
gg

VII. évfolyam 12. szám 2012. december

A hónap témája A hónap témája 
Mivel vár 2013?Mivel vár 2013?

GazdaságGazdaság
A változásokra készül A változásokra készül 

CsomádCsomád

CivilekCivilek
Megnyílik a világ a Megnyílik a világ a 

fiatalok előttfiatalok előtt

Kistérségi oldalKistérségi oldal
Szép kistérségi sikerek a Szép kistérségi sikerek a 

MegyenaponMegyenapon

 HÍREK, PROGRAMAJÁNLÓK, A GÖDÖLLŐI MOZI RÉSZLETES MŰSORA, A CBA CENTEREK RENDKÍVÜLI 
AKCIÓI CSAK NÁLUNK:    www.vkisterseg.hu www.vkisterseg.hu ebook: www.kisterseg.eu www.kisterseg.eu     

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

A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! 

AKCIÓ
Az akció 2013. január 1-től 31-ig 
vagy a készlet erejéig érvényes.

ÉRVÉNYES

Janu
ár

31-ig
ÉÉR
JJJJ960 Ft

1260 Ft

930 Ft

1070 Ft

1695 Ft

2100 Ft

2230 Ft

2891 Ft

1361 Ft

2695 Ft

375 Ft

490 Ft

3550 Ft

4070 Ft

1560 Ft

1960 Ft

1860 Ft

2290 Ft

Triangoló Gyógyszertár – 2112 Veresegyház, Szadai út 7. (CBA Bevásárlóház)

Nyitvatartás: H-P: 8-19, Sz: 8-13, V: 8-12

triangolo_hirdetes_januar.indd   2 2012.12.17.   9:42:26

December közepén még az ünnep előtti bűvöletben élünk, de hamaro-December közepén még az ünnep előtti bűvöletben élünk, de hamaro-
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Itt készült

December 3-án a leghősiesebb időszakra emlékezhettek vissza az 
idősebb veresegyháziak a Sport utcában létesített Harcművészeti 
Központ ünnepélyes átadásán. A tornacsarnok, amely a korábban itt 
működött gyár egyik üzemrésze volt, ugyanis saját kezdeményezésre 
és az érintettek összefogásából épült meg! 

A munkát a hasonló tevékenységekben korábban is élen járó ÉVÖGY 
fogta össze, nem kisebb személyiség támogatásával, mint a hazai 
kung-fu meghonosítójaként ismert, a megnyitón is megjelent dr Ro-
bert Lyons, és közreműködött benne szinte mindenki, akinek fontos 
volt, hogy a nemes küzdősportokat űző gyerekek és fiatalok megfe-
lelő körülmények között tanulhassanak és gyakorolhassanak, illetve 
készülhessenek fel a versenyekre, amelyeken egyre jobban szerepel-

nek a magyar harcosok. A csarnok valamennyi harcművészeti ágnak 
otthont ad: itt tartják majd a kung-fu, karate, aikido edzéseket is. 
A Központ, amely nélkülöz bármiféle luxust, tovább bővíthető és fej-
leszthető lesz a jövőben. Ehhez ígért segítséget ünnepi beszédében 
Szabó Imre országgyűlési képviselő, és Pásztor Béla, a város polgár-
mestere, aki visszaidézte azokat az időket, amikor Veresegyház első 
sportlétesítményei hasonló módon, lakossági összefogással épültek 
meg. Robert Lyons szakmai segítség és felügyelet biztosítására tett 
ígéretet a Központnak, amely  a kerepesi Shaolin  templom szellemi-
ségében működik majd.  

A megnyitó záró akkordjaként stílusosan harcművészeti bemutatót 
láthatott a szép számban megjelent vendégsereg.   

A TÉRSÉGI CBA ÜZLETEK ÉV VÉGI NYITVA TARTÁSA

Apró kung-fu harcosok

Robert Lyons, Szabó Imre, Pásztor Béla és 
Leviczki Tamás szólaltak fel a megnyitón

Szülők, sportolók, érdeklődők

Karate bemutatóEz a kezdeményezés is az ÉVÖGY 
nevéhez fűződik

DECEMBER 22-23-ÁN
mind a négy üzlet

20 óráig 
NYITVA

DECEMBER 25-26-ÁN
mindegyik üzlet ZÁRVA DECEMBER 31-ÉN

mindegyik üzlet
15 óráig 
NYITVA

DECEMBER 24-ÉN
mindegyik üzlet

13 óráig 
NYITVA

DECEMBER 30-ÁN
mindegyik üzlet

20 óráig 
NYITVA

JANUÁR ELSEJÉN
mindegyik üzlet

ZÁRVA

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

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

Összefogással épült a békés harcművészek csarnoka 
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Kistérségi oldal

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

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

Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária  
  Munkatárs: Fülöp Hajnalka  

  Fotók és címlap: Lethenyei László
  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.    ISSN 1788-1404  

  Információs telefon: + 36 30 468 66 86, 
 +36 (28) 388-605   

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

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!  
 Kistérség megjelenését támogatja:  

CBA Baldauf Kft.,  Sanofi  Aventis, A.S.A. Magyarország 
Kft., DMRV ZRt.

A VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBBCÉLÚ 

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÖS 
INTÉZMÉNYEI:

VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő u. 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  KÖZPONT
Székhely: Erdőkertes, Fő út 19.
   Tel:  06-28-595-051
   Telephely: Veresegyház, Fő u. 108.  
   Tel/Fax:     06-28-586-790

 Email: esely.kisterseg@esely.hu

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG EGYSÉGES 
 GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI

INTÉZMÉNY 
NEVELÉSI TANÁCSADÓ
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6
Tel.: (28) 589-785
Nyitva: hétfő–csütörtök: 8–17-ig
  péntek: 8–14-ig

BESZÉDJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Erdőkertes, Mikszáth K. u. 29.

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE

2112 Veresegyház, Fő út 35. 

Kistérségi Központ

KISTÉRSÉGI HATÁSKÖRREL 
RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK

OKMÁNYIRODA

2112 Veresegyház, Fő u. 45-47.Szabadidős és 
Gazdasági Innovációs Központ –
Tel.: (28) 588-661
Ügyfélfogadás:  hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    csütörtök: 13–16-ig
    péntek: 8–12-ig

GYÁMHIVATAL

2112 Veresegyház, Fő u. 35.
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
    hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    péntek: 8–12.30-ig

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

2112 Veresegyház, Fő út 35.
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
    hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
    szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
    péntek: 8–12.30-ig

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

Misszió- orvosi ügyeleti : (20) 922 0082

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
Veresegyház, Fő út 93. (28) 589-541

Kitüntetések a Megyenap 
alkalmából

PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE és PEST ME-
GYE ÖNKORMÁNYZATA 2012. december 
7-én tartotta hagyományos MEGYENAPI ÉS 
SPORTKARÁCSONYI ünnepségét. 
Ebből az alkalomból kitüntetéseket és díjakat 
vehettek át azoknak a személyek, illetve szer-
vezetek, akik az év folyamán kimagasló mun-
kát végeztek a megyéért. 
A MEGYENAP alkalmából kitüntetésre kerültek:
 
PEST MEGYE DÍSZPOLGÁRA 
 Csoóri Sándor, Üröm 
PEST MEGYÉÉRT EMLÉKÉREM 
 Soltészné Lédeczi Judit, Cegléd 
PEST MEGYÉÉRT EMLÉKÉREM 
 Herein Gyula, Budakeszi 
TUDOMÁNYOS DÍJ 
 Prof. Dr. Perczel András, Nagykovácsi 
PEST MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ  
 Érdi Városi Polgárőr Egyesület, Érd 
PEST MEGYE KATASZTRÓFAVÉDELMÉÉRT  
 Balazic David, Nagymaros 
NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ 
 Ringlein tánccsoport, Budajenő 
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ 
 Szilágyi Áron, Hévízgyörk 
KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET DÍJ, 
 Városközpont megújítása kategória 
 Gödöllő Város Önkormányzata 
KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET DÍJ, 
 Városközpont megújítása kategória 
 Százhalombatta Város Önkormányzata 
KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET DÍJ, 
 Főutca megújítás,Budakeszi Város Önkormány-
 zata 
KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET DÍJ, 
 Főutca megújítás - Pilisvörösvár Város Ön-
kormányzata 
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA, 
 Lakóépület kategória- Öko(logikus) lakóház, 
 Szentendre 
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA,
  Középület kategória I. díj 
 Budakeszi Város Önkormányzata 
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA, 
 Középület kategória II. díj 
 Veresegyház Város Önkormányzata 
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA   
 (Középület kategória) III. díj 
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
PEST MEGYE NÉPMŰVÉSZETÉÉRT DÍJ 
 A díjról december 3-án születik döntés 
FEKETE DIÓ DÍJ 
 Pallag Katalin, Erdőkertes 
PEST MEGYE MÉDIADÍJA
 Moldován Ágnes, Örkény 
PEST MEGYE MÉDIADÍJA 
 Székelyné dr. Opre Mária, Isaszeg 

SPORTKARÁCSONY 2012 

PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE és PEST ME-
GYE ÖNKORMÁNYZATA 2012. december 
7-én tartotta hagyományos MEGYENAPI ÉS 
SPORTKARÁCSONYI ünnepségét. Ebből az al-
kalomból, a ünnepség keretében díjazták a 2012. 
év legjobb Pest megyei sportolóit és sportszerve-
zeteit. PEST MEGYE LEGJOBB SPORTO-
LÓI, SPORTSZERVEZETEI 2012: 
FÉRFI FELNŐTT KOROSZTÁLY I. DÍJ   
  Deák Nagy Marcell, Gödöllő 
FÉRFI FELNŐTT KOROSZTÁLY II. DÍJ   
  Lőrinc Viktor, Cegléd 
FÉRFI FELNŐTT KOROSZTÁLY III. DÍJ   
 Galambos Péter, Vác 
NŐI FELNŐTT KOROSZTÁLY I. DÍJ 
 Erdős  Melinda, Pilis 
NŐI FELNŐTT KOROSZTÁLY II. DÍJ   
 Bontovics Babett , Gödöllő 
NŐI FELNŐTT KOROSZTÁLY III. DÍJ   
 Kaptúr Éva, Gödöllő 
FÉRFI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY I. DÍJ   
 Noé Milán, Vác 
FÉRFI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY II. DÍJ  
 Elszaszer Dávid, Szigetszentmiklós-Tököl 
FÉRFI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY II. DÍJ   
 Magyar Kristóf Zoltán, Pilis 
FÉRFI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY III. DÍJ   
 Grátz Benjamin, Százhalombatta 
NŐI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY I. DÍJ  
 Elszaszer Kitti, Szigetszentmiklós-Tököl 
NŐI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY II. DÍJ  
 Dénes Mercédesz, Érd 
NŐI UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLY III. DÍJ  
 Kelemen Gabriella, Veresegyház 
LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKO-
LA I. DÍJ 
 Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház 
LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS ISKO-
LA II. DÍJ . 
 Árpád Fejedelem Általános Iskola, Vác 
LEGEREDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS IS-
KOLA III. DÍJ Kőrösi Csoma Sándor Általános 
 Iskola, Dunaharaszti 
LEGEREDMÉNYESEBB KÖZÉPISKOLA I. DÍJ  
 Boronkay György Műszaki Középiskola és  
 Gimnázium, Vác 
LEGEREDMÉNYESEBB KÖZÉPISKOLA II. 
DÍJ Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs 
LEGEREDMÉNYESEBB KÖZÉPISKOLA III. 
DÍJ - Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 
ÉV TESTNEVELŐJE 
 Varróné Hegedűs Gabriella, Veresegyház 
ÉV TESTNEVELŐJE . Povázsay György, Dunakeszi 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOROSZTÁLY I. DÍJ   
 Fésű Lajos, Szigetszentmiklós-Tököl 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOROSZTÁLY II. DÍJ   
 Kareczki Réka, Vác 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOROSZTÁLY III. DÍJ  
 Váncza István, Érd 
KÖZÉPISKOLAI KOROSZTÁLY I. DÍJ 
 Noé Bálint, Vác 
KÖZÉPISKOLAI KOROSZTÁLY II. DÍJ   
 Rády Zoltán, Dunakeszi 
KÖZÉPISKOLAI KOROSZTÁLY III. DÍJ   
 Szabó Zita, Albertirsa 

Pásztor Béla az oklevéllel, mellette Zsigmond 
Ágnes és Zsigmond László építész

Varróné Hegedűs Gabriella 
a díjazottak között
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A hónap témája

Járások
2013. január elsejétől az önkormányzatokat a járá-
sok váltják fel a közigazgatási és az államigazga-
tási eljárásokban valamint az ezekhez kapcsolódó 
ügyintézésekben. A változtatás közel nyolcvan 
ügykört érint. Ezek után a járás intézi majd gyer-
mekvédelmi, gyámügyi és szociális ügyeket va-
lamint ide fognak tartozni az okmányirodai ügy-
menetek, is mint például a gépjármű átírás vagy a 
lakcímkártya kiállítása.
Januártól országszerte 175 járási, a fővárosban 
pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg mű-
ködését. A nagyobb településeken ügyintézésre a 
járási hivatalok részeként működő, hétfőtől pén-
tekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányab-
lakokban lesz lehetőség. A tárca tájékoztatása 
szerint minden egyes járásszékhelyen lesz járási 
hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szer-
vezeti egységeként működik majd. A kormány-
rendelet tételesen rögzíti az egyes járási hivatalok 
székhelyéhez tartozó településeket is.
A Veresegyházi Kistérséghez tartozó települések 
különböző járási székhelyekhez tartoznak a jövő-
ben a döntés szerint. Veresegyházon azonban to-
vábbra is lesz Okmányiroda, és a Gyámhivatal, az 
Építésügyi hatóság is járási hivatalként működik 
majd.

Adózás 
A Kormány 2013. január 1-jétől 31 száza-
lékra növeli az energiaellátók jövedelemadó-
ját, közkeletű nevén a Robin Hood-adót, to-
vábbá kibővíti azoknak az adóalanyoknak a 
körét, akik ezen adó fi zetésére kötelezettek. 
Jövőre a közszolgáltatók is a törvény alanyaivá 
válnak, így az egyes víziközművekkel közüzemi 
tevékenységet végző szolgáltatók, illetve a tele-
pülési hulladékkezelési közszolgáltatást végző 
hulladékkezelők. A módosítás bővíti az energia-
ellátók fogalmi körét is.
Januártól létrejön Magyarországon az arányos, 
egykulcsos személyi jövedelemadózás, a magán-
személy valamennyi jövedelmére egységesen 16 
százalék lesz az adó. Azaz megszűnik az évi 2 
millió 424 ezer forint feletti jövedelmeket terhelő 

adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) intézmé-
nye. A családi kedvezmények a következőkép-
pen alakulnak: 1-2 gyerek 62.500 Ft/gyerek/hó, 3 
vagy több gyerek 206.250 Ft/ gyerek/hó termé-
szetesen családonként egy személy veheti ezeket 
igénybe.
A béren kívüli juttatásokat a 16 százalékos szemé-
lyi jövedelemadón túl terhelő egészségügyi hoz-
zájárulás mértéke 2013-tól 14 százalékra emel-
kedik (a korábbi 10 százalékról). A közteheralap 
változatlanul a juttatás értékének 1,19 szerese.
2013. január elsejétől az Erzsébet-utalvány béren 
kívüli juttatásnak minősülő havi keretösszege 8 
ezer forintra emelkedik. Az ualvány 2013-tól fo-
gyasztásra készétel vásárlásán túlmenően meleg-
konyhás vendéglátóhelyen étkezési szolgáltatás 
igénybevételére is felhasználható
Csökkennek a foglalkoztatás költségei januártól. 
A kedvezményeket a bruttó 100 ezer forintig ke-
reső munkavállalóknál vehetik igénybe a munkál-
tatók. Az 55 év feletti és a szakképzetlen dolgo-
zók esetében a jelenleg 27 százalékos adóteher 14 
és fél százalékra csökken. A kedvezmény a 25 év 
alattiak és a szülésről visszatérők esetében még 
jelentősebb. Náluk a foglalkoztatás után fi zeten-
dő adót az első két évben 100 ezer forintos bruttó 
bérig teljesen elengedi a kormány, a harmadik év-
től pedig 14 és fél százalékpontos adóterhet kell 
fi zetni a munkáltatónak. Ezzel párhuzamosan új 
adónemeket is bevezetnek januártól. Ezek első-
sorban a kisvállalkozókat érintik, KATA és KIVA 
néven fognak elterjedni.
Az illetéktörvény módosítása január elsejével 
jelentős változásokat hoz egyebek mellett az il-
leték-kulcsrendszer átalakulásával, és az illeték-
mentességi rendszer kiszélesedésével. az egyenes 
ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzések 
továbbra is illetékmentesek maradnak.

Munka
Jövő év január elsejétől hatályos az új munka tör-
vénykönyve módosítása, amely kimondja, hogy 
a munkáltató évente hét munkanap szabadságot 
köteles kiadni – a munkaviszony első három hó-
napját kivéve – legfeljebb két részletben a mun-

kavállaló kérésének megfelelő időpontban. A 
dolgozónak az ezzel kapcsolatos igényét legalább 
tizenöt nappal a szabadság megkezdése előtt be 
kell jelentenie. 
Ez a szabály azonban nem abszolút érvényű, le-
hetnek kivételek is, a munkáltató ugyanis a jog-
szabály szerint visszarendelheti a szabadságáról 
a munkavállalót „kivételesen fontos gazdasági 
érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan 
érintő ok esetén”.
Az új munka törvénykönyve létrehozta az alap- és 
pótszabadságok rendszerét is, eszerint az alapsza-
badság 20 nap, és különböző jogcímeken járnak 
pótszabadságok: életkor, gyermekek után, apának 
gyermek születése esetén, fi atal munkavállalónál 
(18 éves korig), egészségkárosodott munkaválla-
lónál, illetve a föld alatt dolgozók esetében. 
Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb 
a születést követő második hónap végéig öt, iker-
gyermekek születése esetén pedig hét munkanap 
pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő 
időpontban kell kiadni.
A fi atal munkavállalónak évenként öt munkanap 
pótszabadság jár majd, utoljára abban az évben, 
amelyben a tizennyolcadik életévét betölti, a föld 
alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzás-
nak kitett munkahelyen naponta legalább három 
órát dolgozó munkavállalónak ugyancsak éven-
ként öt munkanap pótszabadság jár.
Sokakat érint a pótszabadsággal kapcsolatos új 
szabály, amely szerint a munkavállalónak a ti-
zenhat évesnél fi atalabb gyermeke után kettő, két 
gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után 
összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pót-
szabadság a fogyatékos gyermek esetében tovább 
nő, minden gyermek után két munkanappal.

Állami iskolák
Január elsejétől állami fenntartásba kerülnek 
a 3 ezer lakosnál kisebb települések iskolái. Az 
intézmények tulajdonjoga az önkormányzatoké 
marad, és a szülők szabad iskolaválasztását a tör-
vény nem korlátozza. Az állami fenntartásba vé-
tel folyományaként január 1-jétől megszűnik az 
iskolák önálló gazdálkodási jogköre. Az állami 

Minden, a polgármesteri hivataloktól a járási hivatalokhoz átkerülő 
tisztségviselőnek garantálja a Kormány az eddigi bérét. Az érintett 
közszolgálati tisztviselők illetménye főszabály szerint nem változik. A 
járási hivatalok működéséhez szükséges utolsó simításokat tartalmazó 
törvénycsomag hamarosan az Országgyűlés elé kerül.
A települési önkormányzatoktól a járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz 
átkerülő köztisztviselők illetménye nem változik, ugyanannyi marad 2013. 
január 1-től is, mint amennyit a tisztségviselő a kormányhivatal és az 
önkormányzat közötti megállapodás aláírásának idején kapott. Az átvett 
tisztviselők 2012. decemberi illetményét már a fővárosi és megyei kor-
mányhivatal fi zeti ki. Amennyiben a közszolgálati tisztviselő besorolása a 
megállapodás aláírásától januárig a közszolgálati tisztviselőkről szóló tör-
vény alapján változna (pl. adott számú év ledolgozása után automatikusan 
a következő besorolási fokozatba), a megállapodásban rögzített illetmény 
helyett ezen módosított illetményre lesz jogosult.  Amennyiben a tisztvise-
lő illetményét a munkáltató (polgármesteri hivatal) egyéni döntése alapján 
emeli a megállapodás aláírásától követően december 31-ig (pl. címadomá-
nyozás), arra viszont nem lesz jogosult januártól.
A Kormány rendezi továbbá a kistérségek megszűnése miatti feladatmeg-

osztást is. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium javaslatára az 
egyes minisztériumok megvizsgálták, mely esetekben javasolt a jelenlegi 
kistérségi szabályozás helyébe járási szabályozást léptetni, az erre vonat-
kozó módosításokat is tartalmazza a törvényjavaslat. A Kormány elfogadta 
továbbá azt a kormányrendelet-tervezetet is, amely rögzíti azt is, hogy azon 
államigazgatási feladat- és hatásköröket, amelyek nem kerülnek a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalhoz, körzetközpont hiányában mely település 
jegyzője fogja ellátni.  Ezek közül mind a zaj- és rezgésvédelmi feladatok, 
mind a telephely-engedélyezés, mind a vásárok és piacok engedélyezése 
esetén 2013. január 1-jétől a települési jegyző, a fővárosban a fővárosi ke-
rületi önkormányzat jegyzője fog eljárni az érintett tárcák javaslatai alapján.
A törvénycsomag kiterjed az ingatlan-nyilvántartási törvény módosítására 
is, amelyben a vidékfejlesztésért felelős miniszter kap felhatalmazást arra, 
hogy az ingatlanügyi hatóság illetékességi területét miniszteri rendeletben 
határozza meg. Ennek oka, hogy a jelenlegi körzeti földhivataloknak a já-
rási illetékességhez történő igazítására a 2013-as évben fokozatosan kerül 
sor, 2013. szeptember 30-ig. Az átállásra az egyes földhivatalok esetében 
ütemezetten kerül sor, nem egy időben, ezért az illetékességi szabályokat 
miniszteri rendelet útján követik.

MI VÁLTOZIK JANUÁR ELSEJÉTŐL?

Szinte törvényszerű, hogy év elején mindig számíthatunk újdonságokra, amelyekhez hozzá kell szoknunk. A jövő év 
január elsejétől azonban a szokottnál is több lesz a változás, hiszen több, korábban kidolgozott kormányzati döntés lép 

hatályba ezen a napon. Összeállításunk a fontosabbakról készült. 

A hónap híre
Garantálják a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselők bérét
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Gazdaság
CSOMÁD HALADNA TOVÁBB…

December 10-én a hagyományos 
év végi közmeghallgatásra gyűl-
tek össze a csomádiak a község 
művelődési házában, hogy meg-
hallgassák az önkormányzati 
ciklus közepén a polgármester 
beszámolóját, és megismerked-
jenek a hátralévő két év fejlesz-
tési terveivel.
Klement János polgármester 
megszólalása elején leszögezte: 
bár rengeteg változás történik a 
közigazgatásban az elkövetke-
ző időkben, az önkormányzat 
továbbra is azon lesz, hogy a 
községben élők érdekeit tartsa 
szem előtt, és úgy alkalmazkod-
jon az újdonságokhoz, hogy a 
csomádiak jó helyzetben legye-
nek a lehetőségekhez mérten.
A polgármester ezután az elmúlt évek nagy beruházásait vette sorra: megtörtént az óvoda bővítése 
csoportszobával és tornaszobával, megújították az önkormányzat kommunikációs csatornáit havi 
lap és működőképes honlap létrehozásával. Pályázati forrásból térfi gyelő kamerákat szereltek fel a 
középületek környékére, és gépkocsit vásárolnak a polgárőrök részére, akik a rendszeresen járőröző 
rendőrséggel karöltve sokat tesznek az emberek biztonságérzetének fenntartásáért. A településen 
hetente fogadóórát tart a körzeti megbízott is ennek érdekében.
Az elmúlt két év eredményei között a polgármester említette a szintén pályázati úton, az MLSZ-
szel közösen megvalósított műfüves focipálya megépítését, a Faluházban a kemence építését, és a 
közvilágítás bővítését, amire a megnövekedett igények miatt van szükség. 
A ciklus hátralévő részében megvalósítandó tervek sorában említette a bölcsőde építését, amelyre 
szintén nagy szüksége van a településen élő fi atal családoknak. Mint elmondta, az önkormányzat 
pályázott bölcsőde beruházásra, és a győztes pályázóval azonos pontszámmal végzett, ám támoga-
tást nem kapott, viszont a pályázatot nem is utasították el! A furcsa helyzetből akár még kedvező 
döntés is születhet. A közvilágítás további fejlesztésében is gondolkodnak, nemcsak a hálózat kiter-
jesztésében, hanem led lámpás világításra történő átalakításban is, ami hosszú távon a fogyasztás 
csökkenéséhez vezetne. Útfejlesztést is említett a polgármester megvalósítandó feladatként, első-
sorban az iskola felé vezető Irtvány utca megépítése lenne fontos, hiszen naponta számos gyereket 
hoznak autóval iskolába a szüleik a ma még rossz, nehezen járható földúton. De a régi zártkerti te-
lepülésrészt és a község többi részét összekötő új út megépítése is fontos feladat a hátralévő időben. 
Pályázati lehetőséget várnak az evangélikus templom felújítására, amely szintén nem halogatható 
sokáig. Kiemelt fontosságú az Egészségház és a posta felújítása, illetve optimális esetben egy új 
orvosi rendelő felépítése a település központjában. A faluközpont kialakítására vonatkozó tervek 
már egy ideje el is készültek, de átalakításra szorulnak, mivel a polgármesteri hivatal átépítése is 
szerepel bennük, amelyre a jelenlegi változásokat tekintve nem lesz szükség a jövőben. Tervezi az 
önkormányzat továbbá játszóterek és pihenőpark építését, és a szennyvízcsatorna-rendszer átala-
kítását is, a már tíz éve működő csatornahálózat megfelelőbbé tétele érdekében. Nagy lehetőséget 
látnak a megújuló energiafelhasználást segítő pályázati lehetőségekben: Csomád a geotermikus 
energia fűtésre történő felhasználását   tervezi elérhetővé tenni a lakosok részére. 

 Az iskola már az államé, jövőre oda az önálló hivatal is

A következő két évre vonatkozó elképzelések ismertetését követően Klement János a 2013-as költ-
ségvetési koncepcióban szereplő, a képviselő-testület által már megszavazott fejlesztéseket sorolta 
fel, melyekre a szükséges pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll. 34 millió forint jut majd a József 
Attila utcai (a forgalmas főút, szerk.) járda megépítésére, és három gyalogátkelőhely kialakítására, 
a biztonságosabb közlekedés érdekében. A beruházás nem halasztható tovább, amint a tavasz bekö-
szönt, az időjárás engedi, a munka elindul.
70 millió forintot különítenek majd el a jövő évi költségvetésben új egészségház létrehozására, 16 
milliót a bölcsődepályázattal kapcsolatos önrészre, és jut majd az Irtvány utca kiépítésére, a sport-
öltöző felújítására és korszerűsítésére, valamint a ravatalozó modernizálására is.
Végül a polgármester szólt azokról a közigazgatásban várható változásokról, amelyek hamarosan 
életbe lépnek, és hatással lesznek a település életére. Mint elmondta, december 15-vel állami kézbe 
kerül az általános iskola, ám az önkormányzat továbbra is segíteni szeretné az intézmény minél jobb 
működését. Január elsejétől az új járási rendszerben Csomád a dunakeszi járáshoz tartozik majd, 
és az önkormányzat több feladata is járási hatáskörbe kerül. Az ügyintézés megkönnyítése érde-
kében azonban heti rendszerességgel úgynevezett ügygondnok áll majd a lakosság rendelkezésére 
helyben, aki továbbítja majd a járáshoz a lakossági ügyeket. Egyértelművé vált az is, hogy mivel 
Csomád lakossága jóval a kétezer fő alatt van, nem lehet elkerülni az önálló polgármesteri hivatal 
elvesztését, és közös hivatalt kell létrehozni a jövő év márciusáig. Fót, Dunakeszi és Göd kerültek 
eddig képbe, mint lehetséges együttműködők. 
A közmeghallgatás további részében az önkormányzat és a községben saját lapot is megjelentető 
ellenzéke sajtóetikát is érintő vitájának lehettünk fültanúi, többek között olyan kérdésekben is, mint 
hogy fontos-e az útépítés az iskolához, vagy előbbre való az egészségház átépítése, mint az új ját-
szóterek kialakítása.

A hónap híre

fenntartásba vételt követően a köznevelési intéz-
mények tankerületekbe tartoznak. A tankerületek 
kialakítása a járásokhoz igazodva építi fel az új 
rendszert.
Januártól hatályos az intézményvezetők kineve-
zésének új rendje. Az igazgatók személye nem, 
csak hatáskörük változik: a jövőben lényegesen 
több idejük jut elsődleges feladatukra, a szakmai 
munka irányítására. A napi munkafolyamatok-
ban, a feladatkijelölésben nem lesz változás, ezek 
továbbra is az igazgatók hatáskörébe tartoznak 
majd, ahogyan szintén megmarad a tantestülettel 
szembeni munkáltatói jogkörük, azonban azzal 
a kivétellel, hogy a pedagógusok kinevezése és 
felmentése – bár az intézményvezetők javasla-
ta alapján történik, az új felügyeleti szervhez, a 
KIK-hez kerül.
A sok különböző szakszolgálat és nevelési ta-
nácsadó szervezet helyett, egyetlen szakszolgálat 
működik majd, amelyek nagyjából ugyanazokat a 
feladatokat, ugyanazokon a helyeken, ugyanazok-
kal a szakemberekkel fogják ellátni.
A szaktárca januártól fel kell kívánja gyorsítani a 
pedagógiai programok és tantervek átdolgozását, 
így például új tankönyvek jelennek meg felmenő 
rendszerben. A kerettantervek megjelenése szept-
emberre várható, és ekkortól lesznek egységesen 
ingyenesek a tankönyvek is.

Kutyachip
A jövő év elejétől a négy hónaposnál idősebb ku-
tyák csak elektronikus chippel megjelölve tartha-
tók. Január első napjától állat-egészségügyi sza-
bálysértést követ el az, aki ezt a kötelezettségét 
elmulasztotta. Az egyedi azonosító beültetése egy 
oltáshoz hasonló procedúra, amelynek során egy 
rizsszem méretű elektronikus szerkezetet juttat-
nak a kutya nyakába.
Az apró szerkezet lehetővé teszi a továbbiakban 
az ebek azonosítását, ugyanis a chiphez tartozik 
egy szám, amit elektronikus rendszerben tárolnak. 
A nyilvántartás alapján lehívható a kutya minden 
jellemzője, oltásai, egészségügyi kezelései, tulaj-
donosának adatai. A jogszabály alkotói azt remé-
lik, mindezzel könnyebb lesz az elveszett, ellopott 
állatok nyomára bukkanni, és egyszerűbbé válik 
a kutyák számának meghatározása az országban.
A szakminisztérium közlése szerint az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, 
hogy a chip beültetéséért legfeljebb 3500 forintot 
lehet kérni az állat gazdájától.

Klement János polgármester beszámolóját hallgatják a 
csomádiak

Apa és fi a sikere!
Örömteli eredménnyel zárult 2012 év az autó 
cross bajnokságban a veresegyháziak számára! 
A Duna Kupa Autó cross országos bajnokság-
ban a Veresegyházi Autó Sport Club két ver-
senyzője, apa és fi a is dobogós helyen végzett! 
A pontszámok összegzése után, 2012 bajnokai: 
Első helyezés: István Antal Kopi; harmadik 
helyezés: ifj. Antal István Pisturka. Mindket-
ten Trabant kategóriában érték el, az előkelő 
helyezést. Sporttársuk, Gászler Krisztián Gaszi 
második helyen végzett! Szívből gratulálunk 
nem csak a dobogósoknak,hanem mindenki-
nek aki részt vett az idei futamokon! 

Id. Antal István a díjjal, és a győztes Trabival



Külföldi önkéntes munkára jelentkezhetnek a 
fi atalok -  támogatás, tanulás, társaság a kezde-
ményezés kulcsszavai.
Mindenki szeretne sikeres lenni! Te is? Szeret-
nél külföldön dolgozni? Vagy csak kipróbálnád 
magad? Elmennél egy-két hétre több ország fi a-
taljaival találkozni, tanulni, nyelvet gyakorolni?
Ezekről az európai önkéntes munkalehetősé-
gekről tartottunk rövid ismertetőt, élménybeszá-
molót 2012.november 12-én a Köz-Pont Ifjú-
sági Házban, Veresegyházon.  Kecskemétről, a 
HELPI-től érkezett hozzánk Kósa András, hogy 
sok fotó és történet segítségével megismerjük 
ezt az egyedül álló lehetőséget. 
Ezt önkéntes munkának hívjuk, és az is: igazi ér-
tékteremtő munkalehetőség, ami egyben tanulás is! 
A TámaszPontot is fenntartó alapítványunk tag-
ja az egész Európára kiterjedő EURODESK há-
lózatnak, így tudunk neked segíteni, ha 13-30 év 
közötti lelkes fi atal vagy. 
Az Európai Uniónak fontos a fi atalok mobili-
tása, hogy segítse a nem formális tanulást, az 
esélyegyenlőséget, a valódi együttműködéseket 
és határok nélküli együttműködési képességet. Ez 
a program segít abban is, hogy kevesebb legyen a fi -
atal munkanélküliség, ami jelenleg nagyon magas..!
 Neked is segítség, ha tapasztalatot szerzel, va-
lóban kommunikálsz egy idegen nyelven, meg-
érted mások kultúráját. 
Az iskolai csereprogram területén különböző 
témákban várják az önkénteskedő tinédzse-
reket, két –három hétre,  felnőtt kísérővel, 
csoportosan:pl. művészet, színház, sport, média 
és kommunikáció,  környezetvédelem, ember és 
természet. Itt is, mint minden programnál, há-
rom fő része van a projekteknek, amit a  részt-
vevők- 13 éves kortól- minél önállóbban és fe-
lelősségteljesebben kell, hogy végrehajtsanak: 
előkészítés, megvalósítás, beszámoló.
A fi atal felnőttek pedig többnyire egyedül utaz-
hatnak, több hónapra, önkéntes munka vállalás-
ra. Ilyenkor szállás, útiköltséget és zsebpénzt is 
térít az EU-s forrás,  egy kis önrészt kell vállalni 
a diáknak. 
A munka elvégzése után ún. YouthPass-t kaphat-

nak a résztvevők, ami igazolja aktivitásukat és 
későbbi önéletrajzukban jól mutat! 
Sokan félnek,nem „ragadnak”-e kint a diákok az 
önkéntes munkavégzés alatti életkörülmények  
vonzása miatt? 
Nos, az a tapasztalat, hogy nem maradnak kint: 
hazajönnek, és kiemelkedően sikeresek lesznek 
az önkéntes munka során megszerzett képessé-
geik által! 
A „Fiatalok Lendületben”  Program támoga-
tott, tehát a családot nem terheli túl anyagilag, 
és biztonságos, mivel egy régóta működő, Eu-s 
hálózat áll mögötte, komoly szervezetekkel, biz-
tosítással, jogi háttérrel. 

Ha kíváncsi vagy milyen lehetőségeid vannak 
ezen a téren, keress minket bátran!
Évente többször lehet jelentkezni, meghatáro-
zott procedúra szerint, bővebben az alábbi elér-
hetőségeken: 
www.tamaszpnt.net
tamaszpont.mop.kka@gmail.com
hétfő és péntek 13-17h-ig.
2013 év elején   komoly érdeklődők számára 
képzés indul a témában!
Fontos linkek: 
www.eurodesk.hu
www.mobilitas.hu
(evs.hu)
Az összeállítást írta Kissné Dér Viktória, a 
Támaszpont MOP KKA  önkéntese és Fülöp 
Hajnalka
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Civilek
ISMERŐS BOLTOK 
A FŐVÁROSBAN IS!

Év végre újabb ajándékkal kedveskedik hűsé-
ges vásárlóinak a CBA üzletlánc: a fővárosi 
Match üzletek átvételével megkezdte azok 
CBA boltokká alakítását. A térségünk köz-
kedvelt CBA élelmiszer boltjait üzemeltető 
Baldauf Kft. itthonról már jól ismert szolgál-
tatásait megtalálhatjuk ezentúl a fővárosban 
két újabb, központi helyen, a Ferenciek  terén, 
illetve a Blaha Lujza téri volt Csemege helyén 
is. Az előbbi üzlet Príma kategóriájú boltként 
működik tovább a másik átmenetileg Centként 
üzemel majd, és későbbi felújítást követően 
emelkedik majd magasabb kategóriába. A kö-
zelgő ünnepekre való tekintettel a két bolt az 
átvételt követően a jól ismert CBA árukész-
lettel és szolgáltatásokkal már meg is kezdte 
működését!

A két újabb bolt megnyitása Budapest belvá-
rosában jó hír lehet azoknak, akik a Kistérség-
ből naponta a fővárosba járnak dolgozni, és az 
utazás miatt nehezebben tudtak bevásárolni az 
itthoni, térségi üzletekben. Ezekben ugyanis 
azzal az árukínálattal találkoznak, amelyeket 
megszokhattak már a lakóhelyük környékén 
található négy CBA üzletben.
Az áruházlánc képviselője kérdésünkre meg-
erősítette, hogy a jövőben több, frekventált he-
lyen lévő CBA boltban lehet majd vásárolni a 
fővárosban is.

Mire is számíthatunk a CBA-ban az év végén?
Nos, megkezdődött a halárusítás a karácsonyi 
vacsorához. A két Centerben élőhalat, a másik 
két boltban előre csomagolt halat lehet vásá-
rolni, a halászléhez például méretes pontyokat 
is találhatunk. A Centerek kínálatában a jól is-
mert hazai halak mellett a madridi halpiacról 
frissen iderepített különlegességek is szerepel-
nek az ínyenceknek, nagy választékban. 
A hagyományos karácsonyi vacsorák alap-
anyagául szolgáló élelmiszerek az ünnep előtti 
időszakban természetesen akciósan kaphatók: 
a savanyú káposzta, pulyka, beigli, szaloncu-
kor a legkedvezőbb áron szerezhető be ebben 
az időszakban a CBA boltokban.
Ugyancsak akciós áron kapható a szilveszteri 
vacsorához nélkülözhetetlen bőrös malachús 
és a virsli, amely idén is többféle minőségben 
és árban kapható, a legolcsóbb például kilo-
grammonként 450 Ft körül kapható.
A grill bárokban megrendelhető az ünnepi éte-
lek közül szinte minden, ha valaki nem akar 
bíbelődni a főzéssel: lesz töltött káposzta, ha-
lászlé, kocsonya, és különböző hidegtálak is 
az alkalomra. 
A karácsonyfavásárt követően a szabályoknak 
megfelelően pirotechnikai eszközöket is áru-
sítanak majd a két Center parkolóiban, hogy a 
szilveszteri bulik is a hagyományoknak meg-
felelő vidámsággal teljenek.

A CBA így teszi még kényelmesebbé, „fi no-
mabbá” az év végi ünnepeket!
  

A KISTÉRSÉGBŐL  EURÓPÁBA

Az Európai Unió által támogatott projekt célja, 
hogy hosszú távú, egyénre szabott megoldáso-
kat találjon mind a kisgyermekes munkavállalók, 
mind pedig az őket foglalkoztató munkáltatók 
számára. 
A két éves program során egyrészt kétszáz kivá-
lasztott szülő részesül ingyenes képzésekben és 
személyiségfejlesztő tréningekben, hogy utána 
könnyebben illeszkedjen majd vissza a munka vi-
lágába, másrészt interaktív adatbázis és tematikus 
rendezvények - szakmai kerekasztalok és nyílt na-
pok – segítségével lehetőség nyílik a munkáltatói 
és munkavállalói oldal, illetve a témában érintett 
szakmai szervezetek közötti párbeszéd kialakítá-
sára és a kapcsolatteremtésre.
A Munka kisgyermekkel program a képzéseken 
túl száz fő elhelyezését, illetve munkába való 
visszasegítését vállalja.

December 4-én került megrendezésre a MuKi 
rendezvénysorozatának első szakmai kerekasz-
tal-beszélgetése és nyílt napja, melynek mottója 

„Hazai pillanatkép”, célja pedig a magyarországi 
rugalmas foglalkoztatás helyzetének általános át-
tekintése volt.

Vitaindító előadásukban szakértői oldalról 
Scharle Ágota, a Budapest Intézet ügyvezető part-
nere és Székely András, a Három Királyfi , Három 
Királylány Mozgalom vezetője adtak elméleti - 
szakmai áttekintést az atipikus foglalkoztatás ma-
gyarországi helyzetéről. 
Scharle Ágota elmondta, hogy Magyarország 
jelentős összegeket költ családtámogatásra. Ará-
nyait tekintve a hazai rendszerre viszont a pénz-
beli juttatás biztosítása jellemző, nem pedig a 
bölcsődei, illetve óvodai férőhelyek létesítésének 
támogatása, ami a kisgyermekes szülők munka-
vállalásának ösztönzéséhez elengedhetetlen lenne. 
Székely András kiemelte, hogy a legnagyobb 
problémát ma Magyarországon az jelenti, hogy 
– statisztikai megfogalmazással élve – a szülők 
átlagosan 2,1 gyermeket szeretnének, akik közül 
mindössze 1,3 gyermek születik meg. A népesedés 

GYERMEKKEL NEHEZEBB…
2012. május 1-je óta zajlik az Iparfejlesztési Közalapítvány, mint főpályázó, 

és konzorciumi partnerei, a Victum Képzési Központ és az Artima 
Szervezetfejlesztő és Vezetési Tanácsadó Kft. együttműködésében a Munka 

kisgyermekkel program (MuKi) megvalósítása.  

Tájékoztató a lehetőségekről
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Környezetvédelem

csökkenéséhez pedig nagymértékben hozzájárul 
az, hogy a munka és a magánélet összeegyeztet-
hetősége Magyarországon kevéssé támogatott. 

Az előadásokat követő interaktív pódiumbeszél-
getésen a közönség meghallgathatta Bierbaum 
Gyöngyi, az adidas Group HR Managerének 
véleményét és tapasztalatait arról, hogy ma Ma-
gyarországon miért nem alkalmaznak a cégek 
szívesen kisgyermekes szülőt.  

A munkaerő-piaci viszonyok feltérképezése cél-
jából elfogadta a meghívást Berey Zita, a Garda 
Consulting Kft. ügyvezető igazgatója is, aki ki-
fejtette, hogy a fejvadász cég vezetőjeként szer-
zett tapasztalatai szerint miért és hogyan diszk-
riminálják a kisgyermekes álláskeresőket, majd 
gyakorlati tanácsokat adott a szülőknek a cégek-
kel való kommunikáció kapcsán. 
Kálmán Edina, a Munka kisgyermekkel program 
ötletgazdája – saját maga is háromgyermekes 

édesanya – a szülői oldalt képviselve beszélt a 
munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről, 
illetve annak nehézségeiről. 

Végül, de nem utolsó sorban a kisgyermekes 
szülők jogairól és lehetőségeiről tudhattunk 
meg többet Repka Ágnestől, a Dolgozó Mami 
blogvezetőjétől, aki konkrét példákkal illusztrálta 
a kisgyermekes szülők gyakran feltett kérdéseit, 
és a Magyar Távmunka Szövetségnél folytatott, 
rugalmas foglalkoztatást vizsgáló felmérés ered-
ményeiről is beszámolt.
A pódiumbeszélgetésben a közönség is aktívan 
részt vett; számos olyan téma került elő mind szü-
lői, mind céges oldalról, amelyet érdemes folytat-
ni, és amelyhez a Munka kisgyermekkel program 
további fórumokat kíván biztosítani. 

A TÁMOP–1.4.3.-10/1-2F-2011-0010 számú 
projekt az Új Széchenyi Terv támogatásával va-
lósul meg.

Pódiumbeszélgetés a MuKi szakmai kerekasztalán

Késő ősszel egy család az egyik népszerű veres-
egyházi kirándulóhelyen járt. Az erdőben sétál-
va nagy kupac, frissnek tűnő háztartási lomot 
vettek észre, gyerekjátékok dobozait, újságokat, 
füzeteket és ruhaneműket.  Felháborította őket, 
hogy lakhelyüktől nem messze ilyen illegális 
hulladéklerakó létesült, és azonnal bejelentést 
tettek a veresegyházi Polgármesteri Hivatal il-
letékes munkatársa felé. Ő a közterület-felügye-
lővel együtt a helyszínre ment és a szemétben 
talált személyes adatok alapján valószínűsítették 
a feltételezett szemetelő személyét. Telefonon 
felvették vele a kapcsolatot és azt ajánlották, 
amennyiben az illegálisan elhelyezett hulladé-
kot összeszedi a területről, akkor csak írásos 
fi gyelmeztetést kap tettéért. Amennyiben ezt 
nem teszi meg záros határidőn (2 napon) belül, 
akkor környezetkárosításért feljelentést tesznek 
az ügyben. A feltételezett elkövető a telefonban 
előbb mellébeszélt - miszerint nem is ő rakta le 
a szemetet, hanem a lomtalanításnál kirakott bú-
tort adta oda valakinek annak fejében, hogy ezt 
a hulladékot is elszállítja. Végül azonban lelep-
leződött, miután a megadott határidőn belül elta-
karította a szemetet, anélkül, hogy megkérdezte 
volna, hol is volt pontosan lerakva….
A fenti eset után a Polgármesteri Hivatal illeté-
kes munkatársát, Moldvay Miklóst arról kérdez-
tük, mennyire gyakori, hogy lakosok bejelentést 
tesznek a közösséget ért sérelmek miatt, pl. sze-
metelés, tilosan parkolás, stb.
- Naponta 2-3 bejelentés vagy kérés biztosan 
érkezik hivatalunkba, közterület-felügyelő kol-
légámhoz vagy hozzám. Ezek kivizsgálásakor 
nap, mint nap rákényszerülünk, hogy a jóérzé-
sű és a normális egymás mellett élés szabályait 
betartó többség érdekében konfl iktusokat vállal-
junk fel az alapvető jogokat megsértőkkel szem-

ben. A bejelentő személye az eljárás teljes fo-
lyamatában anonim marad, kollégámmal együtt 
mi képviseljük az álláspontját. A bejelentett ügy 
lezárultával pedig szintén csak tőlünk kap tájé-
koztatást a bejelentő az esetről.
Mióta terjedt el ez a gyakorlat, hogy felkeres-
hetik Önöket az emberek a közterületi problé-
májukkal? 
- Amióta azt észlelik a lakosok, hogy a hozzánk 
érkező bármilyen jellegű bejelentésre azonnal 
reagálunk, egyre több esetünk van. Már arról is 
vannak információnk, hogy pont emiatt egye-
sek már nem mernek Veresegyházon szemetelni 
vagy egyéb illegális tevékenységet (autóbontást, 
falopás, stb.) végezni.

Mi segítette elő ezt a pozitív folyamatot?
- Az elmúlt két évben már minden ügyünknek 
pozitív visszhangja volt a lakosok körében, hi-
szen látják, hogy teszünk értük valamit, megért-
jük a problémáikat. Tulajdonképpen azóta lett 
hatékonyabban a munkánk, amióta van közte-
rület-felügyelőnk. Hlinka József majd négy éve 
dolgozik ebben a munkakörben, addig a beru-
házási iroda munkatársainak pluszfeladata volt 
ezekkel az ügyekkel is foglalkozni. Januártól kez-
dődően pedig a külterületi részeink felügyelete is 
megszigorodik, hiszen Szőke Zsolt piacfelügyelő 
kollégám átveszi a mezőőri feladatokat is.

Mik a leggyakrabban bejelentett esetek?
- A bejelentések 80 százaléka falopásról és sze-
metelésről szól, az őszi szezonban pedig a gaz-
égetésről. Ez utóbbival egyelőre, ha nincs tűz-
gyújtási tilalom, még nem sokat tudunk tenni, 
mert Veresegyházon az avar-és gazégetés rende-
letileg még nem tilos. Jó lenne azonban, ha a ha-
tályos környezetvédelmi céloknak megfelelően 

Veresegyházon is - Budapest mintájára - teljesen 
tiltott legyen a gaz és avarégetés egész évben.

Mivel foglalkozik még a közterület-felügyelő?
- A gépkocsik szabálytalan parkolásával kap-
csolatos bejelentések egyből a közterület-felü-
gyelőhöz kerülnek. Piacnapokon a kényelmes 
kereskedők is sok feladatot adnak nekünk, akik 
felhajtanak a díszburkolatra, mert képtelenek a 
30 méterre szabályosan parkoló gépkocsijukig 
elvinni az árujukat. Ezúton is szeretném felhívni 
az autótulajdonosok fi gyelmét, hogy a közösségi 
intézményeinknél és az egyéb szolgáltató helye-
ken kijelölt mozgássérültek számára fenntartott 
parkolóhelyeket csak az arra jogosultak használ-
hatják!
Hogyan reagálnak az ügyfelek, ha rajtakapják 
őket a szabálysértésen, nincsenek “balhék”?
- Az udvarias felszólítás, a szigorú és következe-
tes, de mindvégig korrekt fellépés vezet csak el 
a megoldáshoz. Fontos, hogy hatáskörünk kere-
tein belül maradva, de határozottan képviseljük 
a helyi rendeletek és jogszabályok betartásának 
igényét. Akik érdekében megyünk, azok öröm-
mel fogadják határozottságunkat, a problémások 
persze most is próbálkoznak még bizonyos sze-
mélyekre való hivatkozással…. De az elkövetők 
túlnyomó része elfogadja, hogy rátaláltunk, sőt 
többen köszönetet is mondtak már azért, hogy a 
“botlásukat” korrekten rendeztük le. Az esetek 
kapcsán igyekszünk mindkét felet partnerként 
kezelni és megérteni.
A veresegyházi Polgármesteri Hivatal a 
kozterulet@veresegyhaz.hu és moldvay.
miklos@veresegyhaz.hu  email címeken és az 
28/588-643-as vagy 28/588-648-as telefonszá-
mon fogadja a közterülettel kapcsolatos bejelen-
téseket. 
Minden bejelentő személy anonimitása garan-
tált, minden bejelentést kivizsgálunk.

Kincskereső manók meséi 
kisiskolásoknak

Momó a kastélyban címmel jelent meg  most, 2012 
december közepén egy kedves és szépen illusztrált 
mesekönyv, ami Veresegyházhoz  is kötődik, a szer-
ző, Koleszár Krisztina, a Tavirózsa Rádió munkatár-
sa ugyanis itt él.
A meseregény egy kismanó, Momó legújabb ka-
landjaiba enged bepillantást. A kis manók izgalmas 
kincskeresésre indulnak egy ódon kastély falai kö-
zött, hogy megmentsék Alexet és a családját.
A könyv a 2007-ben megjelent Momó és a manóti-
tok című meseregény folytatása. Az első kötet  egy 
kismanó, Momó kalandokkal teli életéről és bará-
tairól szól. Miközben bepillanthatunk a manók rej-
telmes földalatti világába, csodálatos felfedezést is 
teszünk, miszerint a manók mindennapjai nagyon 
hasonlítanak az emberek mindennapjaihoz. Az iz-
galmas történetet Elek Lívia színes rajzai teszik még 
vonzóbbá a gyermekek számára. A pergő cselekmé-
nyű, könnyedén olvasmányos stílusú gyermekre-
gény bátran ajánlható a kezdő olvasó korosztálynak.
Mind a két kötet kifejezetten kisiskolásoknak ké-
szült, hogy megszeressék az olvasást. A fejezetek 
rövidek, izgalmasak, a betűk nagyok, a képek pedig 
gyönyörűek.
A könyvek megrendelhetőek  az interneten:
http://novumkonyv.hu/keres
Aki dedikálást is szeretne, a Varázs Tappancs cipő-
boltban is megveheti: 
Veresegyház Budapesti út 1/b.

HOGYAN MŰKÖDIK A VERESEGYHÁZI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET?
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Kultúra

1. hét január 3 - 9 
10.30  12.15  14.00  22.00    
5-6-án 14.00-kor nem vetítjük!
NEJEM, NŐM, CSAJOM -magyar romantikus 
vígjáték 91 perc, Fsz:Schell Judit, Gubik Ági, Lovas 
Rozi, Tompos Kátya, korhatár: 16
Helgának, a sztár-műsorvezetőnek egyre gyanúsabb, hogy 
sármos szerelme nem engedi át a hálószobája küszöbén. Vera 
nem szeretne választ adni férjének a nagy kérdésre: vajon kire 
ütött ez a gyerek? Szilvi, a holtomiglan-holtodiglan kimondásá-
ra vágyó fi atal nő egy különös parti kellős közepén találja magát 
jövendőbelijével. Flóra pedig nyomozni kezd exrendőr bátyja 
segítségével, hogy megtudja hittantanár férjének féltett titkát.   
 
16.00
A HOBBIT – VÁRATLAN UTAZÁS 3D szink-
ronizált amerikai új-zélandi fantasy 170 perc
Fsz: Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah Wood, 
Orlando Bloom, korhatár: 12 
Hatvan évvel járunk A Gyűrűk Ura történetének kezde-
te előtt. A békésen éldegélő Zsákos Bilbó akaratlan ka-
landba kényszerül: Szürke Gandalf tűnik elő a semmiből, 
s szervezi be őt egy váratlan utazásba, melynek során ti-
zenhárom törppel és azok legendás vezetőjével, Tölgypaj-
zsos Thorinnal együtt kell visszakövetelniük az elveszett 
Törp Királyságot, Erebort a rettegett sárkánytól, Smaugtól

19.00
A NYOMORULTAK - feliratos angol-amerikai 
zenés dráma 160 perc, Fsz: Hugh Jackman, Russell 
Crowe, Anne Hathaway , korhatár 12
Franciaország 1815. Jean Valjean 19 év után végre visszanyeri 
szabadságát. Ám a frissiben jött szabadsággal nem könnyű élni, 
és Jean Valjean gyűlöletének, indulatainak semmi sem szab gátat.

14.00  
Csak 5-6-án vetítjük!  Akciós 3D-s helyár 700 Ft!
LORAX 3D  -szinkronizált amerikai animációs fi lm 
86 perc, Korhatár: 6
A Lorax Dr. Seuss klasszikus meséjének animációs adaptáci-
ója, melyben egy fi ú keresi azt az egyetlen dolgot, amivel be-
lophatja magát álmai hölgyének szívébe. Ehhez azonban meg 
kell fejtenie a Lorax történetét. A Lorax egy zsémbes, mégis 
elbűvölő lény, aki azért harcol, hogy megvédje világát.

 2. hét   január 10 - 16
11.00  12.45  14.30  16.15   22.00
A MESSZI DÉL VADJAI - 12-13-án 14.30-kor 
nem vetítjük!, feliratos amerikai fi lmdráma  93 perc, 
Fsz: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Korhatár:12
A világtól egy gát által elválasztva, elfeledett, de erős közös-
ségben él a hatéves Hushpuppy . Édesanyja rég eltűnt, imádott 
édesapja, a bárdolatlan Wink  pedig az alkohol rabja, így a 
kislány teljesen magára marad az elszigeteltségben. Mivel a 
társasága csak néhány szelíd vadállat, az élet számára nem 
más, mint a természet mozgó, lélegző, morgó dolgainak tö-
rékeny hálója. Ha pedig ezekben a jelenségekben zavar tá-
mad, az veszélyezteti az egész világegyetem harmóniáját.

18.00    
DREDD 3D - szinkronizált amerikai-angol sci-fi  
akció 95 perc, Fsz: Karl Urban, Olivia Thirbly, Korhatár: 16
A lidércnyomásos jövőben tombol a bűnözés, bírók, rend-
őrök és ítéletvégrehajtók próbálják megvédeni az ártat-
lan polgárokat. Dredd bíró, a törvényesség elkötelezett 
híve mindent megtesz, hogy fenntartsa a rendet és a békét.    
19.45
JACK REACHER  - feliratos amerikai akciófi lm 
130 perc, Fsz:Tom Cruise, Rosamund Pike , Előzetes 
korhatár: 16 
Amikor egy fegyveres megöl öt embert hat lövéssel, 
minden bizonyíték a letartóztatott gyanúsítottra utal. A 
kihallgatás során a gyanúsított csak egy cetlit nyújt át 
a következő szöveggel: „Kerítsék elő Jack Reachert!” 
Így kezdődik a rendhagyó hajsza az igazság után, mely-
nek során Jack Reacher egy váratlan ellenféllel kerül 
szembe, aki mestere az erőszaknak, és súlyos titkot őriz. 

14.30   
Csak 12-13-án vetítjük! Akciós 3D-s helyár 700 Ft!
NÉMÓ NYOMÁBAN 3D - szinkronizált amerikai 
animációs fi lm, korhatár: 6
Az élet a Nagy Zátony környékén tele van veszélyekkel. Jól 

tudja ezt Pizsi, a kis bohóchal, s erre próbálja megtanítani 
egyetlen fi át, Némót is.  Pizsi idegesen kíséri őt, és szorongva 
fi gyeli minden mozdulatát. Aggodalma nem is alaptalan, mert 
Némó, dacolva intelmeivel, túlúszik a biztonságos határon, 
hogy megnézzen egy hajót, és az apa tehetetlenül nézi végig, 
ahogy egy búvár hirtelen elragadja csemetéjét.

 3. hét  Január 17 - 23
10.45  12.30  14.15  22.00  
19-20-án 14.15-kor nem vetítjük!
ÚT A CSILLAGOK ALATT - El Camino a Világ 
Oltárától a Világ Végéig - magyar dokumentumfi lm 96 
perc, Rendezte:Birinyi József, Tokaji Ferenc, korhatár: 12
A két magyar zarándok útját, El Caminoját, a legvénebb konti-
nensen átívelő történetét mutatja be a fi lm. A barátokat két ka-
merával kísérték el az alkotók a „világ oltáráról”, Fatimától 
egészen a „világ végéig”, a kontinentális Európa legnyugatibb 
pontjáig, a „Finis Terráig”, a Portugál El Camino nyomán

16.00   19.00   
17-én 00.01-kor premier előtti éjféli vetítés!
DJANGO ELSZABADUL - szinkronizált ame-
rikai western-akció 141 perc, Fsz: Jamie Foxx, Don 
Johnson, Leonardo Di Caprio, Samuel L. Jackson, Ren-
dezte: Quentin Tarantino, előzetes korhatár: 16
Amerika déli része két évvel a polgárháború előtt. Egy különös 
módszereket követő profi  fejvadász  egy rabszolga segítségével 
nagy sikert ér el, és hálából felszabadítja Djangót. De a társak 
együtt maradnak, hogy megkeressék a fekete férfi  feleségét , akit 
egy rabszolgapiacon láttak utoljára. A nyomok végül egy ültet-
vényre vezetik őket, melynek tulajdonosa  rabszolgáit - trénere 
segítségével - egymás elleni gladiátorküzdelemre képezi ki.   

 4.15  
Csak 19–20–án vetítjük! Akciós 3D-s helyár 700 Ft!
HOTEL TRANSYLVANIA - Ahol a szörnyek 
lazulnak  3D    - szinkronizált amerikai 3D-s animáci-
ós fi m  91perc, Korhatár: 12
Vérszívó vagy nászúton? Farkasember családi lazuláson? 
Rémkoppantó, aki belefáradt a szürke hétköznapok egyforma-
ságába? Vár a Hotel Transylvania - minőségi pihenés és felfris-
sülés mindennemű rémnek, szörnynek és gonosz torzszülöttnek.
Drakula gróf ötcsillagos erdélyi luxusszállodájá-
ban (főszakács: Quasimodo) a szörnyek és csa-
ládjuk távol kerülhetnek az emberi világ zajától

4. hét  január 24 – 30 

11.30   13.15  22.00 
TÜSKEVÁR  - magyar kalndfi lm 99 perc, Fsz: 
Nagy Marcell, Péntek Bálint, Korhatár: kn
Ismét vár a Tüskevár. Mindannyiunk nagy, közös nyári kaland-
ja éled újra. Ki ne emlékezne a dohány szagú Matulára, a be-
rek tanítómesterére és a két emberré váló kamaszra, Tutajosra 
és Bütyökre. Hát megint itt van az a nyár, ami úgy kezdődik...
15.15 
EGYESÜLT ÁLLATOK - szinkronizált német 
animációs kalandfi lm 95 perc, Előzetes korhatár: kn

17.00 
ERŐNEK EREJÉVEL - szinkronizált amerikai 
akció-thriller    perc, Fsz: Arnold Schwarzenegger, 
Eduardo Noriega, Előzetes korhatár: 16
Miután Ray Owens  egy balsikerű művelet miatt érzett elkese-
redésében elhagyja a Los Angeles-i rendőrség kábítószerosz-
tályát, seriffként vigyáz egy álmos határvároska, Sommerton 
Junction rendjére. A békés időknek azonban egyik pillanatról a 
másikra vége szakad, amikor a hírhedt drogbáró, Gabriel Cortez  
elképesztő vakmerőséggel megszökik az FBI rabkonvojából.  

19.00
DJANGO ELSZABADUL - szinkronizált ame-
rikai western-akció 141 perc, Fsz: Jamie Foxx, Don 
Johnson, Leonardo Di Caprio, Samuel L. Jackson

 5.hét    január 31 – február 6

11.45 13.15   14.45   22.00    2-3-án 14.45-kor nem vetítjük!
ALBERT FLÓRIÁN -Film az egyetlen magyar 
Aranylabdás focistáról, a „Császárról” -magyar doku-
mentumfi lm 87 perc, Korhatár: kn.
Egy minden szempontból rendhagyó fi lm, az első fi lm a 
„Császárról”, a ferencvárosi legendáról, aki már életében le-
gendává vált. Köztudomású, hogy Franz Beckenbauer mellett 
Albert Flóriánt is a „Császár” becenévvel illették rajongói. 
Ők pedig sokan, nagyon sokan voltak!   

16.15  19.15
LINCOLN -feliratos amerikai életrajzi fi lm   150 
perc, Fsz: Daniel Day-Lewis, Sally Field, korhatár:12
1865-ben az amerikai történelem legvéresebb háborúja a 
végéhez közeledik. Az újraválasztott elnök, Abraham Lin-
coln  azonban nem hajlandó engedményekre: a megosztott 
kongresszust rá akarja kényszeríteni, hogy hozza meg addi-
gi legfontosabb döntését: egészítse ki az Alkotmányt, és tö-
rölje el a rabszolgaságot. Az ellenállás hatalmas: az elnök 
azonban ravasz ember, jó stratéga és zseniális szónok. Van, 
akit meggyőz, van, akit megfélemlít, van, akit megveszteget; 

14.45    Csak 2-3-án vetítjük! Akciós 3D-s helyár 700 Ft!
AZ ÖT LEGENDA 3D - szinkronizált amerikai 
3D-s animációs fi lm 97 perc, Korhatár: 6
Vajon van Húsvéti Nyuszi? És Mikulás? És Fogtündér? És Ho-
mokember? Hát persze! Vannak, amíg van gyermek, aki hisz 
bennük. Igen ám, de a gonosz Szurok azt szeretné, ha a gyer-
mekek csak benne hinnének. Vagyis a mumusban. Ezért aztán 
az álmokból rémálmokat csinál, az örömből félelmet, a fényből 
sötétséget. Így az „őrzők”, a gyermekálmok védelmezői nagy 
veszélybe kerülnek. Ám akad egy új segítségük, egy új őrző, 
Dér Jankó, az ötödik legenda.

A gödöllői mozi januári műsora

Kedves Vendégeink!
HAMAROSAN ITT A KARÁCSONY ÉS A SZILVESZ-
TER. AMENNYIBEN NEM A KONYHÁBAN, HANEM 

INKÁBB SZERETTEIK KÖRÉBEN SZERETNÉK 
TÖLTENI, SZÍVESEN SEGÍTÜNK! 

VÁRJUK RENDELÉSÉT!

Ünnepi ajánlatunk:
Halászlé 1 adag.................... ......1.200 Ft
Töltött káposzta 1 adag........ ......1.200 Ft
Bacon szalonnába tekert 
csirkemell 1 adag................. ......1.390 Ft
Majonézes burgonya 1 adag .........690 Ft
Pulykasült 1 adag................. ......1.390 Ft
Almás burgonyapüré ........... .........590 Ft
Diós és mákos bejgli  (500 
gramm) ................................

 
.........690 Ft

 ELŐRENDELÉST DECEMBER 21-ÉN 22 ÓRÁIG 
VESZÜNK FEL 

DECEMBER 22-TŐL 24-ÉN 12 ÓRÁIG LEHET 
ELVINNI VAGY HÁZHOZ SZÁLLÍTATNI.

               

www.trattoriaalforno.hu
2112 Veresegyház, Fő u. 67

ELVINNI VAGY HÁZHOZ SZÁLLÍTATN

              

NYITVA TARTÁS: 

11.30 – 22.30
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS: 

11.00 – 22.00

TELEFON

06 28 384 242 
06 70 932 1000

EMAIL : INFO@TRATTORIAALFORNO.HU
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Kultúra

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

új!
Dr Ferencz Ildikó

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

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

- érszűkületes panaszok vizsgálata
- alsó végtagi visszérbetegség, 
  lábszárfekély vizsgálata, kezelése
- alsó és felső végtagi dopplervizsgálat
- mélyvénás trombózis utáni állapotok 
  szakvizsgálata, kezelése

Rendelési idő: hétfőnként 16-18 óra között
A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
A rendelés helye: Misszió Egészségügyi Központ, 
Reumatológiai szakrendelő, H-035-ös szoba
A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: + 36 30 318 8006

Dr NAGY IMRE
Sebész, érsebész fôorvos

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

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 a +36 30 848 5870 -et!
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs 

Központ B porta, sportrészleg

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

ANTIBIOTIKUM 

IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: h,sz,p: délután
Dr. Kicsiny Emese és

Dr. Pásti Krisztina
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

18-án 14.00 Versmondó verseny a Neumann 
 János Általános Iskolás tanulóinak
18-án 17.00 órakor  Irodalmi Teaház 
18-án 17.00 órakor  Kreatív Klub
19-én 18.00 órakor
 A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
 Kiállítás-megnyitó és Csontó Sándor művelő-
 déstörténeti előadása
 BUDAPEST, A KÁVÉHÁZAK VÁROSA – 

 SÉTA A MÁRVÁNYASZTALOK KÖRÜL
 (Részletesen alább!)
21-én 18.00 órakor folytatódik a Wellcamino jóga
24-én 9.00 órakor Csiri-biri Gyermektorna
25-én 15.00 órakor az IDEGEN NYELVŰEK
  KLUBJA első összejövetele- A belépés díjtalan!
26-án 14.00 órakor ULTI-KLUB
26-án 19.00 órakor ASSZONYBÁL (szervező:
  SZEDER, ESZAK) 
27-én 17.00 órakor Nosztalgia-klub

1-én 15.oo órakor az IDEGEN NYELVŰEK
 KLUBJA  összejövetele- A belépés díjtalan!
8-9-10-én A „KULTURHÁZAK ÉJJEL-NAP-
 PAL” országos rendezvény erdőkertesi prog-
 ramjai
8-án 15.00 órakor az IDEGEN NYELVŰEK
 KLUBJA összejövetele- A belépés díjtalan!
8-án 16.00-19.00 Farsangi bál a Neumann J. Ált.
  Iskola alsó tagozatosainak
9-én 9.00-12.00 Babaruha- és játékbörze
 13.00 Rétessütő verseny (a „versenymunkák”
  beadása)
 15.00 „Isten hozott!”-  a polgármester kö-

 szönti a 2012-ben Erdőkertesre költözőket  
13-án 10.00 A GKRTE soron következő rendez-
 vénye - Benne: „Budapest, a kávéházak városa 
 – séta a márványasztalok körül”
 Csontó Sándor művelődéstörténeti előadása
 A kiállítás megtekinthető február 26-ig.
21-én 14.00-18.00 VÉRADÁS
22-én 13.00 a Szó-Fogadó Iskola farsangja
22-én 15.00 órakor az IDEGEN NYELVŰEK
  KLUBJA összejövetele- A belépés díjtalan!
23-án 14.00 ULTI-KLUB
 17.00 a Gyermekliget Jótékonysági bálja
24-én 17.00 Nosztalgia Klub

ERDŐKERTESI FALUHÁZ
2013. JANUÁRI PROGRAMOK

 
A Faluház nyit: 17-én,  A Könyvtár nyit: 18-án 

Februári előzetes:
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Visszatekintő
Betlehemezés Erdőkertesen, 

Veresegyházon

Veresegyházon már 11. alkalommal került sor 
december 16-án a város betlehemének ünnepé-
lyes megnyitására a Hősök Parkjában. A kezde-
ményezés az Agóra Kör nevéhez fűződik, ők a 
lelkes szervezői az életnagyságú bábukból álló, 
művészek közreműködésével készült betlehemi 
jászol megépítésének évről évre, ahogyan a meg-
nyitó napjához fűződő programokról és a ven-
déglátásról is gondoskodnak. Idén az eső is elállt, 
mire kezdetét vette a műsor, melyben felléptek a 
város ovisai, a Népdalkör és a Hagyományőrző 
Népi Együttes is. A rendezvénnyel párhuzamosan 
a Virágos Porta 2012 címmel meghirdetett pályá-
zat győztesei is átvehették díjaikat a helyszínen.

Erdőkertesen is elfoglalta méltó helyét a községi 
parkban a település betlehemje, amelyet tavaly 
készítettek el, a helyiek kezdeményezésére és 
közreműködésével. A legnagyobb attrakció a Ve-
resegyházról érkezett kisvonat volt, amellyel min-
denki tehetett egy kört a park körül. A rendezvé-
nyen jótékonysági vásár is volt, ahol az óvodások 
kézműves munkáit lehetett megvásárolni. 

 IDŐPONT : RÖVID
 HATÁRIDŐN BELÜL !

DR. SZŐKE BÉLA
FŐORVOS, KANDIDÁTUS, 
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ 

SZAKORVOS
● NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT
● ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
● RÁKSZŰRÉS
● MEDDŐSÉGI VIZSGÁLAT
● KLIMAX VIZSGÁLAT
● SPIRÁL ( IUD) FELHELYEZÉS
● FAGYASZTÁSOS MÉHSZÁJKEZELÉS

A RENDELŐ CÍME: 
VERESEGYHÁZ, GYERMEKLIGETI ÚT 30. 

A Misszió EÜ központban 
CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS 

ALAPJÁN :
 06-20-473-82-33-as TELEFONON

Rendelés:
 minden szerdán és kéthetente  pénteken 

NNŐŐŐGGGYYYÓÓÓGGGGYYYYÁÁÁÁSSZZAAATTTTII
 MMMAAAGGGÁÁÁÁNNNNRRREEENNNDDDDEEEELLLÉÉÉÉSSSS

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

GOOD DENTGOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZATGYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.

Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

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

VIRÁGOS VÁROS

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben már sikerrel hirdette meg a „Vi-
rágos, tiszta Veresegyházért” mozgalmat: több mint félezer otthont talált elismerésre méltónak a 
várost bejáró, és a porták tisztaságát, rendezettségét értékelő bizottság.
Ebben az évben még nagyobb sikerről számolhatunk be, több mint ezer otthon nyerte el a megtisz-
telő címet, amelyre ezúttal sem kellett jelentkezni, elég volt csupán szépen rendben tartani, parko-
sítani, virágosítani a házak táját. 
Az önkéntesekből álló bíráló bizottság május és szeptember között értékelte a porták rendezettségét, 
a díjak átadására december 16-án a betlehemi jászol megnyitása kapcsán került sor a Fő út mentén. 
A díj az erkölcsi elismerésen kívül egy képzőművészeti alkotást is jelent, amit a „Virágos, tiszta 
porta 2012” cím birtokosai felerősíthetnek a kerítésre, kapura, házfalra is.

Virágos,tiszta porta 2012 díjak átadása
A Veresi Népdalkör műsora
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Pingvinek Veresegyházon!
A hideg sarki levegővel egy 15 egyedet számláló pingvinkolónia érkezett hazánk-
ba és mivel a pingvinek köztudottan a jég hátán is megélnek, jobb helyet nem is 
találhattak volna új otthonuknak, mint a már megnyílt Veresegyházi Műjégpályát. 

Reméljük a medvék után ők is Veresegyház emblematikus látnivalóivá válnak.

Erdőkertesen a kisvonat volt a legnépszerűbb a 
Betlehem nyitó rendezvényén

Kicsik és nagyok is kíváncsiak voltak a Betlehemre

Kelendő volt a zsíroskenyér

Ovisok betlehemes játéka

A jövevényeknek feltehetőleg a gyerekek fognak a legjobban örülni, hiszen idén is több 
mint ezer óvodás és alsó tagozatos kisiskolás vesz rész a Kanadai Magyar Hoki klub 10 
hetes délelőtti kori suli és hokisuli programjában, amiben a pingvinek is aktív szerepet 
kapnak, hiszen a kezdő nebulók megbízható támaszt találnak majd a jégen magabiztosan 
mozgó jószágokban. 
Ám azok sem maradnak ki az élményből, akik nem vesznek részt a korisuli, hokisuli prog-
ramban, hiszen a péntek délutántól vasárnap estig, illetve a téli szünet alatt mindennap 
reggeltől estig tartó közönségkorcsolyázás alatt 400 forint fejében (mely nem tartalmazza 
a belépő árát) bárki „örökbe fogadhat” maximum 4 órára egy pingvint, hogy segítségével 
csiszolja koritudását, de a szelid állatok nem futamodnak meg a simogatás elől sem, sőt a 
fényképezőgépek előtt is kimondottan nagy kedvvel pózolnak. Vigyázat, etetni viszont nem 
szabad a pingvineket, hiszen a fűszeres magyaros étkek megfeküdnék a gyomrukat…. 
A látogatók viszont szabadon kényeztethetik magukat frissen sült rétessel, meleg teával 
vagy forralt borral, ha már nagyon átfáztak a hidegben, de be is ülhetnek a duplájára bőví-
tett melegedőbe, amíg csemetéjük a köröket rója a jégen, vagy maguk is korcsolyát húzhat-
nak és tavalyi árakon élvezhetik a jégpálya zenés, karácsonyi hangulatát.
Azon lurkók pedig, akiknek már nagyon megy a korizás, jelentkezhetnek a Kanadai Ma-
gyar Hoki klub korosztályos (6,8,10 és 12 éves) edzéseire, hogy aztán az országos  baj-
nokság keretein belül mérjék össze tudásukat az ország más hasonló kiválóságaival. 

Bővebb információ a helyszínen vagy a www.kmh.sport.hu oldal Veresegyház menüpontja 
alatt.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Veresegyházi 
Műjégpálya és a Pingvinek!



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