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Vászonkép készítés

kisterseg.veresegyhazi

ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a véleményét.
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a HónaP téMáJa
Bajnokság vadkacsákkal
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Megnyitott a CBA
legnívósabb boltja
VisszATEKiNTő
Így ünnepeltük
Augusztus 20-át

Augusztus 20-án ezúttal is számos vízi látványossággal szolgált a veresegyházi Öreg-tó és környéke.
A tótisztítás óta ismét egyre népszerűbb fürdőhely korábban egy másik érdekes rendezvénynek is otthont
adott: a tóstrandon kialakított természetes, tavi pályán fogadta hagyományos meghívásos vízilabda bajnokságán a vendégcsapatokat az Octopus Búvár és Vízilabda Egyesület is.
A különleges helyszín vagy a szervezők elhivatottsága teszi egyre kedveltebbé ezt a sportágat a városban?
A negyedik mesterséges tavát építő Veresegyház a vízi sportok otthona lesz?
A 4. oldalon keressük erre a választ....
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 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. ,
center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház,
Budapesti út 1. ,
center.veres@cba-baldauf.hu
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www.vkisterseg.hu ,

e-book:

www.kisterseg.eu

Gazdaság

Kultúra

Megnyitott a
legnívósabb CBA

Életünk képei
Kiállítás nyílt augusztus 16-án a veresegyházi Udvarház Galériában kedves kollégánk
és régi barátunk, Lethenyei László fotóiból.
Soha jobb hangulatú, családiasabb megnyitón nem vettünk még részt: mindenki,
aki eljött, vidáman, és kíváncsian próbálta
felfedezni saját magát vagy ismerőseit a
kiállított felvételeken, a városi rendezvényeken készült fotókon. És ha már megtalálta,
egy-egy felejthetetlen történet is kerekedett
a képből, beigazolva, hogy amit a falakon
látunk, rólunk, a mi életünkről és mindennapjainkról szól, ahogyan Laci objektívje lát
minket – korántsem objektíven.

Augusztus 15-én megnyitotta kapuit Budapesten, a Váci utcában a CBA Baldauf Kft.
újabb és egyben legszínvonalasabb üzlete, a
Corso Gourmet!
Az üzletház egy szépen felújított műemlék
épületben található, melyben egy modern
épületrész ráépítésével alakítottak ki a legfelső szinten önkiszolgáló éttermet - remek
panorámával a Belvárosra. Szintén egyedülálló az áruházlánc történetében a – 1. szint,
ahol borszaküzlet található, nemcsak a legkiválóbb hazai és külföldi palackokat kínálva, hanem a Bortrezorban muzeális borokat
is őrizve. Természetesen ezek is megvásárolhatók, megtekinthetők, de csak az áruház
munkatársának kíséretében.
A következő, 0. szinten a zöldségek és gyümölcsök között lehet válogatni, és itt kaptak
helyet az üdítők, a sörök, és a hagyományosan magyar élelmiszerek is.
Az 1. szint a kenyérfélék, tejtermékek kínálatát ötvözi, és különlegessége a „sonka és
sajt szentély”, ahol a megfelelően lehűtött
térben lehet választani és kérni a kiszemelt
különleges sonkából vagy sajtból. Itt árusítják a csomagolt húsokat, a mirelit árukat, és
az édességeket is ezen a szinten kell keresnünk.
A már korábban említett modern, üvegkupola alatti 2. szint ad otthont a 80 fős önkiszolgáló étteremnek, ahonnét természetesen
elvitelre is lehet ételt venni.

(Folytatás a 5. oldalon)
A legnívósabb CBA bolt homlokzata

A CBA lánc új, és a Príma kategóriánál is
Kultúra
kifinomultabb tagja hétfőtől vasárnapig naponta 8-22 óra között fogadja a vásárlókat,
és nemcsak árukínálatban, hanem látnivalóban, és ízléses, színvonalas belsőépítészeti
megoldásokban is verhetetlen.

Szűkebb otthonunk, Veresegyház és
Szada boltjaiban eközben lassanként beindul a hazai szőlők szezonja, miközben a magyar dinnye még javában megtalálható a már
megszokott alacsony áron. A lecsót télire eltenni vágyók most keressék fel az üzleteket,
hiszen már 200 forint alatti kilogrammonkénti áron kapható a paprika és a paradicsom,
érdemes akár paradicsomot is befőzni. Még
nem késő szilvalekvárt főzni: folyamatosan
érkeznek a különböző fajta szilvák az üzletekbe közvetlenül a hazai termelőktől, a már
jól ismert gyümölcsakció keretében.

Baráti gratulációk

A polgármester úr köszöntő szavaira figyel a
fotográfus

Vevőfogadó viaszfigurák

Képekbe öntve minden, ami fontos volt nekünk
az elmúlt években

A borszaküzlet egyik polca

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Center

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

CBA Cent

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

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

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet vezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 		
megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 106.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi és irányítja az ápolók, gondozók
munkáját, irányítja az alap - és szakápolási,
valamint gondozási tevékenységet. Figyelemmel kíséri az ellátottak szakszerű ápolását, gondozását. Részt vesz az egészségügyi
ellátás szervezésében. Ápolói kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány adók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató-ápolói, okleveles ápoló ,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Idősellátásban vagy fekvőbeteg ellátásban
szerzett gyakorlat - legalább 3-5 év vezetői
tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű vezetői és szervezői képesség, határozottság, empátiás készség, idősellátás iránti elkötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, rövid vezetési

▪
▪
▪
▪

ápoló munkakör betöltésére.

és szakmai koncepció, iskolai, szakmai
végzettséget igazoló oklevél fénymásolata,
egészségügyi működési nyilvántartás, szakdolgozói kamarai tagságba vételről szóló igazolások másolata (amennyiben rendelkezik regisztrációval), működési nyilvántartásba vételről
szóló igazolás másolata, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Gáborné nyújt, a 06-28-386-200,
06-20-428-55-07 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház
Városi Önkormányzat Idősek Otthona címére
történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő
út 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 458/2013. , valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló
Személyesen: Tóth Gáborné, Pest megye, 		
2112 Veresegyház, Fő út 106.

▪

▪

A pályázat elbírálásának határideje: 2013.
szeptember 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további infor
mációt a www.idosekotthonaveresegyhaz.hu
honlapon szerezhet.

Idősek nyara

Kistérségi oldal
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 Kormányhivatal Gödöllő járási kirendeltsége
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 út 37.
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (228) 588- 872
							hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
				
				
péntek: 8–12.30-ig

Tájékoztatás a Nappali ellátásban részesülő Nyugdíjasok volt és leendő rogramjairól.
Az elmúlt nyári hónapokban ellátogattunk több érdekes helyre is.
Következő helyeken jártunk:
- Budapesten megtekintettük a LÁTHATATLAN KIÁLLÍTÁST érzelmekkel felkavarodva, de
		 életre szóló tanúlságokkal távoztunk.
- Planetáriumban is voltunk ahol a “ CSODÁLATUS UNIVERZUM cimű filmet néztük meg 3D -ben
- Jártunk Fóton A GRÓF KÁROLYI ISTVÁN kastélyában és megtekinthettük az ott kiállított
		 tárgyakat és emlékeket, családfát. Meleg szeretettel fogadott bennünket a grófi pár
- A fentieken kívül szerveztünk VÁCRÁTÓTON az egyik nyugdíjas házaspár udvarában egy
		 hangulatos csapatépítő bográcsozást, mely nagyon jól sikerült!!
Köszönet minden résztvevőnek!!!!!!!!
Terveinkben szerepel még a Augusztusban egy vonatos kirándulás ZEBEGÉNYBE, ahol
szintén MÚZEUMOKAT tekintünk majd meg.
AZ őszi kezdet pedig készülődés az IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA és ezzel összefüggően ÁLLATKERTI kirándulás lesz, sok-sok programmal
Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődést azok számára is , akik még nem járnak közénk.
Szeretettel várunk minden érdeklődő nyugdíjast aki szívesen csatlakozna a már meglévő szerető ,
baráti közösségünkhöz. Tartogatunk még meglepetéseket!!!!
Esély Szociális Alapellátó Központ 			

Novák Róza : 0670-370-7032

Fontos telefonszámok:
Misszió- orvosi ügyeleti : (20) 922 0082

Szent Pió Idősek Klubja
Veresegyház, Fő út 93. (28) 589-541

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.
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A hónap témája

Vízilabdatorna a tavon

Magyarországon egyedülálló bajnokság zajlott a veresegyházi Malom-tóban
2013. augusztus 11-én. Hat csapat, hat város, két ország játékosai csaptak
össze a tóban kialakított vízilabdapályán egy barátságos kupa keretében. Az
Octopus meghívásos tornáját idén a negyedik alkalommal rendezték meg
Veresegyházon.

A megnyitó percei
A verseny előtti tomboló kánikulában felmelegedett víz szinte forrt a heves
csatáktól. Aznapra azonban éppen nagyot zuhant a hőmérséklet, a megnyitó
perceiben az eső is eleredt, amire természetesen fittyet hánytak az edzett
sportolók. A nemzetközi, magyar és ukrán csapatok derekasan küzdöttek, és
a torna hangulatára sem lehetett panasz: többen is dicsérték a szép természeti
környezetet, és a meccseket érdeklődően figyelő vadkacsák is gyakran csaltak mosolyt a versenyzők és az időjárás miatt kis létszámú közönség arcára.
A körmérkőzéseket egy gálameccs követte, amelyen az ukrán csapat a házigazda Octopus BVSE játékosaival küzdött meg. A közel másfél órás, tét
nélküli, barátságos meccset a délutánra közel száz fősre duzzadt közönség is
örömmel nézte végig, és a játékosok is jó hangulatban játszottak.
Pásztor Attila, a versenysorozatot szervező Octopus BVSE vezetője lapunk
kérdésére elmondta, hogy a résztvevők mindegyike színvonalasnak és jó
hangulatúnak ítélte a rendezvényt. Többen visszatérő vendégek, de most volt
két csapat, akik új belépőnek számítanak. Az eseményt színesítette, hogy a
főszervező személyesen friss, direkt erre az alkalomra beszerzett vaddisz-

nóhúsból főzött hetven főre pörköltet, aminek olyan nagy sikere volt, hogy
felkérték, főzzön legközelebb is ő! A legközelebbet úgy tervezik, hogy a
hazánkhoz közeli “vízilabda-nagyhatalmakhoz” látogatnának el a veresegyházi sportolók egy-egy kupa erejéig: Montenegró, Horvátország, Románia,
Olaszország, szerepelnek úticéljaik között.
Addig is, ha bárki kedvet kapna a hazánkban sikersportágnak számító vízilabdázásra, jelentkezhet a csapatba, ahol jelenleg 75 gyerek játszik, 3
versenycsapatban, és egy felnőtt versenycsapatot
is kiállítottak. Három bajnokságban játszanak, két
gyerek és egy felnőtt bajnokságban, és az amatőröknek is szerveznek megmérettetéseket. A veresegyházi Mézesvölgyi uszoda ad helyet az edzéseknek,
ezek mellett mellett közösségépítő programokat is
rendszeresen szervez az Egyesület.
Várnak minden, víz- és labdakedvelő, legalább 8
éves gyermeket, aki minimum három úszásnemben stabilan tud úszni, és szeretné megtanulni a hazánkban az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb
Góóól! sportág alapjait. Jelentkezni Pásztor Attilánál lehet,
				
telefon: 30/925-52-87
E-mail: octopusbvse@gmail.com
A 4. Octopus
Tóvízilabda Torna
végeredménye:
1. Tatabánya
2. Octopus Veresegyház
3. Cegléd
4. Ungvár (Ukraina)
5. TIPOgráfia Budapest
(tavalyi győztes)
6. Vác

Eredmények:
Octopus-Cegléd:
10-8
Vác- Tatabánya:
12-9
Octopus- Tipo:
11-6
Vác-Ungvár:
5-13
Cegléd-Tipo:
11-8
Tatabánya-Ungvár:
10-8
Vác- Tipo:
12-15
Bronzmeccs: Cegléd-Ungvár: 15-8
Döntő: Octopus-Tatabánya:
10-12

A hónap híre

A Hungaroringen is
versenyben az Invitel
Nézte Ön július végén a mogyoródi Forma 1-es
futamot? És tudja, hogy az Invitel,(ill.jogelődjei), mint szolgáltató lényegében már az első futam, 1986 (!!) óta partnere a Hungaroring Sport
Zrt-nek?

Rendhagyó sajtótájékoztató a Hungaroringen
A verseny hétvégéjén több mint harminc szakemberből álló csapat dolgozott a helyszínen, az
„Invitel-istállóban”, hogy az info- és telekommunikációs hálózat tökéletesen működjön.
Összesen közel 350 különböző, innovatív technológián alapuló szolgáltatást biztosított a szolgáltató, köztük olyan világhírű üzleti partnereknek is, mint az AT&T, a TATA vagy a PCCW.
Mindez azt is jelenti, hogy az idei futamon minden eddiginél több szolgáltatást vettek igénybe
az ide érkező csapatok, szakemberek, sportve-
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zetők, újságírók és üzleti partnerek. A verseny 4
napja alatt semmilyen technikai probléma nem
merült fel.
És hogy hogyan teljesít a cég a mi környékünkön, a mindennapokban?
Erről Langsteiner Marianne-t az Invitel lakossági marketingigazgatóját kérdezte a Kistérség
Újság tudósítója:
Ez a térség a fókuszpontja a fejlesztéseknek,
amelyekre nagy energiát fordítunk. Az elmúlt
időszakban jelentős hálózatfejlesztést végeztünk
az Önök területén.
Mit jelent ez a felhasználók számára?
Az IPTV nagyon jó digitális képminőséget jelent. Másodszor jelenti azokat a digitális szolgáltatásokat, amiket a televíziónézéskor élvezhetünk manapság: a megállítható, vissza-és előre
tekerhető adás, elérhető a digitális műsorújság,
felvehető a műsor, nagy a csatornaválaszték,
ezen belül a több mint húsz HD minőségű csatornát lehet választani. Ne felejtsük el az online
videotékát sem, ahol több száz filmből lehet választani, ki sem kell mozdulni, és a család minden tagja szabadon nézhet régebbi vagy újabb,
tetszőleges műfajú filmeket, hangulata szerint.
A legújabb szolgáltatásunk az előfizetéses videotéka, ami azt jelenti, hogy bizonyos csatornák
(AXN, Minimax, Megamax) a videotékáját havi
pár száz forintért korlátlanul nézheti meg.

Felkeressük azokat, akik ezt megengedték, és
általában telefonon kérdéseket teszünk fel, elégedett-e a csomagjával, váltott-e mostanában, ha
igen, elégedett- e a csomagjával, vett-e igénybe
új szolgáltatást, mivel elégedett, mit látna szívesen másként vagy újat. A válaszokat többen értékeljük, termékoldalról (mit kell javítani, fejleszteni), és a kiszolgálás szempontjából.
Milyen problémákat jeleznek az ügyfelek?
Általában azok is szeretnék ennek a modern optikai hálózatnak az előnyét élvezni, akik számára
még nem elérhető. De a fejlesztés folyamatos:
idén a 20 ezredik optikai előfizetőt kapcsoltunk
be, és a 10 ezredik digitális kábel előfizetőnket!

Milyenek a lakossági visszajelzések?
Az elégedettséget rendszeresen mérjük, általában nagyon pozitívak, elégedettek az ügyfeleink.
Ez azért is fontos, mert számunkra nem az a lényeges, hogy mi mit szeretnénk csinálni….

Internet-biztonság témában nyújtanak szolgáltatást, mit lehet erről tudni?
Igen, technikai oldalon a Kaspersky-vel együttműködésben nyújtunk szolgáltatást, vírusvédelem és egyéb technikai megoldások terén. A
mások oldalon a Tévézz okosan- http://www.
invitel.hu/lakossagi/tevezzokosan/- programmal is együttműködünk, mert úgy látjuk, hogy
nem elég a gyerekzár. Most készül az „internetezz okosan” – munkanevű website, ahol azokat
a civil szervezeteket szeretnénk bemutatni, akik
tesznek valamit a családok, gyermekek biztonságos internetezése érdekében. Ismertetjük szolgáltatásaikat, elmondjuk, hogy milyen eszközökkel tudják megvédeni magukat, mire hívjuk fel a
gyermekek figyelmét, mire vigyázzunk felnőttként, akár az adathalászatról, az ún. fishingről
beszélek, akár az előfizetős csapdákról. Ezeken
túl az előfizetőink számára havonta kiküldött
hirlevélben felhivjuk a figyelmet egy-egy témára, adunk egy-egy ötletet, és ezzel is segítünk
azoknak, akik járatlanak ebben a kérdésben.

Hogy kell elképzelni ezeket a felméréseket?

Fülöp Hajnalka - hfulop@gmail.com
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Gyermeknevelésből egyenesen a munkába

Lethenyei László

A Magyarországon működő vállalatok is egyre inkább nyitnak a családbarát megoldások irányába, sőt az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet szentelnek a nők munkahelyi és családi kötelezettségeinek összehangolására, továbbá a kisgyermekes szülők,
kismamák visszatérésének segítésére.

......... (Folytatás a 2. oldalról)
Lethenyei László, éppen egy évtizede a városban dolgozó fotós munkájának, életművének bemutatásán a város prominensei
mellett a civil szféra és a média képviselői is
összegyűltek. Vankó István, a hagyományőrzők népszerű beszédmondója, az alkotó
barátjaként kellemes perceket szerzett, mikor a «szubjektív objektívről», az «áradó érzelmekről» vagy a «borzasztóan beszédes»
képekről beszélt. Kiemelte, hogy Lethenyei
fotói a ma és a közelmúlt Veresegyházának
mindennapjairól és ünnepeiről adnak egyedülállóan átfogó összesítést és kétség nem fért
hozzá, hogy mindenki egyetértett szavaival:
«üdvözöljük Lethenyei Lászlót a halhatatlanok
Pantheonjában» . Következzék egy villáminterjúnk a kiállító művésszel…

A munkavállalók megbízhatóságának növekedésében, a kompetencia cégnél maradásában, a betanítási költségek csökkentésében látja a kisgyermekes munkavállalók alkalmazásának előnyét a Gödöllő
COOP Zrt. vezetője, Dr. Dúl Udóné vezérigazgató. „A Gödöllő COOP Zrt.-nek komoly hagyományai
voltak a munkahelyi jólét biztosításában” – magyarázza Dr. Dúl Udóné. „A dolgozók jóléte, illetve a
cégünkkel szembeni lojalitás fenntartása érdekében a Gödöllő COOP Zrt. számos olyan intézkedést
tett már a korábbiakban is, amellyel a munkatársak boldogulását segítette, ide értve az emberi, erkölcsi
és anyagi támogatást is, illetve szűkebb értelemben a rugalmas munkaszervezést illető lehetőségek
megteremtését. Mindezek elősegítésére természetesen folyamatosan keressük a vállalaton belüli költségracionalizálás és optimalizálás lehetőségeit, illetve munkahely-megőrző és egyéb, a munkavállalói
jólétet döntően befolyásoló támogatásokat is megcélzunk. Ezért vállaltunk konzorciumi partnerséget
a GAK Nonprofit Kft-vel a Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért címet viselő, uniós támogatással megvalósuló projektjében, mely kismamák visszatérését
segíti, ugyanakkor komoly belső értéket is teremt vállalatunkon belül” – mondta el a vezérigazgató
asszony.
A Munka-Család Egyensúly Program során a Gödöllő COOP Zrt. nyolc fő kismama munka világába
történő visszatérését segíti, melyből 4 fő korábban is állományban volt, 4 fő pedig a projekt befejeztét
követően fog a céghez csatlakozni. Mindegyikük komplex felkészítést is igényel. „A sikeres visszatérés
alapfeltétele az, hogy a kisgyermekes szülő maga is el kívánjon helyezkedni, és együttműködő legyen
jövőbeli munkáltatójával szemben” – magyarázza Csapó Beatrix, az uniós program szakmai vezetője.
„A visszatérni vágyó kismamák tudása, szakképzettsége a legtöbb esetben elavult, így a sikeres munkahelyi reintegráció alapfeltétele a szakmai felkészülés, az ismeretek felfrissítése” – tette hozzá a szakmai
vezető. A Gödöllő COOP Zrt. visszatérő kismamái így kereskedelmi szakmai képzésen, informatikai
képzésen, illetve személyiségfejlesztési tanácsadáson és esetenként egyéni mentoráláson vettek részt.
Ehhez kapcsolódóan a vállalat támogató programot is kidolgozott, melynek részét képezte a képzések
alatti térítésmentes gyermekfelügyelet, valamint a család és karrier klub is. „A képzéseket mindenki
sikerrel teljesítette” – ismertette Dr. Dúl Udóné. „Ez egyrészről a kimeneti feltételek teljesítését jelenti,
valamint azt is, hogy a bevontak részéről pozitív visszajelzések érkeztek. Jelenleg nincs más hátra,
minthogy segítsünk a munka világába történő visszatérésben is. A képzésbe bevontak vállalatunknál
foglalkoztatásra, illetve továbbfoglalkoztatásra kerülnek” – tette hozzá a vállalati vezető.
A Munka-Család Egyensúly Programban a GAK Nonprofit Kft. összesen 45 fő kisgyermekes szülő
visszatérésének segítését vállalta, ezen belül legalább 20 fő elhelyezését. Ebből 15 főt a konzorciumi
partnereknél, további 5 főt pedig a nyílt munkaerőpiacon kíván elhelyezni a szervezet. A felkészítő
szakmai képzések természetesen minden esetben a munkáltatói igényekhez igazodnak, így a Gödöllő
COOP Zrt. kereskedelmi felzárkóztató képzése mellett, a projektbe bevont kisgyermekes munkavállalók részt vehettek projektasszisztens, dajka és kisgyermekgondozói képzésekben, melyek helyi szinten segítik és növelik elhelyezkedési esélyeiket. Mindemellett a GAK Nonprofit Kft. vállalja, hogy a
projekt keretében ingyenes esélyegyenlőségi tréninget és tanácsadást tart munkáltatói szervezeteknek
annak érdekében, hogy minél több kismama és kisgyermekes szülő kapjon lehetőséget a későbbiekben
is a munkahelyi visszatérésre, s ennek előnyeit, pozitív értékteremtő hasznát meg tudják mutatni minél
több vállalatnak. „Fontos láttatnunk, hogy a kismamák reintegrációja ugyan befektetéssel jár mindkét
fel részéről, ami azonban megtérül és akár már pénzben is mérhető hasznot hozhat a vállalat számára.
E gondolat mentén várjuk továbbra is vállalatok jelentkezését tréningünkre és tanácsadásunkra” – magyarázta Csapó Beatrix szakmai vezető.
„A megfelelő teljesítmény érdekében cégünknél mindenkinek jól kell éreznie magát és tudnia kell,
hogy amennyiben élethelyzetből adódó problémája akad – és e körbe tartozik a kisgyermekes lét is, ennek minden velejárójával – nem marad egyedül és számíthat munkahelye rugalmasságára” – mondta el
a Gödöllő COOP Zrt. vezetője. Hozzátette: „e tekintetben akkor jó a helyzet, ha kölcsönösen mindkét
fél, a munkavállaló és munkáltató is jól jár. Mi, menedzsment szinten a lojalitást várjuk el cserébe.”
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 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 gyermekfelügyeleti szolgáltató rendszer kiépítése és
működtetése. Projektszám: TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005, címe: Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért.

Pillanatképei

Mit jelent számodra a fotózás?
Ez az életem, a hobbim, a szakmám! Szeretem
az embereket, és szeretem visszaadni azt a pillanatot, amiben éppen jelen vannak: akár jó,
akár rossz kedvük van.
Mit jelent Neked Veresegyház?
Annak idején egy barátom hívott, hogy ide érdemes jönni, mert “itt mindig valami történik”.
2003- ban indítottam egy fotós szaküzletet az
Átrium Üzletházban, de aztán a technológiai
változás, a digitális fotózás elterjedése miatt
nem volt rá többé szükség. Közben megismertem a helyi újságokat, és elkezdtem a sajtónak
fotózni az eseményeket. Végül annyi kép lett,
hogy Kelemenné Boross Zsuzsa, a művelődési ház igazgatója kérésére összejött belőlük az
első kiállításra való anyag. És idén már tíz éve,
hogy folyamatosan készülnek a képek….
Mennyi fotót készítettél a városról, a
veresiekről?
Most fejeztem be az archiválást, és több tízezer
fotóm van… Ezek között persze van olyan, ami
nem jó minőségű, nem állítanám ki vagy publikálnám, de mégis fontos, ezért megőrzöm.
Ilyenkor jól jön, hogy 62 évesen megtanultam
a Photosopot is használni….
Mi volt a legnagyobb élményed fotózás közben itt a városban?
Nagyon sok van, nem tudok választani, hiszen
mindig érzelmi hatás alá kerülök, még ha nem
is látszik rajtam. Megindít, amit látok, és azonnal érzem, mikor kell exponálnom.
A fotókiállítás 2013.szeptember 2-ig látható, de
később is megmaradnak a fotók az Innovációs
Kozpont falain kiállítva. Örömmel böngésztem
a honlapján látható rengeteg fotó között is, a
www.pillanatkepek.hu oldalon.
Adódik a kérdés: milyen terveid vannak még?
Vannak még terveim, de még nem szeretnék
részleteket elárulni! A lényeg, hogy maradok a
városban, és az évtizedes fotókat fogjuk rendezni, amelyek a város életéről készültek…
Köszönöm az interjút, további sok sikert !
Fülöp Hajnalka- hfulop@gmail.com
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A Gödöllői mozi műsora
1. hét szeptember 5 - 11

10.30, 12.15, 14.00 22.00,
Nekem Budapest Akciós helyár: 500 Ft
magyar szkeccsfilm 95 perc, Fsz: Kerekes Vica,
Gyabronka József, Korhatár: 16

A Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős rendező osztálya, a tanulmányok befejezése és a diplomafilmek elkészítése közötti egy évben közös munkába kezdett: mikro budget szkeccsfilmet készítenek
Budapestről. A különböző műfajú, rövid történetek a város
életét, a budapesti embereket mutatják be egyéni nézőpontból.

15.45
Repcsik 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film
92 perc, Korhatár: 6

Rozsdás, a nagy szívvel rendelkező ám egyszerű kisvárosi
permetezőgép arról álmodozik, hogy egyszer majd részt vehet
egy magasan szálló és féktelen légiversenyen. Az sem igazán
tartja vissza, hogy nem éppen efféle őrült hajszákra tervezték,
ráadásul repülő létére tériszonya is nehezíti életét. Ezért egy
visszavonult haditengerészeti veterán géphez, Kapitány Rileyhoz fordul, aki segít hősünknek abban, hogy részt vehessen a
híres versenyben.

17.45
One Direction – This is us
feliratos amerikai zenés dokumentumfilm 118
perc
Fsz: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik
előzetes korhatár: kn.

Jelenleg a világ egyik legismertebb és legkedveltebb fiú zenekara, a brit One Direction egy szórakoztató koncert- és dokumentumfilmmel kedveskedik a rajongóiknak és a nézőknek.
Tudj meg minél többet a bandáról!

20:00
Riddick
szinkronizált amerikai sci-fi thriller 119 perc
Fsz: Vin Diesel, Karl Urban, előzetes
korhatár: 16

Riddicket egy látszólag kihalt bolygóra száműzik, ám hamar
rá kell jönnie, hogy nincs egyedül. Vérszomjas ragadozókkal
találja szemben magát, akik nem kímélnek semmit, ami él és
mozog. Riddick egyetlen esélye a túlélésre, ha vészjelzést ad le
a zsoldosoknak, akik már 10 éve vadásznak rá.

2. hét

szeptember 12 – 18

12.00 13.45 15.30 22.00 14-15-én 15.30-kor
nem vetítjük!
Méhek világa Akciós helyár:500 Ft
szinkronizált svájci dokumentumfilm 95 perc
Korhatár: 6

Az elmúlt öt év során méhek milliói tűntek el a Föld színéről, látszólag megmagyarázhatatlan okokból. Ha a kis állatok radikális fogyása tovább folytatódik, az a bolygó egész
élővilágára, így az emberiségére is hatással lesz: az általunk
elfogyasztott élelmiszerek több mint harmada a méhek beporzásától függ.

15.30
Csak 14-15-én vetítjük!
Hupikék Törpikék 2. 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 105
perc, Korhatár: 6

Hókuszpók nem nyugszik! A mindig balszerencsés varázsló
újra és újra nekirugaszkodik a lehetetlen feladatnak: törpöket
akar szerezni, mert a szuper-varázsfőzet receptje nem hat nélkülük. Ezúttal borzasztó fegyvert vet be: egy varázslat segítségével olyan gonosz lényeket teremt, amelyek első ránézésre
könnyedén hupikék törpikének tűnhetnek.

17.30
A végzet ereklyéi - Csontváros
feliratos amerikai akció-kaland 130 perc, Fsz:
Lily Collins, Jamie Campbell Bower, korhatár: 12

Clary Fray egy rejtélyes gyilkosságot követően rájön, hogy
különleges képességekkel rendelkezik, és a világ, amiben eddig élt nem is olyan átlagos, mint amilyennek képzelte. Miután
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édesanyja eltűnik, Clary csatlakozik az Árnyvadászok csapatához, akik megmutatják neki New York valódi arcát: egy démonokkal, vámpírokkal, vérfarkasokkal, félelmetes lényekkel
teli világot.

19.45
Hajsza a győzelemért
feliratos angol-amerikai-német életrajzi film
123 perc, Fsz: Olivia Wilde, Chris Hemsworth,
Natalie Dormer, Előzetes korhatár: 16

1976 - a Forma 1 aranykora, a hihetetlenül izgalmas, és látványos száguldó cirkusz legendás szezonja, két felejthetetlen
versenyző harcával: James Hunt, a vagány brit pilóta, a Forma 1 rocksztárja, és Niki Lauda, az osztrák fegyelmezett zseni,
az 1975-ös világbajnok néz egymással farkasszemet a világ
legveszélyesebb pályáin. Igazi ellenfelek, akik bármire képesek a győzelemért.

3. hét szeptember 19 – 25
12.00 13.00 14:00 15.00 16.00 17.00 21-22én 14.00, 15.00, 16.00, 17.00-kor nem vetítjük!
Vad Magyarország - A vizek birodalma Akciós helyár: 500 Ft
magyar-német természetfilm 52 perc, Narrátor:
Kulka János, korhatár: kn

Egy rétisas család mindennapjai és egy fiatal vidra kalandjai - valahol a magyar mocsarak mélyén. Egész estés természetfilm Magyarország tájairól, állatvilágáról és természethez kötődő hagyományairól, látványos
képekkel, szépséges zenével, Kulka János narrációjával.

14.00 16.00 Csak 21 – 22 – én vetítjük!
Gru 2. 3D
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 98
perc, Korhatár: 6

Amint Gru kezd beleszokni a kertvárosi családapa szerepébe
Margo, Edith és Agnes apjaként, felbukkan egy szupertitkos
szervezet, amely a gonosz elleni harcot tűzte zászlajára globális szinten. Így most Grun, a minyonokon, és Gru új társán,
Lucyn a sor, hogy kiderítsék, ki áll a látványos bűntettek mögött. Végül is a világ legnagyobb ex-bűnözője kell ahhoz, hogy
elkapja azt, aki a helyére pályázik.

18.00
Szibériai nevelés
szinkronizált olasz életrajzi krimi 104 perc
Fsz: Eleanor Tomlinson, John Malkovich
korhatár: 16

A Szovjetunió déli részén járunk a ‚80-as években, egy
világtól elzárt városban, ahol a törvényen kívüliek klánokat
alakítottak. Kolima és Gagarin, a két tízéves fiú a szibériai
klánba tartoznak. A fiúk sajátos nevelésben részesülnek:
órarendjükben többek közt a lopás, rablás és fegyverhasználat szerepel.

20.00
2 kaliber
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 109 perc
Fsz: Denzel Washington, Mark Wahlberg
korhatár: 16

Nem a rablók meg a zsaruk izgalmasak, hanem azok, akik
köztük állnak valahol - akik már maguk sem tudnák megmondani, a jó vagy rossz oldalt szolgálják-e. Trench és Steadman
ilyen emberek.Trench a kerületi ügyész zsaruja, Steadman
a tengerészetnél nyomozó. Mind a ketten úgy harcolnak a
maffia ellen, hogy beépülnek a bűnözők közé - és már olyan
mélyre jutottak az ellenséges szervezetben, hogy nem találják
a kiutat.

22.00
A hallgatás szabálya
szinkronizált amerikai thriller 125 perc
Fsz: Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan
Sarandon, korhatár: 12

Sharont ,az egykori Weather Underground mozgalom
aktivistáját váratlanul őrizetbe veszik egy harminc évvel
korábban elkövetett bankrablásban való részvételért. Ben
ambiciózus riporter lévén kiugró lehetőséget lát a letartóztatott nő sztorijában. Így fedi fel Jimet, a lányát egyedül nevelő
ügyvédet, akit a bankrablásban életét vesztett biztonsági őr
megölésével vádolnak, ám a hatóságoknak azóta sem sikerült
kézre keríteniük.

4. hét

szeptember 26 – október 2

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
Vad Magyarország - A vizek birodalma Akciós helyár: 500 Ft
magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn
16.00
Hópihe
szinkronizált spanyol 3D-s animációs film
perc, Korhatár: 6

86

Hópihe tudja, hogy milyen érzés másnak lenni: születése óta
ő az egyetlen, aki hófehér bundájával kitűnik a többi gorilla
közül. Bár a barcelonai állatkert lakójaként ő a legkedveltebb
látványosság, és minden kisgyerek csak őt szeretné látni, a
többi gorilla mégsem érti, hogy mit esznek rajta az emberek, és
miért is annyira különleges ez a velük együtt élő fura szerzet.

18.00
Diana
szinkronizált angol életrajzi film, Fsz: Naomi
Watts, Naveen Andrews, Előzetes korhatár: 12

Lady Diana a szívek hercegnője, az ikon, maga az elegancia, a
kedvesség. Rengeteg jótékonysági szervezetben tevékenykedett,
és nagyon sokat tett világszerte a hátrányos helyzetű, háború
sújtotta övezetekben élő emberekért, gyerekekért. 16 éve váratlanul bekövetkezett halála az egész világot megdöbbentette.

20.00
Vérmesék
szinkronizált amerikai-francia akció-vígjáték
Fsz: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer
előzetes korhatár: 16

Manzoniéknak, a hírhedt maffiózó családnak mindene megvolt
egészen addig míg Fred , a családfő az FBI-nak tett vallomásával három keleti-parti maffiafőnököt is rács mögé juttatott,
veszélybe sodorva ezzel kicsiny famíliája hétköznapjait. 20
millió dolláros vérdíjjal a fején a tanúvédelmi program sem
tűnik életbiztosításnak, de a maffia első számú ellenségének
nem sok választása marad.

22.00
A király látogatása
feliratos angol film 94 perc, Fsz: Bill Murray,
Laura Linney
korhatár: 12

Franklin Delano Roosevelt elnök 1939-ben arra készül, hogy
egy hétvégére vendégül lássa Anglia királyát és királynőjét a
Roosevelt-rezidencián, és ezzel először kerülne sor arra, hogy
egy hatalmon lévő angol uralkodó ellátogasson Amerikába.
És mivel Anglia attól retteg, hogy hamarosan háborúba
bocsátkozik Németországgal, a királyi udvar tagjai nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy Roosevelten keresztül amerikai
támogatáshoz jutnak.

Visszatekintő
VÁrosAVATÓ, KENYÉrszENTElÉs, TűziJÁTÉK
Augusztus 20-án sokféle módon ünnepeltek a
kistérségi települések, nem hiányzott azonban
sehol sem az ünnepélyes hangulat, az új kenyér
megbecsülése, az államalapító iránti tisztelet kifejezése.
Veresegyházon délután négy órakor kezdődött
a hivatalos városi ünnepség a Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában, Pásztor Béla ünnepi
megemlékezésével. A beszédet követően kitüntetések átadására került sor.Fabriczius József
Közoktatási díjat kaptak: Csősz Gabriella pedagógus, és Svincsok Katalin óvónő. Sejtes Vendel
Közművelődési Díj illette Almási Bernadettet és
Vankó Istvánt, Lisznyai Szabó Gábor Művészeti
Kitüntetést adományoztak Tóth Lívia és Veress
Enéh képzőművészeknek. Szotáczki József Szociális és Egészségügyi Díjat vett át Jobban Eszter, a Misszió Egészségügyi Központ igazgatója,
és Máté Károlyné ápoló. Darányi József Közszolgálati Díjat kapott Gere Sándorné dajka, és
Jovánovic Dragutin, az Építési csoport vezetője.

Munkásságával ezt a díjat érdemelte ki a Kistérség Újság számára is számtalan színvonalas fotót
készítő kedves kollégánk, Lethenyei László is.
Nyugállományba vonulása alkalmából Címzetes
igazgatói címet vett át dr Maráczi Ernő, a Szófogadó Iskola és a Nevelési Tanácsadó vezetője.
Polgármesteri elismerésben részesültek: Botosné Szilágyi Irén, Fendler Oszkárné, Kovácsné
Gulyás Rozália, Maráczi Anna, Molnár Attila
Jánosné, Feke Györgyné, Pénzes Nikoletta, Seres Józsefné, Újvári Imre, Vörös László.
Szent István napját a veresegyháziak a szokásokhoz híven a tóstrandon ünnepelték, ahol az új
kenyér megszegése után a Bokréta Táncegyüttes
műsorát tekintette meg a közönség, és a hagyományos tűzijáték sem maradt el.
Őrbottyán rendhagyó ünnepséget tartott az idén:
augusztus 20-án várossá nyilvánítását is megünnepelte a település. Az iskola előtti téren felállított színpadon színvonalas műsort láthattak a

résztvevők, beszédet mondott Cserepka András,
a város polgármestere, és az új kenyérrel együtt
a várost is megszentelték az egyházak képviselői. Őrbottyán vezetésének kedves gesztusa volt,
hogy az első városünnep alkalmával a megemlékezés zárásaként a színpadra szólítottak mindenkit, aki a múltban, illetve most is közreműködik
a település közéletében, beleértve a testvértelepülés, Kalász képviselőjét, Pásztor Bélát, a
Kistérségi Tanács elnökét, és Őrbottyán korábbi
polgármesterét is.
Erdőkertesen a községi parkban zajlott az ünnepi megemlékezés és műsor, az Erdőkertesi
Kamarakórus részvételével. Itt került sor a Kenyérszentelő ökumenikus ünnepi szentmisére is,
majd a polgármester, dr Pásztor László mondott
elgondolkodtató ünnepi beszédet. Az ünnepség a
községi kitüntetések átadásával folytatódott, és
tűzijátékkal zárult.
Augusztus 20-án a Kistérségben készült
képeinket a 11. oldalon tekinthetik meg.

ERDőKERtESI FAluháZ éS KÖnyVtáR SZEPtEMBERI ElőZEtES:

Kedves gyerekek!
tisztelt Szülők és
Pedagógusok!

2013. szeptember 7. (péntek) 17.00
KÖZÖSSégI KERtI SÜtéS A FAluháZ
KERtjéBEn
Baráti társaságok jelentkezését várjuk, szeptember 4-ig
A belépés díjtalan!
2013. szeptember 7. (szombat)
„CSAláDI nAP A tERMéSZEtBEn”
Túra a Budai hegyekben
A részvétel díjtalan!

Szeretettel hívunk és várunk minden MACKÓ
és egyéb állatokat kedvelő gyereket
Magyarország „legnagyobb gyerekkórusába”.
Dalolva köszöntjük az
állAtOK VIlágnAPját
a 2013-as esztendő október havának 6. napján
a déli harangszó előtt egy órával a
Veresegyházi Medveotthonban.
A Balu Fesztivál keretében sok-sok gyerek
közreműködésével szeretnénk megdönteni az
aktuális Guinness rekordot a gyerekkórus kategóriában.
Közösen énekeljük A dzsungel könyve c. musicalből BALU-val, a Beindul a pofonofon
kezdetű dalt.
Előzetes „énekpróbákat” tartunk 2013 szeptember 1-jén és 15-én sok-sok meglepetéssel,
játékkal és csodálatos mesékkel, bohócok és
artisták bemutatójával.
Minden vasárnap más-más műsor kavalkád.
A varázslatos programok közben a MÁLNA
Zenekar muzsikál, éneket és mondókát tanít
minden „mackópalántának, a farkaskölyköknek, és a majomcsapat” is hallgatózhat.
Szeretettel várjuk a műsorszámmal rendelkező
csoportokat bemutatkozásra!
Részletes információ: www.medveotthon.hu
Keress minket a Facebookon is!
Hozd el Édesanyádat a MACKÓ partyra és
énekeld velünk BALU dalát a Guinness rekordért!

2013. szeptember 8. (vasárnap)
gOMBAISMEREtI tÚRA – gOMBASZAKéRtő VEZEtéSéVEl
A részvétel díjtalan!
KultuRálIS ÖRÖKSég nAPOK
SZEPTEMBER 21-22.
KULTURHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
benne:

–

2012. szeptember 21 (szombat) 18.00
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Mándli Gyula fotókiállításának megnyitója
A belépés díjtalan!
***
A Faluházban rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok:
gyERMEK SZÍnjátSZó SZAKKÖR* hétfő:1630 – 1800 (nyáron szünetel); jógA (hétfő)
1800 - 1900; hAStánC, (hétfő, kedd, csütörtök,
a próbák más helyszínen): 1830 - 1930; SZtEPP
AEROBIC (hétfő): 1800 - 1930; KéZIMunKA
CSOPORt ( páratlan héten kedden) 1600 - 1800;

élEtERő Egészségügyi torna (kedd, csütörtök)
1700 - 1800; énEKKARI PRóBA (szerda): 1700
- 2000; AngOl nyElVtAnFOlyAM (szerda):1730 -1900 ; nyugDÍjAS KluB szerda: 1500
- 2000; BABA-MAMA Klub, (csütörtök) 10 00 12 00, ZuMBA (csütörtök) 1830 - 1930; IDEgEn
nyElVŰEK KluBjA péntek: 1500; ultIklub (minden hónap utolsó szombat) 1500 - 2000;
nOSZtAlgIA klub (minden hónap utolsó vasárnap): 1700 - 2200
***
A *-gal jelölt programok az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a „Művészetek Háza
Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó
tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.3-09/2/
KMR-2010-0012 jelű pályázatban vállalt kötelezettségként valósulnak meg.
Az alább felsorolt (a TÁMOP-pályázatból 201112-ben megvalósított) szakköröket megfelelő számú jelentkező esetén részvételi díjas formában
indítjuk. Bővebb tájékoztatást honlapjainkon és
plakátokon olvashatnak.
KERáMIA SZAKKÖR* (kedd) 1300 1700, NÉPTÁNC*, (szerda): 14.30 - 1600;
MODERntánC (több korcsoport számára!)
péntek: 1630 - 1715; IFjÚSágI SZÍnjátSZó
(szombat): 1800 - 2000 ; Grafika kurzus (csütörtök,
15.oo-18.oo)
***
A Baba-Mama Klub vezetéséhez ősztől várjuk
agilis anyuka jelentkezését!

Szeretettel várunk minden kedves Hölgyet és Urat
– akik bármilyen idegen nyelven értenek és beszélnek – az újonnan induló, heti
rendszerességű IDEgEn nyElVŰEK KluBjA összejöveteleire a Faluházba.
Minden pénteken 15.00 órakor! Belépődíj nincs!
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Újszerű angoloktatás
Veresegyház belvárosában

FElhÍVáS!

Bemutatkozás
Több, mint 10 éve foglalkozunk angol oktatással. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy tanítványaink könnyedén, anyanyelvi szinten sajátítsák el a nyelvet és később gátlások nélkül tudják alkalmazni a tanultakat.
Tapasztalataink szerint ennek elérése érdekében az a legjobb, ha már gyerekkorban elkezdjük megszerettetni, játékosan hozzászoktatni, tanítani az angol nyelvet.

Csoportjaink
Iskolánkba 1,5 éves kortól 14 éves korig várjuk a tanulni vágyókat. Vállalunk egyéni és csoportos felkészítést (max. 8 fő), délelőtti és délutáni órákban egyaránt.
1,5 - 3 éves korig : Mini csoportok
3 - 6 éves korig : Ovis csoportok
6 éves kortól : Iskolás csoportok
Iskolás tanulóinkat kortól és a már tanultaktól függően további csoportokra osztjuk, hogy mindenki a
tudásához és képességeihez mérten a lehető legjobb eredményt érhesse el.

Oktatási módszerünk
Foglakozásainkon arra törekszünk,
hogy minden korosztály a neki megfelelő módszer segítségével tanulhasson.
Kisgyermekeknél a legfontosabb,
hogy a magyar nyelv elsajátításával
egyidőben játszva tanulják meg az
angol nyelvet, így szinte észrevétlenül, természetesen válik életük részévé, akárcsak az anyanyelvük.
A gyerekdalok, mondókák, kézügyességi és szerepjátékos órai elemek mindezt elősegítik, amihez egy nagyon színes, barátságos légkör társul.
A nyelvtanulási képességek fejlődésével
egyidőben törekszünk javítani a motorikai, logikai és matematikai képességeket is.
Az iskolás korosztálynál a nyelv megszerettetése
az elsődleges szempontunk, hisz sokak számára
ez egy teljesen új dolog az életükben. Akik már
tanultak angol nyelvet, ott az eddig megszerzett
tudás elmélyítése és bővítése a cél, hogy 14 éves
korukra középfokú nyelvtudással rendelkezzenek.
Megfelelő módszer segítségével soha nem lesznek gátlásaik az angol nyelvű kommunikáció
terén. Élvezettel és ösztönösen fogják használni
a későbbiekben is. Nem utolsó sorban hatalmas
előnnyel indulnak középiskolai tanulmányaik
kezdetén és az életben egyaránt.

Interaktív tábla használata
Mindent megteszünk a tanulók sikeres nyelvtanulása érdekében, ezért vezettük be az interaktív
tábla használatát iskolánkban.
Amellett, hogy figyelemfelkeltő és motiváló,
fontos kiegészítője az általános oktatóanyagoknak. Korosztályonként megfelelő szoftverek és
források használatával az órákat sokkal színesebbé és mozgalmasabbá varázsoljuk. A tanulók a
foglalkozások interaktív résztvevőivé válnak az
új anyagok elsajátítása során, mely nagymértékben növeli oktatásunk eredményességét.
Foglalkozásainkról érdeklődni lehet az alábbi
elérhetőségeken:
www.havefunkids.hu
Címünk: Veresegyház, Jókai utca 1/b.
06/30 264-7779, 06/70 251-8368

ÍRóI ESt
A Kutatók éjszakája 2013 programsorozat egyik helyszíneként idén első ízben a Vácrátóti Botanikus Kert is várja az érdeklődőket szeptember 27-én.
A rendezvényre regisztráció szükséges, a
programok ingyenesek .
Részletek és regisztráció a www.kutatokejszakaja.hu honlapon.
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A felhívás célja: minél több adat, tárgy, dokumentum összegyőjtése az első és a második
világhlborúban elesett vácrátóti katonákról,
deportáltakról, áldozatokról és a helyi családok sorsáról, valamint a kapcsolódó helyi történelmi eseményekről.
Szándékunk szerint az összegyűjtött anyagokból egy kiállítást rendezünk. Amint lehetőség
adódik, közzé tesszük a gyűjteményt egy helytörténeti kiadványban.
Amit várunk:

A hónap híre
KutAtóK éjSZAKájA

Az I. világháboru kirobbanásának
100. évfordulója alkalmából Vácrátót Község Önkormányzata, a gárdonyi géza Művelődési ház és a Vácrátóti hagyományörző és Faluvédő
Egyesület felhívást tesz közzé emléket állítva a település I-II. világháborúban elesett hősi halottjainak és
áldozatainak tiszteletére.

2013. október 12. szombaton 17 órakor a veresegyházi Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár
Fábián janka írói estjét
rendezi meg.
A belépés ingyenes.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a
könyvtárban!

- személyes, családi, a település fontos eseményeit megörökítő visszaemlékezések, törté netek.
- a család hősi halottjainak felkutatása, a kutatás történetének leírása.
- a család hősi halottjairól való megemlékezés.
- a hősi halott és a hadifogoly családjainak sorsa a háborúban és utána (mindennapok, ünnepek leírása).
- hadifoglyokkal, munka- és internálótáborok
túlélőivel készült visszaemlékezés (barátságok kialakulása, fogvatartókkal való viszony, fontos a hazaérkezés, a visszailleszkedés nehézségeinek bemutatása, milyen
hatással volt az átélt trauma a személy további életére).
- a pályázatokat gazdagítja a korabeli fotók, tábori levelezőlapok, kéziratos anyagok, naplók, dokumentumok, tárgyak bemutatása,
amelyek összefüggésbe hozhatók a két világháborúval kapcsolatban.
A pályázat benyújtásának határideje. 2014.
április 15.
A pályamű terjedelme nincs megszabva, készülhet kézzel vagy gépelt formában is. A pályaművet egy példányban kérjük megküldeni.
A pályázat benyujtásának módja: személyesen
Vácrátót Község Polgármesteri hivatalában (2163 Vácrátót, Petőfi tér 2.) vagy postai
úton a hivatal levelezési címére.
A pályázat ideje alatt folyamatos kapcsolattartás lehetéségét kínáljuk pályázóinknak a pályamű gondos elkészítéséhez!
A kapcsolattartó
információ:

személye

és

további

Horváth Mátyás (személyesen vagy
e-mailben: matyas.horvath9@gmail.com
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brinGások FiGyeleM!
A napokban kezdődik a tanítás és egyre több gyermek jár iskolába bringával, de azt is észrevettem, hogy a munkába járáshoz
is előveszik kerékpárjaikat az emberek. Nem árt végig olvasni
ezt a pár sort, amit összefoglaltam, mert bármikor kerülhetünk
olyan helyzetbe az utakon, amikor kimondjuk magunkban,
hogy „ Hú, ezt megúsztam!”
Néhány fontos alapelv:
Közlekedjünk a menetiránynak megfelelő sávon,
jobbra tartva. Az egyirányú utcába még kerékpárral is tilos ellenkező irányból behajtani, kivéve,
ha ezt külön tábla engedélyezi!
Mindig tartsunk legalább 1 méter oldaltávolságot
a járdaszegélytől, hogy legyen helyünk az úthibák, csatornafedelek kikerülésére!
A KRESZ csak abban az esetben engedi a járdán való kerékpározást, ha az út kerékpáros közlekedésre alkalmatlan vagy tilos rajta biciklizni.
Kivétel ez alól a 12. évnél fiatalabb gyerek, mivel ő főútvonalon még nem kerékpározhat, így a
párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h
sebességgel.
Kanyarban tartsunk a jobb oldali vonalhoz és
vigyázzunk, hogy a belső oldalon lévő pedál nehogy a földhöz/járdaszegélyhez érjen, mert felbukhatunk!
Mindig nézzünk körül, amikor útkereszteződéshez érünk! Álljunk meg a stoptábláknál, elsőbbségadás kötelező táblánál, a jelzőlámpa piros
jelzésénél és soha ne higgyük azt, hogy az útkereszteződésben lévő autó sofőrje úgyis meglát!
Győződjünk meg róla, hogy meg fogják adni az
elsőbbséget, akkor is, ha jár nekünk!
Parkoló autók mellett mindig tartsunk ajtónyitásnyi (1,2–1,5 m) oldaltávolságot, hogy a figyelmetlenül kinyitott ajtókat ki tudjuk kerülni!
Piros lámpánál soha ne álljunk meg jobbra inde-

xelő autó mellett, jobb oldalon a holttérben!
A követési távolságot úgy kell megválasztani,
hogy az előttünk haladó jármű hirtelen fékezése
esetén is meg tudjunk állni. Fontos tudni, hogy
a gépjárművek fékjei általában jobbak, mint a
kerékpároké. Így autók után nagyobb követési távolságot kell tartani, mint egy kerékpár után
A közlekedésben való részvételez megfelelő
egyensúly, jó állapotban lévő kerekek, szabályos
kézjelzés, megfelelő láthatóság és tökéletes fék
szükséges.
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván a
Dynamic Sport csapata.
ÁLLÁSAJÁNLAT
ÁLLÁSAJÁNLAT

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
hodgyai éva

tel: 30/848 5870
e-mail: hfulop@gmail.com
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

A Galgamácsai Fekete István Általános Iskola
keres azonnali kezdéssel:
tanítót és/vagy fejlesztő pedagógus/kémia/ének/
erkölcstan/angol szakos tanárt.
gmiskola@gmail.com
2183 Galgamácsa, Iskola u. 3.
Információ: Bandiné Dr. Liszt Amália 06202219811
www.kozigallas.hu

Kövesse a térség híreit, szóljon
hozzá az eseményekhez az újság
Facebook oldalán is!
lEgyEn AZ ISMERőSÜnK!
Veresegyházi Kistérség

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

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

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

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu
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GOOD DENT

éREttSégIZZEn
EStI tAgOZAtOn!

FOgOrVOSI mAgáNrENDElŐ
gyErmEK éS FElNŐTT FOgáSzAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

Ingyenes oktatás
• Általános iskolai bizonyítvánnyal
rendelkezők számára: 4 év
• Szakmunkás bizonyítvánnyal
rendelkezők számára: 3 év
tanítási napok: hétfő, kedd és minden
második szerda

hangulat

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

tanítási órák: 16:30 – 20:55-ig tartanak.

Tanulóbérletre, utazási kedvezményre,
kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére jogosító diákigazolvány!

Bővebb információ:
Tóth Terézia
Túriné Szabó Éva

A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával
korábbi iskolai bizonyítványait!

20/497-3590
20/356-3111

Beiratkozás: 2013. augusztus 22-től,
hétfőtől csütörtökig 14-20 óra között
pénteki napokon 10-16 óra között
2112 Veresegyház, Fő út 77-79.,
I. emelet 125. szoba

Várunk minden tanulni vágyó fiatalt,
felnőttet, aki a reá vonatkozó tankötelezettségi korhatárt betöltötte.

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Dr. Géczi Mária

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

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

A Kistérség honlapján tájékozódhatnak Olvasóink a
Cba heti akcióiról,
és a Fixoil benzinkút
aktuális árairól!
honlap: www.vkisterseg.hu.
ebook: www.kisterseg.eu

- KEZDŐ ÉS HALADÓ LOVAS OKTATÁS
(GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK)
- ANGOL ÉS WESTERN STÍLUS
- OSZTÁLYBAN LOVAGLÁS
- TEREPLOVAGLÁS
- LOVAS TÚRÁK
- MAGYAR LOVAS HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE

AZ ŐSZI SZÜNETBEN NAPKÖZIS TÁBOR
° lovaglás, kézműves foglalkozások, lóápolás, ebéddel
és uzsonnával!
“SZÉP KÁRTYÁT” elfogadunk!
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VErESEgyHáz (cSONKáS) HéTVEzér u. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
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

Visszatekintő

Dr Pásztor László polgármester elgondolkodtató ünnepi beszédet mondott

Kenyérszentelés az erdőkertesi községi parkban

Ünneplő közönség a kertesi parkszínpad előtt

Községi kitüntetések
átadása Erdőkertesen, elsőként Dániel
Kornélné kapta meg
az elismerést

Fúvószenekar az őrbottyáni
ünnepségen

Díszvendégek a
bottyáni színpadon, az új kenyér Városi megemlékezés és kitüntetések átadása a
megáldasakor Mézesvölgyi iskolában

AUGUSZTUS 29 - SZEPTEMBER 1-IG
Sertés párizsi
A kép illusztráció!

Őrbottyán városavató ünnepségének
résztvevői az ünnep
alkalmából kitüntetett hivatali dolgozókkal az előtérben

Csirkecomb
farrésszel*
lédig, előhűtött
A kép illusztráció!

* Ajánlatunk csak a
baromfi húspulttal
is rendelkező
üzleteinkben érvényes!

Vászonképre családi fotót, festményt!
AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT

VÁSZONKÉPET

artmarket.hu

A szadai csempegyár

m u n k at á r s a k at

+36 30 638 8087

keres!

A gyár 25 éve gyárt kerámiát. Negyven fős csapata nem futószalagon, hanem klasszikus kézi technológiával készít
kályhacsempéket.A szakma a legjobb hazai csempegyárként ismeri. Ez annak is köszönhető, hogy a kollegák jó része nemc s a k k e r e s e t i l e h e t ő s é g e t t a l á l t a m u n k á j á b a n , h a n e m é r d e k l i i s . N y i t o t t a f e j l e s z t é s e k r e , a z ú j d o n s á g o k r a . Te s z a z é r t , h o g y
a munkáját ne csak elvégezze, hanem megértse és folyamatosan javítsa . Hasonló szellemű munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe.

laboros

K e r á m i a g y á rt ó

TMK csoportvezető

Az ideális jelentkező középkorú és szilikátipari
ismeretekkel rendelkezik. A munkakör szakmai
előképzettség nélkül is betanulható, ha a jelölt 200 oldalnyi tananyagot 30 nap alatt képes
megtanulni és a készség szintjén alkalmazni.

Betanított munka többféle munkakörben. Jellemzően közepesen nehéz fizikai munkák.
Különös figyelmet, pontosságot és gondos munkavégzést igényelnek. Díjazásuk fontos pillére
az alacsony selejtarány. Eléréshez fizikai erőn
és kézügyességen kívül gondolkozni is kell.

Az ideális jelentkező 35-48 év közötti, tapasztalt, de még hosszan aktív. Tud csapatban is
dolgozni. Elfogadja, hogy a TMK elsődleges feladata a zavartalan termelés biztosítása. A munkaidő hibaelhárításkor a napi 8 órát meghaladhatja,
gép-meghibásodás hétvégén is bekövetkezhet.

Feladatai:
- Az üzemi masszák fizikai jellemzőinek méré		 se, a nyersgyártás ellenőrzése és dokumen		 tálása naponta
-		 Különféle kísérleti massza-és mázkeverékek
		 készítése, kiégetése és vizsgálata

Elvárások:
- Pontos, fegyelmezett munkavégzés
- Nyitottság a munkafeltételek és a saját
munkakörülmények folyamatos javítására.
- Csoportmunkára való alkalmasság,
közösségi szellem.

Amit elvárunk:
- készség és jártasság lakatos és fémmegmunká		 ló szakmákban;
- kreatív, problémamegoldó gondolkodás;
- pontos, fegyelmezett munkavégzés önállóan
		 és csoportban is;
- egyenes jellem, legalább közepes kommu
		 nikációs készség;
- alkalmas két három fő munkájának irányítására

Elvárások:
-		 Csak intelligens, alapos és pontos munkatárs
		 képes megfelelő színvonalon teljesíteni.
- Fegyelmezett, átgondolt, tempós munkavégzés
		 önállóan és csoportban is.
-		 Százalékszámítás jellegű feladatok gyors, ruti		 nos, hibátlan megoldása.
-		 A dokumentáláshoz felhasználói szintű számító		 gépes ismeretek.

HOMOKI ÉS TÁRSA
AUTÓSISKOLA
VERESEGYHÁZI IRODA:
VERESEGYHÁZ, KÖVES U. 14.
MŰVELŐDÉSI HÁZ
TEL.: 06-30-688-3828

TANFOLYAM
INDUL
SZEPT. 2-ÁN
HÉTFŐN
VERESEGYHÁZON
17-KOR

www.homokikft.hu
MOST MÉG A RÉGI
FELTÉTELEK
SZERINT
SZEREZHET
JOGSIT !

Előny: alapfokú számítógépkezelés, a napi termelési eredmények rögzítéséhez.

További információ: www.koltocsempe.hu

Amit kínálunk:
- versenyképes fizetés;
- minden megállapodás korrekt
		 betartása;
- kiszámíthatóság, biztonság;
- utazási költségtérítés.

ÜZEMANYAG AUSZTRIÁBÓL

Hű
Egyszeri 5000 Ft feletti
tankolás esetén vásárlóinkat névre szóló
törzsvásárlói kártyával
ajándékozzuk meg,
amely minden további
tankolásnál

Jelentkezni lehet e-mailen fényképes
önéletrajzzal: allas@koltocsempe.hu vagy
postai úton: 2111 Szada, Corvin u. 24.
További elérhetőség: Költő András,
20/9-523-928 / H-P:7:00 – 15:30

Erdőkertes, Fő u. 234.
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BIZTOS

Kerékpár szaküzlet
és szerviz
- Adás-vétel, beszámítás
- Bizományi értékesítés
- Kerékpárszállító kölcsönzés

www.dynamic-sport.hu

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

akár már 4990 Ft-tól

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

