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Itt készült
Az elmúlt évben 2000 veresegyházi ingat-

lan érdemelte ki a Virágos Tiszta Porta 
címet. Képünk az oklevelek átadásán 

készült, tavaly decemberben.

MINden órában

eladunk
egy ingatlant.*
Csatlakozz hozzánk
és add el te a következőt!

*az év minden egyes munkanapján.

Ami fontos:
• Légy nyitott az új felé!

• Akarj tanulni és segíteni másoknak!
• Akarj dolgozni!

• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban, 
hogy meg tudod csinálni!

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

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.

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

ÚJONNAN NYÍLÓ IRODÁNK: 
Fót, Móricz Zsigmond u. 16., fszt.

Telefon: 36 70 4543 818

Ezt a csodaszép fotót készítette Galgamácsáról Lethenyei László, és 
annyira megtetszett, hogy úgy döntöttünk, kerüljön ez a derűt és békét 
sugárzó kép annak a lapszámnak a címoldalára, amellyel A Kistérség 
Újság újabb évfolyama indul. A 10. évforduló okán kicsit visszanézünk 
az elmúlt évtizedre, ezúttal kissé önző szempontból a lap elmúlt éveit 
számba véve a Veresegyházi Kistérségben, amely folyton alakul és vál-
tozik, és amelynek igyekszik mindig megbízható, érthető és jószándékú 
hírvivője lenni.
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10 éves 
a Kistérség Újság

/Írásunk a 2. oldalon/



Visszatekintő

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

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00

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

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENVasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek  is a fentiek szerint tartanak nyitva.

Épp tíz évvel ezelőtt történt, hogy nyolc telepü-
lés, nagyjából harmincezer ember mindennapjai 
kapcsolódtak össze valamiképpen a kistérségi 
együttműködésben, és nyilvánvaló volt, hogy 
szükség van olyan kommunikációs csatornára, 
ami ezt a közösséget még inkább összefogja, és 
hírét viszi az itteni történéseknek a Veresegyházi 
Kistérségen kívülre is. 
2006-ot írtunk, Veresegyházon még csak nyol-
cezren éltek, nem költöztek még be a környékre a 
nagy világmegváltók, újítók, önmegvalósítók, így 
miután megbíztak a Kistérség Újság alapításával, 
csak magamra és több fronton kipróbált munka-
társaim tudására és tapasztalataira számíthattam. 
Ezt részemről többek között a régi Pest megyei 
Hírlap, az Ötlet gazdaságpolitikai hetilap, a Mai 
Nap jelentették, Fülöp Hajni oldaláról a Népsza-
badság, akkori tördelőszerkesztőnk, Wetzl Gabi 
előéletében pedig számos ötletesen megtervezett 
és valódi precizitással összerakott kiadvány, és 
naprakész, magas színvonalú technikai tudás és 
felszereltség. Azt a munkát vállaltuk el, amihez 
megvolt a képzettségünk, amihez értettünk, és azt 
is pontosan tudtuk, milyen nagy dolog létrehozni 
a megye egyik legnagyobb példányszámú regio-
nális lapját, egyáltalán, mekkora felelősség leírni 
valamit, amit több ezer ember olvas, amiből kiin-
dulva véleményt formál, következtetéseket von le, 
érdeklődik, talán még tanul is.
Minden tekintetben nagy újságot szerettünk vol-
na, így Gabival a hagyományos A/4-es méret he-
lyett a sokkal jobban telepakolható, és látványos 
grafikai megoldásokat is lehetővé tévő B/4 méret 
mellett döntöttünk. Ezt a formátumot kevés nyom-
da tudja elkészíteni, de egy évtizede megbízható 
és mindenkor lelkiismeretes partnerünk, a váci 
Multiszolg Bt. szerencsére igen.

„Békebeli”, igazi vidéki közéleti magazin létreho-
zása volt a cél, ami nem ad teret politikai csatáro-
zásoknak, csoportérdekek érvényesítésének, nem 
szócsöve intrikusoknak, de azért a problémákat 
nem hallgatja el. Talán csak egyszer vádoltak meg 
elfogultsággal, az emlékezetes BD botrány idején, 
de épp a gyárépítés ellenzői tették helyre a köte-
kedőt azzal, hogy a lap helyesen járt el, amikor a 
hivatalos álláspontot közvetítette az olvasóknak. 
Ahogy az alapításkor eldöntöttük, azóta is hitele-
sek próbálunk lenni: nem írunk le olyasmit, ami-
nek nem nézünk utána, nem foglalkozunk öncélú-
an valamivel, ami csak minket érdekel. 
Talán ennek köszönhető, hogy ha a Kistérségen 
kívülre kerül egy-egy újság, bizony, általában 
irigykedve forgatják. Az első években többször 
hívtak fel különböző kistérségekből, hogy mond-
jam el, hogyan sikerült az újságot felépíteni, lét-
rehozni, kigazdálkodni, mert ők is szeretnének 
ilyet. /Úgy tudom, keveseknek sikerült./ Hajdani 
kollégák nagy sajtóesemények alkalmával gratu-
lálnak hozzá, és azt mondják szép, impozáns és 
olvasmányos. Nagyobb fővárosi cégekhez bejut-
va egy-egy példány körbejár, hírét viszi az itteni 
eseményeknek.  A szomszédban, Gödöllőn, pedig 
mindig azt kérdik: Nálunk miért nincs ilyen? 
A saját hazában persze nehéz prófétának lenni, de 
az is öröm, hogy a tíz év alatt megszokottá, termé-
szetessé vált jelenlétünk a Kistérségben, a hónap 
második felében már várják a terjesztőt, keresik 
az újságot minden településen. Sokszor megállí-
tanak az utcán azzal, hogy mit kéne megírnunk, 
és az is előfordult már, hogy ismeretlenül is se-
gítséget vagy tanácsot kértek.  Egy helyen élünk, 
együtt létezünk a térség lakóival, és jómagam eny-
nyi év után valóban otthon érzem magam szinte 
mindegyik településen.

Tíz éve a lapindításhoz szükséges anyagiakat a 
Társulás mellett nagyobb részben Veresegyházon 
működő vállalkozások adták össze, így tíz cég tá-
mogatásával indulhatott útnak az újság. Az idők 
során a szponzori kör egyre kisebb lett, de akad-
tak, akik öt-hat éven át hozzájárultak az újság ki-
adásához. Külön köszönettel tartozunk a Baldauf 
Kft-nek, akik a kezdetektől segítenek abban, hogy 
lapunk minden hónapban megjelenhessen, és in-
gyenesen megkaphassák a Kistérségben élők.
Az álom, hogy a Kistérséghez tartozó települések 
tartsák fenn A Kistérség Újságot sosem valósult 
meg igazán, bár a szponzori támogatásnak kö-
szönhetően a havi összeg nem lenne több egyen-
ként 25 ezer forintnál.  A kiadás finanszírozásához 
az utóbbi három évben Csomád, Váckisújfalu, 
Vácegres, Galgamácsa és legnagyobb részben 
Veresegyház járul hozzá, a többi település nem 
vállal ebben részt. Így, bár minden településre el-
juttatjuk továbbra is az újságot, és az induláskor 
vállalt példány-és oldalszámot nem kevés erőfe-
szítéssel tartani tudjuk, fejlődni, előrelépni sajnos 
nem sikerül. 
Amiben mégis haladtunk valamit, az a Kistérség 
Újság honlapjának és FB oldalának létrehozása 
és üzemeltetése, a kor parancsának és annak a 
szükségszerűségnek engedve, hogy a lapszámok 
megjelenése közötti időben is szolgálhassunk 
hírekkel, üzleti partnereinknek megjelenési lehe-
tőséggel. Szívesen tennénk többet is, ha módunk-
ban állna, de annyi bizonyos, hogy a 11. évfolyam-
ba lépve is azon dolgozunk majd, hogy az újság 
jól szolgálja a térségben élőket.
Köszönjük az elmúlt tíz évben kapott biztatást, 
szeretetet, és kérjük, maradjanak velünk továbbra is!

Kacsur Annamária alapító főszerkesztő
A Kistérség Újság hajdani és jelenlegi munkatársai: 
Fülöp Hajnalka, Wetzl Gabriella, Paplogó Erzsébet, 

Horváth G. István, Lethenyei László

Lepedőnyi újság, szép fotókkal és rengeteg szöveggel – 10 éves A Kistérség
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Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064
VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 

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

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

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 12.
 
OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig 
            Kedd: 8-16 óráig 
  Szerda: 8-18 óráig 
  Csütörtök: 8-16 óráig 
  Péntek: 8-12 óráig 
  
JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695 
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  n Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

n Munkatárs: Horváth G. István  
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 06 30 477 3786, 

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

CBA Baldauf Kft. és a  Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

A legmagasabb véreredményes ittas járműve-
zetés: 

Egy 35 éves isaszegi férfi 2015. április 30-án 17 
óra 00 perckor az általa vezetett személygépko-
csival közlekedett Isaszegen, a Rózsa utcában a 
Kossuth Lajos utca irányába. Közlekedése során 
a Rózsa utca 14. szám előtti útszakaszon az eddig 
rendelkezésre álló adatok szerint nem tartott meg-
felelő oldaltávolságot, melynek következtében 
az úttest jobb szélén várakozó autó jobb oldali 
visszapillantó tükrének ütközött. A 35 éves férfi 
ezt követően a baleset helyszínéről továbbhaladt, 
majd a Rózsa utca és a Kossuth Lajos utca keresz-
teződésében balra kanyarodott, az egyik ingatlan 
előtt az úttestről jobb oldali irányba letért és a 
vízelvezető árokba hajtott. A baleset során szemé-
lyi sérülés nem történt. Az eljárás során kirendelt 
igazságügyi szakértő véleménye alapján az autót 
vezető férfi a cselekménye időpontjában alkohol 
hatása alatt állt. A vérében kimutatott etilalkohol 
koncentrációja a legmagasabb volt ebben az évben. 

A legtöbbször elfogott ittas járművezető

Egy 49 éves kistarcsai férfi 2015. augusztus 1-jén 
21 óra 20 perckor közlekedett egy csömöri áruház 
parkolójában az általa vezetett személygépkocsi-
val. Közlekedése során a menetirányát tekintve 
bal oldali irányba az úttestről letért és nekiütkö-
zött a forgalomtól elzárt területen lévő szemetes 
kosár fém tartóoszlopának. Ezt követően tovább-

haladt a járművel és a menetirányát tekintve a bal 
oldalon lévő, az úttestet a járdától elválasztó fém 
oszlopoknak ütközött. Az eljárás során kirendelt 
igazságügyi szakértő véleménye alapján a férfi a 
cselekménye idején alkohol hatása alatt állt. 
Ezt követő néhány nappal később - 2015. augusz-
tus 9-én 19 óra 10 perckor – a kistarcsai férfi Kis-
tarcsa, Móra Ferenc utcában közlekedett az általa 
vezetett autóval, azonban rendőri intézkedés alá 
vonták és az elindított eljárás során ismét kiderült, 
hogy ittas állapotban vezette gépjárművét. 
A férfi ellen 2015. évben a fentieken túl további 
négy alkalommal indult eljárás, mivel – a kiren-
delt igazságügyi szakértő véleménye alapján – 
szeszesital befolyása alatt vezetett gépjárművet. 

A leglúzerebb elkövető: 

Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt indult eljárás egy 27 éves mogyoródi 
férfi ellen, aki 2015. február 14-én 17 óra 30 perc 
és 18 óra 10 perc közötti időben egy mogyoródi 
ingatlan udvarára a kerítés átmászását követő-
en bement és az ott lévő faház rácsait, valamint 
ajtaját felfeszítette és onnan egy televíziót, több 
konyhakést és baltát tulajdonított el. A gyanúsított 
a helyszínen hátrahagyta kabátját, melyet követő-
en a gödöllői nyomozók rövid időn belül a férfi 
nyomára akadtak és eljárás alá vonták. 

Gödöllői Rendőrkapitányság

„ Legek ”, melyek a Gödöllői Rendőrkapitányság  
illetékességi területén történtek 2015-ben.

A Kormány döntött: támogatja Pest megye és 
Budapest közigazgatási határai mentén történő 
kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká.

A Magyar Közlöny 2015.december 29-i szá-
mában megjelent kormányhatározat értelmében 
a nemzetgazdasági miniszter - a Központi Sta-
tisztikai Hivatal elnökével együttműködésben 
- 2016. február 1-ig kidolgozza a Közép-ma-
gyarországi régió NUTS-besorolásának mó-
dosítására irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli 
magyar Állandó Képviselet útján benyújtja az 
Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Eu-
rópai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) 
részére.

A Kormány döntése eredményeként - figyelem-
be véve a vonatkozó uniós szabályokat - 2018-
tól Pest megye önálló NUTS2-es régióvá válik, 
így a magyarországi régiók száma - az eddigi 
hétről - nyolcra bővül.

Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Eu-
rópai Bizottság döntésétől számított második 
évben léphet hatályba, első ízben csak a követ-
kező, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban 
jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett ré-
giónak járó - többletforrást. Annak érdekében, 
hogy Pest megye gazdasági-társadalmi mutató-
inak negatív tendenciái már ebben a fejlesztési 

ciklusban mérséklődjenek, a Kormány arról is 
döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter - a 
feladatkörükben érintett miniszterek bevonásá-
val - megvizsgálja a Pest megyei önkormány-
zatok és a Pest megye területén működő vál-
lalkozások számára célzott fejlesztési források 
biztosításának lehetőségét - már a mostani fej-
lesztési ciklusra.

Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a tá-
mogatás szintjét és a nemzeti hozzájárulás mér-
tékét (társfinanszírozási arány) hozzáigazítja az 
egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A Pest megye 
és Budapest által alkotott Közép-magyarországi 
régió speciális helyzetét az okozza, hogy az egy 
főre jutó GDP tekintetében – Budapest hatása 
miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – el-
térően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 
között nem jogosult olyan mértékű és feltétel-
rendszerű európai uniós támogatásokra, mint a 
közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletle-
nebb régiók. 

A régióban elérhető források csökkenése első-
sorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel 
Pest megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett 
régiók jogosultsági szabályai szerint lenne tá-
mogatható.

/forrás:pestmegye.hu/

A Kormány is a megye önállósodása mellé állt

A hónap híre
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A hónap témája

2015-ben volt éppen ötven éve, hogy Pásztor Béla Veresegyház élére ke-
rült. Az egyedülálló évforduló alkalmából számos írás jelent meg a helyi 
és országos sajtóban, dokumentumfilmek készültek, a város pedig meghitt, 
szeretetteljes ünnepségen emlékezett meg rekorder polgármesteréről.
A páratlan pályafutás a közigazgatásban dolgozó kollégákat is megihlette, 
hiszen a veresegyházi polgármester nemcsak példaként fontos számukra, 
hanem számos területen tevékenykednek együtt a mindennapokban. Rend-
kívüli ülésen emlékezett meg munkásságáról veresegyházi ülésén a TÖOSZ 
/Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége/, és számos elismerést és 
gratulációt kapott polgármester kollégáitól szerte az országból, de még a 
határon túlról is.

Cseppet sem volt meglepő, hogy év végén, mikor a Megyenap alkalmából 

átadandó díjak odaítéléséről volt szó, a közgyűlésen 22 települési önkor-
mányzat javasolta őt a Megye Díszpolgára címre. Annál hihetetlenebb volt 
viszont, hogy a közgyűlés másként döntött, és arra hivatkozva, hogy funkci-
óban lévő közéleti személyiség nem kaphatja meg a díjat, mást avattak dísz-
polgárrá a Megyenapon. Pest Megye Díszpolgára Szvorák Katalin énekes 
lett az elmúlt évben.

A Pásztor Bélát ismerők jól tudják ugyan, hogy a kitüntetések, címek őt 
sosem érdekelték, annál inkább mozgatórugója tetteinek az általa képviselt, 
„szolgált” lakosok szeretete és tisztelete. Mégis volt, aki úgy érezte, ha a 
megye nem is, de a helyi önkormányzatok kifejezhetnék elismerésüket öt 
évtizedes munkája iránt.

Dr Sajó Gyula, Váckisújfalu Polgármestere, aki tíz éve dolgozik együtt 
Pásztor Bélával a Veresegyházi Kistérségi Tanácsban, levélben fordult a má-
sik 21 település vezetőjéhez, akik díszpolgári címre jelölték a veresegyházi 
polgármestert, és javasolta, hogy ha a megyei címet nem is kapta meg, de 
legyen ő a települések mindegyikének díszpolgára.

„ Szeretném hangsúlyozni, hogy nem azért tettem ezt a kezdeményezést, 
mintha nem értenék egyet Szvorák Katalin díszpolgári címével, aki kiváló 
művész, és kitűnő ember - szögezte le. – A közgyűlésen történteket tudomá-
sul véve gondoltam úgy, hogy ha a megye nem találja méltónak az ötven éve 
hivatalban lévő, a választásokat mindig elsöprő többséggel megnyerő veres-
egyházi polgármestert a címre, mi, akik jelöltük, megadhatjuk neki ezt az 
elismerést. Pásztor Béla elsőként itt, Váckisújfalun vette át a község díszpol-
gárának járó oklevelet, december 16-án. Így fejeztük ki köszönetünket, ami-
ért a legkisebb községként a Veresegyházi Kistérségben ugyanannyi jogunk 
van, ugyanannyit ér a szavazatunk, mint bármelyik másik településnek, és 
egyenrangú félként működhetünk együtt a harmonikusan fejlődő Kistérsé-
gért, melyben a települések nem rivalizálnak, hanem segítik és támogatják 
egymást. Ez is az ő erdeme… „

ELISmERéS A mEGYEI TELEPüLéSEKTŐL

TÉGY JÓT!
 

A táplálékkiegészítőket forgalmazó, hazánkban 
feltörekvőben lévő cég, a Kyani / Két viszonylag 
ismeretlen élelmiszer- az alaszkai vadáfonya és 
a vad alaszkai Sockeye lazac-figyelemreméltó 
erejét használja fel. Készítményeiben ezeknek 
a tápanyagoknak a potenciálja és rendkívüli élet

tani előnyei találhatók meg. A 
hálózati marketingben rejlő 
vállalkozói erő kiaknázásával 
jött létre a Kyäni, hogy táplál-
kozási wellnesst és pénzügyi le-
hetőséget nyújthassanak emberek 
millióinak az egész világon. / po-
zitív élettani hatású termékei meg-
ismertetése mellett nagy hangsúlyt 
fektet a jótékonyságra is.

Legutóbb karácsony előtt adtak 
át több százezer forint értékű 
vitaminkészítményt a Veresegy-
házon működő, sajátos nevelési 
igényű gyermekek számára lét-
rehozott  Szófogadó és Kincs-
Tár Általános Iskolának, ahol 
a gyerekek fejlődését, tanulási 
képességeik javulását remélik a 
korszerű készítménytől. 
Az átadás alkalmából a Kyani képviseletében 
Gombás Ernő, számos jótékonysági esemény, 
jószolgálati tevékenység szervezője fogalmazta 
meg gondolatait.
„ A váratlanul érkező jóindulat, segítség mindig 
meghat, nem tudom, mások hogy vannak ezzel…
Pár hét alatt összegyűjtött adományunkat - mint-
egy negyedmillió forint értékben  - átadtuk a 
Veresegyházi Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ által működtetett iskolák /Kincs-tár, 
Szó-fogadó/ igazgatója és nevelői részére, azzal, 
hogy fordítsák az intézményben nevelt gyerme-
kek javára. 

Tudom, szükség van jó szándékú segítségre sok 
helyütt, és ahogy a dolgok állnak, hát továbbra is.

Az akciónk a jó cselekedetről, a jótételről szólt, 
a legfőbb üzenete talán, hogy összefogással, 
segítő tenni akarással sokkal többet tehetünk, a 
valamiben hiányt szenvedőkért, adott esetben a 
gyerekek egészségéért, egy közösségért, egymá-
sért, mint azt sokan gondolnák.

Az akció sikeréért köszönet jár, Forgó Beátának, 
az Intézmény Igazgatójának, valamint a Kyani 
adakozóinak és a cégnek.”

A hónap híre

A gyerekek fejlődését is segítő Kyani

A Váckisújfalu Község Díszpolgára cím mellé Gógucz Nóra 
festményét kapta ajándékba Pásztor Béla

A vitamincsomagok jelképes átadása



Örömmel vették birtokba a vásárlók az év végén 
megnyitott új Veres Centert, melynek népszerű-
sége a karácsonyi vásár óta töretlen. Hogy mi 
lehet az oka? Nos, vélhetően az, hogy az áruház 
jóval nagyobb, könnyebben bejárható és átlátható 
mint elődje volt, és a parkolóhelyekért sem kell 
megküzdeni. De az is közrejátszhat, hogy ebben 
az üzletben még mindig fel lehet fedezni valami 
újdonságot, amit máshol nem találunk meg…

Közkedveltségnek örvend az itt működő saját 
sajtüzem, ahol előre csomagolt, öt féle friss és 
érlelt, egyszerű és ízesített változatban készülő 
sajtot találunk, amelyek nem tartalmaznak tar-
tósítószert, és más mesterséges adalékokat sem. 
Mintha falun készültek volna a medvehagymás, 
csilis, diós sajtfi nomságok, amelyekből a kósto-
ló céljából kínált falatkák megízlelése után vá-
laszthatunk. Az ízválaszték folyamatosan bővül, 
és a növekvő vásárlói érdeklődéssel lépést tartva 
hamarosan nagyobb kiszerelésben is kaphatóak 
lesznek a CBA saját, házi sajtféleségei a boltban.

Ahol feldolgozzák sajttá a tejet, természetesen 
más tejkészítmény is adódik, így megjelent a hű-
tőpultban a saját márkás, helyben készült joghurt, 
natúr, illetve gyümölcsös ízesítésekben. A joghur-
tok olasz receptúra alapján készülnek, de friss, 

hazai hozzávalókból, és a sajtokhoz hasonlóan 
csakis természetes alapanyagokból, a magyar 
ízvilágnak megfelelően ízesítve.

A saját készítésű nyers tészták palettája is széle-
sedik: a hagyományos tésztaféleségek bevezetése 
után nemsokára töltött tésztákat is hazavihetünk, 
ha nincs sok időnk vacsorát készíteni. Hogy me-
lyik tetszik a legjobban, azt a grillbárban dönthet-
jük el, ahol a tésztaféleségek elkészítve is kipró-
bálhatók.

A száraz tésztákkal szemben a nyers tészta hallat-
lan előnye, hogy alig 90 másodperc alatt készre 
fő a forró vízben, a boltban használt védőgázas 
csomagolásnak köszönhetően pedig sokáig friss 
marad a hűtőben is.

A februárra tervezett újabb kuponakcióhoz a Sza-
da Center is csatlakozik: a Veres és Szada Cen-
terek ebben a hónapban minden ötezer forintos 
vásárlás után 500 forint értékű, a grillbárokban 
levásárolható kuponokat adnak a vásárlóknak a 
pénztáraknál. 

Emellett tovább zajlik Szadán a közkedvelt hét-
végi akció is, melyben a pénteken és szombaton 
bevásárlók a következő hét elején levásárolható 

kedvezménykupont kapnak ajándékba.
Hétvégéken oda is érdemes betérni….
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A hónap embere

Letette a hivatali esküt Cserháti Ferenc, 
Veresegyház főállású alpolgármeste-
re, december 16-án. Az önkormányzat 
második embere korábban a Pályáza-
ti, Beruházási és Vagyongazdálkodási 
Osztályt vezette. Megbízatása határo-
zott időre szól. 

Akarta, várta, vagy meglepődött a 
kinevezésén?
Egyetlen egyszer jelentkeztem a pol-
gármester úrnál, 2010 végén és fel-
ajánlottam szolgálataimat a városnak. 
Ismeretlenül hívtam fel, szűk két éve 
itt élő veresegyházi lakosként. Talál-
koztunk, és hosszasan beszélgettünk, 
nekem ugyan nem tűnt annak, de a kollégák utóbb így mondták. A követke-
ző év elején beálltam dolgozni a polgármesteri hivatalba. Azóta végzem a 
munkámat, nem jelentkeztem pozícióért, az alpolgármesteriért sem. 

Akkor hogy találta meg az alpolgármesteri poszt?
Az elmúlt öt év talán bizonyította a polgármester úrnak, hogy jól tudunk 
együtt dolgozni. Most is azt mondom, hogy én jól tudok és szeretek is Pász-
tor Bélával együtt dolgozni.

Már van két gyakorlott alpolgármestere a városnak. 
Főállásuk mellett látják el alpolgármesteri feladatukat. Az oktatás, kultúra 
vagy a határon átnyúló kapcsolatok terén szívesen és otthonosan mozognak, 
de nincsenek ott – helyzetüknél fogva nem is elvárás - a hivatalban minden 
reggel nyolckor. 

Elődje, a korábbi alpolgármester nagyon rövid idő után mondott le, 
nem tette ez Önt óvatossá a tisztség elvállalásakor?
Nincs alpolgármesteri minta előttünk, pont emiatt a rövid életű kinevezés 
miatt. Mi már dolgoztunk öt évet a polgármester úrral, ellentétben az elő-
dömmel. Egyikünk sem vesz zsákbamacskát. Ezért gondolom, hogy az én 
megbízatásom hosszabb idejű lesz. 
Bár próbaidőm nincs, de három-hat hónap átmeneti idő van, ez alatt alakul 
ki a munkakör végleges tartalma. 

Megérkezett a felkérés és döntés előtt állt. Mi mozdította abba az irány-
ba, hogy elvállalja a tisztséget? Mi az, amit okvetlenül szeretne megva-
lósítani?

A felkérés mindenekelőtt megtisztelő volt, és az ma is. Számos fejlesztés 
megvalósítása előtt állunk, ez a város továbbra is ad számomra annyi kihí-
vást, hogy örömmel vállaljam el ezt a tisztséget. 
Hogy én mit szeretnék megvalósítani? Van néhány terület, amelyre lehetne 
több fi gyelmet fordítani. A feladatköröm előre nem tisztázott, azt szeretném, 
ha úgy segíthetném a város működését, hogy legyünk még gyorsabbak, 
reagáljunk még jobban. Főállású alpolgármester híján sok adminisztratív 
feladat testálódik a polgármesterre, ez lassítja a munkáját és hosszú távú 
tárgyalásoktól, döntésektől téríti el. A feladatom ott lesz, hogy a mindennapi 
munkában segítsem őt, a hivatal működését tegyem pontosabbá, gyorsabbá. 
Ezzel idő és energia szabadul fel polgármester úr számára a fürdő, az elke-
rülő út a sportcsarnokok megvalósítása is. Talán első sorban kéne említeni 
a pénz előteremtésének feladatát, mely ezután is az ő feladata lesz. Ha ezt 
így sikerül megvalósítani, akkor a végeredmény még jobb lehet, mint eddig. 

Meccslabdája van, Európa legtapasztaltabb városvezetőjétől tanulhat. 
Képes lesz alkalmazkodni?
Mindig szerettem tanulni, legyen az iskola, az élet, vagy a munkahely. A 
polgármester úr vezetési stílusa olyan amilyen, nekem úgy kell elfogadnom, 
ahogy van. Hozzáteszem, hogy eddig nagyon partneri volt az együttműködé-
sünk. Nem tartok a közös munkától.  Az lesz a dolgom, amit a polgármester 
úr rám bíz. 

Szépen fejlődik az épített környezet. Büszkék is vagyunk erre.   A város-
lakók közérzete viszont romlik.  Nem érezzük már olyan jól magunkat 
Veresen, mint tíz éve.
Keveset foglalkoztam városunk lakóinak lelkületével, de nem éreztem, hogy 
őrült problémák lennének. Sokan vagyunk, és egyre többen leszünk, ez ör-
vendetes, ugyanakkor szül bizonyos problémákat. Szívesen foglalkoznék 
ilyen kérdésekkel is ezután. Ha ebben tudok segíteni, szívesen teszem, bár 
kevesebb a tapasztalatom e téren. 

Kockázatos lépésre szánta el magát, amikor elvállalta az alpolgármeste-
ri tisztséget. Eddig biztonságos területen szakemberként dolgozott, ám 
most várospolitikussá lépett elő. Ez ingoványosabb terület, mit gondol 
erről?
Talán nem nagyképűség, de ha egy fi atalember számára adódik egy felké-
rés, mely egyben kihívás is, hosszú mérlegelés nem szükséges. Nem aka-
rok elszakadni sem a kollégáktól sem a szakmai kérdésektől, sokkal inkább 
szakmai kihívásként fogom ezt fel, mint politikai feladatként. Az emberek 
döntik el, hogy szakmai alapokon végzem-e a munkámat, minden esetre erre 
törekszem. 

Innen egyfelé visz az út, és ez a polgármesteri szék. Kevés esélye van 
annak, hogy újra beruházási osztályvezető legyen. Mit gondol erről?
A mával és a közeljövővel kell foglakoznom, hogy mi lesz négy-öt év múl-
va, eldönti az idő. Ez a kérdés nincs napirenden. 

Horváth G. 

Gazdaság
AZ ÚJ CENTER ÚJDONSÁGAI

Célom: gyorsabbá, 
pontosabbá tenni 
a hivatal munkáját

Hivatalban az új, főállású alpolgár-
mester

Szélesedő kínálat a saját készítésű sajtok részlegén
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Gazdaság

A megye kiválóságait keresi
Pest megye ebben az évben azt tervezi, hogy  
létrehozza az Év Pest Megyei Értéke díjat. A 
díjjal azt a közösséget díjaznák, amelyik egy, 
már a megyei értéktárba felvett értéket kiemel-
kedően tud reprezentálni, ezáltal képes az érték 
és a megye ismertségét még inkább növelni: 
pl. új programot tud szervezni, marketingtevé-
kenységet épít az érték köré, turisztikai vonz-
erőt teremt, média megjelenéseket generál, meg 
tudja jeleníteni az értéket a helyi oktatásban, 
nemzetközi kapcsolatot képes építeni általa. 

Pályázatok, amikre 
 érdemes készülni

A Kormány támogatja Pest megye önálló régió-
vá válását, így, ha az Európai Unió is elfogadja 
azt, a következő, 2020 után kezdődő pályázati 
ciklusban már jóval magasabb támogatottság-
ra számíthatnak a megye vállalkozásai. Addig 
is érdemes azonban tervezgetni a jövőt, annál 
is inkább, mivel hamarosan újabb, sokak ér-
deklődésére számot tartó pályázat nyílik meg. 

Lakossági energetikai pályázatok

2016 tavaszán újból megjelenik a lakossági ener-
giatakarékossági pályázat. Idén tavasszal főként 
családi házak energiahatékonyság-növelő beru-
házásainak támogatásával folytatódhat a Nemzeti 
Fejlesztési Min. (NFM) által működtetett Otthon 
Melege Programból.
A tavalyi, hasonló kört célzó programtól eltérően 
a szigetelést és a fűtési rendszerek cseréjét nem 
külön-külön támogatnák: teljes körű energiaha-
tékonysági felújítást fognak támogatni. A vissza 
nem térítendő támogatás 40% lehet majd. Ehhez 
hasonló mértékű “visszatérítendő támogatás” - 
vagyis kamatmentes és alacsony kamatozású hi-
tel-is társulhat 20% önrész mellett.
A pályázat 2016 tavaszán kerül meghirdetésre.
A pályázatot egy erre külön kijelölt felületen, 
elektronikusan kell elkészíteni, elektronikusan 
kell csatolni a kért dokumentumokat és a www.
magyarorszag.hu oldalon regisztrált ügyfélkapu 
hozzáférés segítségével lehet majd a tavasszal 
megadott határidőig benyújtani.
Bővebb információ 2016 tavaszán várható.

Templomfelújítási pályázat

A legfrissebb információink szerint 2016. elején 
lesz benyújtható a kistelepülési templomfelújí-
tásokat is támogató “VP-7.4.1.1 Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója...” 
című pályázat.
A nagy igény miatt már most érdemes megkezde-
ni a tervdokumentációk összeállítását, a költség-
vetések véglegesítését. 

A 100%-os támogatást a 10 000 főnél kisebb la-
kos számú településen települési önkormányzat, 
települési kisebbségi önkormányzat, önkormány-
zati társulás, továbbá székhellyel, illetve telep-
hellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint 
egyházi jogi személy veheti igénybe.
A támogatás célja a vidéki térség településein a 
kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, kor-
szerűsítése, ezen belül a településkép és a környe-
zet állapotának javítása, az épített, természeti és 
kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, 
megújítása, és ez által a települések vonzerejének 
növelése.
A támogatás külső felújításra (pl. templom, köz-
épület), a természeti és a történelmi tájkép, va-
lamint az azt alkotó táji elemek állapotának ja-
vítására valamint a helyi identitás fejlesztését és 
megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő 
akciók megvalósítására vehető igénybe.

A falusi turizmus pályázati lehetőségei 

Falusi turisztikai fejlesztések támogatására vár-
hatóan 2016-ban nyílik majd lehetőség a Széche-
nyi 2020 Vidékfejlesztési Program keretében. 
A pályázás alapfeltétele, hogy a pályázó mező-
gazdasági termelőnek minősüljön, akár ősterme-
lőként, akár egyéni vállalkozóként vagy társas 
vállalkozásként, szociális szövetkezetként. Illet-
ve már meglévő, működő szolgáltatást fejlesszen 
tovább.
Új szolgáltatás elindításának támogatására, így új 
szálláshely létesítésére, várhatóan nem vagy csak 
korlátozottan lesz lehetőség.
A várható támogatási intenzitás alapesetben 50%, 
kedvezményezett térségekben 60 vagy 70%. 
A maximális támogatás kb. 30 M Ft.

50 milliós lett a hitelkeret 

Az eddiginél is nagyobb keresletet generálhat a 
KAVOSZ által működtetett Széchenyi Kártya 
Program, mivel az igényelhető hitelkeret nagy-
sága az eddigi érték duplájára, 50 millió forintra 
emelkedett.
Elérhetővé a magasabb összegű Széchenyi Kár-
tya folyószámlahitel, így akár 50 millió forinthoz 

is hozzá lehet jutni a kedvezményes, államilag tá-
mogatott hitelkonstrukció keretében.
Az átmeneti likviditási nehézségek áthidalására 
alkalmas konstrukciókat, az alábbi feltételeknek 
megfelelő vállalkozások vehetik igénybe: 
• 2-25 mFt-ot: a legalább egy teljes, lezárt pénz- 
 ügyi éve működő KKV-k,
• a 25 mFt-ot meghaladó hitelkeret esetén: leg- 
 alább két lezárt pénzügyi évvel rendelkező 
 KKV-k,
Előnyök:
• a Széchenyi Kártya hitelkártya funkció ma-
gában hordozza a hitelkártyát is, mert az ügyfél 
vásárolhat és rugalmasan kezelheti a kártyához 
tartozó keretet,
• társkártya igényelhető hozzá, így a cég többi 
munkatársa számára is elérhetővé válik.

Megjelent az iparterületek és ipari parkok 
fejlesztését célzó pályázati felhívás

Nem csak meglévő, címmel rendelkező ipari par-
kokat, vagy kijelölt ipari területeket lehet fejlesz-
teni, hanem teljesen új zöldmezős beruházásként 
létre is lehet hozni ipari területeket. A helyi ön-
kormányzatok, vagy azok vállalkozásai akár több 
milliárd forint vissza nem térítendő forrást kap-
hatnak.

/Pályázati híreink az Arundo Kft. segítségével 
jutnak el Önökhöz. Bővebb információ: www.
arundo.hu/ 

A hónap híre

Év végén startol az új  
termálfürdő

Mint az utóbbi bő másfél évtizedben, 2015. utolsó napján újra sor került 
a városi évzáró ünnepségre Veresegyházon, a Mézesvölgyi Iskola aulájá-
ban. A település intézményeinek, kulturális és civil szervezetei vezetőinek 
körében a város polgármestere, Pásztor Béla a szokásnak megfelelően ér-
tékelte az elmúlt esztendőt, és felvázolta az új év terveit, fontosabb célki-
tűzéseit is.
2015-öt kifejezetten sikeres időszaknak jellemezte, és nem csupán az el-
ért gazdasági eredményekért, hanem a jól érzékelhető társadalmi fejlődé-
sért is, amely Veresegyházon végbemegy. A sport, illetve kultúra területén 
olyan szervezetek léptek színre és tevékenykednek, amelyek segítenek élő 
kapcsolatokat kialakítani az itt élők között, és „ez az a  szövet, ami össze-
köti a város embereit egymással.” – emelte ki a polgármester.
A lezárt gazdasági év mutatóinak tükrében leszögezte, hogy Veresegyház 
gazdasági képessége az átlagon felüli: a gazdaság fedezi a város működési 
költségeit, és jut fejlesztésekre is.  Az elmúlt évi költségvetés fő összege 7 
milliárd forint volt, míg az adósságállomány év végén 1.8 milliárd forintra 
rúgott.
Az önkormányzat 90 új kereskedelmi engedélyt adott ki az elmúlt évben, 
1.1 milliárd forint értékben vásárolt ingatlant, köztük 140 önkormányzati 
bérlakást. Az útépítések, közvilágítás-korszerűsítés, a termálfürdő terve-
inek elkészítése mellett megkezdődött az új katolikus templom építése, 
melyet 2016. május 14-én terveznek átadni – éppen az eredeti elképzelés 
szerint.

Elkészültek az Újiskola utcában építendő új EGYMI iskola tervei, mely-
nek elkészültével a sajátos nevelési igényű gyermekek kaphatnak korsze-
rű, saját oktatási intézményt, és amelyet 2016-ban kezdenek megépíteni. A 
beruházáshoz 300 millió forintos állami támogatás nyújt segítséget.
A polgármester kiemelte, hogy a városban, ahol az önkormányzat maga 
558 embert foglalkoztat, ötezer munkahely van, és az itt működő nagyüze-
mek is fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt évben. Új üzemcsarnokot 
épített a GE és a Mey Hungária a Lévai utcai, a Hoval magyarországi köz-
pontja épült meg Veresegyházon, a Kisrét utcai GE Power§Water termék-
bővítést hajtott végre.
2016-ban az önkormányzat 3 milliárd forint értékben tervezi fejlesztési 
programját, melynek részleteit szintén ismertette a polgármester. Bővítik 
és felújítják majd Lévai utcai és a Széchenyi téri óvodákat, megépül a csa-
padékvíz-elvezetés a Patak utcában, tornaterem épül a régi általános iskola 
mellett, és további ingatlanvásárlásokat is terveznek az eljövendő beruhá-
zások előkészítéseként. 
Az idei év legnagyobb lépése, hogy a negyedik negyedévben elkezdődhet 
az új termálfürdő kivitelezése. A jelenleg 5-6 milliárd forint értékű beruhá-
zás előreláthatólag 2019-ben készül majd el teljesen.
A 2016-ban tervezett fejlesztések között Pásztor Béla említette az M3-ra 
való közvetlen felcsatlakozást is, melynek nemcsak közlekedésre gyako-
rolt jótékony hatását, hanem érzelmi vetületeit is hangsúlyozta, hiszen így 
a fővárosból más település érintése nélkül lehetne Veresegyházra jutni. El-
mondta, hogy ebben az évben készen lesz a régi öntödéből kialakítandó 
sportcsarnok, és egy új is épül a Mézesvölgyi Iskola szomszédságában, 
illetve a középiskola megépítéséhez elkészülnek a rendezési tervek.        
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Kultúra

Hangszerkiállítás  
Galgamácsán

Február 26-ig tekinthető meg a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából rendezett hangszerkiállí-
tás a Galgamácsai Művelődési Házban.
.
A kiállításon megismerkedhetnek a tárlaton 
szereplő magyar népi hangszerek történetével, 
hangjával, és betekintést nyerhetnek a modern 
hangszerek és más népek hangszereinek vilá-
gába is.

2016. január 23-án 18.00 Kiállítás nyílt  
 A Magyar Kultúra Napja tiszteletére:
 IN MEMORIAM FÜZESI ZSUZSA cím- 
 mel a neves gyermekkönyv-illusztrátor emlékére.   
 A tárlat anyagát a bátyja, Füzesi Ferenc bocsátotta  
 a Faluház rendelkezésére.
2016. január 28. (csütörtök) 18.00
 VILÁGJÁRÓK KLUBJA 
2016. január 30. 20.00 ASSZONYBÁL a SZEDER  
 Egyesület szervezésében-  Belépőjegy váltható  
 az ESÉLY Családsegítő Központ munkatársainál

2016. FEBUÁRI ELŐZETES:

2016. február 29-ig látható az IN MEMORIAM  
 FÜZESI ZSUZSA kiállítás
február 5-6-7. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAP- 
 PAL  
 Benne: 5-én 15.30 „Isten hozott!” - a polgár- 
 mester köszönti az előző évben Erdőkertesre  
 költözötteket.
  18.00 Színházi előadás: A muzsika hangja a 
 Thália Színistúdió előadásában
 „CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN” bar- 
 lang-túra a Bakancsosokkal (tájékoztató a 
 honlapunkon, fc-on és plakátokon)
 7-én (vasárnap) 16.00
 A CS. GYÖRGY VÁROSI KULTOUR  
 BEMUTATJA: Jack London ‘140
 Irodalmi játék, melynek során a résztvevők Jack  
 London műveiből és életútjából összeállított felada- 
 tokat oldanak meg. A helyes megfejtők között  
 könyveket sorsolunk ki.
 A játék nevezési díja: 500.-Ft (részletes tájékoztató  
 plakátokon és a honlapon)
 Az író életéről és műveiből összeállított totót   
 helyesen kitöltők között könyvet sorsolunk ki.
 A programra a belépés díjtalan!
2016. február 12. 16.00
 FARSANGI BÁL a Neumann János Általá- 
 nos  Iskola alsó tagozatos tanulóinak
2016. február 13. 19.00
 JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL AZ ESE  
 SZERVEZÉSÉBEN

2016. február 16. (kedd) 8.00 – 13.00
 3 D mozi (filmvetítés, egész órai kezdésekkel)
 Csak előzetes bejelentkezéssel!, Belépődíj: 400.-Ft
2016. február 16. (kedd) 14.00 – 18.00
 VÉRADÁS
2016. február 19. (péntek) 18.00
 GITÁRZENE GIER GABRIEL blues-éne- 
 kessel. Egy fiktív zenei utazás a ‘30-as évek   
 Mississippi-deltájától a ‘40-es, ‘50-es évek  
 Chicagóján keresztül a ‘60-as évek Londonjába.  
 Legendás nevek hangzanak el, úgy  mint Robert  
 Johnson, Muddy Water és Eric  Clapton. A blues  
 rajongók a felismerés örömével fogják üdvözölni  
 a műsort, a blues zenében  kevésbé járatos kíváncsi 
 közönség pedig egy nagyszerű élménnyel lesz   
 gazdagabb. -  A belépőjegy ára az előadás  
 napján: 700 Ft, elővételben 500.- Ft!
 További információk, jelentkezés:  
 06 20 3596915 zsuzsi.gyorfi@gmail.com
IN MEMORIAM FÜZESI ZSUZSA kiállításról
...„Eredetileg nem grafikusnak készültem, a tanult 
szakmám üvegtervező-iparművész, de nem
műveltem, pedig tehetségesnek tartottak... Véletlenül 
lettem gyerekkönyv-illusztrátor. Egy barátnőmet meg-
látogatván kerültem a Pannónia Filmstúdióba, és pilla-
natok alatt beleszerettem az egész miliőbe, az épületbe, 
a társaságba. Nyomban jelentkeztem, és fel is vettek. 
Boldog 29 évet töltöttem ott. 
A nagy hoho-horgász sorozatokat én rendeztem, én 
voltam a Vuk egyik animátora, részt vettem a Mézga 
család, a János vitéz, a Hugó, a víziló készítésében is. 
Csodálatos hely volt, és bármily hihetetlen, de nem szí-
vesen mentem szabadságra, annyira szívvel-lélekkel 
rajzoltam... Hogy illusztrátor lettem, Dargay Attilának 
köszönhetem, mert ő biztatott... A Vuk készítésekor, 
holt időben éppen firkálgattam... És Attila meglátta. De 
aranyosak, mondta. Miért nem ezt csinálod? ... Az első 
könyvillusztrációm 1984-ben jelent meg, József Attila 
Altatója volt... Az egész életemet végigültem: vagy ol-
vastam, vagy rajzoltam. Ha az illusztrálás nem volna, 
nem is tudom, mi lenne velem. Könyv nélkül nem tu-
dok élni...

(riportrészlet Tornai Szabolcs tollából)

A hónap híreErdőkertesi Faluház és Könyvtár
2016. januári programok, februári előzetessel 

AZ INTÉZMÉNY 2016. JANUÁR 16-IG ZÁRVA TART.
MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Húros hangszerek

A legendás tekerő   lant

Jobb agyféltekés rajzolás a Galgamácsai művelődési Házban
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1. hét   február 4 - 10    

14.30  Csak 6-7-én vetítjük!   
ALVIN ÉS A MÓKUSOK –  
A MÓKÁS MENET
szinkronizált amerikai családi vígjáték 86 perc
korhatár: 6
A mókusok szeretnének nyugodtan élni. Számuk-
ra a nyugalom sok éneklést, sok evést és renge-
teg rendetlenséget jelent, ám nevelőapjuk, Dave 
felforgatja a békés hétköznapokat. Meg akarja 
kérni a barátnője kezét, és hogy ne álljanak az új 
családja útjába, meg akar szabadulni a mókusok-
tól. Vagy hát… lehet, hogy mindez nem is igaz. A 
fékezhetetlen Alvin, Simon és Theodore néhány 
őrült félreértésnek köszönhetően mégis azt hiszi, 
hogy ez a helyzet és bármire hajlandó, hogy meg-
akadályozza a kézfogót. 

4-6-8-10-én  16.15   5-7 -9-én  18.15          
4 Oscar-díj jelölés!
A DÁN LÁNY
szinkronizált angol-amerikai életrajzi film  
120 perc
Fsz: Eddie Redmayne, Alicia Vikander
Korhatár: 16
Koppenhága, 1926. Einar Wegener és Gerda 
Wegener művészházaspár. Boldog házasságban 
élnek, bár a személyes és a művészi megvilágo-
sodás eddig mindkettejüket elkerülte.
Mindez változni kezd, mert egy napon Gerdának 
gyorsan be kell fejeznie egy portrét, ezért megkéri 
a férjét, hogy öltözzön nőnek és legyen a modell-
je. Az élmény sorsfordító erejű, Einar rájön, hogy 
Liliként tudja kifejeznie valódi énjét, és elkezd 
nőként élni. 

4-6-8-10-én 18.30   5-7-9-én 16.15
A FEKETE ÖTVEN ÁRNYALATA
szinkronizált amerikai vígjáték 92 perc
Fsz: Jane Seymour, Marlon Wayans
Korhatár: 16
Ha Christian Grey felizgatott vagy feltüzelt, ak-
kor várj, míg találkozol Christian Blackkel! A 
nagysikerű Szürke ötven árnyalatának fergeteges 
paródiája, melyet a Horrorra akadva valamint a 
Feketék fehéren című filmek alkotói készítettek, 
és Mr Black erotikus játszószobájába enged be-
pillantást, ahol természetesen minden kemény és 
durva...

20.30
A NAGY DOBÁS                   
 5 Oscar-díj jelölés!
szinkronizált amerikai film 130 perc
Fsz: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling
korhatár: 16
Amikor négy kívülálló észrevette azt, amit a nagy 
bankok, a média és a kormány nem akart észre-
venni - a gazdaság globális összeomlását -, tá-
madt egy ötletük: A nagy dobás. Bátor befekteté-
sük a modern pénzügyi világ sötét bugyraiba viszi 
őket, ahol meg kell kérdőjelezniük mindenkit és 
mindent.

2. hét   február 11 - 17

14.00  Csak 13-14-én vetítjük!
NAGYON VADON –BOLONDOS VADÁSZ-
IDÉNY
szinkronizált amerikai animációs film 85 perc
Korhatár: 6
Kedvenc erdőlakóink visszatérnek, hogy egy 
újabb remek vadonbeli kalanddal szórakoztassa-
nak bennünket.

15.45   20.15
DEADPOOL
szinkronizált amerikai sci-fi akció 106 perc
Fsz: Ryan Reynolds, Moerna Baccarin
Előzetes korhatár: 16
Wade Wilson a különleges erőknél szolgált, az-
után zsoldos lett. Egy furcsa, alig legális kísérlet 
eredményeképpen a szervezete meghökkentő ké-
pességekre tett szert: hihetetlenül gyorsan meg-
gyógyul, bármi baj éri. De nem ez az egyetlen 
fegyvere: őrült, gonosz humora is van - és nem fél 
használni. A szupererős ember, aki a valóságból 
átlépett a hősök birodalmába, most élete legnehe-
zebb háborújába indul: bosszút akar állni azon az 
emberen, aki egykor majdnem tönkretette őt.
.
17.45
A NAGY DOBÁS   5 Oscar-díj jelölés!
szinkronizált amerikai film 130 perc
Fsz: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling
korhatár: 16

3. hét    február 18 - 24

15.15  Csak 20-21-én vetítjük!   
ALVIN ÉS A MÓKUSOK – A MÓKÁS ME-
NET
szinkronizált amerikai családi vígjáték 86 perc
korhatár: 6

18-20-22-24-én  19.00   19-21-23-án  17.00
DEADPOOL
szinkronizált amerikai sci-fi akció 106 perc
Fsz: Ryan Reynolds, Moerna Baccarin
Előzetes korhatár: 16

18-20-22-24-én  17.00   19-21-23-án  19.00
HOGYAN LEGYÜNK SZINGLIK?
szinkronizált amerikai vígjáték 108 perc
Fsz: Alison Brie, Dakota Johnson, Rebel Wilson
korhatár: 16
Van, aki profi mód műveli a szingliséget, van, 
aki rossz ebben a műfajban... és van Alice. Meg 
Robin. Meg Tom, David és a többiek. New York 
tele van magányos szívvel és testtel, olyanokkal, 
akik kiválóan érzik magukat a bőrükben és olya-
nokkal, akik rettentően; és egyáltalán nem akarják 
mindannyian ugyanazt. Van, akinek életre szóló 
szerelem kéne, van, akinek csak egy vad éjjel, 
vagy még annál is kevesebb. 

21.00
CAROL    6 Oscar-díj jelölés!
feliratos angol-amerikai film 118 perc
Fsz: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson
korhatár: 16
Az ötvenes évek gazdasági fellendülése idején 
Therese Manhattan egyik nagyáruházában dol-
gozik eladóként, és a szerelemről álmodozik. Egy 
nap találkozik a jómódú Carollal, aki kihűlt há-
zasságában vergődik, és amit talán csak kislánya 
iránti imádata tart egyben. A két nő között rögtön 
szikrázni kezd a levegő, és kezdetben ártatlannak 
induló találkozásuk az érzelmek hatására gyorsan 
elmélyül. 

4. hét   február 25 – március 2

14.45    Csak 27-28-án vetítjük!
BREKI, A BÉKAKIRÁLYFI
szinkronizált animációs kalandfilm 88 perc
korhatár: 6

A legnagyobb utazások olykor egy apró ugrással 
kezdődnek. Breki, a kis béka, nem szeret ugrálni 
és a vizet sem szívleli. Ahhoz, hogy megtalálja 
helyét a világban, barátjával, a repülő mókuslány-
nyal belevetik magukat az Amazonas dzsungelé-
be. Útjuk során megannyi érdekes és olykor fur-
csa állattal találkoznak, a dzsungel mélye pedig 
számos kalandot tartogat számukra.

16.30
EGYIPTOM ISTENEI 3D
szinkronizált amerikai fantasy-kaland 100 perc
Fsz: Gerard Butler, Rufus Sewell
Előzetes korhatár: 12
Az igaz szerelem és a világ megmentése érdeké-
ben egy okos, ám halandó tolvaj szövetkezik egy 
erős, de bosszúálló istennel, hogy megállítsák a 
sötétség könyörtelen istenét, aki el akarja pusztí-
tani a világot és a túlvilágot.

18.30
AVE, CÉZÁR
szinkronizált amerikai-angol vígjáték 105 perc
Fsz: George Clooney,  Channing Tatum, Ralph 
Fiennes 
korhatár: 12
Joel és Ethan Coen új vígjátéka Hollywood arany-
korába repít minket, és egy nagy stúdió probléma-
megoldójának egy napját követi nyomon, amikor 
számos probléma vár megoldásra.

20.30
SPOTLIGHT – EGY NYOMOZÁS RÉSZLE-
TEI    6 Oscar-díj jelölés!
feliratos amerikai film 128 perc
Fsz: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams 
Előzetes korhatár: 16
Az igaz történet alapján készült film egy bosto-
ni újság oknyomozó munkatársainak rendkívüli 
munkáját követi életük egyik legfontosabb és leg-
izgalmasabb cikksorozatának elkészítése során. 
Az új főszerkesztőt arra utasítja munkatársait, 
hogy járjanak utána egy rég óta szőnyeg alá sö-
pört ügynek: egy helyi pappal szembeni gyerek-
molesztálási vádnak. A kis csapat elképesztő, 
addig minden erővel titkolt, megrázó tények nyo-
mára jut.

A Gödöllői Filmszínház februári műsora
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Pr
KEDVES ÜGYFELEINK! 

A hulladékszállítás díjköteles!

MÉG NAGYSZÁMÚ ÜGYFÉLNEK 
NINCS 2016-OS MATRICÁJA!

Az ügyfelek többsége rendszeresen befi zeti 
szolgáltatás igénybevételi számláit és nincs 
tartozása a Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft. 
felé. 2015 során folyamatosan felhívtuk hát-
ralékos Ügyfeleink fi gyelmét, hogy rendezzék 
tartozásukat. A 6500 hátralékos Ügyfélből 
tájékoztatásaink után 800 Ügyfél rendezte 
elmaradásait. Még mindig maradt azonban 
5700 olyan háztartás, amelyik már 120 napon 
túli tartozást halmozott fel és ez a napi üze-
meltetésben is jelentős gondokat okoz.

A Zöld Híd Régió Nkft. számukra nem 
küldte ki a 2016-os évre érvényes matricát.

 A közszolgáltató ismételten kéri a tartozás-
ban érintett Ügyfeleit, hogy legyenek szíve-
sek kifi zetni a hulladékgazdálkodási szol-
gáltatás ellenértékét! 2016. január végétől 
elkezdjük a matricák ellenőrzését, minden 
szolgáltatást igénybevevőnél. Ha nem ta-
láljuk az edényzetre kiragasztott, érvényes 
matricát, kénytelenek vagyunk azt feltéte-
lezni, hogy az ügyfél nem kívánja a hulla-
dékát elszállíttatni!  A nem fi zető ügyfeleink 
hulladékát a továbbiakban nincs lehetősé-
günk elszállítani.

Tisztelettel kérjük ezért a tartozással rendelke-
ző Ügyfeleinket, hogy mihamarabb fi zessék 
meg a hátralékukat! Igény esetén, kérelemre 
részletfi zetési lehetőséget is biztosítunk.

Kérjük, aki a számlarendezésben érintett az 
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot ügyfél-
szolgálatunkkal az ismert címeken és elérhe-
tőségeken:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu _ 06-40-201-
026 _www.zoldhid.hu/kft/Ugyfelszolgalat/

A közszolgáltató a 2016-os matricák postá-
zását tavaly decemberben befejezte. Ismétel-
ten felhívjuk fi gyelmüket, hogy az érvényes, 
2016. évi matrica szükséges ahhoz, hogy 
2016. január 01-től a hulladékokat el tudjuk 
szállítani!
A Zöld Híd Nonprofi t Kft. célja változatlan: 
hosszú távon és a megszokott magas színvo-
nalon biztosítani a szolgáltatásokat.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT !

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.
hulladékgazdálkodási közszolgáltató
www.zoldhid.hu/kft _ www.facebook.com/
www.zoldhid.hu/

OKJ-s végzettséget nyújtó tanfolyamaink:

Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó 
OKJ 31 341 01 Nyilvántartásba vételi száma: 
E001398/2015/A001 
Boltvezető OKJ 35 341 01 Nyilvántartásba vételi 
száma: E-001398/2015/A002
Pék OKJ 34 541 05 Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/A006
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targonca-
kezelő) OKJ 32 582 02 Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/A007
Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
(Emelőgépkezelő kivéve targonca) OKJ 32 582 02 
Nyilvántartásba vételi száma: E-001398/2015/A008
Raktáros OKJ 31 341 04 Nyilvántartásba vételi 
száma: E-001398/2015/A003
Személy- és vagyonőr OKJ 32 861 01 Nyilvántartás-
ba vételi száma: E-001398/2015/A009
Vállalkozási és bérügyintéző OKJ 54 344 02 Nyil-
vántartásba vételi száma: E-001398/2015/A004
Vendéglátó üzletvezető OKJ 35 811 02 Nyilvántar-
tásba vételi száma: E-001398/2015/A005
Hamarosan indul: Cukrász, Gyorséttermi ételeladó, 
Szakács, Bolti hentes

Tanúsítványt adó kompetenciafejlesztő programjaink:

Borkulturális ismeretek Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/D001
Junior vezetői tréning Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/D006
Személyes hatékonyság növelése Nyilvántartásba 
vételi száma: E-001398/2015/D010
Karrier tervezés Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/D003
Kommunikáció Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/D003
Konfl iktuskezelés Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/D009

Bővebb információ, tájékoztatás küldése a tanfolya-
mokról: 
Honlap: www.cbafcbafranchise.hu/oktatás. E-mailben: 
oktatas@cba.hu címen vagy a +36-29/620-091; +36-
30/568-0541 telefonszámokon.
Az OKJ-s képzések min. 20 fős, a tréningek min.12-
14 fős jelentkezési létszám esetén indulnak Budapest 
belvárosában vagy vidéken igény szerint.

Jelentkezés módja:
Jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, visszakül-
deni a CBA Kereskedelmi Kft. Péter Judit oktatási 
vezető 2351 Alsónémedi, Hrsz. 2402/1. címére vagy 
szkennelve az oktatas@cba.hu email címre. A doku-
mentum a www.cbafrancishe.hu oktatás oldaláról le-
tölthető.

Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó OKJ 31 
341 01 Nyilvántartásba vételi száma: E001398/2015/
A001 
A képzés időtartama: 480 óra. 
Tanfolyam díja vizsgadíjjal: 99.000 Ft. 
A szakképesítéssel betölthető: FEOR 5112 Eladó. Pálya-
alkalmassági követelmény: szükséges.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség. Egész-
ségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges. 
A képzés szakmai tantárgyai:
 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
 10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövé-
 nyek forgalmazása
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele valameny-
nyi előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. OKJ-s 
komplex szakmai vizsga: gyakorlati, szóbeli vizsgaré-
szekből áll.

Boltvezető OKJ 35 341 01 Nyilvántartásba vételi száma: 
E-001398/2015/A002
OKJ-s tanfolyam díja vizsgadíjjal együtt: 99.000 Ft. A 
képzés időtartama: 240 óra. 
A szakképesítéssel betölthető munkakör: FEOR 1333 Ke-
reskedelmi egység vezetője
Szakmai előképzettség: Eladó OKJ-s szakképesítés vagy 
résszakképesítés
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges. 
A képzés szakmai tantárgyai:
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
11394-12 Kisvállalkozások működtetése
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele valameny-
nyi előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. OKJ-s 
komplex szakmai vizsga: gyakorlati, szóbeli vizsgaré-
szekből áll.

Elméleti oktatás és irányított gyakorlat helye: Veres-
egyház Erkel Ferenc utca 9791/2. Új PRÍMA áruház. 
Kihelyezett gyakorlati oktatás: CBA és PRÍMA üzlet-
hálózatunkban.
Oktatási időpontok: heti 2 délután elmélet 16.00-20.00 
óráig, egyeztetett kihelyezett gyakorlat.

Bővebb információ, tájékoztatás küldése a tanfolyamok-
ról: 
Honlap: www.cbafcbafranchise.hu Oktatás oldal. E-mail-
ben: oktatas@cba.hu címen vagy a +36-29/620-091; 
+36-30/568-0541 telefonszámokon. A képzések min. 20 
fős jelentkezési létszám esetén indulnak. Részletfi zetési 
kedvezményt biztosítunk.

Jelentkezés módja:
Jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, visszaküldeni a 
CBA Kereskedelmi Kft. Péter Judit oktatási vezető 2351 
Alsónémedi, Hrsz. 2402/1. címére vagy szkennelve az 
oktatas@cba.hu email címre. A dokumentum a www.
cbafrancishe.hu Oktatás oldaláról letölthető.

K É P Z É S I  T Á J É K O Z T A T Ó
2016. tavaszán induló képzéseinkre várjuk jelentkezését!

Szeretne üzletláncunknál stabil álláshoz jutni? Akár az is megtörténhet, ha jól teljesít a képzés során. Végez-
ze el tanfolyamunkat, ahol megkap minden nélkülözhetetlen szakmai ismeretet tanárainktól és mester végzettségű 
gyakorlati oktatóinktól. A legjobb bizonyítvánnyal végzett résztvevőknek esélye lehet az elhelyezkedésre is a CBA 
hálózatában.
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Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is! 

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

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
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.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!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

Veresegyházi márkakereskedés és márkaszerViz keres:

A fényképes önéletrajzokat a
szabo.krisztian@pasztorcsoport.hu email címre várjuk

•  ingyenes szűrővizsgálat, állapotfelmérés
• hagyományos és fémmentes hidak, koronák
• konzerváló fogászati kezelések 
     (tömér, gyökértömés)
• fogfehérítés, fogékszer
• gyermekfogászat
• • kivehető fogpótlások
• szájsebészet, fogbeültetés

Bejelentkezés: 06 20 944 6757

karosszéria munkafelvevő, 
autószerelő, 
autófényező,

karosszéria lakatos, 
raktáros munkatársakat.

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

D r .  G é c z i  M á r i a
S Z Ü L É S Z - N Ő G Y Ó G Y Á S Z  
S Z A K O R V O S

Kedd: 16.00-19.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.

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

GOOD DENT
FOGORVOSI mAGÁNRENDELŐ  

GYERmEK éS FELNŐTT FOGÁSZAT

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

-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok 
-Korrekt árak
-Családias 
 hangulat

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfőn 18.00- 20.00
Dr. Kicsiny Emese 

Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat 

mellett  kott a, újság, papír-írószer és anti kvár 
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

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

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

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

ÁLLÁS

Cégünk állandó munkára keres kőmű-
vest, gipszkartonost és segédmunkást 
Veresegyházról vagy környékéről. 
Csak józan életű, dolgozni akaró kollégák 
jelentkezzenek! 
Tel.: 06-30/964-3077

Otthon végezhető munka! Cd-lemezek
 csomagolása, stb. Érd.: +36 90 60 36 07
/www.audiopress.iwk.hu/635 Ft/min.
+36 20 910 4517

Sok szabadidővel, saját gépkocsival ren-
delkező, gyakorlott ingatlanközvetítő refe-
rensek jelentkezését várjuk /OKJ előny!/. 
Munkakezdés minél előbb!
Jelentkezés 9-11 óra között a +36 20 944 
6205-ös telefonszámon

APRÓHIRDETÉS

           ELADÓ és KIADÓ ingatlanok Tulajdonosai részére:
                ingatlanközvetítés, teljes körű ügyintézéssel
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2112 V����������, ������ �. 15.  
T��.: 2�‐5�9‐120, 

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

veresegyhaz@ingatlandoktor.com 

VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes 
közvetítés!

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG 



Színesen

Télen is érdemes eljönni 
a Medveotthonba! 

Veresegyházi márkakereskedés és márkaszerViz keres:

2016. február 2-án 10.00 órakor 
és 14.00 órakor

Teremtsünk együtt XXI. századi 
hagyományt!

Mindenkit várunk   A„MEDVÉNEK MINDIG IGAZA VAN!” című  
programunkra.

 Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja.
 Mint az ünnep neve is elárulja, ilyenkor szoktak gyertyát szenteltetni 
a katolikus falvakban. A hagyományos, magyar paraszti társadalom-
ban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embere-
ket. Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a „pogánykát” 
ki ne cseréljék a gonosz, rossz szellemek. Amikor a fiatal anya először 
ment a templomba az ún. egyházkelőre vagy avatásra, szintén szentelt 

gyertyát vitt a kezében.
A néphiedelem szerint ezen a napon a MEDVE kijön a barlangjából, 
és ha meglátja árnyékát (vagyis szép, napos idő van), akkor megijed 
tőle, és visszamegy aludni, amiből arra következtettek, hogy újra hi-
deg lesz. Ha viszont nincs árnyéka, akkor kint marad, mert tudja, hogy 
ez a tél utolsó próbálkozása és hamarosan enyhül az idő.

Mindkét esemény előtt szeretnénk tisztelegni:
1, Közös éneklés közepette gyújtjuk meg a fényt és világosságot   
 hozó  MACKÓ gyertyát.
2, Közös mondókával, énekszóval köszöntjük a barlangjából előbújó  
 MACKÓT!

Hiszen a medvék ébren vannak, köszönik a gondoskodást! Nem 
alszanak téli álmot, amint azt vadon élő rokonaik teszik. ( Bár az 
igazat megvallva, a mackók éberen alszanak, nem hűl le a testük 
és nem lassul le a légzésük sem nagyon.) Szóval, a medvék de-
cemberben is szórakoztatták az András napi vigasságon és a 
Betlehemezésen részt vevő ifjakat és idősebbeket! 

Persze nemcsak a medvék, hanem a többi állatok is, akik egy-
re szaporodnak a Kis Állatsimogatóban. Velük akár mancsot is 
rázhattak a betlehemezők, azaz patát nyújtottak a kecskék, hosz-
szú, lógó füleikkel integettek a nyuszik és az emuk óvatossága is 
oldódott a meleg hangulatban. Az állatok karácsonyfáját együtt 
díszítették fel a látogatók, mindenkinek jutott egy-egy finom falat  
-  répa, alma vagy egy pohár méz:)  

A boldog arcokat látván, az jutott eszembe, milyen sokan, egyre 
többen átélhetik azt a karácsonyi ünnepkörbe illő “csodát”, amit 
korunk embere “kapcsolat” címszóval jelez. Erről szól a mai világ. 
De erről szólt mindig is... A kapcsolatról, egymás felfedezéséről, 
egy másik lény szemében felcsillanó értésről, örömről. Szüksé-
günk van egymásra! 

Minél intelligensebb, minél fejlettebb idegrendszerrel bíró egy 
állatka, annál könnyebb vele emberi léptékben is értelmezhető 
kapcsolatot kötni. Mondjuk ki bátran: barátságot! Persze min-
den barátság két félen múlik. Nem rohanhatjuk le a másikat, mert 
akkor csak menekülni fog előlünk. Így van ez, ugye, az emberi 
kapcsolatokban is. A BarátkoZoo állatai jól tűrik, némely közülük 
egyenesen igényli a velük való foglalkozást. Nagyszerű alkalom 
ez az állatok megismerésére és  nagyszerű alkalom saját magunk 
megismerésére is! Kapkodok? Hangos vagyok? Netán félek? 
Vagy óvatosan, nyitott szívvel várom egy másik lény közeledé-
sét? A nyuszi tükröt tart elénk! 

A decemberi ünnepségen a gödöllői Gubancolók előadását is 
megnézhették az arra járók a téli “alakoskodást” a Veresegyházi 
Hagyományőrző Együttes nyújtotta.

A tél még javában tart  -  álmos mackók  ébren várják az érdeklő-
dőket  -  de ahogy a napok hosszabbodnak, megindulnak a gon-
dolatok is. A Medveotthon ember-csapatának tagjai már a tavaszi 
rendezvényeket szervezik, hogy mindenki megtalálja örömét ál-
lat-barátaink között!

Kettős ünnep a 
Veresegyházi 

Medveotthonban

Állatok Karácsonya

Vajon morcos lesz, ha feléb-
resztik?



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

Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, i l letve  emai lben,  önéletrajzzal
 

Mu n k a t á r s a k a t  k e r e s ü n k !

PÉKET és
HENTEST 
a Szada és 
a Veres Centerbe

 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. , 
     center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház, 
      Budapesti út 1. , 
     center.veres@cba-baldauf.hu

Soó-Der profit Kft
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261

Januárban történt

A Magyar Kultúra 
Napján Gerendás 
Péter előadását 
hallgathatták meg 
Veresegyházon, 
a Szabadidős és 
Gazdasági Innovációs 
Központ konferencia-
termében

Veresegyház Városért Díjat kapott a GE Lévai 
utcai gyárának nyugállományba vonuló HR 
vezetője, Kovássy Eszter. A címet a városi 
évzáró ünnepségen Pásztor Béla polgármester 
adta át.

Darvasi László kép-
zőművész kiállítása 
nyílt meg az Udvar-
ház Galériában


