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friss hÍrek, kulturális ProgrAmAJánlók és A gödöllői mozi 
hAVi  mŰsorA filmismertetőkkel:   www.vkisterseg.hu 

Esküvo szervezés - Nektek!''

Egyéb szolgáltatásaink:Egyéb szolgáltatásaink:Egyéb szolgáltatásaink:Egyéb szolgáltatásaink:Egyéb szolgáltatásaink:

Kérjetek ingyenes árajánlatot akár  komp-
letten, akár csak részfeladatok teljesítésére!

www.jegysziv.hu
06 20 331 3171 Sebeők Sarolta
facebook.com/eskuvoszervezes

      - Születésnapok, házassági évfordulók
      - Osztálytalálkozók
      - Céges rendezvények, csapatépítő tréningek
      - Sztárvendégek, zenekarok közvetítése
     - Gyerekzsúrok, gyereknapok ovódáknak is

Vállaljuk esküvő összehangolás,  esküvői  forga-
tókönyv írását és a Nagy Nap lebonyolítását!

Ugye, milyen varázslatos ez a Duna parti táj, alig pár lépésnyire
 tőlünk? Nem marad azonban ilyen, ha nem próbáljuk megóvni a kör-

nyezeti ártalmaktól, a szennyeződéstől. A Víz Világnapja március 22-én 
jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk, mit is jelent valójában a friss, 

egészséges ivóvíz, ami nélkülözhetetlen az élethez és ételeink egészsé-
géhez is. Első tavaszi lapszámunkban a tiszta víz és az egészséges élel-
miszer állnak érdeklődésünk középpontjában: leereszkedtünk a Duna 
alá, meghallgattuk a DMRV Zrt. szakembereit, megkérdeztük, hogyan 

viszi ételeink hírét a világba a CBA, és mit kell tennünk, hogy étkezési 
szokásainkkal ne ártsunk a Földnek, és megnéztük, hogyan és miért 

nyerjük ki a termálvizet. (4-5-6. oldal)
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Iskolások nyitották meg a vízszolgáltató 
Nyílt Napját
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ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 8-15

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: 8-18ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN

Meglepetés a kollegináknak

Március 8-án kora reggel az Erdőkertesi 
Faluházban kezdődött a műszak az önkor-
mányzati intézmények női dolgozóinak. 
Férfi kollégáik hívták meg őket immár ha-

gyományosan egy kis ünnepségre a Nem-
zetközi Nőnap alkalmából. 

A hétköznapokban komoly férfiak mindent 
megtettek, hogy mosolyt csaljanak a női 
arcokra: vers, gitárzene, ének és bohózat 
is elhangzott a színpadon, mutatva, hogy 

valóban gondosan felkészültek és sok időt 
és energiát fordítottak a profikat is megszé-
gyenítően jó színvonalú szórakoztatásra. 
Természetesen a hagyományos virágos fel-
köszöntés sem maradt el, az ünnepség vé-
gén pedig kakaót és kalácsot szolgáltak fel 
a figyelmes vendéglátók. 

Budapestről Bamakoba 
az .A.S.A. támogatásával

A 3 Runners elnevezésű csapat az idén az .A.S.A. támoga-
tásával indult útnak a téli Budapestről az afrikai hőségbe. 
A Budapest-Bamako a világ legnagyobb amatőr rallyja, és 
egyben a legnagyobb szaharai autóverseny. Ez a verseny 
az egykori legendás Dakar Rally szellemi örököse, amely 
hazánkból, Budapestről indul, és földutakon, homokos 
pusztákon, dűnéken, kősivatagon át és szavannai szama-
ras szekérutakon jut el fekete Afrika mélyébe, Mali fővá-
rosába, Bamakoba.
A futam ugyanakkor kiemelkedő karitatív esemény is: min-
den csapat ajándékokkal és adományokkal felszerelkezve 
érkezik a világ 6. legszegényebb országába. A 3 Runners 
Mali iskoláiba tanszereket, írószereket vitt, illetve Bamako 
városi kórháza részére jelentős mennyiségű gyógyszer-, 
valamint egészségügyi szállítmányt adományozott.
És amit még tudni kell:
a jármű, akit tulajdonosai Margitnak becéztek, egy Toyota 
Hilux Surf ssrx 3.0 limited típusú 1994-es autó volt, amely-
lyel két hét alatt kb. 8500 km-t tettek meg 2011. január 15. 
és 29. között.Az embert próbáló kalandhoz nem kevés el-
kötelezettség, bátorság és kitartás kellett, de a csapat tag-
jai már a következő évi verseny előkészületein dolgoznak. 

A forradalmat ünnepeltük

Gyönyörű tavaszi időben, hihetetlenül nagy számú érdeklődő előtt került 
sor március 15-én Veresegyházon az ünnepi megemlékezésre. A tavalyi ün-
nepség alkalmával felavatott Petőfi szobor előtti téren dr. Drótos Edina al-
polgármester ünnepi beszédével vette kezdetét a Paár Tibor rendezésében 
összeállt, ismét rendkívül színvonalas ünnepi műsor, melyben több helyi 
művészeti csoport lépett fel, közös produkcióval. Fellépett a Bokréta Nép-
táncegyüttes, a Veresegyházi Hagyományőrző Együttes, a Veresegyházi 
Fúvószenekar, és a Katonai Hagyományőrző Egyesület is. Az ünnep délutánján 
hagyományosan családi futóverseny zajlott, 1848 méteres távon.  

A tréfálkozásból a polgármester,
 dr Pásztor László is kivette a 
részét Klasszikus bohózat, profi jelmezekkel

A Bokréta tánca

Jó is lenne, ha így indulna minden 
munkanap!

Szerkesztőség:(+36) 468 6686, akisterseg@freemail.hu 
● Munkatárs: Fülöp Hajnalka 

(+36) 30 836-3033,  hfulop@gmail.com, 
Mayer László (+36) 20 927 8209, vkisterseg@freemail.hu

Információ és napi friss hírek a honlapon 

www.vkisterseg.hu  
     több mint 8000 otthonban,  szerte a Kistérségben….  

HIRDETÉSEIT A KISTÉRSÉG 
ÚJSÁG ÜZLETI OLDALAIN ÉS 

HONLAPJÁN IS  MEGRENDELHETI!
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ÜZLETHELYISÉGEK

 

 A SZADA  CENTER-
BEN ÉS A CBA BEVÁSÁRLÓ-
HÁZBAN VERESEGYHÁZON

ÉRDEKLŐDNI:  +36 30 519 2783

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

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

n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
n  Munkatárs: Fülöp Hajnalka   

n  Fotók és címlap: Lethenyei László 
n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: (30) 577-6310; (28) 388-605   

n  Hirdetési ügyek: (+36) 70-625-1432    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

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

Kistérségi oldal

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
2113 Erdőkertes Fő út 112.

Tel: 28/595-066; Fax: 595-065;  595-067    
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu

www.erdokertesfaluhaz.hu  
 

JátéKpályáZAt - FELHÍVÁS
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár pályá-
zatot hirdet általános iskolás korú gyermekek 
számára társas játékok tervezésére és elké-
szítésére. Egyedi, különleges ötleteket várunk 
elsősorban, de díjazzuk a legötletesebb variá-
ciókat, melyek már ismert játékok továbbgon-
dolásából valósulnak meg.
Korcsoportok:   I.   8-10 éves korig
    II. 10-12 éves korig
   III. 12-14 éves korig
Az ötletességen túl értékeljük az igényes elké-
szítést, továbbá a könnyen megérthető játék-
szabályokat. Befogadunk egyéni és csoportos 
alkotásokat is.
A beadott pályamunkákat kiállítjuk, a legsike-
rültebbeket díjazzuk.

A pályázat eredményhirdetésére és a  
díjátadásra a GyERMEKNApI   
RENDEZVéNyEN kerül sor. 

A pályázat beadási határideje: 2011. május 10.
Mindenkinek eredményes munkát kívánunk!

Veresegyház pezsgő sportélete januártól új szín-
folttal gazdagodott. Gyermekeik egészséges élet-
módra való nevelését fontosnak tartó szülők és 
ennek megvalósításához elhivatottsággal rendel-
kező edzők összefogásával megalakult a Veresi 
Farkasok Ifjúsági Sport Egyesület. 
Létrehozásának legfontosabb célja az volt, hogy 
minél több gyermek tudjon napi rendszeresség-
gel, szervezett keretek között, szakképzett edzők 
irányításával sportolni, mozogni. A tervek között 
szerepel, hogy a gyermekek jó példáját látva, a 
mozgáshoz kedvet kapó szülőknek is lehetőséget 
biztosítson az Egyesület – felnőtt szakosztályok 
létrehozásával – a sportolásra. 
A jelenleg is működő Labdarúgó Szakosztály 
7-10 éves focista palántákat nevelget, akik heti 
két alkalommal, 1 órás edzéseken, játékos formá-
ban sajátítják el a labdarúgás alapjait. Márciustól 
a legkisebbek is tagjai lehetnek a Farkasok közös-
ségének, erre az OVIFOCI edzések elindítása fog 

teret biztosítani. A közeljövőben, a labdarúgáson 
kívül, darts, természetjáró és ökölvívó szakosz-
tályok is megkezdhetik működésüket, változatos 
alternatívát biztosítva a napi mozgásigények ki-
elégítésére, gyermekeknek és felnőtteknek egy-
aránt. Ezen törekvéseket a veresegyházi General 
Electric (edzés lehetőségek biztosításával) és a 
Gravír Expressz (a gyermekek sport ruházatának 
kivitelezésével) a veresegyházi CBA (nagy meny-
nyiségű vitaminnal) támogatják.  A Veresi Farka-
sok Ifjúsági Sport Egyesület, tehát vár soraiba, 
életkortól és lakhelytől függetlenül, minden mo-
zogni vágyó embert.
Az Egyesülettel kapcsolatos bővebb információk 
a  Facebook-on, Veresi Farkasok címszó alatt 
illetve a hamarosan elkészülő honlapon lesznek 
elérhetőek.
Érdeklődni a veresifarkasok@gmail.com  e-mail 
címen, illetve  a  06704158846-os  telefonszámon, 
Berta Tamásnál  lehet.

 
 
Ismét megrendezésre kerül, Veresegyházon, 
a Családsegítő Szolgálat udvarán, Fő út.   
 

 
 

BABA-RUHA-BÖRZE 
Április 9-én, 
szombaton,  

8 és 13-óra között! 
Esőnap: április 16.  

. 
 

Kedves Anyukák és Apukák! 
 
Évente 2 alkalommal, tavasszal és 
ősszel, ingyenes árusítási 
lehetőségre van alkalom. 
Gyermekeink kinőtt ruháinak, 
cipőinek értékesítésére valamint 
egyéb feleslegessé vált holmik adás-
vételére nyílik lehetőség.  
 
Babaholmik, játékok, mesekönyvek…  
 
A kultúrált árusítás érdekében a 
piacfelügyelet biztosít asztalokat, 
amiket érkezési sorrendben, ingyen 
igénybe lehet venni. 
 

 
Információ: 30/47-44-859 

(A közhasznú információ terjesztéséért 
köszönet!)  

 
ÚJ ISKolA épül

Megkezdődtek Veresegyházon a református általános is-
kola új épületének építési munkálatai. Az iskola a Mogyo-
ródi úttal párhuzamosan, a református templom közelében 
épül, és a hajdani, évekkel ezelőtt lebontott óvodaépület 
helyén áll majd. A város 500 millió forinttal járul hozzá 
a beruházáshoz, míg a területet a református egyház biz-
tosítja.
A református iskola új épülete több diák befogadását teszi 
majd lehetővé, és nemcsak a növekvő gyermeklétszámból 
adódó iskolai férőhely gondokat orvosolja, hanem valós 
választási lehetőséget, alternatívát kínál a szülők számára 
is az iskolaválasztáshoz.
Veresegyházon a helyi igényeknek megfelelően közép-
iskola is indul, amely a régi általános iskola tetőterében 
kerül kialakításra.  

Új Sportegyesület  Veresegyházon!

A VERESEGYHÁZI kIStéRSéG 
önkoRmÁnYZAtÁnAk töBBCéLÚ  

kIStéRSéGI tÁRSULÁS köZöS  
IntéZménYEI:

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

SZEnt PIó IDŐSEk kLUBjA
Veresegyház, Fő út 93. (28) 589-541

VERESEGYHÁZ kIStéRSéG ESéLY  
SZoCIÁLIS ALAPELLÁtÁSI  köZPont
Székhely: Erdőkertes, Fő út 19.
   Tel:  06-28-595-051
   Telephely: Veresegyház, Fő u. 68.  
   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
Veresegyház, Fő u. 45-47. Szabadidős 
és Gazdasági Innovációs Központ
Tel.: (28) 585-170 

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. 37. em. (K&H bank fölött)
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 u. 106.
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

Itt építik az 
új iskolát  
(fotó: Lethenyei)
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A hónap témája
Vizeink - Séta a víz alatt

Március 22-én a Víz Világnapját ünneplik szerte a földön. Tekintve, 
mennyire fontos éltető eleme a víz minden élő szervezetnek, nem árt el-
gondolkodni legalább ebből az alkalomból azon, hogyan őrizhetjük meg 
környezetünket, a természetet és a tiszta ivóvizet. Ha nem vesszük vég-
érvényesnek az örvendetes tényt, hogy hazánk vízkészlete elképesztően 
gazdag, hanem tudatában vagyunk annak is, hogy ez a kincs mennyire 
sérülékeny, sokat tehetünk a mindennapokban is a víz tisztaságának 
megőrzéséért – mindannyiunk egészsége, étele, itala múlik ezen.

A Víz Világnapjának idei szlogenje „Víz a városokért”, így a kistérségi te-
lepülések szolgáltatója, a DMRV Zrt. stílszerűen olyan helyet választott a 
méltó ünneplésre, amely valóban két várost köt össze sajátságos módon: a 
víz alatt. 
Nagymaros és Visegrád között még a Bős-Nagymaros vízlépcső előkészü-
leteinek idejéről maradt vissza az a közmű alagút, ami a mai napig a cég 
használatában van. Az 550 méter hosszú, alig 3 méter széles beton alagút a 
Duna medrében, 16 méter mélységben köti össze a két partot, benne ivóvíz 
és szennyvíz-csatornák, közmű vezetékek, kábelek haladnak. 
Erre a helyszínre szervezte nyílt napját a közmű cég március 26-án, hogy ezt 
a páratlan létesítményt is bemutassa a közönségnek-fogyasztóinak. Az év 
többi napján szigorúan zárt és őrzött közmű alagút számos látogatót vonzott 
a varázslatos tavaszi Duna-partra.
A ritka és különleges sétára előre kellett jelentkezni és 15 fős csoportokban, 
kísérővel tehették meg az érdeklődőt az alig pár percesre redukálódott utat a 
két település között.
A sétán nemcsak a helyzet különlegességét élvezhették a résztvevők: az 
alagút előterében, Visegrádon kiállítást láthattak, amely a Bős-Nagymaros 
vízlépcső építését dolgozta fel, a nagymarosi oldalon pedig a helyi folyósza-
kasz élővilágával ismerkedhettek meg, szintén tárlat keretében.
Ezen az oldalon kapott helyet az úgynevezett Jövő fal, amelyen a látogatók 
otthagyhatták kézlenyomatukat: nyomában annak a szerencsés iskolás cso-
portnak, amely már március 22-én, az alagút sajtóbejárásán megtette ezt.
Ezen a napon a víz jószolgálati nagykövetévé avatták a népszerű könnyű-
zenei előadót, Takács Nikolast. Az adományozással a társadalom figyelmét 
szeretné a cég a mindennapokban is felhívni az ivóvíz fontosságára. Keve-
sen tudják, hogy a tiszta ivóvíz kitermelése és eljuttatása a fogyasztókhoz 
korántsem olyan egyszerű feladat, mint látszik azoknak a szemében, akik 

csupán az otthoni csapot kell kinyissák, ha vízre van szükségük. Komoly 
munkát, és figyelemre méltó műszaki hátteret igénylő tevékenység ez, ame-
lyet még ma is igazi, több generációs vízműves dinasztiák vállalnak.
Magyarországon a világon csaknem egyedülálló mennyiségben és minőség-
ben található felszín alatti és felszín feletti víz. Bár földrajzi adottságaink 
könnyen elérhetővé teszik számunkra, tudatában kel lennünk, hogy ez a 
kincs csak addig áll rendelkezésünkre, amíg vigyázunk rá.
A Víz jószolgálati nagykövete – hasonlóan a UNICEF jószolgálati tevékeny-
ségéhez, tájékoztatja a közvéleményt, utazik, beszédeket mond, hírnevét és 
tehetségét az általa képviselt ügy szolgálatába állítja. A cím birtokosa egy 
éven át tölt be fontos szerepet a vízbázis-és környezetvédelem területén szer-
vezett megmozdulásokban, kampányokban, akciókban.
Első ízben Takács Nikolas látja el ezt a feladatot: ő az, aki zenéjén keresztül 
hidat teremt a Duna két partján található városokban, szlovákok és magyarok 
között. Az X Faktor népszerű versenyzője tenyérlenyomatának elhelyezése-
kor a maga szerény módján azt is megígérte, hogy ezentúl koncertek előtt, 
után és közben is kizárólag tiszta, egészséges csapvizet fogyaszt majd, ha 
megszomjazik.

A mélyről feltörő energiA
Veresegyházon 2007-ben készült el az első - pályázati forrásból épült - 
geotermikus közmű, amely nagyban beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
Nemcsak a városi intézmények fűtése került ugyanis kevesebbe az önkor-
mányzatnak a gáz árának megtakarításával, hanem egy környezetet szeny-
nyező fűtési módot váltottak ki teljesen környezetbarát, természetes energia 
felhasználásával.
Azóta azonban több új intézmény is épült a városban: új bölcsőde egy új 
óvoda, egy új szociális otthon, elkészült a Fabríczius Iskola bővítése és idő-
szerű a további bővítés középiskola kialakításához, és megkezdődött több új 
létesítmény építése, mint például a Kistérségi Központ, vagy a Református 
Iskola.
Az új építésű közintézmények hőellátásához a meglévő termálkút kapaci-
tása már nem elegendő, a geotermikus fűtésből származó kedvező tapasz-
talatok viszont a termál közmű kiterjesztését indokolták az új épületekben 
is, így szükségessé vált egy újabb termálkút létesítése. A 2006-ban lefúrt 
és 2007 óta működő visszasajtoló kút egyértelműen bebizonyította, hogy a 
jelenlegi legnagyobb térfogatáramnak akár 2-3-szorosat is képes elnyelni.  
E kedvező körülményt felhasználva Veresegyház Önkormányzata új ter-
málkút fúrására és a geotermikus közmű hálózat továbbépítésére adott be 
pályázatot, „KMOP-3.3.3-09-2010-0003 Veresegyházi geotermikus közmű 
kiterjesztése új termálkút fúrásával” elnevezéssel,  amely az elmúlt évben 
sikerrel járt. Ennek a pályázatnak a keretében már nemcsak a közintézmé-
nyek, hanem a városban működő nagyobb ipari létesítmények is ezt a kör-
nyezetkímélő fűtési módot használhatják, így a város levegője a jövőben 
tisztább, egészségesebb lesz. Az a szempont sem elhanyagolható, hogy a 
termálenergiát a felhasználók felé a város értékesíti a mindenkori gáz áránál 
lényegesen kedvezőbben, így az önkormányzat bevételei növekednek, míg a 
fogyasztók kiadásai kedvezőbben alakulnak. 
További újdonság, hogy az új geotermikus hálózat a jövőben igény szerint 
bővíthető, illetve lakossági felhasználók is ráköthetnek. A projekt teljes be-
ruházási költsége: 645.929.970 Ft. Ebből az önkormányzat hiteli fedezetből 
saját erőként 260.564.150 Ft önrészt finanszíroz, a KMOP forrásból igényelt 
támogatás összege pedig 385.365.820 Ft.
A környezetbarát geotermikus energiát következő helyeken használják 

majd fel ennek a beruházásnak a keretében: Csonkási Óvoda, Fabriczius 
József Általános Iskola bővítése (harmadik szint), Idősek Otthona (Bar-
tók Béla utca), Sanofi Aventis Gyógyszergyár, GE Energy Gázturbinagyár,  
GE Avitation Alkatrészjavító üzem, Mey Hungária Kft.,Juko Építőipari és 
Szolgáltató Kft., Református Általános Iskola (építés alatt), Kistérségi Igaz-
gatási és Szolgáltatási Központ (építés alatt).
A város 3. termálkútjának fúrása az év elején kezdődött meg a Misszióval 
szembeni területen. Az 1400m mély hőkútból hőszigetelt, földbe fektetett 
távvezetéken keresztül juttatják majd el a termálvizet a tervezett fogyasztói 
helyekre. Ezeken a helyeken épülnek majd meg az al- hőközpontok, a szük-
séges gépészeti és villamossági kiépítettséggel.
A lehűlt termálvíz szigeteletlen vezetéken keresztül jut majd el a vissza-
sajtoló kúthoz, ahol szűrés után visszakerül a vízadó rétegbe. A természet 
energiaforrását úgy használja a rendszer ezen a módon, hogy hiánytalanul és 
sértetlenül vissza is juttatja 

Az első iskoláscsoport a Jövő falánál

A 3. termálkút fúrása Veresegyházon
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Lassan már hagyomány, hogy a tavasz közeledtével a DMRV Zrt. tájé-
koztatja a nyilvánosságot az előző évben elért eredményeiről, illetve a 
közeljövő terveiről. Ezúttal március 18-án került sor erre az összefog-
lalóra, melyhez ünnepi alkalmat nyújtott a március 22-én esedékes Víz 
Világnapja is.

A tavalyi év teljesítményéről szólva Vogel Csaba vezérigazgató kiemelte, 
hogy „2010 nem a víziközmű-szolgáltatók éve volt”, értve ezalatt, hogy a 
túlnyomóan csapadékos időjárás és az árvizek nem kedveztek az ivóvíz-ér-
tékesítésnek. Míg 2009-ben 40 alkalommal kellett a társaságnak kihasználni 
a 160 000 köbméteres napi kapacitását, 2010-ben a napi csúcsteljesítmény 
alig érte el néhány alkalommal a 120 000 köbmétert. Az ivóvíz-értékesí-
téssel párhuzamosan természetesen csökkent a szennyvíz-szolgáltatásból 
származó bevétel is, bár az elmúlt évben több új település is csatlakozott az 
ellátási területhez: Zebegény, illetve Őrbottyán és környéke.
Az említett okok következtében a cégnél mintegy 500 millió forintos árbe-
vétel-kiesés jelentkezett, amit a 99.9%-ban magyar, állami tulajdonú vál-
lalatnak sikerült kigazdálkodnia, így teljesítve az üzleti tervben a 2010-re 
meghatározott 260 millió forintos adózás előtti eredményt.
Miközben a kiadási oldalon igyekeztek takarékoskodni, fontos beruházáso-
kat is végrehajtottak, 3 milliárd forint értékben: 2 milliárdot saját forrásból 
biztosítottak, egy milliárdot pedig uniós, illetve hazai pályázat segítségével. 
Ezen beruházások keretében készült el a Dunakeszi szennyvíztisztító telep, 
történt meg a szobi szennyvíztisztító és egyes víziközmű-hálózatok rekonst-
rukciója, és az üzembiztonság javítása érdekében sort kerítettek a cég víztá-
rozó medencéinek felújítására is. 

Építkezés a székházban

Az idei év is hendikeppel indul a társaság gazdálkodását tekintve, hiszen a 
minisztériumi döntés a szolgáltatás díjairól csak február 16-ra született meg. 
A két hónapos csúszás legalább 40-50 millió forintos bevételkiesést jelent a 
cégnek, amely így még nem tudott döntést hozni ez évi személyi kiadásairól, 
például a bérfejlesztésről.
Amellett, hogy a biztonságos szolgáltatást tartják legfőbb célnak, és ennek 
érdekében több helyen a vezetékek cseréjére kerül sor, a vezérigazgató be-
szélt a mindenki számára jól látható átépítési munkálatokról is amelyek a 
váci székház épületén zajlanak. Mint elmondta, a beruházás lényegében a 
költségek csökkentése miatt szükséges, hiszen a vállalat két, ivóvizet illetve 

szennyvizet vizsgáló laboratóriumát telepítik majd a központba, így meg-
takarítva a szentendrei  és a gödi laborok működési költségeit, illetve az 
utazási kiadásokat is. A szentendrei ingatlan jól értékesíthető, így a mostani 
fejlesztés 3-5 év alatt meg is térül majd.

A legnagyobbak egyike

A beszámoló végén Vogel Csaba bejelentette, hogy egy éves előkészítő mun-
kát követően a DMRV Zrt. szerződést kötött 54 önkormányzattal Nógrád 
megye északi részéről, így azon a területen is átveszi a szolgáltatást. A szer-
ződés 2015. december 31-ig szól, és a szóban forgó területen élő fogyasztók-
nak a korábbinál alacsonyabb víz- és csatornadíjat jelent. A terjeszkedés a 
cég szempontjából is döntő fontosságú: magyar állami vállalatként az ország 
öt legnagyobb víziközmű-szolgáltatójának sorába lépett, miközben a víz és 
csatornadíjak együttes összege itt a legalacsonyabb.
Végül a Víz Világnapja alkalmából a vállalat kiemelkedő munkát végzett 
dolgozói vehettek át kitüntetéseket, melyhez méltó környezetet biztosított 
a lapunkban korábban iskolásoknak meghirdetett rajzpályázaton beérkezett 
pályaművek sora. A gyerekek meglepően színvonalas és fantáziadús alkotá-
sait a székház folyosóin és fogadótermében állították ki.

A legnAgyobb szolgáltAtók között

A közelmúltban átadott dunakeszi szennyvíztisztító

ételeink - Hazai terméket az asztalra!
Ön belegondolt már, hogy minden vásárlás során, vagyis naponta tehet azért, 
hogy élhetőbb és fenntarthatóbb legyen a környezetünk?  Az egész Földnek 
árthatunk például, ha egy-egy távoli földrészről iderepített árucikket válasz-
tunk. A helyi kereskedelem és élelmiszer minőségének fejlesztésével apró 
lépésenként, de élhetőbb, fenntarthatóbb lehet a környezetünk. 

Elég végigsétálni mondjuk Veresegyház főutcáján, és megkérdezni az áru-
sokat, dől belőlük a panasz: - Vannak, akik bejönnek, visznek katalógust, 
érdeklik az ajánlataink, de  ha úgy döntenek, megrendelnek valamit, már 
Budapesten fizetik be .- meséli egyikük. - Eszükbe sem jut, hogy ha he-
lyi vállalkozásnál vásárolnak, akkor a várost gazdagítják. Nálunk minőségi 
termékek vannak, figyelünk, honnan szerezzük be, széles a választék és az 
árakat is alacsonyan tartjuk. 
 
Az általunk megkérdezett éttermek tulajdonosai közül van, aki helyben vá-
sárol, főleg a zöldségeket. Aminek ismeri a minőségét is. Ez már ígéretes. 
A helyi közétkeztetésekben is fontos szerepet kell, hogy játsszon a helyben 
termelt élelmiszer, erről egy magánóvoda vezetője számol be. Érdemes min-
denkinek megkérdezni a helyi iskolában, óvodában, honnan szerzik be az 
alapanyagokat, és javasolni kell, hogy minőségi, helyi termelőt részesítse-
nek előnyben.

 Miért vásároljunk helyben? 
  
A G7 önkéntes és egyenrangú partnerek összefogása; társadalmi hálózat. 
Tagjai mezőgazdasági termelők, a Szent István Egyetem szakemberei, étter-
mek, szociális szövetkezetek, gazdaságok, magánszemélyek.  Az együttmű-
ködés központi témája a helyi közösség, helyi élelmiszer, környezeti értékek 
fejlesztése.

A G7 célja egy olyan élemiszer-rendszer kialakítása, ami önellátó helyi ter-
melők és fogyasztók közvetlen és szoros kapcsolatán alapul. Ezzel kevesebb 

környezeti terheléssel juthatunk friss és egészséges élelmiszerhez Gödöllő 
környékén.
Inkább szezonális zöldségekből, gyümölcsökből főzzünk, ne fagyasztott, 
vagy távoli országban, mesterségesen termelt ételeket együnk!

Szoljár Csaba, a gödöllői Solier Café ügyvezető-tulajdonosa maga is alapító 
tagja a kezdeményezésnek. Csaba Veresegyházon lakik, így jól látja a város 
és környékének lehetőségeit is. 
- Mindenképpen fontos, hogy lépésről lépésre, fokozatosan próbáljunk vál-
toztatni eddigi szokásainkon. A 2010 tavaszán indult kezdeményezésünk 
szeretné ellátni az embereket információkkal is, gyakorlati megoldások be-
mutatásával. Ezért blogunkban recepteket, szezonális élelmiszerekről szóló 
ismereteket közlünk. . http://solier-green.blogspot.com
Szeretnénk egy ilyen kiadványt is megjelentetni, most pályáztunk erre. Szak-
embereink  élelmiszer-bemutatókkal, előadásokkal, gyakorlati ismeretekkel 
színesített beszélgetéseket tartanak, civil szervezetek, érdeklődők számára, 
akár Veresegyházon és környékén is. Családokkal, környezetvédelemmel, 
egészséggel foglalkozók jelentkezését várjuk!
Jó látni, hogy a CBA térségi boltjaiban árusítanak helyi termelőktől szárma-
zó tejtermékeket, kecskesajtot, joghurtot, zöldségeket és idénygyümölcsöt, 
ezeket érdemes tudni!- mondja Szoljár Csaba.
Az, hogy valami helyi termék, még természetesen nem érték. A minőséget 
is kell, hogy jelentse. Ehhez szeretnénk létrehozni egy minőségbiztosítási 
rendszert. Persze, ehhez egy apparátus kell, hogy létrejöjjön.  Addig a saját 
adatbázisunkat és tanácsainkat ajánljuk.  Rendezvényeink is lesznek és vol-
tak is, legközelebb a májusi gödöllői gyereknapon leszünk kint egészséges 
élelmiszerekkel, kóstolóval. Július közepén Babatpusztán lesz a hagyomá-
nyos Aratóünnepünk, ahol termelők és fogyasztók találkozhatnak egy érde-
kes és izgalmas rendezvényen, családi programokkal fűszerezve az infor-
máció-átadást. Szeptemberben pedig a gödöllői Civil utcán találkozhatunk 
az érdeklődőkkel. 

 Lejegyezte:Fülöp Hajnalka
hfulop@gmail.com
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a CBa európában

A február 19-27. között Párizsban megrendezett 
Nemzetközi Mezőgazdasági Szakkiállításon a 
magyar állam és a hazai vállalkozók összefogá-
sának eredményeként önálló standdal jelent meg 
Magyarország
Az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar leg-
jelentősebb éves találkozóját idén 48. alkalommal 
rendezték meg, 138 ezer négyzetméteres terüle-
ten 35 ország ezer - köztük 120 külföldi - kiállí-
tójának részvételével a párizsi Porte de Versailles 
kiállítócsarnokban. A 180 négyzetméter alapte-
rületű, körbejárható magyar standon 47 magyar 
termelő, illetve gyártó 327 termékét mutatta be 
a CBA élelmiszeripari üzletlánc, a magyar kiál-
lítási részvétel társszervezője. A standon nemcsak 
megismerni lehetett a magyar fi nomságokat: a 
látogatók meg is kóstolhatták illetve vásárolhat-
ták a kiállított termékeket. Sőt, a CBA mester-
szakácsának, Kovács Lázárnak köszönhetően a 
CBA termékeiből készített magyaros ételekből is 
fogyaszthattak az érdeklődők, akik kulturális cse-
megét is kaptak: a Liszt-év alkalmából koncertet 
adott Havasi Balázs zongoraművész, és néptánc, 
valamint lovas programok is szerepeltek a gazdag 
programban.
Az egész hazai élelmiszeripari ágazat számára so-
kat jelentő nemzetközi bemutatkozás sikerrel járt, 
és ez nem kis részben köszönhető annak, hogy az 
idehaza közkedvelt magyar üzletlánc egyedülálló 
módon vett részt a szervezésben. A kiállítás lét-
rehozásában vállalt munkáról és annak eredmé-
nyeiről a Kistérség Újság Baldauf Lászlót, a CBA 
elnökét kérdezte.
- Milyen megfontolásból vállalta a CBA a társ-
szervező szerepét a párizsi kiállításon?
1992-es megalakulásunk óta töretlenül hiszünk 
a magyar termékekben, a lehető legnagyobb le-
hetőséget kívánjuk biztosítani üzletláncunkban 
a legkiválóbb hazai élelmiszereknek. Ezen túl-
menően pedig küldetésünknek tekintjük azt is, 

hogy a hazai gyártású termékek ne csak ország-
határainkon belül, hanem külföldi országokban is 
megvásárolhatók legyenek. Ahhoz, hogy mindezt 
elérhessük, szükség volt arra, hogy egyfajta be-
lépőként részt vegyünk egy fontos nemzetközi 
mezőgazdasági kiállításon. Mindvégig fi gyeltünk 
arra, hogy a megjelenés ne a CBA-ról szóljon, ha-
nem a magyar értékekről, termékekről, gasztronó-
miáról és kultúráról.  Éreztünk magunkban annyi 
tapasztalatot, hivatástudatot, hogy egy ilyen, az 
egész hazánk számára fontos megjelenést tisz-
tességgel megszervezzünk és lebonyolítsunk.

- Hogyan állították össze a bemutatkozó ter-
melők körét, milyen minőségi és egyéb kö-
vetelményeknek kellett megfeleljenek?
A mögöttünk hagyott tizennyolc esztendő alatt 
megfelelő kapcsolatokra tettünk szert és pontos 
termékismeretünk van ahhoz, hogy a legkiválóbb 
hazai élelmiszertermékeket ki tudjuk választani. 
Ezekre támaszkodva alakítottuk ki a Párizsban 
megjelenítésre került szortimentet. 
 
- Hogyan jelent meg a kiállításon maga a CBA 
üzletlánc?
Ahogy említettem a CBA a kiállításon háttérben 
maradt, a súlypont a magyarságunk és az értéke-
ink kihangsúlyozásában volt.

- A stand kialakításával, a meghívott termelők 
körével vagy a programokkal törekedtek-e arra, 
hogy Magyarország hagyományos gasztronómiai 
megítélése - gulyás, téliszalámi - megváltozzon? 
Őszintén hiszünk a megújulásban és magunkra 
nézve mindezt az igényt kötelező érvényűnek 
tartjuk. Tehát semmi esetre sem az Ön által em-
lített klasszikus megjelenésre törekedtünk, hanem 
valami másra, valami újra. Persze tiszteletben 
tartjuk a hagyományokat, és azok alkalmasak is 
arra, hogy újragondolva, kicsit megreformálva 
sikerrel tálalhassuk az érdeklődők számára. A 
minket körülvevő világ is folyamatosan változik, 
melyet tudomásul kell vennünk, aki ezzel nem 

képes megbarátkozni, az lemarad a kiélezett ver-
senyben. 
 
- Milyen üzleti jellegű érdeklődés volt a magyar 
élelmiszerek iránt? Lesz-e folytatása a kiállítá-
son megkezdett tárgyalásoknak, párbeszédnek?
A magyar standra a bő egy hét alatt 20.000 érdek-
lődő volt kíváncsi, melyből 7500-an vásároltak 
is valamilyen magyar terméket. Ezt kitűnő ered-
ménynek tartom, melyek megalapozzák azon véle-
kedésünket, hogy jelentős potenciál van a magyar 
termékekben. Több külföldi küldöttség, kereskedő 
is meglátogatott minket, az itt megszerzett kapcso-
latok jó alapot adnak arra, hogy egyikből-másik-
ból kereskedelmi együttműködés is létre jöhessen.  
 
 Lesznek-e a kiállítás folyományaként CBA üzle-
tek Európában is?
 - Igen, a közeljövőben tervezzük megnyitni Ber-
linben, Brüsszelben, Londonban és természetesen 
Párizsban a Hungarikum Delikát üzletünket, ahol 
egész évben kaphatóak lesznek a kiváló magyar 
élelmiszerek, és a szintén ezeken a helyeken ki-
alakításra kerülő bisztró részlegünkben pedig kü-
lönleges magyar ételspecialitások elfogyasztására 
is lehetőség lesz. 
 
- Vállal-e a CBA további közvetítői szerepet a 
magyar élelmiszeripar népszerűsítésében?
Szeretnénk a magyar termékek nagyköveteként a 
világ minél több pontjára eljutni. Persze, nem fel-
tétlenül a rohamtempójú üzletnyitásnak vagyok 
a híve, hanem az átgondolt, megfelelően stabil 
szakmai alapokon nyugvó fejlesztésnek. Ked-
venc jelmondatomat kötelező érvényűnek tartom, 
miszerint: „üzletet nyitni könnyű, megfelelően 
működtetni már sokkal nehezebb”. Mi ez utóbbi 
követelménynek is szeretnénk megfelelni a jövő-
ben is. 

- Köszönjük az interjút és sok sikert kívánunk a 
CBA külföldi megismertetésében is!

megÚJulÓ eSélY

Építéssel indult az év Erdőkertesen, méghoz-
zá olyan beruházással, ami a szó szoros értel-
mében a szemünk előtt zajlik: megkezdődött 
a szennyvízcsatorna építése a községben. Az 
uniós pályázat révén Erdőkertesen, Szadán és 
Veresegyházon megvalósuló beruházás kereté-
ben Erdőkertesen március közepéig 6 km csa-
tornát fektettek le, úgy, hogy sokszor egyszerre 
10 helyen is dolgoznak a kivitelező cég mun-
katársai. A pályázat keretében Erdőkertesen 
valósul meg a beruházás legnagyobb része, így 
hosszú ideig lehetünk majd szemtanúi a csator-
naépítésnek.
A lakosság a polgármester, dr Pásztor László 
elmondása szerint örömmel veszi a beruházást, 
hiszen régóta vártak már rá, és az esetlegesen 
előforduló kényelmetlenségeket is elviseli. Ed-
dig nem érkezett panasz a kivitelezőre, akik a 
munka megkezdése előtt egy héttel már értesí-
tik az építési területen élőket a munka üteme-
zéséről, és a csatornázást követően helyreállít-
ják az útszakaszokat, amelyeket kőzúzalékkal 
is lefednek. Az önkormányzat lakossági fo-
lyamatosan fórumokat is tart a csatornázással 
kapcsolatban.
Februárban kezdődött, májusra fejeződik be 

Szerencse Szadán
Jó hír a háziasszonyoknak: a CBA boltokban 
már megkezdődtek a húsvéti előkészületek. 
Nem kell tehát az utolsó pillanatokra hagyni a 
bevásárlást, a menü kitalálását, az ünnepi deko-
ráció megtervezését, hiszen akár naponta felfi -
gyelhetünk valamire, amire szükségünk lehet, 
és talán éppen szokatlanul kedvező áron is kap-
ható…
Megérkeztek a polcokra az elmaradhatatlan 
csokifi gurák, és a füstölt húsáruk kínálata a leg-
olcsóbb, gyors érleléssel készült kategóriától a 
hagyományos módon füstölt házi sonkáig ter-
jed. 
Az idei Húsvét meglepetése az üzletektől, hogy 
az ünnep közeledtével kapható lesz nyúlhús, 
birka és bárányhús is, amelyekkel színesebbé 
tehetik a húsvéti ételválasztékot. Ahogy meg-
szokhattuk, egymást érik majd az akciók, a hú-
sos pultnál is: kedvező áron kínálják például a 
marhalábszárt.
A térségi CBA áruházak akcióinak előnyeit jól 
ismerjük. Mégis érhet minket meglepetés, ha 
a bevásárlás színhelyéül a Szada Centert vá-
lasztjuk, itt ugyanis mostanában napi szinten is 
hirdetnek akciókat, amelyekről csak a boltban, 
bevásárlás közben értesülünk. Aki a heti bevá-
sárlást nem hétvégére, hanem vasárnaptól szer-
dáig időzíti, és az üzletben 10 ezer forint felett 

vásárol, megforgathatja az előtérben felállított 
szerencsekereket! Ezen a játékon mindenki 
nyer: vagy kisebb ajándékokat, vagy akár a fő-
díjat, az 5000 Ft-os vásárlási utalványt is meg-
nyerheti.
Húsvétig talán még lesz pár szép, napos, tavaszi 
hétvége, amikor hozzáfoghatunk a kerti mun-
kákhoz. Hetek óta kaphatók is már a különböző 
vetőmagok, virághagymák, dughagymák, fű-
magok a négy térségi CBA üzletben, nemcsak a 
megszokott forgalmazóktól, hanem különleges, 
bio minőségben is.  Szépen mutatnak majd az 
ablakban, a teraszokon is a virágok, és nem is 
kell messzire mennünk, hogy felvirágozzuk a 
balkonokat, hiszen nemsokára megérkeznek a 
boltokba a muskátli tövek és a muskátli virág-
föld is, hogy biztosra menjünk az ültetésnél.

A szerencsekerék várja a próbálkozókat

Gazdaság
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Jelképes 
ébresztő

A veresegyházi Medveotthonban már-
cius 8-9-én megtartott hagyományos 
Medveébresztő rendezvényen szó sem 
volt a macik felébresztéséről – azok 
ugyanis már jó ideje ébren várták a 
vendégeket. 
Azon talán mégis elálmélkodtak kissé, 
hogy a szép időnek és a vonzó progra-
moknak köszönhetően a szokásosnál is 
többen voltak ezúttal kíváncsiak rájuk: 
a két napos rendezvény alatt 13.400-an 
fordultak meg az intézményben.

De nézzük, miért is volt érdemes erre 
a hétvégére időzíteni a látogatást! Nos, 
Kuli Bálint, a Medveotthon igazga-
tója elsőként a második alkalommal 
megrendezett Kutyafogathajtó Medve 
Kupa futamait említi, amelyet 4.1 km-
es távon róttak a versenyzők a Medve-
otthon szomszédságában kijelölt pá-
lyán. A versenyben, melynek alapjait 
a tavalyi Medveébresztő alkalmával 
teremtették meg, 8-as, 6-os, 4-es és 
2-es kutyafogatok küzdöttek meg a jó 
helyezésekért.

A kutyafogatok versenye mellett nagy sikere 
volt a látványos western kaszkadőr show-nak, 
amilyet ritkán lát élőben az ember! De a kevés-
bé „kemény” szórakozás hívei sem csalódtak: 
nekik a Gambles Light Dance együttes táncosai 
nyújtottak igazi szórakozást, és a Veresegyházi 
Hagyományőrző Együttes programja is igazolta 
a néptánc örökös népszerűségét.  Mindkét napon 
fő szerepet kaptak természetesen a gyerekek, akik 
számára kézműves foglalkozásokat, vidám gye-
rekprogramokat szerveztek.
Mint megtudtuk, legközelebb Húsvét vasárnap és 
hétfőn kerül sor hasonló rendezvényre a Medve-
otthonban, ezúttal természetesen az ünnep alkal-
mából. 

Elsősorban családokat várnak április 24-25-én, 
családi vetélkedőkkel, a korábban nagy sikert 
aratott élő western show új programjának bemu-
tatásával, a legkisebbeknek pónilovaglással és 
4-8 éves kategóriában pónilovagló és pónifogat-
hajtó versennyel. A húsvéti rendezvényen fellép a  
Veresegyházi Hagyományőrző Együttes is.
A családi vetélkedők és a gyerekversenyek nyere-
ményeit a Medveotthon területén működő Fatálas 
Étterem biztosítja. 
Az ünnepi hétvégén a szokásos belépődíjak ér-
vényesek ezúttal is: felnőttek 400 forintot, gye-
rekek, diákok és nyugdíjasok 300 forintot fi-
zetnek, a két felnőtt és két gyerek belépésére 
jogosító családi jegy fejenként 300 forintba kerül.   
(Fotók: Lethenyei)

ÁpriliSi kulturÁliS programok  
Veresegyházon

Április 8. 18.00       Mizser Pál festőművész kiállítása 
  – Udvarház Galéria
Április 10. 16.00 Kolompos táncház – Váci  
 Mihály művelődési Ház
Április 17.  A Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola  
 tanári koncertje – Szabadidős és Gazdasági  
 Innovációs Központ 
Április 17.  8.00 A Föld Napja – várostakarítás
Április 30. 10.00 Hajnal Rudi ötvösművész  
 és Hajnal Valeri festőművész közös   
 kiállítása –  Udvarház Galéria
Április 28-május 1. Anyám Fekete Rózsa  
 Nemzetközi Vers – és Prózamondó Talál 
 kozó –  Váci Mihály Művelődési Ház

erdőkertesi fAluház és könyV-
tÁr 2011. ÁpriliSi programok

12-ig látható Rigler György „Francia  
 kapcsolat” c. kiállítása
7-én 18.00 Márkus György előadássorozata   
 „Az élet iskolája – Önmegvalósítás”  
 III. rész 
 Élet és halál körforgása  (reinkarnáció) 
 Létformák, Belépődíj: Nincs!
9-én „CSALÁDI NAP A TERMÉSZET- 
 BEN”  Rám-völgyi túra (részletesen plaká- 
 tokon és alább!)
9-én 19.00 SZÍNHÁZI ELŐADÁS
     Szirmai Albert:  MÁGNÁS MISKA -   
 operett két felvonásban – a Fogi Színháza  
 előadásában ,  Rendező: FOGARASSY   
 ANDRÁS (ismertető  és szereposz- 
 tás alább!) Jegyek elővételben  már kapha- 
 tók, ára:  2.300.- Ft és 1.900.- Ft
11-én 12.00 Költészet Napi rendezvény
14-én 19.00 „Zseniket nevelünk”,  
 előadó: Pétercsák Maxim -   
 Bővebb információ és belépődíj előrendelés  
 a www.veresiprogramok.hu oldalon
15-én 15.00-19.00 „Az 1 %-os felajánlás 
 napja” információbörze adónk 1 %-át kérő  
 szervezetek számára, a lakosság tájékoztatása  
 érdekében. 
 SZERETETTEL VÁRJUK AZ     
 ERDŐKERTESI POLGÁROKAT!
16-án 18.00 „A Magyar Szent Korona képek- 
 ben”  kiállítás megnyitója. 
17-én 17.00 Nosztalgia klub

21-én HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 
 15.00  kézműves foglalkozás gyermekek- 
  nek (anyagköltség: 300.-Ft/fő)
 17.00  kézműves foglalkozás felnőtteknek    
  (anyagköltség: 500.-Ft/fő)
  (szaténszalagos tojásdíszítés)

21-én 18.00 MÍTOSZOK ÉS REALITÁ- 
 SoK  A NépI GyÓGyMÓDoK VIlá- 
 GÁBÓL - Kovács József  természet- 
 gyógyász, szakíró előadása könyvbemuta- 
 tóval  (bővebb tájékoztató alább!), Belépő-
díj: Nincs!

30-án 16.00 Ulti-verseny

az Esély Szociális Alapellátó Központ rekonst-
rukciója Erdőkertes központjában. A beruházást 
szintén pályázati támogatással valósítja meg az 
önkormányzat: a költségek 90 százalékát fedezi 
a támogatás. Az épületbe új nyílászárók kerül-
nek, kerítés épül, és rendbe teszik a környezetét is.
Fontos állomásához érkezett a Fő téri beruházás 
is – március végén kiírták a kivitelezésre vonat-
kozó pályázatot. A kivitelező kiválasztását kö-
vetően azonnal indulhat is a munka, és jó eset-
ben már szeptember végére elkészül: a központi 
parkban szökőkút és játszótér és zenepavilon 
épül, lesz állandó szabadtéri színpad, öntöző-
rendszer épül a parkban, ahová új fák és növé-
nyek is kerülnek.
Míg az előző évben sikerrel járt pályázatok a 
megvalósítási fázisba léptek, újabb lehetőséget 
kapott a település. A KMOP – 3.3.1/B jelű pá-
lyázatuk, amely felszíni csapadékvíz-elvezetés 
kiépítésére vonatkozik, sikerrel járt, és 80 millió 
forintos támogatáshoz jutottak. Ebből a telepü-
lés egyik részén épül majd gerincvezeték, ahol a 
magas talajvízszint miatt az esővíz rendszeresen 

összegyűlik és problémát okoz.
A tervekhez képest később készül el viszont a 
vasútállomásnál létesítendő gyalogátkelőhely, 
mivel még folyamatban van a szakhatósági en-
gedélyek beszerzése. A gyalogátkelőhely remél-
hetőleg hamarosan meglesz, és lehetővé teszi, 
hogy a vonaton utazók biztonságosan megköze-
líthessék az állomást.
Dr. Pásztor László arról is beszámolt lapunknak, 
hogy korábban levélben kérte a belügyminisztert 
további 3 körzeti megbízotti státusz létesítésére 
a megfelelő infrastruktúrával, amit a romló közbiz-
tonság indokolt a településen. A három helyett egy 
státuszt kaptak, de így már két körzeti megbízott 
felügyeli majd a rendet a polgárőrséggel karöltve 
Erdőkertesen, ahol a bűnözők főként hétvégi háza-
kat törnek fel, illetve megnőtt a falopások száma is.  
A tavaly felújított polgármesteri hivatal hama-
rosan még színvonalasabb környezetben fogad-
ja az ügyfeleket és vendégeit: a településen élő 
művészek egy-egy alkotásukat adják ajándékba 
az intézménynek. A műalkotások március végé-
re kerülnek helyükre az épületben.

Kultúra

Kutyafogat-verseny a Medveotthonban

Táncosok a Medveébresztőn

Gazdaság
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Apróhirdetések

álláS
Varrónőt keresek Őrbottyáni munkahelyre.  

Fizetés megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 70/364 1697 

SZolGáltAtáS  
Dob oktatást vállalok Veresegyházon!  

Telefon: +36 20/9230 218

Tüzifa eladó 12 eFt/m3 (nem erdei). Továb-
bá fűkaszálás, kertkarbantartás, gondozás, 

fűnyírás, sövénynyírás, permetezés, fakivágás 
és egyéb kerti munkák. Telefon: 70-4583965

 
Középkorú, megbízható pár idős vagy rászoruló 
ember gondozását vállalja ottlakásért cserében 

Veresegyházon vagy környékén. 
 Tel.:+36 30/851 7019

lAKáS
Veresegyházon, társasházban a következő lakások 

ELADÓK!
40 nm-es, 2 szoba összkomfortos, kertrésszel, 
kocsibeállóval. Irányár: 12.9 m Ft

50 nm-es, 3 szoba összkomfortos, kocsibeállóval. 
Irányár: 12.9 m Ft
46 nm-es, 2 összkomfortos tetőtéri. Irányár: 10.8 m Ft.
Ugyanott 2 szobás összkomfortos lakás kiadó
Érd.: +36 30 287 9522

oKtAtáS 

A KATEDRA Nyelviskola diplomás ANGOL, NÉMET, 
OLASZ, SPANYOL, FRANCIA nyelvtanárokat keres 

VERESEGYHÁZI és GÖDÖLLŐI irodájába. 
 +36 28 384 643, +36 30 746 7138, www.katedra.hu

 

Internetezés, számítógép-használat oktatás, teljesen 
kezdőknek is, akár az Ön otthonában, az Ön igényei 

szerint. nincs felső korhatár! Levelezés, internetes telefo-
nálás, orvosi és egyéb információ, ügyintézés, vásárlás 
az interneten. Hívjon, segítünk belépni az információs 
társadalomba! Tel.: +36 30 836 3033 Fülöp Hajnalka, 
az Internetezzünk-Idősebbek is elkezdhetik c. könyv 

szerzője, oktató. 

egészséges étkezés már az 
óvodában is

Hol vannak már az óvodai étkeztetésből a raga-
csos főzelékek és a mindennapi zsíroskenyér? 
Ha a Mézeskalács Óvoda konyhája táján nézünk 
körül, csupa finom, de egészséges, tápláló és vi-
tamindús ennivalót találunk. Olyasmit, amire a 
kicsi gyerekeknek valóban szükségük van a fej-
lődéshez.
       
- Óvodánk 6 éve működik, azóta kiemelt figyel-
met fordítunk az egészséges étkezésre. – erősíti 
meg a látottakat Szirtesy Zsuzsa, az óvoda veze-
tője. - Az ivóvízcsapunkra egy nagyon magas mi-
nőségű vízszűrő berendezés van felszerelve, ezért 
a gyerekek kiváló minőségű tisztított vizet isznak, 
naponta többször. Hogy biztosan eléget igyanak, 
mindig van a csoportszobákban víz, és folyama-
tosan kínáljuk is őket! A cukros, tartósítószeres 
gyümölcsleveket nem is engedjük az óvodába, 
azon kívül, hogy egészségtelen, a szomjat sem 
csillapítja. A sok, jó minőségű víz fogyasztása el-
engedhetetlen az egészséges életmódhoz!

-Milyen ételeket fogyasztanak itt a gyerekek nap 
mint nap?

Reggelire mindig friss péksüteményeket hozunk, 
és az édes sütemények helyett inkább a magvas, 
rozsos, korpás péksüteményeket vagy gabona-
pelyheket kínáljuk. Hetente kétszer biztosan kerül 
ilyen jellegű étel reggelire, vagy uzsonnára. 

Egyik fő támogatónk az eisberg saláta feldolgozó, 
ezért rendszeresen kerül friss saláta az asztalra. 
Tízóraira gyümölcs és/vagy zöldség tálat készí-
tünk,  ami nem csak az alma-banán kombinációja, 
hanem igyekszünk minél színesebbé, változato-
sabbá tenni. Télen, amikor kevesebb a gyümölcs, 
befőtteket, fagyasztott gyümölcsöket is szoktunk 
enni.
Az egészséges étkezésnél nagyon fontos, hogy 
olyan helyről hozzuk az ebédet, ahol kimondottan 
gyermekeknek főznek, kevés fűszerrel, friss alap-
anyagokkal, sok főzelékkel-ami a gyerekeknek 
ebben a korban nagyon fontos!

- Itt az óvodában is van veteményes, amit a gye-
rekek is gondoznak, ugye?

Éppen a múlt héten ültettük el az első palántákat! 
Tavasztól őszig saját kis „bio”zöldség-gyümölcs 
kertünket gondozzuk az óvodásokkal együtt, ahol 
megtermeljük a borsót, répát, hagymát, paprikát, 
paradicsomot stb.- amik így különösen finomak 
az uzsonnához, vagy a délelőtti tízóraihoz. 

A gyerekek így megtanulják a saját gazdálkodást, 
és sokan otthon is rávezetik a szülőket erre. Min-
den évben elmegyünk kecskéket legeltetni, ahol 
megnézzük, hogyan ad tejet a kecske és hogyan 
jut el a boltba, így a mi óvodásaink már tudják, 
honnan kerül a tej a dobozba.  Ezért látogattuk 
meg a pékséget is, ahol a kenyérsütés rejtelmeivel 
ismerkedtünk meg! Rendszeresen készítünk házi 
sütésű süteményeket, amelyek receptjét gyakran 
az anyukák is elkérik!

- A Víz Világnapját is megünnepelték az idén? 

Hagyományőrző óvodaként megünnepeltük a víz 
napját is, lesétáltunk a tavakhoz,kis hajókat úsz-
tattunk, megnéztünk egy kerti halastavat, volt sa-
ját halacskánk az oviban és sokat beszélgettünk 
a víz fontosságáról, megóvásáról is. Nem csak 
beszéltünk róla: saját maguk is megnézhették, mi 
mindent köszönhetünk a víznek…

Az óvoda elérhetősége: 
Mézeskalács Alapítványi Óvoda és Családi  
napközi

2112, Veresegyház Bárdos Lajos u.33. -Ligetek
A főúton Csomád felé, a CBA után.
Szirtesy Zsuzsanna ügyvezető : 06-30-428-12-86
Molnár Lajosné  vezető óvónő :    
06-70-771-65-08
e-mail:info@mezeskalacsovi.hu, 
szirtesyzsuzsa@gmail.com

 Lejegyezte: Fülöp Hajnalka
hfulop@gmail.com

tavaszi lomtalanítás Veresegyházon

  • hétfői szemétszállítási körzet:  2011 március 21. – március 25. között
  • keddi szemétszállítási körzet:  2011 március 28. – április 01. között
  • szerdai szemétszállítási körzet:  2011április 04. – április 08. között
  • csütörtöki szemétszállítási körzet:  2011 április 11. – április 15. között
  • pénteki szemétszállítási körzet:  2011 április 18 . – április 22. között

A lomtalanítást a Gamesz végzi, kérik, hogy a lomokat a megadott hét hétfő reggel 
 7 órától tegyék ki az ingatlanjaik elé a lakók.

APRÓHIRDETÉSEK FELADÁSA 
SZEMélyESEN:  

Veresegyház,  
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 

Központ, B porta  
(Sportrészleg)  
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Dr NAGY IMRE
Sebész, érsebész fôorvos

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

ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

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

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

GOOD DENT
FoGoRVoSI mAGÁnREnDELŐ  

GYERmEk éS FELnŐtt FoGÁSZAt

VERESEGYHÁZ (CSonkÁS) HétVEZéR U. 9.
tel.: 28/389-935, 30/211-6866
Web: www.gooddent.hu ,  E-mail: gooddent@invitel.hu

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

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

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/584-2097 

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

állásbörze A szent 
iStVÁn egYetemen

A Szent István Egyetem (SZIE) 2011. április 
27-én tartja tavaszi állásbörzéjét Gödöllőn, 
az egyetem aulájában. 

A SZIE nemcsak a felsőfokú végzettségűek-
nek, hanem a gödöllői térség alap- és középfo-
kú végzettségű lakosainak is lehetőséget teremt 
álláskeresésre. Az április 27-i rendezvényen 
megjelenő cégek így egy helyen ki tudják vá-
lasztani maguknak a diplomás, nyelveket beszé-
lő szakembereket, vagy akár szakmunkásokat, 
technikusokat. A kiállítás teljes ideje alatt gyer-
mekmegőrző játszóház működik majd, amely 
a kisgyermekes szülők álláskeresését könnyíti 
meg.

Az Állásbörzét megelőzően idén is megszerve-
zik a „Felkészítő napok” rendezvénysoroza-
tot, mely 2011. március 29-én veszi kezdetét. 
A 2011. április 6-án, Gödöllőn tartandó felkészí-
tő napra mind a hallgatókat, mind pedig a térség 
lakosságát szeretettel várják! Önéletrajz-írási 
tanácsadás, próbainterjú) a látogatók számára 
ingyenesek, de előzetesen időpontfoglalás szük-
séges!

A rendezvényt a Szent István Egyetem és az 
egyetem többségi tulajdonában lévő GAK Ok-
tató, Kutató és Innovációs Nonprofi t Közhasznú 
Kft. szervezi. 
 Az rendezvény részletes programja megtalál-
ható a www.szieallasborze.hu honlapon. 

Hiánypótló képzésekre lenne szükség a betöltet-
len állások felszámolásához a gödöllői kistérség-
ben a helyi munkaadók szerint. A Gödöllői Kis-
térségi Foglalkoztatási Paktum által megkérdezett 
cégek felénél ugyanis vannak olyan munkakörök, 
amelyek betöltése nehézségbe ütközik szak-
képzettség, gyakorlat vagy kompetencia hiánya 
miatt. A felmérés szerint a kistérségi vállalatok 
nyitottak lennének a szakképzési programokra, 
78 százalékuk foglalkoztatná a képzésen végzett 
munkavállalókat, amennyiben indulna olyan, 73 
százalék pedig még gyakorlati helyet is szívesen 
biztosítana a résztvevőknek.
A munkanélküliség mellett megjelenő betöltet-
len állások problémakörét gyakorlati képzéssel, 
kidolgozott pályaorientációs rendszerrel és infor-
mációáramlással lehet megoldani. 

Ezen dolgoznak a 2011. március 23.-án megren-
dezésre kerülő Foglalkoztatási Fórumon a pak-
tumtagok. Többek között olyan témák vannak a 

fókuszban, mint a térségi pályaorientációs rend-
szer kiépítése, helyi és környéki közlekedés opti-
malizálása, térségi vállalkozói klub indítása, illet-
ve a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása.

A gödöllői kistérségben létrejött partnerség a 
„Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági 
és foglalkoztatási potenciál erősítésére” című, 
TÁMOP-1.4.4-08/1 kódszámú pályázati prog-
ram keretében valósul meg, melynek kedvezmé-
nyezettje a GAK Nonprofi t Közhasznú Kft.. Az 
Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatás összege 23.490.188 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Kedvezményezett: GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

Gödöllôi Kistérségi Foglalkoztatási 
Paktum Nyilvános 

Foglalkoztatási Fóruma

2011. március 23. szerda  9.00 – 13.00 
Polgármesteri Hivatal, Gödöllô

Ismerje meg a Gödöllôi Kistérségi 
Foglalkoztatási Paktum mûködését!

Témák:
 • kistérségi pályaorientációs rendszer
 • helyi és térségi közlekedés optimalizálása
 • kistérségi vállalkozói klub indítása
 • hátrányos helyzetûek foglalkoztatása

Az ingyenes rendezvényen való részvétel 
regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció honlapunkon:
www.godollopaktum.gak.hu

Várunk minden érdeklôdôt, munkaadókat és 
munkavállalókat egyaránt!

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Kedvezményezett: GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

Gödöllôi Kistérségi Foglalkoztatási 
Paktum Nyilvános 

Foglalkoztatási Fóruma

2011. március 23. szerda  9.00 – 13.00 
Polgármesteri Hivatal, Gödöllô

Ismerje meg a Gödöllôi Kistérségi 
Foglalkoztatási Paktum mûködését!

Témák:
 • kistérségi pályaorientációs rendszer
 • helyi és térségi közlekedés optimalizálása
 • kistérségi vállalkozói klub indítása
 • hátrányos helyzetûek foglalkoztatása

Az ingyenes rendezvényen való részvétel 
regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció honlapunkon:
www.godollopaktum.gak.hu

Várunk minden érdeklôdôt, munkaadókat és 
munkavállalókat egyaránt!

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Kedvezményezett: GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

Gödöllôi Kistérségi Foglalkoztatási 
Paktum Nyilvános 

Foglalkoztatási Fóruma

2011. március 23. szerda  9.00 – 13.00 
Polgármesteri Hivatal, Gödöllô

Ismerje meg a Gödöllôi Kistérségi 
Foglalkoztatási Paktum mûködését!

Témák:
 • kistérségi pályaorientációs rendszer
 • helyi és térségi közlekedés optimalizálása
 • kistérségi vállalkozói klub indítása
 • hátrányos helyzetûek foglalkoztatása

Az ingyenes rendezvényen való részvétel 
regisztrációhoz kötött.

További információ és regisztráció honlapunkon:
www.godollopaktum.gak.hu

Várunk minden érdeklôdôt, munkaadókat és 
munkavállalókat egyaránt!

gödöllő térségének munkAAdói: 
munkAerőhiány sok terÜleten

A vállalatok nyitottak a hiánypótló képzésekre

Cukrász, kertész, műszaki mérnök és további más munkakörök esetében munkaerőhiánnyal 
küzdenek a gödöllői térség vállalatai, az állások legtöbbször szakképzettség hiánya miatt marad-
nak betöltetlenül – ez derül ki a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum legfrissebb felmé-
réséből.

Az állásbörze a „A helyi és határon átnyú-
ló foglalkoztatási megállapodások” című, 
TÁMOP-1.4.4-08/1 kódszámú pályázati prog-
ram keretében valósul meg, melynek kedvez-
ményezettje a GAK Nonprofi t Közhasznú 
Kft. Az Európai Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott támogatás összege 23.490.188 Ft.
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 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 

NŐGYÓGYÁSZATI
 MAGÁNRENDELÉSPályázati támogatásnak köszönhetően tovább 

bővítheti termékeinek skáláját a veresegyhá-
zi székhelyű Gramex 2000 Kft., a népszerű 
Vitalade és más üdítőitalok gyártója. A cég a 
Gazdaságfejlesztési Operatív program, ezen 
belül a Közép-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében a KMOP-2010-1.2.1/B jelű, 
„Komplex vállalati technológia fejlesztés 
mikro-, kis-, és középvállalkozások számára” 
vonatkozó pályázaton járt sikerrel, és jutott 
uniós, illetve hazai forrásból származó támo-
gatáshoz.
A Gramex 2000 Kft. 2000. évben kezdte meg mű-
ködését, Vitalade® márkanév alatt sportital por 
forgalmazásával. Gazdaságossági szempontokat 
fi gyelembe véve 2003-ban saját gyártóüzemet 
és logisztikai központot hozott létre Veresegyhá-
zon, amely már az Európai Uniós követelmények 
fi gyelembevételével készült, állami támogatás 
nélkül. 2007 végétől saját márkás termékeik nem-
csak Magyarországon közismertek, exportálnak 
Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szlovénia 
és Olaszország területeire is.
A Kft. azóta is élen jár saját márkás üdítőitalok 
készítésében és forgalmazásában, melyek jól is-
mertek és közkedveltek a fogyasztók körében. Jó 
hír a számukra, hogy a termékcsalád a közelmúlt-
ban elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően 
tovább bővülhet: a Közép-magyarországi Opera-
tív Program keretében benyújtott, KMop-2010-
1.2.1/B jelű, „Komplex vállalati technológia 
fejlesztés mikro-, kis-, és középvállalkozások 

számára, „Új kapacitás kiépítése a Gramex 2000 
Kft.-nél” című pályázat révén a cég szénsavas termé-
kek előállítására alkalmas gépsort szerezhetett be. 
Az új gépsor segítségével nemcsak a termékek 
palettája lesz gazdagabb, hanem a partnercégek 
kiszolgálása is hatékonyabbá válik a kapacitás 
bővülésének köszönhetően. A vállalat fejlődése 
szempontjából a beruházás további előnyökkel is 
jár, hiszen a megnövekedett kapacitásnak köszön-
hetően bővül majd a cég szolgáltatásainak köre, 
sor kerülhet piacbővítésre, és az új berendezés 
üzembe állításával javul a vállalat hatékonysága is. 
A vásárlók számára is érezhető lesz a változás: 
kiváló minőségű és újfajta termékeket találnak 
majd a megbízható és ismert gyártó cég jelzése 
alatt.
 
A 3.5 milliárd forintos pályázati keretösz-
szegből, melynek forrását az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köz-
társaság költségvetése társfi nanszírozásban 
biztosítja, a lehetséges maximumot, 100 000 000 
forintot nyert el támogatásként a Gramex 2000  Kft. 
A beruházás várhatóan májusban fejeződik be, 
teljes költsége 432 283 500 Ft.. 

       Üdítő lehetőség –  beruházás pályázati 
            segítséggel 

A gödöllői mozi áprilisi műsora
1. hét április 7 - 13

16:00    20:00
ELHAJLÁSI ENGEDÉLY 
 szinkronizált amerikai fi lmvígjáték 105 perc
 Fsz: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Christina   
 Applegate, Korhatár: 16

18.00    
loNDoN BoUlEVARD 
 Feliratos amerikai-angol krimi 103 perc
 Fsz: Colin Farrell, Keira Knightley, Korhatár: 16

14.00     Csak 9 – 10 -én
ARANYHAJ ÉS A NAGY GUBANC  
 Helyár 690.-, szinkronizált amerikai animációs 
fi lm
  91 perc, Korhatár: kn
 

 2. hét április 14 - 20

16.00      16-17-én 14:00-kor is 
ANyát A MARSRA
 szinkronizált amerikai animációs vígjáték   88 
perc
 Korhatár:12

 18.00    20.00
HONNAN TUDOD 
 feliratos amerikai fi lmvígjáték 121 perc, Fsz:  
Jack 
 Nicholson, Reese Witherspoon, Owen Wilson   
 Korhatár: 12

3. hét április 21 - 27
 
14.00                       
RANGo       Helyár egész héten 690 Ft, szinkro-
 nizált amerikai animációs kalandfi lm 107 perc,
 Korhatár: 12

18.00
KELLÉKFELESÉG
 szinkronizált amerikai fi lmvígjáték 116 perc
 Fsz: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole 
 Kidman, Korhatár: 12

16.00   20.00
A FÖLD INVÁZIÓJA - Csata: Los Angeles
 szinkronizált amerikai sci-fi  akció    116 perc
 Fsz:Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart
 Korhatár: 16
 
4. hét április – 28  május 4

14.00  16.00    
RIo - szinkronizált amerikai-brazil-kanadai
  animációs vígjáték  90 perc, Korhatár: kn  
18.00   
A KIRály BESZéDE
 feliratos angol-ausztrál történelmi fi lm 118 perc
 Fsz: Colin Firth, Helena Bonham Carter
 Korhatár: 12

20.00   
A RÍTUS
 feliratos amerikai thriller 114 perc
 Fsz:Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, 
 Rutger Hauer ,  Korhatár: 16
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SZIE Aula
2011. április 27.

9.00-15.00

Gépi földmunka, 
fuvarozás

Cím: 2112 Veresegyház, Baross út 5/a • Tel.: 06-28/559-495 
Fax: 06-28/559-496 • Mobil: 06-30/954-0790 • bohmerkft@invitel.hu

CéGünk profilja: • Pincetömb-kiemelés, sávalapásás  
• Tereprendezés, útépítés • Vízárok-, gázárok-, csatornaásás  
• Épületbontás, törmelékszállítás • Sóder, homok, töltésföld, 
termôföld • Kô- és murvaszállítás • Kertépítés • Betontörés,  

aszfalttörés • Inert hulladékszállítás

Akciós termőföld 
Veresegyház körzetében!

  
Szakterületek: Minőségbiztosítás, Minőség-ellenőrzés, Gyógyszergyártás, Beszerzés, Humán   
          Erőforrás, Műszaki szolgáltatás
Munkakör típusa: Szellemi-adminisztrációs

Összefoglalás: Olyan középiskolás és főiskolás, egyetemista hallgatókat keresünk, akik kedvet
 éreznek ahhoz, hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor a mai piaci kihívá-
 soknak megfelelni tudó Gyógyszergyár egy-egy szakterületét megismerjék munkájukon ke- 
 resztül betekintést nyerve ez által egy nemzetközi gyógyszeripari nagyvállalat működésébe.

A CHINOIN Zrt., amely a sanofi -aventis vállalatcsoport tagja, 
veresegyházi telephelyére keres jelentkezőket alábbi munkakörre:

Szakmai gyakorlatos

Javadalmazás:
 Gyakornoki díjazásnak megfelelően

Munkaköri feladatok:
 ● A szakterület eljárásainak megismerése
 ● Támogató feladatok ellátása a szakterü-  
      letnek megfelelő munkafolyamatokban
 ● Adminisztratív feladatok

Elvárások:

 ● Nappali tagozatos középfokú, vagy felső- 
  fokú tanulmányok folytatása
 ● Nyitottság 
 ● Proaktivitás
 ● Hajlandóság a csapatmunkára
 ● Angol nyelvtudás

Bővebb információ, jelentkezés: 

Jelentkezését kérjük önéletrajzával, motivációs levelével az alábbi címre szíveskedjék küldeni:
 Czira Mónika , Chinoin Zrt., Veresegyházi Humánerőforrás, 2112 Veresegyház Lévai utca 5.
  e-mail: monika.czira@sanofi -aventis.com, Tel.: (28)585-757

: Szellemi-adminisztrációs

 Olyan középiskolás és főiskolás, egyetemista hallgatókat keresünk, akik kedvet
 éreznek ahhoz, hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor a mai piaci kihívá-
 soknak megfelelni tudó Gyógyszergyár egy-egy szakterületét megismerjék munkájukon ke- 
 resztül betekintést nyerve ez által egy nemzetközi gyógyszeripari nagyvállalat működésébe.

Gyakornoki díjazásnak megfelelően

Munkaköri feladatok:
 ● A szakterület eljárásainak megismerése
 ● Támogató feladatok ellátása a szakterü-  

Elvárások:

 ● Nappali tagozatos középfokú, vagy felső- 
  fokú tanulmányok folytatása
 ● Nyitottság 
 ● Proaktivitás

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



Tankoljon Bio-Etanolt (E85)!

 * 105-ös oktánszám,

 * környezetbarát és

 * olcsóbb.

Spóroljon nálunk még többet! B
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2162 Ôrbottyán Fô út nyitva: 0-24 h
XIV. ker. Gvadányi utca 65. nyitva: 6-20 h
X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h
XVIII. ker. Üllôi út 812. nyitva: 0-24 h

 

konténer 
 renDeléS

 
+36 70 573 1171


