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

artmarket.hu
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Mint a veresi majálison készült fotó 
is mutatja, az emberek szívesen lá-
togatják a hasonló rendezvényeket, 
és részt is vesznek bennük alkalom-
adtán. A kulturális programszerve-
zés régóta nem áll meg a város vagy 
a Kistérség határainál, sőt, az or-
szághatároknál sem: a testvérvárosi 
vendégszereplések, a határon túli 
kulturális programokban való közre-
működés megszokottak Veresegyhá-
zon. Az emberi kapcsolatok, a közös 
élmények idővel gazdasági előnyö-
ket is kovácsolnak, más területekre 
is kiterjedhet az együttműködés, me-
lyeket a következő években az EU is 
kiemelten támogat majd.

Összeállításunk a témában a 4-5. 
oldalon olvasható.   (Fotó: Lethenyei)

A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! 

AKCIÓ
Az akció 2013. június 1-től 30-ig 
vagy a készlet erejéig érvényes.

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

Nyitvatartás: H-P: 8-19, Sz: 8-13, V: 8-12
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 lakásbiztosítás
 gépjárműbiztosítás
 nyugdíjelőtakarékosság
 gyermekjövő, tandíj

 utasbiztosítás
 kárbejelentés
 meglévő szerződé-
     sek átnézése

2112 Veresegyház, Szadai út 7.(CBA Bevásárlóház)
Nyitva tartás: H,Sz,Cs: 9-13,  K,P: 14-18

Kerekes Ferencné 06/20/264-7446
Email: andrea.kerekes@tanacsado.generali.hu
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Visszatekintő
Hidak Ipolyság felé

Veresegyház és a szIovákiai Ipolyság tavaly novemberben kötöttek hivatalosan is test-
vérvárosi megállapodást, de a két település kapcsolata jóval régebbi és a szokványosnál 
sokkal tartalmasabbnak is mondható.
Együttműködésük elsősorban kulturális területen figyelemre méltó és tapasztalható, hi-
szen ahogyan veresegyházi művészek is bemutatkoztak már a felvidéki városban, úgy itt 
is láthattuk már ipolysági képzőművészek munkáit, és a hagyományos városi rendezvé-
nyeken is elmaradhatatlan és kedves vendégek a testvérvárosok delegációinak sorában.
Április 26-án újabb lelki kapocs teremtődött a két településen élők között:  öt veresegy-
házi művész kiállítása nyílt meg a régi zsinagógából kialakított Simonyi Lajos Galériá-
ban, Ipolyság egyik fontos szellemi műhelyében. A zsinagóga és udvara tavasztól őszig 
számos színvonalas kulturális rendezvény helyszínéül szolgál, és rendkívül népszerű az 
ipolysági lakosok körében. Mint a galéria és a városi múzeum igazgatója, Pálinkás Tibor 
elmondta, a hajdani zsinagógát helyi civil szervezetek összefogásával sikerült felújítani, 
megőrizve eredeti jellegét és szépségét. Belső tere tárlatok rendezésére alkalmas, kívül ki-
sebb színpad ad lehetőséget kamarazenei koncertek, színházi produkciók bemutatására. 
A városban számos kulturális egyesület tevékenykedik, így kezdeményezőkészségben, 
érdeklődésben nincs hiány – amint ezt a veresiek kiállításának megnyitóján is örömmel 
tapasztalhattuk. 
Az eseményről Ipolyságon megismert fiatal kollégánk, Pásztor Péter így tudósított: 

„Veresegyház képzőművészeinek a zsinagógában Hidak I. címmel nyílt kiállítás az ipoly-
sági Menora Saag Centrum Artisban árpilis 26-án. A tárlat anyaga a Veresegyházán élő 
képzőművészek alkotásaiból valósult meg.
A tárlatot Pásztor Béla, Veresegyháza polgármestere, Ipolyság Díszpolgára nyitotta meg. 
„Számunkra nagyon fontos esemény ez a nap, ez egy újabb állomása a két város történe-
tének, mely során jobban megismerhetjük egymást»- jegyezte meg nyitó beszédében. To-
vábbá megjegyezte, hogy a jelen kiállítás kicsiny szelete a veresegyházi képzőművészet-
nek, mivel jelenleg közel ötven művész él, vagy dolgozik a városban. A képzőművészet 
fontosságára hívta fel a figyelmet, az alkotások megtekintése minden alkalommal gondol-
kodásra sarkallja, emlékezteti a látogatót. Mint mondta a művészetnek az ember életében 
kezdetektől fogva helye van, ezért is teret kell biztosítani, bemutatni az emberek számára.
A csoportos kiállításon az alábbi művészek mutatkoztak be. Tóth Lívia textilművész, 
egyedi nálunk kevésbé ismert nemezalkotásokkal gyönyörködtette meg a közönséget. Az 
erdélyi származású Veres Enéh szobrászművész alkotásaira jellemző a világkeletkezés 
pillanatának megörökítése. A japán származású Mitsiu Sen szobrászművész leginkább 
térplasztikákat készít, műveire jellemző az ősi organikus formák megformálása. A szintén 
szobrászművész Illés Muszka Rudolf kissé modern absztrakt alkotásaival jelent meg a zsina-
gógában. Kun Éva keramikusművész szintén modern figuratív alkotásaival mutatkozott be.
Az évek során a zsinagóga a legkülönfélébb művészeti ágak találkozó helyévé vált, 
ezt remekül erősítette a tárlatnyitó is. Hiszen a különféle képzőművészeti ágak mellett 
a zenének is teret adott, az ipolysági Művészeti Alapiskola növendékeinek és tanárai-
nak köszönhetően. A kiállítás május 24-ig tekinthető meg a Bartók-téri zsinagógában.”

Pástor Péter, Felvidék.ma

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14
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Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18
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Erdőkertes, Béke u.  2.
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CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN

A kiállítás helyszíne

A kiállítás plakátja

Zsinagóga emléktábla

A veresi delegációt Lőwy János, Ipolyság polgár-
mestere köszöntötte

Pálinkás Tibor, a városi múzeum és a galéria igazga-
tója nyitotta meg a tárlatot

Ismerkedés a csodálatos, régi zsinagógából 
kialakított kiállítóteremmel

A Művészeti Alapiskola diákjai közreműködtek a 
megnyitó műsorában
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Kistérségi oldal

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

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

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

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

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 

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 

OKmáNyIrODA - pest megyei Kor- 
mányhivatal gödöllő járási kirendelt-
sége
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

járáSI gyámHIVATAl
2112 Veresegyház, Fő u. 104. 
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

A Társulás fennmarad, 
a megállapodást módosítják

A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcé-
lú Társulása Társulási Tanácsa 39/2012 (12.05.) Kis-
térségi Társulási Határozatával legutóbbi ülésén 
egyhangúlag úgy döntött, hogy:

 - a Társulást 2013. január 1. napját követően is fenn- 
  tartják, 

 - a Társulási Megállapodást az Önkormányzati Tör- 
  vény. rendelkezéseinek megfelelően módosítják a 
  törvény hatályba lépését követő hat hónapon belül,

 - az ESÉLY Szociális Alapellátási Központot 2013. 
  évben is fenntartják, és minden önkormányzat  
  a saját települése tekintetében vállalja az intéz- 
  mény fenntartásához szükséges önkormányzati 
  hozzájárulás megfizetését, 

 - vállalják az EGYMI 2012-2013. tanévben történő  
  működtetését, a települési önkormányzatok az ellá- 
  tottak arányában az intézmények működtetéséhez 
  szükséges hozzájárulás megfizetését,

 -  a munkaszervezeti feladatokat 2013. július 1-jétől a 
  székhely település önkormányzata végzi,

 - a 4 fővel működő munkaszervezetet legkésőbb  
  2013. június 30. napjáig fenntartják és a települési  
  önkormányzatok megfizetik a feladatellátás ará- 
  nyában a foglalkoztatottak illetményéhez és dologi  
  költségekhez történő hozzájárulást, 

 - a munkaszervezetnél közalkalmazottként foglal- 
  koztatottakat 2013. július 1-jével a jogutód szék- 
  hely település önkormányzata polgármesteri hiva- 
  talába integrálják és a települési önkormányzatok 
  ezt követően is megfizetik a feladatellátás arányá- 
  ban a foglalkoztatottak illetményéhez és dologi 

  költségekhez történő hozzájárulást, vagy a mun- 
  kaszervezetnél közalkalmazottként foglalkoztatot- 
  takat felmentik, s az ehhez kapcsolódó pénzügyi 
  kötelezettségeket vállalják.

A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcé-
lú Társulása Társulási Tanácsa a Társulási Megállapo-
dás módosítását a 11/2013 (2013.V.03) számú Kistérsé-
gi Határozatával elfogadta.

 A megállapodás módosításának végső határideje  
 2013. június 30. 

 A megállapodás hatályba lépésének időpontja:  
 2013. július 1.

A határozattal a kistérségi települések vezetői egysé-
gesen úgy döntöttek, hogy továbbra is fenntartják az 
együttműködést azokon a területeken, ahol ez a koráb-
biakban bevált, a Veresegyházi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása továbbra is fennmarad.

 - A települések kifejezték akaratukat, hogy a Társulás 
megmaradjon, és azokat a feladatokat, amelyek mű-
ködtetése kedvező tapasztalatokat hozott, továbbra is 
megtartsák a Társulás keretében, bár ezekre a célokra a 
továbbiakban állami támogatás már nem jár. – ismertet-
te a Társulás döntését az elnök, Pásztor Béla. 

– A jövőben a saját maguk által ezekre a célokra terve-
zett összeget adják össze, hogy a közös intézményeket 
működtethessék. Hogy az együttműködés kiterjed-e 
további feladatokra, lesznek-e lehetőségek a közös te-
vékenység bővítésére, még nem tudhatjuk, de minden-
esetre fenntartjuk azt a keretet, szerkezetet, amely ezt 
megvalósíthatja. 
A nyolc település egyöntetű célja, hogy ez  a  Kistérség 
megmaradjon!

M E G H Í V Ó

Juniális Vácrátóton
A Veresegyházi Kistérség Idősügyi Tanácsa   
2013. június 8-án, 9 órai kezdettel 
főzőversennyel egybekötött  juniálist 
szervez Vácrátóton, a művelődési háznál a 
kistérségi településen élő idős emberek részére.
A juniálison remek egyéb szórakozási lehetőségek  
is várják a látogatókat: lesz zene, tánc, humoros  
előadás.
A főzőversenyre a helyszínen lehet nevezni,  
10 óráig, a községek nyugdíjas klubjainak 
vezetőinél.

Minden résztvevőt, érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy Miklós
Veresegyház Kistérség Idősügyi Tanácsának Elnöke  
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A hónap témája

Szlovák - MAgyAr 
ÖnkorMányzATi 

PArTnerSégi FóruM
                    

Április 25-én Veresegyház adott otthont annak a 
nagyszabású tanácskozásnak, melynek keretében 
a Szlovák Települések és Városok Szövetsége 
(ZMOS) valamint a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös projekt 
végrehajtásába kezdett a szlovák-magyar határon 
átnyúló együttműködés erősítésére a két ország 
önkormányzatai között. 
A Partnerségi Fórum a személyes találkozás se-
gítségével új, közvetlen kapcsolatteremtés ré-
vén szorosabb együttműködés kialakításának 
lehetőségét teremtette 
meg az egész napos ren-
dezvényen, melynek a 
Mézesvölgyi Általános 
Iskola biztosított méltó 
helyszínt. 
 A Fórumra a TÖOSZ 
éves küldöttgyűlésének 
kísérő szakmai program-
jaként kerül sor, amely 
kiváló lehetőséget nyúj-
tott a lehetséges szlovák 
partnerek számára is, 
hogy több információhoz 
jussanak a magyar önkor-
mányzati rendszerről és a 
folyamatban levő refor-
mokról. 
A Fórum fontos ered-
ménye volt a találkozási 
lehetőség biztosítása olyan önkormányzati veze-
tőkkel a szlovák-magyar határ mindkét oldaláról, 
akik a hatékony együttműködés elkötelezettjei és 
szívesen kezdenek dolgozni közös projekteken. A 
résztvevők találkozhattak a két ország kulcspozí-
ciót betöltő vezetőivel is, akik információt adtak 
a hatékony határon átnyúló együttműködési lehe-
tőségekről.
Az esemény megnyitó ünnepségén, melyre  
Veresegyház főterén, a Városháza előtt került 
sor beszédet mondott a házigazda, Pásztor Béla, 
Veresegyház polgármestere, a Határon Átívelő 
Együttműködést Szolgáló Magyar - Szlovák Kor-
mányközi Vegyes Bizottság tagja, Schmidt Jenő 
TÖOSZ elnök, Tállai András Belügyminiszté-
rium önkormányzati államtitkára, Peter Weiss a 
Szlovák Köztársaság Magyarországi nagykövete, 
és Jozef Dvonč ZMOS elnök.
A tanácskozás a Mézesvölgyi Általános Iskolában 
folytatódott, ahol az eseményre való tekintettel 

ezen a napon elmaradt a tanítás. Az előadások fő 
témája a határon átívelő együttműködés lehetősé-
ge volt, melyet az Európai Unió 2014-2020 kö-
zött kiemelten támogat. A támogatásokra közösen 
lehet pályázni, így fontos az időben megkezdett 
előkészítő munka, az együttgondolkodás. 
A rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón is 
ezt emelte ki Schmidt Jenő és dr Zöld –Nagy Vik-
tória, a KIM helyettes államtitkára, a Határon Át-
ívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák 
Kormányközi Vegyes Bizottság titkára is. A közös 
projektek véghezvitelére jó példaként említették 
a 2 nemrégiben elkészült Ipoly-híd beruházást, 
amely a határ mindkét oldalán élők számára egy-
aránt fontos és érdekeiket egyformán szolgálja. 
Mint dr Zöld-Nagy Viktória elmondta, a magyar-
szlovák közös pályázatok támogatottsága a ben-
nünket is érintő határszakaszon 30 százalékos, de 
a nagy beruházások előkészítésére maradt még 
forrás a következő 7 évre. A sikeres projekt felté-

tele a közös pályázatokban, hogy a határ mindkét 
oldalán párhuzamosan történjenek a fejlesztések: 
a Bizottság ebben, a tevékenységek összehango-
lásában tud igazán segíteni. A határon innen és túl 
található települések számos területen foghatnak 
össze és indulhatnak közös pályázatokon, lehet az 
infrastrukturális fejlesztés, mezőgazdasági vagy 
ipari területen zajló beruházás, vagy az oktatás-
ban, turisztikai projektek megvalósításában törté-
nő projekt.
Veresegyház régóta szoros kapcsolatokat ápol a 
határon túli, magyarlakta településekkel. Több-
ször nyújtott már a város anyagi segítséget felvi-
déki, kárpátaljai, erdélyi településeknek egy-egy 
céljuk megvalósítására, elsősorban a magyar 
nyelvű oktatás fejlesztésére, vagy kulturális prog-
ramok megrendezésére.  Nemrégiben Kárpátalján 
landolt a segítség, ahol veresegyházi hozzájáru-
lással sikerült hangosító berendezést vásárolni, 
hogy a rendezvényeiket, kulturális programjaikat 

Testvéri kapcsolatban

Veresegyház hagyományosan jó testvérvárosi 
kapcsolatot ápol és erről megállapodást kötött a 
németországi Schneeberg - 1996-tól -, az erdé-
lyi Atyha - 1998-tól – és a szlovákiai Ipolyság 
- 2012-től – településekkel.

A több évre visszatekintő kapcsolatok keretében 
a települések rendszeresen részt vesznek egymás 
ünnepségein, közösségi rendezvényein, amelye-
ken kulturális és művészeti csoportjaik is fellépnek.
Kulturális kapcsolatokat Veresegyház már 

több évtizede ápol más határon túli telepü-
lésekkel is.  Szlovákiában: Sáró, Nyitra, 
Ipolyság, Pozba, Ipolybalog, Párkány, Léva, 
Köbölkút, Ipolyszakállos, Ipolypásztó, Kürt, 
Szete, Lukanénye, Lontó, Ipolybél, Ipolynyék, 
Kisölved, Ipolynagyfalu, Zseliz, Béla, Bény,  
Romániában: Korond, Farkaslaka, Szerbiában: 
Kishegyes, Bácsfeketehegy, Ukrajnában: Cson-
gor tartoznak ebbe a körbe. 

A határon túli testvérvárosi kapcsolatok eddig 
sem csupán kulturális síkon zajlottak, de a jövő-
ben még nagyobb lehetőség lesz talán a közös és 
összehangolt fejlődésre, ami a határok két olda-
lán élők érdekeit egyformán szolgálja.
Miért előnyösek a testvérvárosi kötődések? – 

kérdeztük Pásztor Béla polgármester urat, aki 
személyesen is sokat tesz a más önkormányza-
tokkal való jó kapcsolatok építéséért.

A testvérvárosi kapcsolódás önmagában azt je-
lenti, hogy az ebben részt vevő települések el-
kötelezettséggel vannak egymás iránt. Az önkor-
mányzatok folyamatosan tanulhatnak egymástól, 
hiszen ismerik egymás ügyeit, így módszertani, 
helyzetkezelési tapasztalatokat is szerezhetnek, 
közelről látva, hogyan intézi a dolgait a testvérvá-
ros. Az együttműködés a kultúra területén is fon-
tos, és hasonlóan jó alkalom a tapasztalatgyűjtés-
re. A kulturális szervezők, művészek, szereplők 
a testvérvárosokba tett látogatások alkalmával 
kitekintést nyernek a világba, bővítik ismerete-

Tanácskozás, tervezgetés az iskola aulájában A Lipa Táncegyüttes fergeteges műsora

Pásztor Béla, a házigazda Veresegyház polgármestere a Fórum részt-
vevőit üdvözölte

Sajtótájékoztató: Pásztor Béla, Schmidt Jenő TÖOSZ 
elnök és dr Zöld-Nagy Viktória, a KIM helyettes 
államtitkára

Polgármesterek, magyar és szlovák önkormányzati vezetők a 
főtéren
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Gazdaság
HeTekig 
TArT Az  

ünnePléS 
Azok a vásárlók, akik rend-
szeresen látogatják a CBA 
Szada Centert, már május 6-tól észrevehették, 
hogy az üzletben egészen különleges megle-
petések, akciók érik egymást nap mint nap. 
Különleges kedvezmények, egyszeri enged-
mények sora jelzi, hogy az üzlet újabb évfor-
dulójára készül: hatodik születésnapja megün-
neplésére. 
A 2007. június 5-én felavatott Szada Center 
már hetekkel  korábban megkezdte az ünnep-
lést, elsősorban a vásárlóinak szánt meglepe-
tésekkel, melyek nem merülnek ki a napi ak-
ciókban. Hétköznapokon a vevők a pénztárnál 
kisebb ajándékokat kapnak: meghívást egy ká-
véra, egy teára a Center cukrászdájából, vagy 
egy nemzetünk cipóját, ami a pékség egyik leg-
kedveltebb terméke.  A hét második felére eső 
bevásárló napokon pedig 5.000 forint feletti 
vásárláskor 500, 10.000 forint feletti vásárlás-
kor 1.000 forint értékben  kedveskedik nekik 
ajándékkal a bolt, egy-egy cd-vel, könyvvel, 
egy üveg finom borral.  A hétvégéken a gye-
rekeké a főszerep: a pénztárnál a gyerekekkel 
érkező vásárlókat ajándékozzák meg.
Az üzlet megnyitásának tényleges évforduló-
ján, június 5-én a 6. születésnap alkalmából 
6-féle meglepetéssel szolgálnak  a látogatók-
nak, 6 olyan közkedvelt termékkel, amelyeket 
rendkívüli, bomba áron vásárolhatnak meg 
kizárólag ezen a napon!  Az üzletben a ked-
vezményeken kívül  étel- és italkóstolók, áru-
bemutatók várják az érdeklődőket, délben pe-
dig, mint minden nyitási évfordulón, ezúttal is 
Kovács Lázár mesterszakács készíti az ebédet, 
amelyre vendégül látnak minden arra járót! A 
gyerekeknek bohóc és lufihajtogatás lesz az 
ünnepi program. 
És hogy az ünnepi készülődés mellett a min-
dennapokról is szóljunk,  a térségi CBA üzle-
tek mindegyikében már túlnyomórészt hazai 
zöldségeket és gyümölcsöket vásárolhatunk. 
Az időjárás miatt kissé későn érkeztek a ma-
gyar termékek, de hamarosan már szinte csak 
friss, egészséges,  hazai finomságok között 
válogathatunk.  Folytatódik a közkedvelt gyü-
mölcsvásár is, amikor az áru közvetlenül a ter-
melőktől érkezik az üzletbe, és így rendkívül 
kedvező áron vásárolható meg.  Elsőként eper-
vásárra kerül sor: a friss, hazai eper kilónként 
és rekeszenként is megvásárolható majd.

Területfejlesztés  
– összhangban a 
 vállalkozásokkal

Pest Megye Közgyűlése az április ülésén egy-
hangúlag támogatta annak az együttműködé-
si megállapodásnak az aláírását a kamarával, 
amelyre május 10-én került sor a Pest Megyei 
és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségi ülésén.

A kamara és az önkormányzat között a tervezés 
eddigi szakaszában is folyamatos együttműkö-
dés állt fent, amely kapcsolatot tovább kívánta 
mélyíteni a két fél.

Az ünnepélyes aláíráskor Szűcs Lajos, a köz-
gyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy „olyan 
területfejlesztési koncepció fog születni, ami 
a vállalkozók érdekeit figyelembe veszi.” Mint 
mondta, a megyében 194 ezer regisztrált vál-
lalkozás található. A következő (2014-2020) 
fejlesztési ciklusban az európai uniós források 
60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani, ezt 
a most készülő területfejlesztési koncepció fi-
gyelembe veszi. Ez jelentős előrelépés az előző 
fejlesztési ciklushoz (2007-2013) képest, ami-
kor csak 15%-ot fordítottak gazdaságfejlesz-
tésre. 

Vereczkey Zoltán, a kamara elnöke erre reagál-
va kijelentette, hogy „úgy költöttük a pénzt az 
előző ciklusban, mintha gazdag ország lettünk 
volna: főtereket, ravatalozókat, uszodákat épí-
tettünk ott is, ahol nem mindig volt indokolt, 
mert erre volt pályázati lehetőség”. Örömmel 
üdvözölte, hogy a most a kamara az elejétől 
fogva együtt dolgozik az önkormányzattal a 
koncepció megalkotásán. Majd hozzátette: 
„minden megyében követni kell ezt a példát”.

Az együttműködés többek között tartalmazza, 
hogy a szakképzés területén a vállalkozások 
ráfordításaiban – befektetéseiben – növekedjen 
a szakképzésre, felnőttképzésre fordított kiadá-
sok mértéke és részaránya. A két fél támogatja 
azokat a változásokat, amelyek érdemben meg-
könnyítik a szakmai-munkahelyi gyakorlat 
megszerzését (pl. ösztöndíjak, cégek-munka-
ügyi központok közti kapcsolatok fejlesztése). 
A közös tervezési munkában pedig a kamara a 
továbbiakban is részt vesz a stratégia megal-
kotásában és a programozásban szakértői hoz-
zájárulással, a tagokra kiterjedő adatgyűjtéssel, 
kutatások szervezésével, a gazdasági szereplők 
bevonásával. A gazdaságfejlesztés területén 
pedig együtt dolgoznak pl. a logisztika, a turiz-
mus, a zöld energia és az építőipar pozícióinak 
további javításán.

A területfejlesztési koncepcióval kapcso-
latos véleményüket, javaslataikat várják a 
teruletfejlesztes@pestmegye.hu címen.

iket, szakmai tapasztalataikat. A kulturális és 
emberi kapcsolatok szorosabbá válása által fon-
tos és mindkét fél számára előnyös gazdasági 
együttműködés is kialakulhat a vállalkozások 
között, így a testvérvárosi kapcsolat gyakorlati 
előnyökkel is járhat egy idő után.

A legfontosabb talán, hogy a települések 
együttműködésének érzelmi, lelki értéke is van, 
hiszen megadja az embereknek azt az érzést, 
amitől otthonosabban érzik magukat a testvér-
városokban. A magukénak érzik azt, és ezzel az 
érzéssel tudnak ott időt eltölteni, ha arra járnak…

Nemrégiben Polgármester Úr említette, hogy 
hamarosan talán egy kínai várossal is test-

vérvárosi megállapodást köthet Veresegyház. 
Fennáll még ez a lehetőség? 

Igen, a felkérés valóban megtörtént, amikor egy 
kínai gazdasági társaság megkereste városunkat 
befektetési szándékkal. Ekkor merült fel, hogy 
akár testvérvárosi kapcsolat is létrejöhet a két 
település között, aminek részünkről természe-
tesen nincs akadálya. Sőt, megtisztelő is a fel-
vetés, hiszen egy két és fél millió lakosú kínai 
városról van szó – nemcsak más lépték, de más 
kultúra is, mint a miénk. 

Előrelépés még nincs ebben a vonatkozásban, 
de elképzelhető, hogy Veresegyház legújabb 
testvérvárosa ez a kínai város lesz.  

meg tudják tartani. Mint Pásztor Béla polgármes-
ter úr hangsúlyozta, mindig olyan területen pró-
bálnak segíteni, ahol ez a leginkább fontos, az 
adott település számára. Nem eget rengető ado-
mányok ezek – mondta - , hanem inkább gesztus 
értékű segítségek, amitől az ottaniak érzik, hogy 
ők is ehhez a nemzethez tartoznak.
Veresegyház jelenleg is részt vesz határokon át-
ívelő uniós pályázat készítésében, közösen meg-
valósítandó kulturális programra. A pályázatban 
partnerei a Felvidékről Ipolyság és Gyügy, vala-
mint vajdasági és érmelléki (romániai) települé-
sek, illetve Korond. A közös kulturális programra 
vonatkozó pályázaton kívül gondolkodnak isko-
lás gyerekek csereüdültetésében is, amelyre szin-
tén pályáznának. Ha ez sikerrel jár és a program 
megvalósul, a határok két oldalán élők már gyer-
mekkoruktól közelebb kerülnek egymáshoz, és az 
együttműködés tovább erősödhet a felnövő gene-
rációk között. 
 

A hónap híre

A Lipa Táncegyüttes fergeteges műsora

Polgármesterek, magyar és szlovák önkormányzati vezetők a 
főtéren
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Kultúra

Meghívó
2013. május 31-én (pénteken) 18 órára a 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciatermébe

Fuszenecker Ferenc és Szabadi Attila
TENAX AZ ÉLETEM  c.

filmjének vetítésére

Tenax. Sokan, ha ezt a szót először hallják, valamiféle kedélyjavító, hangulatot orvosló gyógyszerre 
gondolnak.  Hogy  életminőséget javíthat a Tenax, azt a nyolcvankilenc esztendős Hámori Vilmos 
példája tanúsítja: a Tenax nem gyógykészítmény, hanem fényképezőgép márka.

Gazdája, Hámori Vilmos még gyermekként kapta 
szüleitől, s hosszú élete során
mindvégig hű társa maradt. Olyan eszköz lett a 
kezében, mely tanú a történelem változásainak 
megörökítésében. Amellett, hogy családi esemé-
nyeket is megörökített vele, akkor is használta, 
amikor 1940 nyarán a német csapatok Budapesten 
keresztül kezdtek felvonulni Jugoszlávia ellen. A 
Margit-híd budai hídfőjének közelében levő la-
kásukból fotografálta 1944-ben az elhurcoltak 
menetét. De akkor is használta kisméretű fényké-
pezőgépét, amikor felrobbantották a hidat. Mivel 
műegyetemi hallgatóként nem tartott Németor-
szágba irányított társaival, egy időre katonaszöke-
vényként nagybátyjánál, Csomay Ernő gyógysze-
résznél Veresegyházon, a Megváltóhoz címzett 
patikában húzta meg magát. Akkor is vele volt a 
Tenaxa, de hogy a bevonuló orosz katonák ne ta-
lálják meg kamillavirág közé rejtette a patikában. 
1945-ben már a romos  Budapestet fényképez-
te vele, majd az 1956-os forradalom eseményeit 
örökítette meg. Gépével titokban a november-
ben kezdődő megtorlásokról is megrázó felvételeket készített. Fuszenecker  
Ferenc és  Szabadi Attila filmje Hámori Vilmosról készült, aki nyolcvan évig fényképezett  
Tenaxával. Ő mondja a filmben: Tenax az életem.

Készül végre az út!

Vácrátót belterületén végre megkezdődött a 
rendkívül rossz állapotú főút újjáépítése. A 
munkálatok gyorsan haladnak, és az autósok 
is jól viselik a forgalomkorlátozást, hiszen rég-
óta vártak már az útfelújítás megkezdésére. Az 
útépítés mindig egy sávot érint, így lámpa irá-
nyítja a forgalmat a szabadon hagyott sávon, 
érdemes a szokásosnál kicsit jobban figyelni!

A hónap híre

Hamarosan jöhet az aszfaltozás, az úttest 
nemcsak simább, de szélesebb is lesz

Vácrátóton gyors tempóban halad az útépítés

Egy új családi napközi, három új munkahely, kilenc sikeresen vizs-
gázott dajka és további harminchat képzésen résztvevő kisgyermekes 
nő – jelenleg ez a mérlege a gödöllői Munka-Család Egyensúly Pro-
gramnak. A cél, hogy minél több kisgyermekes szülő térjen vissza a 
munka világába és találja meg az egyensúlyt az állása és a magáné-
lete között.

A tavaly májusban indított projekt első sikeres 
képzési programja fejeződött be a napokban: ki-
lenc kisgyermekes nő tett OKJ-s dajka vizsgát, 
ebből három fő már munkához is jutott. Hama-
rosan a kisgyermekgondozói, projekt assziszten-
si és kereskedelmi felzárkóztató képzésekből is 
kikerülnek a további projekt résztvevők. A vég-
zettek mintegy felének továbbfoglalkoztatását a 
Gödöllő COOP Zrt., a Művészetek Háza Gödöllő, 
a programba nemrég csatlakozott Gödöllői Kirá-
lyi Kastély és a főpályázó GAK Nonprofit Köz-
hasznú Kft biztosítja, a többiek számos segítséget 
kapnak az elsődleges munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedéshez. 

Ki vigyáz addig a gyerekre? 
A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. által indított, 
uniós támogatásban részesülő projekt egyik leg-
nagyobb mérföldköve a gödöllői Szilhát utcában 
megnyílt családi napközi, a SZIL-HÁZ, amely 
gyermekek felügyelete mellett közösségi teret 
is nyújt kamaszok és felnőttek részére. A SZIL-
HÁZ Családi Napközi április elejétől fogad 1,5 
– 7 éves korú gyermekeket. A szolgáltatásokat 
egyrészt igénybe vehetik magánszemélyek, vala-
mint cégek, intézmények jelentkezését is várják, 
akik saját munkavállalóik számára vásárolhatnak 

helyeket. A munkáltatók számára azért is kedvező 
a családi napköziben megoldani a munkavállalók 
gyermekeinek felügyeletét, mert a legújabb sza-
bályozás szerint ez a szolgáltatás adómentes.
A projekt komplex gyermekfelügyeleti szolgál-
tatásainak részeként nyáron gyermektáborokat 
szerveznek. A 7-10 és 10-14 éves korosztályok 
számára indítanak dráma, kézműves, angol nyelvi 
és kalandos önismereti tábort, valamint többféle 
foglalkozást kombináló tábort is. A táborokat Gö-
döllőn napközis táborként szervezik, gyakorlott 
szakemberek és pedagógusok közreműködésével. 
Nyáron a kisebbeket is tudják 1-2 hetes időtar-
tamra, mintegy táborszerűen fogadni.

Családbarát munkahely
A kisgyermekes szülők sokszor szembesülnek a 
munkáltatók rugalmatlanságával, ha gyermekük 
szóba kerül. A Munka-Család Egyensúly Prog-
ram komplex szemléletének harmadik pillére a 
térségi munkaadók szemléletformálása, a család-
barát munkahelyi kultúra minél szélesebb kör-
ben történő elterjesztése. A munkaadó partnerek 
számára térítésmentes esélyegyenlőségi tanács-
adás és esélyegyenlőségi tréning érhető el a pro-
jekt időtartama alatt. A projektbe várják további 

partnerek jelentkezését, akik igénybe vehetik az 
esélyegyenlőségi és gyermekfelügyeleti szolgál-
tatásokat.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A 24 hónap 
időtartamú projektben a munkavállalói célcsoport szakmai 
és pszichoszociális fejlesztésének költségein túl szerepel még 
képzési támogatás és bértámogatás, a munkaadó partnerek 
számára érzékenyítő programok, valamint egy komplex gyer-
mekfelügyeleti szolgáltató rendszer kiépítése és működtetése. 
Projektszám: TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005, címe: Mun-
ka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres 
foglalkoztatásáért.

A GAK Társadalmi Diverzitás Programról

A GAK Társadalmi Diverzitás Program hosszú 
távú célja a munkaerő-piaci szempontból hátrá-
nyos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyen-
lőségének megteremtése és munkaerő-piaci 
integrációja, valamint a foglalkoztatási helyzet 
javítása a térségben, hatékony eszközök, szol-
gáltatások alkalmazásával. Ennek érdekében 
munkaerő-piaci reintegrációs projekteket való-
sítanak meg, valamint ellátják a Gödöllői Kis-
térségi Foglalkoztatási Paktum menedzsment 
feladatait.

kiSgyerMekeSkénT 
iS Dolgozni
Adómentes a családi napközi
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A gÖDÖllői Mozi júniuSi 

MűSorA

1. hét   június 6 - 12

10.00 12.00 22.00         
SAMSARA - szöveg nélküli amerikai dokumen-
tumfilm 102 perc, R: Ron Fricke, Korhatár: 12
A ‚szamszára’ szanszkrit szó, lényege az élet örök körforgá-
sában változó jelenségek mélyebb értelmezése. Ez adja a film 
kiindulási pontját is: Fricke és Magidson azt a megfoghatat-
lan, mégis működő összekapcsolódási pontot kutatja, mely a 
keleti vallások szerint átível életeinken, újjászületéseinken. 

14.00  
ZAMBÉZIA 3D - szinkronizált dél-afrikai ani-
mációs kalandfilm 83 perc, korhatár: 6
Egy fenséges vízesés peremén, Afrika szívében terül el 
Zambézia csodálatos madárvárosa.  Vijju, a fiatal sólyom hő-
sünk apja, Sudár akarata ellenére elhagyja a távoli otthonu-
kat, hogy csatlakozzon a tekintélyes Hurrikán védelmi repülő-
osztaghoz.  Vijju édesapja utánaered, de az áskálódó leguán, 
Budzo foglyul ejti.  Vijju-nak és a lelki társának, Pihének össze 
kell szedniük minden repülési tudásukat és egy nagy adag dip-
lomáciát, hogy megmentsék a városukat.

16.00    20.00   
A föLD UTáN - szinkronizált amerikai akció-
sci-fi  100 perc, Fsz: Will Smith, Jaden Smith, 
Előzetes korhatár: 12
Az emberiség ezer évvel ezelőtt elmenekült a lakhatatlan 
Földről, és új otthonra talált egy másik bolygón. De egy 
apa és fia visszasodródik a pusztasággá vált vidékre. Az űr-
hajójukat baleset éri, Cypher súlyosan megsebesül, és ők az 
emberiség régi otthonában hajtanak végre kényszerleszál-
lást. Kitai már nem számíthat senkire, csak magára. Hatal-
mas távolságot kell megtennie az ellenséges pusztaságban, 
ha segíteni akar a sebesültön, és haza szeretne jutni végül. 

18.00        
MáSNAPoSoK 3. - szinkronizált amerikai 
filmvígjáték   100 perc, Fsz: Bradley Cooper, 
Zach Galifianakis, Ed Helms, John Goodman, 
Korhatár: 16
Úgy hívják magukat: Farkasfalka. Nem mintha bármi közük 
volna a farkasokhoz. Nem vadak, nem veszélyesek, a prérin 
egy napig sem bírnák ki. Csak jó barátok, akik nagyon sze-
retnek bulizni, és nincs szerencséjük. Először egy Las Vegas-i, 
azután egy thaiföldi lagzi ürügyén ütötték ki magukat. Most 
nincs esküvő. Nincs legénybúcsú. Nem történhet semmi baj 
elvileg. Mert ha a Farkasfalka beindul, jó eséllyel követi őket 
a katasztrófa is. 

 2. hét    június 13 - 19

09.00  10.30  12.00  22.00 
BARáToM KNERTEN 2. KNERTEN NyoMoZ
szinkronizált norvég családi film 74 perc
Fsz: Adrian Gronnevik Smith, Korhatár: kn
Lillebror édesanyja bicikli balesetet szenved. Éppen ez idő-
ben feltűnik a környéken egy új fiú az édesanyjával. A gya-
nús hölgy és egy megtalált autólámpa darab, éppen elegendő 
hőseinknek, hogy nyomozásba kezdjenek. Az izgalmas nyo-
mozás során új barátságok köttetnek, a végén pedig kiderül, 
hogy senki nem akart szándékosan rosszat, a család és a 
barátok pedig megvédenek a képzelt és a valós veszélytől is.  

13.30         
A ZöLD URAI  3D   
szinkronizált amerikai 3D-s animációs kalandfilm   
102 perc, Korhatár: 6
Az erdő mélyén különös lények élnek és furcsa dolgok történ-
nek - mind biztos távolban az emberi szemektől. A világunkkal 
párhuzamosan létezik egy eddig sosem látott dzsungelbeli ci-
vilizáció, melyben a jó és a rossz örök küzdelme folyik. Egy 
csoda folytán egy fiatal lány is belekeveredik ebbe a fantaszti-
kus világba, ahol néhány furcsa társ oldalán kénytelen keresz-
tülverekednie magát a gonoszok csapdáin, hogy megmentse a 
titkos világot és a miénket. 

15.30   19.45
GyAKoRNoKoK  - szinkronizált amerikai 
vígjáték    119 perc, Fsz: Vincent Vaughn, Owen 
Wilson, Előzetes korhatár: 12
Vannak emberek, akik bármit rá tudnak sózni embertársaikra. 
Nick és Billy született kereskedők: bájosak, jó fejek, hazudó-
sak: mindent eladnak ám a cég, amelynek dolgoznak, csődbe 
megy, és ők elvesztik az állásukat. Kénytelenek új életet kezde-
ni. Néhány szerencsétlen véletlen után a Google gyakornokai 
lesznek. Húszévesekkel kell megküzdeniük az új állásért - de 
ők bármire hajlandóak, és majdnem mindenre képesek.

17.45     
A föLD UTáN  
szinkronizált amerikai akció-sci-fi  100 perc
Fsz: Will Smith, Jaden Smith
Előzetes korhatár: 12
 

3. hét   június 20 - 26

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 22.00 23.00  
Akciós helyár 500 Ft!

VAD MAGyARoRSZáG - A VIZEK BIRoDALMA    
magyar-német természetfilm 52 perc, Narrátor: 
Kulka János, korhatár: kn
Egy rétisas család mindennapjai és egy fiatal vidra ka-
landjai - valahol a magyar mocsarak mélyén. Egész es-
tés természetfilm Magyarország tájairól, állatvilágá-
ról és természethez kötődő hagyományairól, látványos 
képekkel, szépséges zenével, Kulka János narrációjával. 

13.00         
ZAMBÉZIA 3D               
szinkronizált dél-afrikai animációs kalandfilm 83 
perc,  korhatár: 6

14.45  19.30
AZ ACÉLEMBER 3D
szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilm 143 
perc, Fsz: Henry Cavill, Amy Adams, Előzetes 
korhatár: 12
A Krypton bolygón született, ám a Földön nevelkedett egy 
egyszerű farmercsaládnál. A világ legnagyobb hősének ezút-
tal nem csak a gonosz Zod tábornokkal (Michael Shannon) 
és szövetségeseivel, hanem önmagával is meg kell küzdenie.

17.15  
GyAKoRNoKoK  
szinkronizált amerikai vígjáték, Fsz: Vincent 
Vaughn, Owen Wilson, Előzetes korhatár: 12

 

4. hét    június 27 – július 3

09.30 10.30  11.30  12.30  22.00  23.00      
Akciós helyár 500 Ft!
VAD MAGyARoRSZáG - A VIZEK BIRoDALMA    
magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János ,  korhatár: kn13.30  15.30  

17.30  
SZöRNy EGyETEM 3D - szinkronizált ame-
rikai 3D-s animációs film,  Előzetes korhatár: 6 
A Szörny Rt.-ben Wazowski és Sullivan, elválaszthatatlan jó 
barátok, ám ez korántsem volt mindig így. Szörnyeink még 
az egyetemi évek alatt ismerkedtek össze, és már az első 
pillanattól fogva ki nem állhatták egymást.  A Szörny Egye-
tem most feltárja hőseink rejtélyes múltját, és megtudhatjuk, 
hogy Mike és Sulley végül hogyan léptek túl a köztük lévő 
ellentéteken, és milyen kalandok során váltak végül a legjobb 
barátokká. 

19.30       
AZ ACÉLEMBER 3D - szinkronizált ameri-
kai fantasztikus akciófilm 143 perc, Fsz: Henry 
Cavill, Amy Adams, Előzetes korhatár: 12

2013. június 2-án kilencedik alkalommal ke-
rül megrendezésre városunk hagyományává 
váló triatlonversenye. A korábbi évek sikerei-
nek köszönhetően az idei évben már nem csak 
Pest megye diákjai, hanem Fejér és Komárom- 
Esztergom megye sportolói, diákjai is elláto-
gatnak hozzánk. Ezen a napon a veresegyházi 
triatlon csapat versenyzői várhatóan 350-400, 
más iskolákból érkező sportolóval küzdenek 
majd a továbbjutásért az országos döntőbe.

A diákok mellett a nyílt versenyeken, minden 
korosztály két távon is kipróbálhatja a triat-
lonsport szépségét! És nem marad el az elmúlt 
évek sikeres ÉN,TE,Ő váltója sem.
A verseny napján városunkban forgalomkorlá-
tozások, és útlezárások lesznek. Kérjük megér-
tésüket és türelmüket.

A versennyel kapcsolatos részletes informáci-
ók, megtalálhatók a www.vertri.hu honlapon. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akár 
versenyző, szurkoló, vagy csak kíváncsiskodó!

A verseny főszervezője: a Veresegyházi  
Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány  
Veresegyház Város Önkormányzatának támo-
gatásával. 

PáLyáZATI fELHÍVáS

  
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Nemzeti 
Botanikus Kertje (Vácrátót) az „Athenaeum 
az interneten” című TÁMOP-3.2.4-09/1/
KMR-2010-0025 számú projekt keretében 
meghirdeti a „Nyomozz növények után az iro-
dalomban!” című pályázatát.

A pályázatra általános iskolás korosztályból 
(3.-6. osztály) várjuk az alkotásokat, olyan 
egyéni tabló elkészítését, ami az alábbi része-
ket tartalmazza:

1. Növénynevet tartalmazó vers, mondóka 
vagy más irodalmi mű (kézírással!). 2. A nö-
vény rövid, bemutató leírása (hol él, mi jellem-
zi, védett-e) a forrás pontos megjelölésével. 3. 
Fényképet vagy kézzel készített rajzot a nö-
vényről.
Az A/3 méretű, egyoldalas tablókon a rajzo-
kat és az esetleges díszítést színes ceruzával, 
zsírkrétával, vízfestékkel, temperával és egyéb 
színes technikákkal is el lehet készíteni, a (le-
hetőleg saját készítésű) fotók ragasztással rög-
zíthetők. 

A pályázatok beadhatók postai úton az Intézet 
címére, és személyesen a Vácrátóti Botanikus 
Kert portáján. A borítékra kérjük feltüntetni: 
„Nyomozz növények után az irodalomban!”
A pályázatok beérkezési határideje:  
2013. június 30.
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CSP-CSBM-12-8411 
„A családok és a munka harmóniában a Gödöllő COOP Zrt.-nél”

Kulturális programok  
Veresegyházon  júniusban

június 1., szombat 
 Egész nap - Sportnap a fenyvesben

június 2., vasárnap
 Egész nap - Sportnap a fenyvesben

június 4., kedd
 TRIANONI megemlékezés a Margitán 

június 7., péntek
 Balett előadás 

június 8., szombat
 Balett előadás 
 18:00 
 Ária dalest Verdi évforduló és Wagner 

június 14., péntek
 16:00 
 Moldvai Táncház 

június 16., vasárnap
 16:00 
 Tanévzáró buli – Miénk itt a fő tér!  
 Csoportok évzárói + fiatal zenekarok  
 koncertjei 

június 23., vasárnap
 06:30 
 Nyári Horgász Kupa az Ivacsi tónál 

június 28., péntek
 18:00 
 Simonyi Lajos kiállítása az Udvarház  
 Galériában  

június 29., szombat és június 30., vasárnap
 Városünnep

A családbarát munkahely projekt eredményei a 
Gödöllő COOP Zrt.-nél

Huszonhárom, közöttük a Gödöllő COOP Zrt. pá-
lyázata nyerte el kilencven indulóból a 2012. évi, 
ez év januárjában átadott Családbarát munkahely-
címet. A pályázati projekt zárásához közeledve 
összefoglaltuk a projekt legfontosabb céljait és 
eredményeit.

A Családbarát munkahely-pályázatot 2000 óta 
hirdetik meg évente és 2011-től megújult for-
mában, újragondolt tartalommal az Emberi Erő-
források Minisztériumának szociális, család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkársága a cím odaíté-
lésével a családbarát módon működő kis-, közép- 
és nagyvállalatokat, költségvetési szervezeteket 
díjazza.
A magasrendű elismerést a Gödöllő COOP egy-
részről a meglévő emberközpontú és családba-
rát irányítási politikája alapján és az alábbi, a 
pályázatában megvalósításra vállalt következő 
projektelemek miatt kapta: a családbarát mun-
kahelyi stratégia kidolgozása, esélyegyenlőségi 
terv elkészítése, nyugdíjas találkozók szervezése, 
kismama találkozók szervezése, a meglévő vál-
lalati gyerek- és kismama sarok berendezésének 
bővítése, családi nap szervezése, valamint belső 
képzések megvalósítása (munka-magánélet ösz-
szeegyeztetése tréning, esélyegyenlőségi tréning). 

Ezek mellett, a projektmunka szerves részét képe-
zi a projekteredmények széles körű, belső és külső 
kommunikációja is. 
E tevékenység keretében a cég sajtótájékoztatót 
és belső információs napokat szervezett, de figye-
lemre méltó és a munkatársak részéről örömmel 
fogadott megoldás a cég kismamáinak szánt rend-
szeres megjelenésű kismama hírlevél is, hasznos 
baba-mama tanácsokkal és természetesen informáci-
ókkal a cég életében zajló fontos eseményekről.
A projekt 2013. május 31.-én zárul, a pályázatban 
vállalt tevékenységek és beszerzések maradékta-
lanul megvalósításra kerültek.
A Gödöllő COOP Zrt. esetében egyébiránt ez nem 
az első ilyen jellegű elismerés. A korábbi évek-
ben a vállalkozás elnyerte a Közép-magyarorszá-
gi Regionális Minőségi Díjat és a Magyar Üzleti 
Etikai Díjat is.
A cég a kizárólag magyar tulajdonú COOP üzlet-
lánc tagja és a gödöllői, illetve környéki kistérsé-
gekben jelentős, elismerten etikus foglalkoztató.

További információk:

Gödöllő COOP Vagyonhasznosító és  
Kereskedelmi Zrt.
2100 Gödöllő, Körösfői u. 34.
T/F.: 06-28-430-780
e-mail: godcooptit@vnet.hu
http://www.godollocoop.hu/

Közlemény

A Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása 
címmel kiírt pályázati felhívásra benyújtott CSP-CSBM-12-8411 pályá-
zati azonosítón nyilvántartásba vett „A családok és a munka harmóniában 
a Gödöllő COOP Zrt.-nél” című pályázatot az emberi erőforrások minisz-
tere 1.000.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesí-
tette. „A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és 
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósul 
meg.”

Fényképes pályázatokat fizetési igény megjelölésével 2013. június 10-ig 
kozpont@veresegyhaz.tksz.hu e-mail címre vagy  

Veresegyház és Vidéke  Takarékszövetkezet,   2112 Veresegyház, Fő út 53.  postacímre várjuk!

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

KIRENDELTSÉGVEZETŐI
munkakörbe munkatársat keres   

Feladatok

• A kirendeltség munkafolyamatainak és  munkatársainak szakmai  
 és operatív irányítása

• Üzleti értékesítési tervek megvalósítása

• Új ügyfelek akvirálása, kapcsolattartás a meglevő ügyfelekkel

• Lakossági és vállalati számlavezetés, hitelügyintézés

• Passzív termékek értékesítése

• Egyéb kapcsolódó termékek (pl.: biztosítás, befektetési termékek)  
 értékesítése

• Előterjesztések, kimutatások készítése

Elvárások
• Felsőfokú gazdasági vagy pénzügyi végzettség
• Ügyfélközpontúság
• Pénzintézetnél szerzett 2- 3 éves munkatapasztalat
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Kiváló kommunikációs és konfliktuskezelő készség
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság 
• Szükség esetén saját gépkocsi használat

Előnyt jelent
• Vezetői tapasztalat
Munkavégzés helye
• Veresegyházi kirendeltség
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Alig egy éve -2012 júliusától - vette át Mohai 
doktortól a Szadai Kisállatrendelő vezetését 
dr.Vada Edina, fi atal állatorvos,  de már jelentős 
fejlesztésekbe is fogott: kisállat-eledel- bolttal és 
hosszabb nyitvatartással bővült a rendelő. 

Mivel találkozhat most aki ellátogat a Szadai 
Kisállat-rendelőbe?
A kisállatok, házi kedvencek (kutya, macska, ma-
dár, stb.) mellett lovakkal és más haszonállatok 
gyógyításával, megelőző-kezelésével és gondo-
zásával is foglalkozó orvosként sokan ismernek a 
faluban. A Dózsa György út 68.  szám alatti ren-
delőben eddig kedden és csütörtökön lehetett en-
gem elérni. Jelenleg elsősorban kisállatok ellátá-
sával foglalkozom, ezen belül érdekel a sebészet 
és az egzotikus állatok gyógyítása, de hosszú távú 
céljaim között szerepel, hogy a háztaji állatok va-
lamint lovak alapvető ellátását is igényes szinten 
elsajátítsam. 

Milyen változások történtek a rendelőben? 

A rendelő most kibővült. Nagyobb lett a keze-
lőhelyiség, a váró is. A cím változatlan, marad-
tunk a falu közepén, ingyenes parkoló és a közeli 
buszmegálló is szolgálja a pácienseket. Májustól 
kisállat- eledelek is kaphatók a minden nap 9-18 
óráig nyitva tartó üzletben. Széles választékban, a 
premium kategórától az egészen olcsó,de jó minő-

ségű eledelekig sok minden kapható. Én továbbra 
is  9-12 és 15-19 óra között rendelek, mert emel-
lett van egy másik munkahelyem Budapesten is, a 
XX. kerületben. De igyekszem minden igényt ki-
elégítően rendelkezésre állni a gazdik és állataik 
részére.  Szeretnénk, ha nem kellene más telepü-
lésre utazniuk a vásárlóknak, és helyben megvásá-
rolhatnák, ami a kedvencüknek  kell, szakértőktől!

Mennyire kötődik Edina Szadához? 

Több mint 10 éve élek Szadán, ezalatt az idő alatt 
nagyon megszerettem ezt a települést, az embe-
reket, a kultúrát, a hangulatot.  Szadainak érzem 
magam, és szeretném a település központjában 
lévő üzletet is az európai igényeknek megfelelően 
berendezni, működtetni. 

Egy állatorvos biztos nagyon szereti az állatokat, 
így van? 
Az állatok szeretete már kicsi korom óta megvan, 
amikor megkaptam első kutyusomat. Azóta, csak 
újabb állatokkal bővült az otthoni állatcsapat, 
vannak kutyák, cicák, egy nyuszi és persze örök 
hobbimnak hódolva lovak, amelyeket sajnos nem 
otthon tartunk. 

További információk:  http://www.
kisallatrendelo.com/orvosaink/dr-vada-edina/
Nyitva tartás:
Bolt: hétköznap 8-12, 15-19
         szombat: 9-12

Rendelés: H-Sz-P: 9-12
                 K-Cs: 15-19

új szolgáltatások 
a szadai állatorvosi rendelőben!

A galgamácsai fekete István Körzeti általános Iskola 
fŰTŐ-KARBANTARTÓT KERES

 azonnali kezdéssel. 
Elvárások:
 - középfokú képesítés
 - kis teljesítményű kazán-kezelői   
   vizsga vagy annak vállalása
 ÉS
 - villanyszerelői vagy
 - víz-gázszerelő vagy 
 - asztalos szakképzettség
 - legalább 1-3 év szakmai gyakorlat
 - B kategóriás jogosítvány
 - büntetlen előélet.

Pályázni önéletrajzzal, szakképesítést 
igazoló dokumentumokkal lehet.

Posta: 
 2183 Galgamácsa, Iskola u. 3. vagy
 e-mail: gmiskola@gmail.com

További információ: 
 Bandiné Dr. Liszt Amália 
 06 20 2219811

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

KIRENDELTSÉGVEZETŐI
munkakörbe munkatársat keres   

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

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

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

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID 
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők:  06-30/944-8213 

E-mail: ferildi@hotmail.com

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

közlendője van? Szeretné, ha 
népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? nem akar a 
tömegbe olvadni? vagy egyszerűen 

csak keres valamit?

Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság! 

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

fülöp Hajnalka     tel: 30/848 5870        
 e-mail: hfulop@gmail.com
Hodgyai Éva         tel.: 20/ 455 8702   
               e-mail: eva.hodgyai@gmail.com

Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs 
Központ B porta, sportrészleg

www. vkisterseg.hu,   
E-mail: akisterseg@freemail.hu
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Nyár … szünidő ezek a szavak szinonímák. 
Sokak szerint aki nyáron tanul, az kényszer-
ből teszi. Viszont megváltozott a világ, ma már 
nem(csak) munka vagy iskola időben tanulunk, 
s nem(csak) a papírért, s ez különösen igaz a 
nyelvre!
Nyáron egy akkreditált intenzív egyhónapos 
nyelvi kurzus alatt - ahogy már 10. éve minden 
nyáron a Heuréka Nyelviskolában Veresegyhá-
zon - egy minőségi ugrást lehet elérni a nyelv-
tudásban.

Kiknek lehet ez érdekes?

Két állás között állóknak, egyetemistáknak, ép-
pen érettségizetteknek, vagy azoknak, akiknek 
a nyelvvizsga papír számít, hiszen egy hónap 
intenzív kurzus alatt majdnem egy félévnyi 
anyagot át lehet venni, s “csúcsrajáratva” lehet 
menni nyelvvizsgázni. Ezekben már nincs sem-
mi újdonság... Amiről itt írnánk inkább, az egy 
új lehetőség amit (sajnos) csak idegen nyelv tu-
dással (nem papírral!!!) lehet elérni.

Akiket nem vettek fel egyetemre, akiket felvet-
tek, de a minőséget nem tartja megfelelőnek, 
vagy nem bírja kifi zetni, akik szeretnék feltur-
bózni egy kicsit az önéletrajzukat, vagy egysze-
rűen azoknak akik csak tudásra vágynak, múlt 
év óta elérhetőek az un. tömeges online kurzu-
sok (angol rövidítéssel MOOC-ok) ingyenesen. 
Ezek közül az egyik legnépszerűbb a Coursera 
(www.coursera.org). Ahhoz, hogy beiratkoz-
zunk egy ilyen kurzusra, csak egyvalamire van 
szükségünk az aktív internetkapcsolaton kívül: 
aktív nyelvtudásra. Amennyiben valakinek már 

vannak alapjai, az egy nyári szezon alatt felhoz-
hatja magát olyan szintre, hogy egy ilyen online 
kurzuson részt vegyen és már akár karácsonyra 
a világ valamely vezető egyetemének (Igen akár  
Stanfordi, vagy Harvardi), kurzus-záró egyete-
mi tanúsítványának büszke tulajdonosa lehet.

A Heuréka Nyelviskola Veresegyház vállalja, 
hogy felméri a tudásszintjét és megadja, hogy 
mennyit kell tanulnia még (ha kell), hogy részt 
vegyen egy ilyen kurzuson, illetve vállalja, hogy 
amennyiben több diák is van a környékről egy-
egy kurzuson, úgy előre egyeztetett időpontban 
ingyen biztosít “meet up point”-ot Veresegyhá-
zon a Köves utca 2. alatt, ahol kicserélhetik ta-
pasztalataikat, hangout szolgáltatással közösen 
kommunikálhatnak kurzusvezetőikkel, illetve 
diáktársaikkal.  Építsünk, vagy talán helyeseb-
ben, hozzunk létre egyetemet magunknak, itt 
Veresegyházon!

És hogy milyen kurzusokon lehet részt venni 
ingyenesen? 

Például Introduction to Finance a University of 
Michigan szervezésében, Introduction to Public 
Speaking a University of Washington kínálatá-
ból, vagy éppen a Future of Mankind a Rutgers 
University szervezésében... valamint további 
371 képzés például az üzleti élet, az oktatás, a 
matematika, az informatika, a biológia, a mér-
nöki tudományok, összesen 25 tudomány terü-
letéről. Ezekkel a kurzusokkal nem csak nyelvet 
tanulhatunk, hanem a világ vezető egyetemei-
nek legfrissebb kurzusait élvezhetjük... és per-
sze az önéletrajzunkat is színesíthetjük vele 

érDeMeS nyáron nyelveT TAnulni??!!

Őrbottyánban 1-2-3 szobás lakások kiadók. 
Ár: 50 000 Ft-tól. Telefon: 30-949 2954

Dob oktatás Veresegyházon! 
Telefon: +36 20 9230 218

APRÓHIRDETÉS

 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
 MAGÁNRENDELÉS

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

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

Hétfő: 18.00-20.00
Misszió Egészségügyi Központ
2112 Veresegyház, Gyermekliget. u. 30.
www.nogyogyasz.co.cc

KRISTON INTIM TORNA®
 TANFOLYAM INDUL 

A MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI  KÖZPONTBAN. 
A tanfolyam ideje:  - június 05, 12, 19, 26  (4 szerda)
                             - délutánonként 16.30- 19.30-ig  
Helyszín: Misszió Egészségügyi Központ 
tornaterme (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30)
-A tanfolyamok kis létszámú csoportokban -laza, kényelmes ruhában- zajlanak.
-Ha többen jelentkeznek a tanfolyamra kedvezményesen vehetnek részt az órákon. 

Tanfolyamra jelentkezés, 
további információ: +70/ 511-34-36, 
zsofiazentai@gmail.com
Az órákat Zentai Zsófia, Kriston Intim Torna® tréner tartja.

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

GOOD DENT
FOgOrVOSI mAgáNrENDElŐ  

gyErmEK éS FElNŐTT FOgáSzAT

VErESEgyHáz (cSONKáS) HéTVEzér u. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

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



Civilek

Coop party

Május 10-én szabadtéri bulival lepte meg 
vásárlóit a Gödöllő Coop Zrt. A veresegy-
házi főtéren, a Coop áruház előtti parko-
lóban egész délután gyűlt a tömeg, főként 
kisgyermekes családok, hiszen elsősorban 
számukra nyújtottak remek szórakozást. 
Nem maradhatott el az ugrálóvár, voltak 
játékos vetélkedők, pukkantak a lufik, és 
egész idő alatt szólt a zene.  Ahogy évek 
óta, idén is népszerű volt a Coop családi 
napja. 

 Várjuk Önöket boltjainkba: Csömörön,  Erdőkertesen,  Gödöllőn, Kerepesen, 
Mogyoródon, Szadán, Sződön, Veresegyházon
Honlapunkon: www.godollocoop.hu 

A JÓ SZOMSZÉD 
 AJÁNLATA

MÁJUS 23-JÚNIUS 2-IG

Sertés párizsi
A kép illusztráció!

Coop Tejföl
12 %
375 g, 531 Ft/kg

Milka Táblás csoládé
Alpesi tej, Caramel, 
Egész mogyorós,
Eper-joghurt
100 g, 1990 Ft/kg

Coop Visegrádi 
ásványvíz
Dús, Mentes
1,5l, 39Ft/l

Az elmaradhatatlan ugrálóvár

Az elmaradhatatlan ugrálóvár

Szani Ferenc, az egyik szervező, és Pásztor Béla, az 
esemény fő védnöke

“Játszani is engedd...”
Nem mindegy,mivel töl-
tik a gyerekek az ide-
jüket a számítógépek 
előtt

 Eddig még nem volt Magyarországon olyan 
számítógépes játékbemutató, ahol “komoly” 
játékokat mutattak volna be a nagyközön-
ségnek. 2013. április  27-én, egy szombati 
napon, a számítógépes, Facebook-os  já-
tékok “iskolába mentek”, és egész nap egy 
szórakoztató családi nap keretében várták 
az érdeklődőket, elsősorban a  szülőket, 
pedagógusokat és persze a gyerekeket a 
veresegyházi Fabríczius József Általános Is-
kola Mézesvölgyi épületében, egy impozáns 
aulában és az iskola kertjében, udvarán.  

A hazánkban egyedülálló módon, hagyo-
mányteremtő céllal megrendezett  Első 
Magyarországi Komoly Játékshow és Kon-
ferencia a  Veresegyházi Kabítószerügyi 
Egyeztető Fórum-VKEF - tagjai kezdeménye-
zésére, civil összefogással, Veresegyház Vá-
ros fővédnökségével jött létre. 

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a KEF 
felmérést végzett a városban élő és tanuló 
diákok körében. Arra voltak kíváncsiak, hogy  
milyen függőségek veszélyeztetik őket. Az 
eredmény a drogok szempontjából kedvező 
volt, viszont kiderült, hogy a számítógép és 
a számítógépes játékok nagyon komolyan 

foglalkoztatják a gyerekeket, napi több órás 
elfoglaltságot jelentenek számukra. Mivel kö-
zeledik a nyári szünidő, mikor óhatatlanul is 
sok időt töltenek a gyerekek egyedül, vagy 
viszonylag szabadabban, fontos lesz gondol-
ni arra, mi veszi körül őket a virtuális térben. 
 A tapasztalatok szerint ez az időszak és ez 
a világ a szülők és a pedagógusok legtöbb-
jének idegen, ismeretlen terület. A gyerekek 
fejlődése szempontjából viszont óriási jelen-
tősége van. Ezért indult a kezdeményezés: 
ismerjék meg a felnőttek is a játékokat, be 
kell vonni a gyerekek digitális világába az 
őket körülvevő felnőtteket is! Az ingyenes  
rendezvényen interaktív, kipróbálható szá-
mítógépes játékok,  óriási képernyők segít-
ségével a virtuális és a természetes valóság 
megdöbbentő találkozását élhette át a több 
száz résztvevő, akik “útlevéllel” indulhattak 
a felfedezésre, valós és virtuális kalandokra.  
Volt Angry Birds, ami nem elektronikus volt, 
de mindenkinek mosolyt csalt az arcára,  volt 
benti számítógépes játék, egyetlen nyomó-

gomb nélkül, amivel pár perces 
játék után is olyan pulzusa lett a 
játékosnak, mintha futott volna 
egy kört a suli körül..! (Vadvízi 
evezés- Xbox Kinect Adventures 
- River Rush).Ez után pl. pár per-
ces sétát tehettek a játékosok, és 
a mézesvölgyi patak valódi zu-
bogói mellett csodálhatták és ta-
pasztalhatták meg  a vadregényes 
természetbeli vadvíz romantikáját.  
Ha visszamentek az iskolába, ak-
kor lehetett tovább versengeni: 
“lenyomni”, “megverni” a mási-
kat: pl. autóversenyben, az Ignite 
autószimulátorral, itt többnyira az 
derült ki, milyen ügyesek a gye-
rekek, és a családtagok közös 
játékában élmény volt a szülőt 
legyőző gyerekek arcát látni..!  A 
szomszéd folyosón ping-ponggal 
folytatódhatott a szülő-gyerek 
mérkőzés..! A csendesebb prog-
ramok kedvelői, illetve azok, akik 
elfáradtak a heves számítógépes 
és offline játékokban, leülhet-
tek a virtuális  “iskolapadba”, és 
játszhattak a “Járd újra, Samu!’ 
tudáskvízzel, vagy a Világjáróval. 
Kipróbálhatták, milyen az, mikor a 
Google Street View – segítségével 

kell egy vadidegen helyen tájékozódniuk, ho-
gyan fejleszti egy izgalmas játék egyszerre a 
földrajzi, művészettörténeti és idegen-nyelvi 
kompetenciáit a játékosoknak.  Sokszor elő-
fordult, hogy a szülők és a gyerekek együtt 
játszottak, ami nagyszerű élményt jelenthet 
a két generációnak, egymás kompetenciáit, 
hozzáértését kölcsönösen elismerhetik. A já-
tékokat a hazai fejlesztők közül is kiemelke-
dő  Nemesys Games, a Cit.hu, és egyéb ha-
zai és külföldi játékfejlesztők hozták el illetve 
bocsájtották – térítésmentesen- a résztvevők 
rendelkezésére, egyetértve a rendezvény 
missziójával. 
 
Ebből a rövid betekintésből is látható, hogy a 

cél az volt, hogy a megismerés, a különböző 
generációk által közösen átélt élmény átélé-
sével   legyőzhetők legyenek az előítéletek, 
amik a számítógépes játékokat körülveszik.  
Ezt  szolgálta az eseményt kísérő konferen-
cia és beszélgetés, amiről a következő szám-
ban adunk tudósítást. 

Az esemény honlapja: 

http://komolyjatek.blog.hu
http://videojatekokrolszuloknek.blog.hu/
 
Az önkéntes  szervezők nevében: 
 Fülöp Hajnalka, újságíró, szervező
 hfulop@gmail.com, 30/848-58-70
 skype: hajni2111

A program támogatója és fővédnöke Veres-
egyház Város Önkormányzata, Pásztor Béla, 
polgármester. 
www.veresegyhaz.hu

www.facebook.com/veresegyhaz

Egy kis virtuális mocorgás



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

Vászonképre  családi  fotót, festményt!

artmarket.hu

 Vállalom régi szalagos és kazettás 
magnóval készült hangfelvételek, 

videófelvételek digitalizálását, telefonnal 
és diktafonnal készült hangfelvételek 
restaurálást, cD-re, DVD-re rögzítését.

 lakodalmak, házibulik, koncertek 
hangosítása

 Karaoke - kellékek bérbeadása

 ceremónia-mester közvetítése

BENZINKÚT
Erdőkertes, Fő u. 234.  ÜZEMANYAG AUSZTRIÁBÓL 

Egyszeri 5000 Ft feletti  
tankolás esetén vásár-
lóinkat névre szóló  
törzsvásárlói  kártyával 
ajándékozzuk meg, 
amely minden további 
                     tankolásnál                      tankolásnál 

LITERENKÉNT 

-10 Ft
 KEDVEZMÉNYT   BIZTOSÍT!

T Ö R Z S V Á S Á R L Ó I N K N A K  

L I T E R E N K É N T  

10 Ft  KEDVEZMÉNYT ADUNK!
Hűsé

gprogra
m!

Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, illetve emailben, önéletrajzzal.  

PÉNZTÁROSOKAT 
KERES A 4 TÉRSÉGI 
CBA ÜZLET!

 CBA CENT - Erdőkertes, Béke u. 2. , 
     erdokertes@cba-baldauf.hu
 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. , 
     center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház, Budapesti út 1. , 
     center.veres@cba-baldauf.hu
 CBA BEVÁSÁRLÓHÁZ - Veresegyház, 
     Szadai u. 7. , cent.veres@cba-baldauf.hu

Rendelési idő:
H-Sz-P: 9-12 h

K-Cs: 9-12 h, 15-19 h

Bolti nyitvatartás:
Hétköznap: 8-12h

                      15-17h

Szombat: 9-12 h

Elérhetőség:
Dr. Vada Edina
+36 30 200 5286
+36 30 568 0903

Szadai Kisálatrendelő és
Kisállateledel Bolt
2111 Szada, Dózsa Gy. út 68.

Bővebben -  cikk  a  9. oldalon..

GÖDI GYERMEKTÁBOR

Helyszín: Felsőgöd, 
      Duna-part Nyaralóházak
Korhatár: 7-12 év

Turnusok és kalandok:
 Július 1-5.  Mit rejtett Mátyás

     király kincses ládájába Beatrix
     királyné?
Július 8-12. A honfoglaló 
     magyarok titka
Július 15-19. A török szultán
     rejtélyes parancsa     rejtélyes parancsa
Július 22-26. A keresztes 
     lovagok esküje
Július 29-augusztus 2.  
     A dunai kalózok átka
augusztus 5-9. Egy elfelejtett 
     varázsige

Kincskereső kalandok 
a  Duna partján

Jelentkezés: Berényi Júlia: 06/20/314-2642
    berenyi@liwet.hu   

Információ: kommunikacio@god.hu

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

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

Lovagoljon gyönyörű  környezetben,

a vácrátóti  botanikus kert mögött!
a  PAPKÚTI  LOVASTANYÁN,

Érdekl. ,  időpont-egyeztetés: +36 20 929 0744
                www.papkuti lovas.hu

 NOMÁD TÁBOR 
(előzetes egyeztetéssel)
 ° HÉTFÕ REGGELTÕL  
  SZOMBAT DÉLIG   
  TELJES ELLÁTÁSSAL
 ° INTENZÍV LOVASOKTATÁS
 ° HAGYOMÁNYÕRZÉS,  
  ÍJAZÁS 
 °  ALVÁS FAHÁZBAN VAGY  
  SÁTORBAN
    °  35.000 Ft/hét

 COWBOY TÁBOR 
 (előzetes időpont egyeztetéssel)
 ° HÉTFÕTÕL VASÁRNAP DÉLIG
 ° WESTERN STÍLUSÚ LOVAG- 
  LÁS OKTATÁSA: TRAIL,  
  PLEASURE, RAINING
 ° LÓKIKÉPZÉS, LASSZÓVETÉS
 °  40.000 Ft/hét

 FELNÕTT LOVASTÁBOR 
(18 évtõl) 
 ° 45.000,-Ft

NAPKÖZIS TÁBOROK 
( június 17-től egész nyáron, 
heti turnusokban)
 ° NAPONTA 8-17 óráig,  
  EBÉDDEL, UZSIVAL
 °  KÉZMŰVES FOgLALKOZÁSOK, 
  ÍJAZÁS, JÁTÉKOK
 °  LÓ ÉS LÓSZERSZÁMOK  
  ÁPOLÁSA
 °  12.000,-Ft/hét 
 

NAPKÖZIS LOVAS TÁBOROK
NAPI 2X LOVAGLÁSSAL ÉS SZABADIDŐS 
FOGLALKOZÁSSAL - 23.000 Ft/hét
                                

“SZÉP KÁRTYÁT” elfogadunk!
 

Családod bringaboltja

Bringások figyelem!

CBA bevásárlóház (Triangolo) 
Szadai út 7. 06/28 384-342

www.dynamic-sport.hu

Megjavítjuk, beállítjuk 
bringádat.
Kiegészítőre van szükséged? 
Gyere be hozzánk most!

- kerti bútorok
- Beépitett szekrény
- Lépcsőkészítés
- Beltéri bútorok
- Falburkolatok
- Lambériázás
- Előtető- Előtető

Minőségi asztalos 
munkák kedvező áron!

Tel.: 06-20-918 4188 vagy 06-20- 455 8702
E-mail: hodgyai@fibermail.hu


