus

Bottyáni viseletben

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes tagjai duhajkodnak

A Hagyományőrző Népi Együttes bevetés előtt

A veresi hagyományőrzők fergeteges tánca
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Kultúra

A GYERMEKEK ÉS A MŰVÉSZET VILÁGÁBAN
GYEREKNAP

Helyesebben: gyereknapok, mert Váckisújfalun
immár hagyományosan egy teljes hétvége az aprónépé. Az elsőn kézműves és ügyességi foglalkozásokon próbálhatták ki erejüket, tehetségüket
a vállalkozó kedvű ifjak, festettek, agyagoztak,
gyöngyöztek és egyszerű papírgurigákból varázsoltak menő rajzfilmfigurákat. A második napon
aztán a Hevesi Sándor Színház Varázsital című
mesejátéka nyűgözött le gyereket és szülőt egyaránt. Hogy még nagyobb legyen az öröm, a kicsik az előadás után kapták meg az önkormányzat
finomságokkal megtöltött csomagjait. Az első nap
virsli-partija után – már csak változatosság miatt
is – palacsinta várta a játékból, mesejáték nézésből érkezőket. A jó szervezéshez jó idő is járult,
így felhőtlen öröm volt gyereknek lenni Újfalun.
Az önkormányzat itt köszöni meg mindazon polgárok segítő munkáját, akik önkéntes tevékenységükkel hozzájárultak ehhez az örömhöz.

BALLAGÁS ÉS ÉVZÁRÓ A KISVAKOND
ÓVODÁBAN
Ragyogó napsütés és szépen berendezett udvar
várta a gyerekeket és a szülőket azon a napon,
amely két nagycsoportosnak az ovitól való búcsút, a többieknek az év végét jelentette. Öröm
volt nézni azt a lelkesedést, igyekezetet és fegyelmezett odafigyelést, ahogyan bemutatták a hetek
óta szorgalmasan tanult és sokszor elpróbált verseket, énekeket, mondókákat. Külön színfoltja
volt a végig pergő ütemű, jól összeállított bemutatónak a német nyelven előadott blokk.

SCHMATZ BÉLA ZSOLT FESTŐMŰVÉSZ
TÁRLAT-MEGNYITÓJA
Az alkotó visszatérő vendég Váckisújfalun - ahogyan elmondta, nagyon várta, hogy újra kiállíthasson, bemutathassa, milyen új irányokat, technikákat, anyagokat talált és épített be műveibe. Nem
feledte, a mai napig szívében őrzi azt a kedvességet, vendégszeretetet, ahogyan akkor fogadták.
Nos, valóban nagyot változott a művész koncepciója, kilépve a két dimenzióból, 3D objektekkel
is kísérletezik már, kiváló eredménnyel. Az első,
a bemutatkozó kiállításon látott képeknél alkalmazottakhoz képest dominánssá vált az olajfesték
használata és egy speciális „ghost shadow” technika is megjelent néhány alkotáson. Az útkeresés
során keletkezett, az első pillantásra eklektikusnak tűnő képanyag behatóbb tanulmányozás után
egységes, egymást kiegészítő egésszé áll össze
– összetéveszthetetlenül egy markáns, kifejező
erejében sokat fejlődött művész egyedi műveivé.
Ahogyan az alkotó már meg is beszélte dr. Sajó
Gyula polgármester úrral, jövőre művészi fotóiból hoz el és tár az érdeklődők elé egy válogatott
összeállítást.
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A végén vastapssal jutalmazott műsor az óvoda
dolgozóinak: Marton Zsuzsanna intézményvezető, Pálinkás Márta óvodapedagógus, és Magyar
Lászlóné dajka szeretetteljes, odaadó munkáját
dicséri. Klenovszki Lilla és Hotea Lola vettek – a
végén bizony könnyes – búcsút az ezernyi játékkal, élménnyel teli óvodás évektől, a barátoktól,
barátnőktől. Ők szeptembertől az iskolás élettel
ismerkednek. Ahogyan az óvodás éveket úgy az
iskolás létet is segíti az önkormányzat, iskolakezdési- és teljes értékű tankönyv támogatással,
annak érdekében, hogy a helyi gyermekek esélyegyenlősége megvalósulhasson.

Környezetvédelem
LEÁLLHAT A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS -KEZELÉS
A TÉRSÉGBEN
Július elsejétől átadhatja a katasztrófavédelemnek a szemétszállítási kötelezettséget a gödöllői Zöld Híd Régió Kft. Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató ugyanis hiába kért 300
millió forint támogatást működésének finanszírozására, egy fillért sem kapott a Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től.
Június 17-én, Gémesi György polgármester és a 109 település részvételével életre hívott Társulás elnöke kilátásba helyezte, hogy a Társulás tulajdonában lévő Zöld Híd Régió Kft. – a társulásnak és a
társaságnak fel nem róható okok miatt – június 30-ával felmondja a szemétszállítási szerződéseit az
önkormányzatokkal. A gödöllői városvezetéshez június 14-én érkezett meg a „törölköző bedobásáról”
szóló levél. Az önkormányzatnak így nem lesz más lehetősége, mint a katasztrófavédelemhez fordulni,
amelynek joga van kijelölni a szolgáltatást ellátó szervezetet.
Az április elsejével előállt helyzetre, amikortól nem a szolgáltató, hanem az NHKV Zrt. szedi be a
szemétszállítási díjakat, nem jó megoldás a pénzek pályázati úton történő visszaosztása, hiszen közszolgáltatást végeznek – mondta Gémesi György, megjegyezve, hogy a nemzeti hulladékgazdálkodási
társaság még egyetlen számlát sem tudott kibocsátani.
Kiemelte: miután a Zöld Híd jogszerűen már nem bocsáthat ki számlákat és nem szedhet be díjat, az
NHKV Zrt. pedig mind ez ideig nem pótolta a kiesett bevételeket, a regionális hulladékgazdálkodási
társulás - amely 108 település 300 ezer lakosának hulladékát kezeli – elért a működésképtelenség határára. A cég dolgozóinak 2 havi fizetése a rendelkezésükre áll, hiszen a társulás ezt az összeget korábban
tartalékolta. A sajtóbeszélgetésen a Társulás elnöke felidézte: a 2010-ben átadott, több mint 6 milliárd
forintos, felerészben uniós beruházásnál fontos szempont volt a fenntarthatóság, amit a jogszabályok
szerint a magyar kormány is képvisel. A 2012-es díjstop, majd a további, az állam felől érkező pénzügyi teher - sok más szolgáltatókhoz hasonlóan - a Zöld Híd esetében is jelentős hátrányokat okozott,
hiszen a működtetés mellett az amortizációt, a rekultivációt is a bevételekből kellett volna fedezni. Rámutatott: az ármegállapítás önkormányzatoktól történő elvétele, a rezsicsökkentés ellenére a működést
még így is fedezni tudta a bevétel, az amortizációt – amely évi 470 millió forint - azonban már nem,
így az elmúlt évek alatt a társulásnak 1,7 milliárd forint belső adóssága keletkezett.
Gyenes Szilárd projektvezető a háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a cégnek jelenleg mintegy 75 millió forintos adó- és járuléktartozása van, de a szállítók felé is több mint 90 millió forintos a kötelezettségük.
A helyzetet javíthatja, ha az áprilistól működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) átutalja azt a működéshez szükséges források fedezetére szolgáló 60 százalékos előfinanszírozási előleget, amit – amint az a társaság állásfoglalásában olvasható – április 18-án
felajánlott a Zöld Híd Régió Kft-nek. Mondván: az NHKV célja, hogy valamennyi közszolgáltatóval
együttműködjön, és a társaság eddigi gyakorlatához hűen a jövőben is nyitott minden egyeztetésre a
hulladékgazdálkodási rendszer hatékony működtetése érdekében.
Sajtóértesülések szerint a Zöld Híd Kft. által benyújtott 267 millió forintos igényt az NHKV illetékesei
nem tartják kifizethetőnek, mivel azt nem működésre, hanem – értelmezésük szerint – az eddig felhalmozódott hiány fedezetére kérték.
Patthelyzet jött létre, melyben a közszolgáltatást végző Zöld Híd nem bocsáthat ki számlát, az NHKV,
amely erre helyette jogosult, viszont nem finanszírozza a működést. Hogyan tovább?

Veresegyház,
a virágos
város

Veresegyház 2016-ban csatlakozott a 1994. óta
töretlen sikerrel működő, országosan ismert
„Virágos Magyarországért” mozgalomhoz.
Városunkban a zsűrizésre 2016. június 29-én
13 órától kerül sor.
A zsűri tagjai a Polgármesteri Hivatalban tartandó prezentáció keretében kapnak tájékoztatást a városban megvalósuló virágosításról és
további tervekről, majd a bejárás során a település különböző helyszíneit felkeresve megtekinthetik virágos városunkat.

Fót, Móricz Zs. u. 16. fszt.
06 70 4543 818
ELADÓ INGATLANOK
Vácegresen 130 nm-es 3+1 félszobás családi ház kitűnő állapotban eladó. 1400 nm-es
telken fekszik, jó közlekedés jellemzi. Téglából megépített 2012-ben korszerűsített.
Irányár:26.9 M
•

Fóton 1980-ban téglából épült 80 nm-es kétszintes 3 szobás családi ház fúrt kúttal.795
nm-es telken. Fót csendes zártkerti részén.
Irányár:16.2 M
•

Fót központjában 2 + 1 félszobás, 68 nm-es
társasházi lakást, kínálunk megvételre. A ház
belső udvarral rendelkezik. Az ingatlanba belépve egy folyosóról nyílik az összes helyiség.
Irányár:17.9M
•

Erdőkertesen kínálunk eladásra egy 91 nmes, emeletes, 1 + 1 félszobás családi házat.
A földszinten amerikai konyhás nappali, hálószoba, fürdőszoba és külön wc található.
Irányár:15.9M
•

Gödöllő-Máriabesnyő részén kínálunk megvételre egy 56 nm-es, egyszintes, 2 szobás, zuhanyzós- fürdőszobás családi házat, 1866 nmes összközműves telken van. Irányár:13.9M
Telefonszám: 06704543813

A hónap híre
Felújítások
Váchartyán útjain
A képviselő-testület döntése szerint buszmegálló felújításba kezd a váchartyáni önkormányzat. A lakosság nagyobb kényelmét szolgáló
beruházás a Volán-telep előtti buszvárókat
érinti, illetve egy gyalogátkelőhely kialakítását
célozza meg ezen a helyen, a biztonságosabb
közlekedésért.
A Vác felől érkező Volán buszok megállója
veszélyes helyen, az árok szélén volt korábban, ami főleg sötétedés után jelentett balesetveszélyt. A buszmegálló ezért a községhez
közelebb, belterületre kerül át, ahol gyalogátkelőhellyel kiegészítve már egyszerűbbé és
biztonságosabbá teszi az utazást. A Vác felé
közlekedők a Dobó utcától a településképbe
illeszkedő járdán közelíthetik meg az újonnan
épülő buszvárót.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2016.
július 15.

Büszkén veszünk részt egy országos megmérettetésben, bízva abban, hogy a zsűri tagjainak is elnyeri tetszését a virágos Veresegyház.
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2113 Erdőkertes Fő út 112.
Tel: 28/595-066; Tel/Fax: 595-065;
595-067
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu
www.erdokertesfaluhaz.hu

Tervezett nyári tábori programok
2016.
KULTÚRA TÁBOR július 18-22.
Programterv:
Hétfő: Váci Ártéri Tanösvény
Kedd: Füvészkert, Pál utcai fiúk grundja, hajózás a Dunán
Szerda: Vácrátóti arborétum - történeti séta
Csütörtök: A Veresegyházi-tavak körüli
tanösvények
Péntek: Gödöllő, a Királyi váró története; az
Erzsébet park - táborzáró
Részvételi díj: 10.000.- Ft/fő (8-14 éves gyermekek számára)
A díj helyközi- és helyi menetdíjat, túra- és
foglalkozásvezetést, továbbá belépődíjakat
tartalmaz.
Étkezés nincs benne! A jelentkezés határideje:
június 15.
HONISMERETI, TERMÉSZETISMERETI
ÉS TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR
június 27-től július 1-ig A Pilisi Nemzeti Park
területén, Dobogókői szállással

FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 70 3177215

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!
BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
új!


Dr Ferencz Ildikó

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

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

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

Szülészet-Nőgyógyászat

Részvételi díj: 17.000-Ft/fő (10-14 éves gyermekek számára) (a létszám betelt)
KÉZMŰVES TÁBOR 2016. augusztus 8-12-ig
Programok: fazekasság, tárgykészítés textil- és
papír alapanyagból, 1 napon kirándulás
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő (10-14 éves gyermekek számára)
Napi háromszori étkezést tartalmaz
Jelentkezni lehet a Faluházban június 15-ig.
KÉZMŰVES, PATCHWORK (TEXTIL) TÁBOR (felnőtt!)
2016. augusztus 15-17.
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
A díj alapanyagköltséget és foglakozásvezetést
tartalmaz
Tervezett program: textilfestési technikák, nyári
táska varrása, takaró/terítő készítése, rátétes párna varrása
Jelentkezni lehet a Faluházban június 20-ig
KOSÁRFONÓ TÁBOR (felnőtt!)
2016. augusztus 8-10.
Részvételi díj: 15.000.- Ft/fő/3nap
A díj alapanyagköltséget és foglalkozásvezetést
tartalmaz
A táborok csak megfelelő számú jelentkező
esetén indulnak!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Megbízható, eredményes ingatlanközvetítés a hét minden napján!
Dr. Makkos Ingatlan Centrum Veresegyházi Irodája várja
az ingatlant KERESŐ és ELADÓ Ügyfeleket és gyakorló referenseket.
06-20/9446205
06-20/9273736
06-30/2816620

GOOD DENT

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

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

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

Vargabetű Könyvesbolt
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!

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

magánrendelés

Dr. Géczi Mária
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

Kedd: 16.00-19.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.
Előjegyzés:
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www.pelikansuli.h
GÖDÖLLŐ, Petőfi tér 9.
A(M), B, C, D, E tanfolyam

JÚLIUS 7, 14

AUGUSZTUS 1, 15, 29-ÉN

2016.
-ÉN ÉS
EXTRA délelőtti tanfolyamok 07.12-én, 08.02-án!
Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

Tel.:

70/433-50-33

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009. B:ÁKO: 104,5 %, VSM(elm.): 47,14 %, (forg.): 59,57%, KK: 149592.
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Tévé + net

Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

5Ft/hó
490
160511-B

Képernyőn minden, amit szeretsz

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD – és az internet
együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves szerződéssel és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj
a 1288-as számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596
Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344
Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.
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Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK
- az új Veres Centerben
- a Szada Centerben
- a régi Veres Center épületében (50 nm-től)
Érd. : +36 30 519 2783

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
SZADAI, ERDŐKERTESI, VERESEGYHÁZI BOLTJAINKBA,
TÖBBFÉLE MUNKAKÖRBE!

Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal lehet,
a boltvezetőknél

Aquaworld

g

Nyaralj Pesten!

Közlendője van?
Szeretné, ha népszerűbb lenne?
Bővítené ügyfélkörét?
Nem akar a tömegbe olvadni?
Vagy egyszerűen csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll
rendelkezésére a Kistérség Újság!

Hirdetési ügyekben hívja
munkatársainkat:

•

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

•

Horváth G. István (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786
Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

A nyüzsgő nagyváros mellett van egy hely Budapesten, ahol a trópusokon
érezheted magad: hullámok, pálmafák, játszóház, tekergős csúszdák, szörf
és rengeteg vidám program kicsiknek és nagyoknak.
Június 24-től megújult szabadtéri játszóparkkal is!

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

Felejtsd el a külföldi utazást! Idén nyáron nyaralj az Aquaworldben!

Check in, chill out

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!
A resort of:

www.aquaworldresort.hu

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU

CSALÁDOD
BRINGABOLTJA!

PROFI SZERVIZZEL

14 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT VERESEGYHÁZON TÉLEN – NYÁRON
ON

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

