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A hirdetés  felmutatójának

TAVASZI  AKCIÓ:

Veres-Metal Kft.
Vas és színesfémhulladék felvásárlás

Tavaszi nagytakarítás, rend-
csinálás, szemétszedés – a Föld 
Napja alkalmából minden tér-
ségi településen sor kerül rájuk 
ezekben a hetekben.  

Veresegyházon elsőként a hor-
gászegyesület tisztította meg a 
bázisául szolgáló Pamut-tó kör-
nyékét a szétdobált szeméttől, 
a veszélyes vagy elszáradt galy-
lyaktól, és a padokat is rendbe 
hozták. 

Később, április utolsó hétvégé-
jén hagyományosan a város ci-
vil szervezetei tisztították meg 
a várost. 

A településrendezési program 
továbbgyűrűzik a Kistérség 
minden településén:  május 11-
én  például Csomád lakosai szé-
pítik meg községüket. 

A hónap témája 
Igazi családbarát

 munkahely a Coop

Kistérségi oldal 
Képviselőink a térségben 

A hónap híre
Bölcsőde épül Szadán is

Civilek
Versenyeztek 

az elsősegélynyújtók



Visszatekintő

A hadjárat honvéd szereplői

A Hagyományőrző Népi Együttes tagjai a Tájházban 
a régi, falusi Húsvétot idézték fel az ünnepen

A Medveotthon és Állatkert legújabb 
kedvence, a borzkölyök, Patrik

Közös húsvéti készülődés, tojásfestés a Váci Mihály Művelődési Házban Szánhúzó kutyák versenye a Medveotthonban, március végén

Megemlékezés a  Tavaszi hadjárat eseményei-
ről április 6-án, a Petőfi téren, Veresegyházon 
a Katonai Hagyományőrző Egyesület huszár-
jaival

Híresség a Medveébresztő rendezvényen. Kuli Bálint igaz-
gató és Pásztor Béla polgármester úr mellett Ganxta Zolee

Medveébresztő a Medveotthon bocsaival

Mitsui Sen szobrászművész kiállításának megnyitója az Udvarház Galériá-
ban április 12-én, a művész 75. születésnapja alkalmából

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: 8-18ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
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Kistérségi oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária   
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 36 30 848 5870, 

+ 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.

A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátó
 Központ Nappali” Rád érünk 60+ Nyugdíjas Klub hírei és 

közeli eseményei

A Veresegyházi Kistérség Idősügyi Tanácsa 
április 8-án tartotta soros ülését, melyen a június 
30-án megrendezésre kerülő kistérségi „Idősek 
juniálisa” előkészületeit tárgyalta meg. 
A tanácsülésen meghívott vendégként  részt 
vettek a hajdúszoboszlói Hotel Hőforrás részé-
ről  Kovács Tamás Igazgató Úr, valamint Csire 
Sándor Értékesítési Igazgató. Második naprend-
ként idősbarát gyógyszállójukról beszéltek, el-
mondták, hogy lehetőség van náluk TB támo-
gatott vizsgálatokra, gyógyászati kezelésekre, 
amelyekhez elő-illetve utószezonban nagyon 
kedvezményes árakat is tudnak biztosítani.
Bővebb felvilágosítást településenként az Idős-
ügyi Tanács tagjai, valamint a nyugdíjas klubok 
vezetői tudnak nyújtani a gyógykezelésekről, 
üdülési lehetőségekről.
Ezt követően Pásztor Béla, a Kistérségi Tanács 
Elnöke, Veresegyház Polgármestere   és Bobál 
Imréné önkormányzati képviselő asszony be-
mutatták a vendégeknek a Kistérség központját, 
Veresegyházt. A polgármester úr mesélt a város 
fejlődéséről, és megmutatta a helyi nevezetes-
ségeket is: az új, és a még épülő lakónegyede-
ket, az ipari létesítményeket, a Medveotthont, a 

Mézesvölgyi Általános Iskolát, és ismertette a 
további fejlesztésre vonatkozó terveket is. 
A találkozó a délutáni órákban ért véget, és na-
gyon hasznosnak bizonyult, úgy a vendégeink, 
mint a tanács tagjai számára. 
Kívánom, hogy az itt ismertetett kedvezményes 
pihenési-gyógyulási lehetőséget minél többen 
igénybe tudják venni a Kistérség idősei, nyug-
díjasai közül.

Nagy Miklós - Az Idősügyi tanács elnöke

Először is sok szeretettel köszöntjük a 2014. év új 
belépőit - külön kiemelném Csomád egyetlen bá-
tor férfiját aki újonnan lépett be hozzánk. Örülünk 
neki és reméljük, nem menekül el a” háremből”

Ezenkívül nagy örömömre szolgált, hogy a ve-
resegyházi csoportunk is új tagokkal bővült. Nem 
csak a létszám, de a hangulat is emelkedik, az 
újonnan érkezők vidámságot is hoztak magukkal. 
Köszönöm nekik!

Igyekszünk hangulatos és élménydús programo-
kat összeállítani, a nyárra, ami mindenki számára 
elérhető lesz, és maradandó emlékeket tartogat 
majd.

A közeljövőben tervezett eseményeink

Május 8- án Erdőkertesen, a Fő út 51. szám alatti 
központunkban közös Anyák napi ünnepségünk 
lesz. 
Tervezünk még megfelelő létszámú jelentkező 
esetén lepkemúzeumi látogatást, vonatos kirán-
dulást Szokolyára, a fóti Németh Kálmán Emlék-
ház és a Gyermekközpont meglátogatását, és ké-
szülünk a kistérségi nyugdíjas klubokkal a nagy, 
közös Juniálisra.

Mindenkit nagy szeretettel várunk körünkbe!

A fotók segítségével szeretném bemutatni, ho-
gyan  éljük a „második gyermekkort”:  nemrég a 
Fővárosi Nagycirkuszban jártunk, ami mindenki 
számára felejthetetlen élmény volt.

Novák Róza
0670-370-7032

Váci, 1-es számú választókörzet:  
Harrach Péter Pál  (FIDESZ-KDNP)
 
Dunakeszi, 5-ös számú választókörzet:  
Dr. Tuzson Bence Balázs (FIDESZ-KDNP)

 

Gödöllői, 6-os számú választókörzet: 
Vécsey László József  (FIDESZ-KDNP)

A hónap híre

Kirándulás a Medveotthonba

Kikapcsolódás a cirkuszban

Az Idősügyi Tanács hírei

Parlamenti képviselőink a Kistérségben
Az április 6-án megtartott országgyűlési választások Kistérségünkben is a FIDESZ – KDNP jelöl-
tek győzelmével zárultak. A következő négy évben a térségi településeken élőket képviselik majd: 
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Gazdaság

 Együttműködési megállapodást 
kötött a Szent István Egyetem 
és a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara 

 
A Szent István Egyetem (SZIE) és a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közötti 
együttműködési megállapodást írt alá ápri-
lis 2-án, Gödöllőn dr. Tőzsér János rektor és 
Győrffy Balázs elnök. 
Az együttműködés keretében a kamara támo-
gatja, hogy a SZIE a Kárpát-medencei magyar 
oktatási és gazdasági tér olyan nemzetközi súlyú 
tudásközpontjává váljon, amelyben egyedülálló 
módon helyet kap a teljes élelmiszergazdaság és 
vidékfejlesztés, beleértve a hagyományos mező-
gazdaság-tudományt és technológiát, a kertésze-
tet, az élelmiszeripart, az állatorvos-tudományt, 
az élelmiszerbiztonságot, az agrárgazdaságtant, 
a vízgazdálkodást, a mezőgazdasági- és élel-
miszeripari gépészetet, a mezőgazdasági alapú 
megújuló energiagazdálkodást, a környezet- és 
tájgazdálkodást, valamint az agrárágazati épí-
tészetet is. Az egyetemet a megcélzott szerepre 

alkalmassá teszi a központi fekvése, kivételesen 
kedvező logisztikai helyzete, jelentős hagyomá-
nyai, értékes infrastruktúrája és erős vidéki be-
ágyazottsága. 

Az egyetem lehetőséget kínál a NAK szakembe-
reinek az oktatásban, kutatásban és szakmai ren-
dezvényeken való részvételre, tanácskozásokkal 
járul hozzá a kamara által kezelt stratégiai terüle-
tek társadalmasításához, szakmai háttértámoga-
tást nyújt a nemzetstratégiai programok kamarát 
érintő koncepcióinak és programjainak kidolgo-
zásához és megvalósításához. 
A „Vidék egyetemeként” számon tartott, hét 
karú, hat magyarországi városban működő, Csík-
szeredában és Beregszászon is oktató intézmény-
re a kamara kiemelt stratégiai partnerként számít 
munkájában, különös tekintettel a hazai és a 
határon túli magyarlakta területekre vonatkozó 
felnőttképzési és szaktanácsadási feladatainak 
megvalósítására. 
Az együttműködési megállapodás aláírói az ese-
ményen hangsúlyozták, hogy az egyetem a kül-
honi magyarok oktatásában szerzett több évtize-
des gyakorlatának felhasználásával támogatja a 
kamarát a határon túli magyarlakta területeken 
történő kapcsolatépítésben. A SZIE ennek érde-

kében felajánlja belföldi és határon túli humán és 
infrastrukturális erőforrásait a magyar agrárszak-
emberekkel való folyamatos szakmai párbeszéd 
elősegítésére. 

Dr. Tőzsér János kiemelte, hogy az egyetem cél-
jainak megvalósításához kormányzati és szakmai 
partnerek segítségére is szükség van. Győrffy 
Balázs kifejtette, hogy közös pályázatok készí-
tésével igyekeznek forrást szerezni a megállapo-
dásban szereplő feladatok elvégzéséhez.

A hónap híre

Magyar  
paradicsom, 
hazai eper…

Alig vagyunk túl a Húsvé-
ton, máris közeledik május 
első hétvégéjén az Anyák 
Napja és a hónap végén a Gyermeknap – két 
olyan fontos családi ünnep, amelyről feltétlenül 
meg kell emlékeznünk egy kis odafigyeléssel, 
szeretettel, apró ajándékkal.
A CBA térségi üzleteiben mindkét alkalomra talá-
lunk majd valami kedves figyelmességet, aprósá-
got: az édesanyáknak cserepes virágok, desszer-
tek, finom italkülönlegességek, a gyerekeknek 
rengeteg féle csokoládé, játékfigurák, kerti játé-
kok tehetik szebbé az alkalmakat.
A tavasz beköszöntével egyre több beszállító 
cég kezdte el a grillkolbászok, húskészítmények 
gyártását – ezek veszik át az őszi-téli szezonban 
közkedvelt disznótoros áruk helyét -, melyek már 
egyre nagyobb választékban megtalálhatók így 
a CBA üzletekben. És ha már grillezés és ker-
ti party, a többi hozzávalóért sem kell máshová 
utaznunk: bográcsok, grillgyújtók, faszén, nyárs, 
és egyéb kerti főzési eszközök is rendelkezésünk-
re állnak az üzletekben. 

Az enyhe időjárás hatásait megérezték a ma-
gyar primőr zöldségek, egyre jobban fejlődnek, 
és így több is van belőlük, sőt, az áruk is egyre 
kedvezőbben alakul.  A CBA boltokban kapható 
paradicsom, hagyma, paprika, saláta, uborka, új-
burgonya csaknem mindegyike hazai termelőtől 
származik már, és a friss, érett magyar eper is át-
veszi lassan az olcsóbb, de kevésbé jó ízű import 
gyümölcs helyét a polcon. 
Még nincs késő ahhoz sem, hogy valaki elhatá-
rozza: az idén a saját kertjében termeli meg, amire 
a családnak szüksége van. Ezt az ötletet is segít 
megvalósítani a CBA, ahol a kerti eszközökön túl 
virágföldek, vetőmagok, és a díszkertekhez rózsa-
tövek és virághagymák is várják még a kertész-
kedőket.
Az április 28-tól május 11-ig tartó időszakban 

figyelemre méltó akciókat is hirdet a Veres és a 
Szada Center! A kristálycukor kilónként kevesebb 
mint 200 forintba, az UHT tej literenként 169 fo-
rintba, a friss csontos tarja kilogrammonként 999 
forintba kerül. Találhatunk hazai trappista sajtot 
1190 forintos kilónkénti áron, és a hazai primőr 
paradicsom kilója 459 forint, a még különleges-
ségnek számító újburgonya kilónként 399 forint.
Az említetteken kívül még számos egyéb termé-
ket kínálnak rendkívül kedvező áron, érdemes te-
hát alaposan körülnézni a két Centerben. 
Sokan érdeklődnek az iránt, vajon mikor kezdő-
dik meg Veresegyházon, a régi betonüzem helyén 
az új, minden eddiginél nagyobb CBA üzletház 
építése. Nos, mint megtudtuk, hamarosan meg-
épül itt az út és a körforgalom, ezt követően pe-
dig elkezdődhet az áruház kivitelezése is. Az új 
üzletházban számos üzlet várja majd bérlőit, és a 
vele szemben lévő, mostani Veres Center épülete 
is bérbe adandó lesz az új létesítmény elkészültét 
követően. Akiket érdekel bérleti lehetőség vala-
melyik üzletben, már most is tájékozódhatnak, 
illetve foglalhatnak számukra megfelelő helyet. 

Ünnepi nyitva tartás a térségi CBA üzletek-
ben:
Május elsején minden bolt zárva 
Május 2-án minden bolt a szombati nyitva 
tartási rend szerint üzemel.  

Tudakozódjunk 
a 11800-án!

 
A 2013 novemberében egyetemes elektronikus 
hírközlési szolgáltatáselemek nyújtására kiírt 
pályázat lezárásaként a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (NMHH) az egész ország 
területére kiterjedően az Invitelt bízta meg az 
országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtá-
sával. A Hatóság döntésében a szolgáltató által 
biztosított magasabb fokú minőségi paraméte-
rek, valamint a vállalt és kedvezőbbnek ítélt 
díjazás játszottak meghatározó szerepet.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a szabályozó 
hatóság az Invitelt választotta az országos bel-
földi tudakozó szolgáltatás megvalósításához” 
– mondta el az NMHH döntése kapcsán David 
McGowan, az Invitel vezérigazgatója. „Az In-
vitel felkészült arra, hogy Magyarország teljes 
területéről fogadja, és kiemelkedő színvonalon 
szolgálja ki a beérkező hívásokat, információ 
igényeket“ – tette hozzá.

Az Európai Uniós egységesítési törekvéseknek 
megfelelően az NMHH korábbi rendeletében 
határozott az új telefonos tudakozó számok be-
vezetéséről. A kiemelten fontos, ezért az egye-
temes elektronikus hírközlési szolgáltatásele-
mek részét képező országos belföldi tudakozó 
szolgáltatás számára a Hatóság a 11800-ás te-
lefonszámot jelölte ki, mely 2014 nyarától áll 
valamennyi vezetékes- és mobiltelefon előfize-
tő rendelkezésére.

A hónap híre

Az ünnepélyes aláírás

Minden, ami a kerti sütésfőzéshez szükséges lehet



Az elmúlt években számos állami intézkedés szü-
letett annak érdekében, hogy a nők munkaerő-pi-
aci szerepvállalása fokozottabb legyen. Ezek közé 
tartozik a munkahelyvédelmi akcióterv, a gyed-
extra bevezetése, vagy a Munka Törvényköny-
vében foglalt, a kisgyermek melletti részmunka-
idős visszatérési lehetőség. A bölcsődei, óvodai 
férőhely-bővítés, a családi napközikre vonatkozó 
szabályozás lefektetése is a munka melletti meg-
bízható gyermek-elhelyezés irányába hat. A 22 
éve egyedülállóan kimagasló 54% feletti női fog-
lalkoztatási arány, és főleg ennek az elmúlt egy 
évben tapasztalható erőteljes (2,4 százalékpontos) 
növekedése igazolja a változtatások helyességét, 
és a társadalmi igényt a kisgyermekes szülők 
helyzetének megkönnyítésére.

A program keretében 49 fő vett részt sikeresen 
képzésekben, amelyek azokat a kompetenciákat  
fejlesztették, melyek a sikeres munkavállaláshoz 
elengedhetetlenül szükségesek. Figyelmet fordí-
tottak így az önismeret, önértékelés, kommuniká-
ció, időgazdálkodás, munka és magánélet össze-
egyeztetésére is az új szakismeretek elsajátítása 
mellett. 28-an jutottak munkához ebben az idő-
szakban, közülük 23-an már legalább 6 hónapot 
el is töltöttek új munkahelyükön.

 A projektből 16 fő bértámogatására volt lehető-
ség, akik az együttműködő konzorciumi partne-
reknél helyezkedtek el támogatott foglalkoztatás-
ban (GAK Nonprofit Kft.: 5 fő, Művészetek Háza 
Gödöllő: 3 fő, Gödöllő COOP Zrt.: 6 fő, Gödöllői 
Királyi Kastély: 2 fő).” – mondta el Csapó Beatrix 
a GAK Nonprofit Kft. programvezetője a Gödöl-

lői, illetve az Aszódi Kistérségben uniós támoga-
tással lezajlott projektről. 

Rugalmas munkaidő és babakuckó

Nem csak a képzési programmal, hanem gyakor-
lati intézkedésekkel is szerettük volna segíteni a 
kisgyermekes anyukák visszailleszkedését, ezért 
munkaidejük kialakításánál figyelembe vesszük a 
reggeli óvodai, iskolai elfoglaltságot, és boltháló-
zat szinten biztosítjuk rugalmasan a munkakezdés 
időpontját”. – fűzte hozzá Dr. Dúl Udóné a Gö-
döllői COOP Zrt. vezérigazgatója. Az üzletháló-
zatban dolgozó nők aránya 90 %, így érthető, ha 
ezen a munkahelyen különösen érzékenyek erre a 
problémára. 

A társaság 9 kisgyermekes anyukája vett részt a 
projektben – ennyien kívántak bekapcsolódni, 
holott többen is megtehették volna - melynek ke-
retében például kereskedelmi továbbképzésen is 
részt vettek, és közülük 6-an már vissza is tértek 
gyes-ről a mindennapi munkába. A cég nemcsak 
az elméleti felkészítéssel és a munkaidő rugal-
massá tételével segíti az itt dolgozó anyukákat: a 
vállalat központjában babakuckót is kialakítottak, 
és rendszeresen szerveznek kismama találkozókat 
is a gyes-en, gyed-en lévő dolgozóknak, annak ér-
dekében, hogy ne szakadjanak el munkatársaiktól 
ebben az időszakban sem.
A családbarát munkahely saját maga is profitálhat 
a kisgyermekes szülők alkalmazásából: jó példa 
erre a Művészetek Házában támogatott foglalkoz-
tatottként elhelyezkedett ügyfélszolgálati asszisz-
tens, aki kisgyermekes szülőként az intézmény 

gyermekprogramjainak megvalósításában egyé-
ni érintettsége és személyes ambíciói kapcsán 
koordinálja sikeresen a szervezést, asszisztensi 
munkája mellett”. – mondta el Kovács Balázs a 
Művészetek Háza Gödöllő ügyvezető igazgatója. 

A projekt másik elemeként a GAK Nonprofit 
Közhasznú Kft. a munkaadók számára ingyenes 
esélyegyenlőségi érzékenyítő tréningek és ta-
nácsadás megtartását vállalta, hogy minél több 
kisgyermekes szülő kapjon lehetőséget a későb-
biekben is a munkahelyre való visszatérésre. Az 
esélyegyenlőségi tréning elősegíti a családbarát 
munkahelyi kultúra elterjedését és a hátrányos 
helyzetű munkavállalók (kisgyermekesek, meg-
változott munkaképességűek, 50+ álláskeresők, 
tartós munkanélküliek) iránti negatív előítéletek 
csökkentését. A program során 10 munkaadó part-
nernek nyújtottak esélyegyenlőségi szolgáltatásokat. 

Praktikus segítség: gyermekfelügyelet

A program harmadik összetevője egy komplex 
gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése és működ-
tetése volt a Palánta Családi Napközi és Játszóház 
megnyitásával a gödöllői Szilhát utcában, amely 
a gyermekek felügyelete mellett közösségi teret 
is nyújt kamaszok és felnőttek számára. A családi 
napközi munkatársai a projektben dajka képzés-
ben résztvevők közül kerültek ki. A szolgáltatást 
igénybe vehetik magánszemélyek, valamint cé-
gek, intézmények is vásárolhatnak helyet saját 
munkavállalóik számára. Hiánypótló szolgáltatást 
kínálnak a Palánta Családi Napközi és Játszóház 
nyári gyermektáborai, a gyermekek biztonságos 
elhelyezésével és színvonalas programokkal. A 
gyermekfelügyeleti rendszer részét képezi még a 
házi gyermekfelügyeleti szolgáltatás, a munka és 
a családi élet összeegyeztetése során adódó olyan 
élethelyzetekre, amikor ez a szolgáltatás jelenti az 
egyetlen megoldást.

Nem rövid távra szól

A Kistérség Újság kérdésére, hogy a program-
ban részt vett munkavállalók sorsának alakulását 
követik-e majd a jövőben, Csapó Beatrix prog-
ramvezető határozott igennel felelt, hiszen ez a 
pályázat tartalma szerint is fontos tevékenység. 
Mint elmondta, 5 évig követik majd a program 
megvalósulását, a résztvevő 49 fő mindegyikét 
felkeresik évi egy alkalommal. A családbarát 
munkaköröket hosszú távra alakították ki a cégek, 
nem csupán a program idejére szólnak, és remél-
hetőleg a számuk is növekszik majd.

A GAK Társadalmi Diverzitás Program hosz-
szú távú célja a munkaerő-piaci  szempontból 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esély-
egyenlőségének megteremtése, és munkaerő-
piaci integrációja, valamint a foglalkoztatási 
helyzet javítása a térségben, hatékony eszkö-
zök, szolgáltatások alkalmazásával.

Ennek érdekében munkaerő-piaci reinteg– 
rációs projekteket valósítanak meg, valamint 
ellátják a Gödöllői Kistérség Foglalkoztatási 
Paktum menedzsment feladatait.

5

A hónap témája

A gödöllői kastély is családbarát munkahely

Munka, család, egyensúly!

Kiemelten a kisgyermekes nők munkába állási nehézségeire kínált megoldási model-
leket az elmúlt két évben a GAK Nonprofit Kft. Munka-Család Egyensúly Programja, 
melynek keretében a szervezet és konzorciumi partnerei - a Gödöllői Királyi Kastély, a 
Művészetek Háza Gödöllő és a Gödöllő COOP Zrt. - összesen 49 szülő visszailleszkedé-
sének segítését vállalta a munka frontjára.
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Kultúra

Bölcsőde épül Szadán!

ÉPÜL A MESEKUCKÓ!

 Szadán márciusban kezdődött a Mesekuckó 
Bölcsőde építése:  a gyermekek 2015 januárjá-
ban vehetik birtokba a kétcsoportos, 24 férőhe-
lyes új bölcsőde épületet.
 A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával az Új Széchenyi terv keretében 
valósul meg.

 A teljes beruházás összesen 166 103 982 Ft-
ból jön létre, ennek 90%-a, 149 493 584 Ft 
vissza nem térítendő támogatás. A Mesekuckó 
Bölcsőde Szada Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 
16 610 398 Ft önrészt és az építkezés helyszí-
néül szolgáló telket kell biztosítania a bölcsőde 
létrehozásához.
 A Mesekuckó Bölcsőde Szada Nonprofit Köz-
hasznú Kft. 2012. január 9-én nyújtotta be a 
KMOP keretében kiírt „Mesekuckó Bölcsőde 
létrehozása Szada községben” című, KMOP-
4.5.2-11-2012-0029 azonosítószámú pályáza-
tot, amely 2012 év végén kapta meg a támo-
gatást.

 2013 év folyamán megtörtént a teljes körű 
tervezési dokumentáció összeállítása, a szak-
hatósági egyeztetés és a hatósági építészeti en-
gedélyeztetés.

 A projekt keretében az új bölcsőde épület ki-
alakításán túl a külső udvar és játszótér fejlesz-
tésére, valamint a teljes felszerelésre is lehető-
ség nyílik.

Május 6-ig megtekinthető (egy héttel meghosz-
szabbítottuk!)
A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és 
Gimnázium diákjainak munkáiból készült kiállítás 

Május 10. (szombat) 18.00
SZÉP MAGYAR KÖNYV 
Magyar Könyvillusztráció a XX. sz. elején – ki-
állítás az Előadó gyűjteményéből Csontó Sándor 
művelődéstörténész előadása a Könyv Napja és a 
Gödöllői művésztelep kapcsán. A kiállítást meg-
nyitja: dr. Pásztor László polgármester. Közremű-
ködik a Kertesi Kamarakórus. A belépés díjtalan!

Május 11. (vasárnap)
Gombaismereti túra – gombaszakértő vezetésé-
vel. Tájékoztató plakátokon! A belépés díjtalan!

Május 13. (kedd) 14.oo-18.oo
VÉRADÁS! - A belépés díjtalan!

Május 17. (szombat)
Közbiztonsági nap  (autók, motorok, tűzoltó-be-
mutató stb.) a Szent István téren. A belépés díjtalan!

Május 24. (szombat) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Túra a Cserhátban (részletesen alább és palátokon!) 

Május 25 (vasárnap)  6.00-19.00
A FALUHÁZBAN (IS) EURÓPAI PARLA-
MENTI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS

Május 31. (szombat)  9.00-12.00
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Stand-díj: 500.-Ft (előzetes bejelentkezés: május 
10-ig!) A belépés díjtalan!

Május 31. (szombat) 15.00
ULTI-KLUB

JÚNIUSI ELŐZETES:

június 6. (péntek) 18.00 óra
Bevezetés a neuromuzikológia alapjaiba 
Nyelv – Agy – Zene,   IV. rész -Előadó: Papp Ist-
ván. A belépés díjtalan!

TÁBORI ELŐZETES:

KulTúra TÁBOR június 16-17.
Programterv: hétfő: Pilisborosjenő, „Egri vár”-tú-
ra, és a Pesti Vigadó – hajózás a Dunán
Kedd: Füvészkert, Nemzeti Múzeum, Pál utcai 
fiúk grundja, -hajózás a Dunán
Szerda: Vácrátóti arborétum és a Váci Ártéri Tan-
ösvény;
Csütörtök: Séta a Veresegyházi-tavak körül a tan-
ösvényeken
Péntek: Margita-túra - táborzáró

Részvételi díj: 9.000.-Ft/fő
A díj helyközi- és helyi menetdíjat, túra- és foglal-
kozásvezetést, továbbá belépődíjakat tartalmaz. 
Étkezés nincs benne! A jelentkezés határideje: június 5.

HONISMERETI, TERMÉSZETISMERETI 
ÉS TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOR
2014. június 23-27-ig 
Az Aggteleki Nemzeti Park területén, a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA) támogatásával 
Részvételi díj: 17.000.-Ft/ fő (10-18 éves gyerme-
kek számára)
A JELENTKEZÉSKOR A SZÁLLÁS lefoglalása 
miatt  5.000.- Ft ELŐLEGET KELL BEFIZETNI!

NÉPTÁNC- és KÉZMŰVES TÁBOR   
2014. július 14-18-ig
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.

SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR  július 14-18-ig
Szakmai vezető KOVÁCS ÉVA
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.

KÉZMŰVES, PATCHWORK    (TEXTIL)   
TÁBOR   (felnőtt!)
2014. augusztus 21-23.
 Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést tartal-
maz. Tervezett program: textilfestési technikák, 
nyári táska varrása,  takaró/terítő készítése, ráté-
tes párna varrása. Jelentkezni lehet a Faluházban 
június 20-ig

Felhívás!

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOL-
GÁLTATÁST  szervez, elsősorban a saját ren-
dezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülők-
nek megkönnyítsük a programjaink látogatását. 
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk 
a feladatról.

***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul a 
Faluházban Kis Szidónia gombaszakértő veze-
tésével. Elméleti foglalkozások tavasszal és ősz-
szel 6-6 alkalommal, csütörtökön 18.o-20.oo-ig. 
Terepgyakorlat tavasszal és ősszel 6-6 alkalom-
mal, előzetesen egyeztetett hétvégi időpontokban, 
telekocsikkal, költségmegosztással. A tanfolyam 
minimum 10 fő részvételével indul.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tar-
talmazza).
Amennyiben a megfelelő létszám nem lesz meg a 
tavaszi induláshoz, a tanfolyam ősszel indul.

A hónap híre Erdőkertesi Faluház és Könyvtár  májusi programok



Bizony, ilyen esetekben sokszor még az sem ké-
pes cselekedni, aki egyébként tudja, hogyan kell 
egy sebet bekötözni, hogyan kell szívmasszázst 
alkalmazni, hiszen nincs meg a kellő rutinja, 
magabiztossága. A Magyar Vöröskereszt –éppen 
ezért – nem csak szervezi és támogatja az első-
segélynyújtó tanfolyamok szervezését az isko-
lákban vagy felnőtt önkéntesek csoportjaiban, 
hanem az évi rendszeres megmérettetés révén 
hozzájárul ahhoz is, hogy a tanultakat a gyakor-
latban is kipróbálhassák – szerencsére nem valós, 
hanem szinte tökéletesen szimulált szituációban.

1971 óta versenyben

2014. április 26-án a gödöllői Királyi Kastély  
Erzsébet-kertjében verseny keretében mérték ösz-
sze elsősegélynyújtó ismereteiket a pest megyei 
területi fordulók legjobbjai. A verseny ugyanak-
kor nem ér véget a megyei vetélkedővel, a korosz-
tályonként legmagasabb pontokat elérő csapatok 
az országos versenyen, 2014. május 17-én mutat-
kozhatnak be Nyíregyházán.  A hazai legnagyobb 
humanitárius szervezet 1971 óta szervezi meg fel-
menő rendszerű elsősegélynyújtó versenyét.

„…Elsősorban élményeket szeretnénk adni azok-
nak a gyerekeknek és többnyire fiatal felnőttek-
nek, akik elindulnak a versenyen. Azt szeretnénk, 
ha nagyon jól éreznék magukat, miközben izgal-
mas kihívásokkal és mindennapokban is előfor-
duló baleseti szituációkkal találkoznak. Csak így 
remélhető, hogy az általunk elért fiatalok a jövő 
egészségtudatosabb és segítőkészebb társadal-
mának építőköveivé váljanak.  A gödöllői Királyi 
Kastélyban minden feltétel adva volt ahhoz, hogy 
tartalmi és módszertani tekintetben egyaránt ki-
váló megyei döntőt szervezhessünk nem csak a 
csapatok, hanem remélhetőleg a nézők örömére 
is.” – nyilatkozza Kovács Dávid a Magyar Vörös-
kereszt ifjúsági szakmai vezetője.

A  43. Pest Megyei Elsősegélynyújtó versenyen 
három – gyermek, ifjúsági – felnőtt – korcso-
portban  11 csapat vett részt, köztük ez évben 
először határon túli településekről is érkeztek a 
Gödöllői Testvérvárosok Egyesületének meghí-
vására. Az esemény díszvendége volt Zenta vá-
ros polgármestere, Czeglédi József és a település 
delegációja,  és természetesen versenyző csapat 
is érkezett Zentáról, ahogyan Dunaszerdahelyről, 
Nagyváradról, Somorjáról és a szintén felvidéki 
Ekecsről is üdvözölhettek elsősegélynyújtókat a 
versenyen.
A mintegy száz versenyző részvételét, a csapatok 
mozgatását, a helyszínek koordinálását, legalább 
ugyanilyen számú önkéntes segítette, főként a 
gödöllői középiskolai tanulók köréből. A vendég-
látókat a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gim-
názium csapata képviselte a vetélkedőn. 
 

Szörnyű sebek, élethű helyszínek

A rendezvényen több gyakorlati állomáson, való-
sághű szituációkban adtak számot a versenyzők, a 
korábban megrendezett területi fordulók legráter-
mettebbjei. A kárhelyek kialakítása és megvalósí-
tása során olyan realisztikus élményben lehetett 
része a résztvevőknek és a rendezvényre látogató 

közönségnek, mintha egy valós veszélyhelyzetbe 
csöppennének. 

Az egyik állomáson részeg sofőr gázolt el kerék-
párost, és a járműben is többen megsérültek: igazi 
tömegszerencsétlenségben találták itt magukat a 
csapatok, ahol egy pillanat alatt el kellett dönteni-
ük, melyik sérült van a legsúlyosabb állapotban, 
kinél kezdjék az akár életmentő beavatkozást.   
Egy másik helyszínen öntudatlan, drogos fiatalok 
hevertek, és még egy gazdátlan pár cipő is próbá-
ra tette a versenyzők éberségét, hiszen a nyilván-
valóan hiányzó embert is fel kellett kutatniuk… 
Lovasbaleset, vagánykodás, jajveszékelő sérült, 
csillapíthatatlan artériás vérzés, karból kiálló fa-
darab, ájult, kommunikálásra képtelen ember, ré-
szegen ordibáló, ellenkező sérült … csupa élethű-
en megrendezett, kiváló, felkészült szereplőkkel 
és rengeteg művérrel megspékelt, a mindenna-
pokban is elképzelhető baleset szemtanúi lehet-
tünk ezen a napon. 

Ha egy laikus elsősegélynyújtónak lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy megtapasztalja milyen a 
súlyos sérült látványa és viselkedése, akkor valós 
helyzetben az áldozat reakcióit helyesen értel-
mezve képessé válik hatékony és megfelelő módú 
elsősegélynyújtásra. – magyarázta a látottakat 
Megyesi Judit szervező. -  A módszer alkalmazása 
során a realisztikusan ábrázolt sérüléseken kívül 
az áldozat viselkedését, ellátásra való reakcióját, 
és a baleseti helyszín valamennyi jellegzetességét 
egyaránt bemutattuk. A módszer célja a baleseti 
helyzetből adódó sérülések, viselkedési formák és 
a helyes beavatkozási protokoll preventív szem-
léltetése.

Jellemző, hogy mivel a helyszíneken tapasztaltak 
valóban megviselték a versenyzőket lelkileg, a 
gyerekek és a fiatalok kedvéért a balesetet szimu-
láló állomások között úgynevezett lazító, játszó 
helyeket is kialakítottak, ahol kis pihenőt tarthat-
tak az elsősegélynyújtók, akik a verseny során 
végig a helyzetek komolyságához méltóan látták 
el a feladatokat. Az egyik ilyen pihentető állomás 
a tűzoltók standja volt, ahol a tűzoltókocsival is 
megismerkedhettek.

A rendezvényen nemcsak vetélkedni, hanem ta-
nulni is lehetett. Az egyes állomásokon ugyanis 
valódi szakemberek, főként mentősök értékelték 
a csapatok teljesítményét, a feladatmegoldást 
követően azonnal, személyesen elmondva, mit 
csináltak jól, és hol, miben követtek el hibát.  A 
motoros balesetnél az egyik elsősegélynyújtó fi-
atal például mesterséges lélegeztetéssel kezdte az 
újraélesztést, ám a zsűriző szakértőtől megtudta, 
hogy ez az eljárás nem helyes: harminc szívmasz-
százst követően kell csak elkezdeni a lélegeztetést 
a hazai, illetve az európai protokoll szerint. Ter-
mészetesen a résztvevők többsége jól alkalmazta 
az újraélesztési technikákat…  

Összefogott a város

A 43. Pest Megyei Elsősegélynyújtó Verseny 
védnökségét dr. Gémesi György Gödöllő Város 
Polgármestere, és Gönczi Tibor a gödöllői Király 
Kastély ügyvezető igazgatója vállalta el. A ver-

seny lebonyolításában és a résztvevők ellátásában 
számos helyi cég közreműködött támogatóként. 
Az ebédet a Malackert Vendéglő szolgáltatta, 
az enni-innivalókat biztosították még a Gödöl-
lő Coop Zrt. és a Monarchia Rétesház, a Karcsi 
Zöldséges, valamint a Tesco. Ajándéktárgyakat 
ajánlott fel a Gödöllői Polgármesteri Hivatal. A 
helyszínt a Gödöllői Királyi Kastély biztosította, 
a szervezésben részt vett a Gödöllői Testvérvárosi 
Egyesület, a Hilltop Farm, az Airport Gödöllő, és 
az Erzsébet Hotel. 

( Folytatás a 11. oldalon)
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Egészség

Ön tudna segíteni?
Versenyeztek az elsősegélynyújtók legjobbjai

Elgondolkodott már, kedves Olvasó, mit tenne, ha egyszer életében olyan helyzetbe keveredne, 
amikor mások élete múlik az Ön rátermettségén, határozottságán, tudásán? Ha elsőként ér egy 
baleset helyszínére, vagy a szeme láttára lesz rosszul valaki az utcán? 

Fűben, fában az orvosság!

A korábbi cikkben leírtam a Ganoderma im-
munrendszerre gyakorolt pozitív tapasztala-
tait, de 5000 év tudását nem lehet két sorban 
leírni.
Mivel a Ganoderma egyszerűen tudja létrehoz-
ni bennünk a változást, nem mindenki számára 
hiteles , mert a világ szereti a túl bonyolult és 
drága dolgokat, mert az biztosan hat.
Pedig, a nagy dolgok mindig egyszerűek,mint 
pl a Rubik kocka is  zseniális,de a működése 
mégis egyszerű.

A Ganoderma mellett még egy nagyszerű 
gomba tud nekünk segíteni, ez pedig a Her-
nyógomba, más néven Cordyseps.

Tibetben  Himalája hegyeiben nomád körül-
mények között gyűjtik be ezeket a gombákat.
Nem csak a betegségek esetén alkalmazzák 
őket, hanem az élsportolók is mivel segíti a 
véren keresztül eljuttatni a sejtekhez az éltető 
oxigént amitől a szervezetünk hihetetlen meny-
nyiségű többlet energia  felvételére lesz képes.
Az egészséges sejtek oxigént használnak fel, a 
rákos sejtek cukrot égetnek el.
Ezért van az, hogy  ha egy sejt  oxigén ellátott-
sága 35 %-ra csökken, akkor az elrákosodik.
Ezért a felfedezéséért kapott Nobel díjat  
Dr.Otto Warburg 1931-ben, de valójában ki 
tud róla a hétköznapokban?
Most már Önök is.Csak, hogy most már 2014-
et írunk.
Tehát ébresztő, mert itt van ez a tudás amivel 
élni tudunk.

Bővebb információ erről a  
www.coffe.dxn.hu/blog oldalon található.

Mindenkinek jó egészséget kívánok.

Balázs Miklós
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Kultúra
A GöDöLLŐI mOZI mÁJUSI műSORA

1. hét   május  1 - 7

13.30       csak 1 – 4 ig
RIO 2 -3D  
 szinkronizált amerikai animációs film 102 perc, 
Korhatár: kn
 
18.30
A CSAJOK BOSSZÚJA
 szinkronizált amerikai vígjáték   108 perc, Fsz: 
Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, korhatár: 16

15.45, 20.30
A CSODÁLATOS PÓKEMBER 2. - 3D
szinkronizált amerikai akció-kaland  142 perc
Fsz: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
Korhatár: 12
 

 2. hét    május 8 – 14

14.15 
AMAZÓNIA - szinkronizált francia-brazil do-
kumentumfilm 83 perc, Korhatár: 6

16.15         
VISSZATÉRÉS ÓZ BIRODALMÁBA 3D   
szinkronizált amerikai animációs film 88 perc
Előzetes korhatár: 6
 
18.00
ISTEN FIA  - szinkronizált amerikai filmdráma  
138 perc, Fsz: Diogo Morgado, Amber Rose 
Revah, Korhatár: 12 

20.30
A CSODÁLATOS PÓKEMBER 2. - 3D
szinkronizált amerikai akció-kaland  142 perc
Fsz: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
Korhatár: 12

3. hét  Filmfesztivál!!!!!!!!!   
A helyár egész héten 700.-!

15-én
16.30
A MOGYORÓ-MELÓ 3D - szinkronizált kana-
dai-amerikai animációs film 90 perc, korhatár: 6

18.30
NON-STOP - szinkronizált amerika-francia ak-
ció-thriller 106 perc, Fsz: Julianne Moore, Liam 
Neeson, korhatár: 16

20.15
3 NAP A HALÁLIG - szinkronizált amerika 
akciófilm 117 perc, Fsz: Kevin Costner, Hailee 
Steinfeld, korhatár: 16

16-án
16.00
A LEGO KALAND 3D - szinkronizált ameri-
kai-ausztrál animációs film 100 perc, Korhatár: 6

18.00
TRANSZCENDENS
szinkronizált amerikai-angol sci-fi akció 119 perc
Fsz: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Free-
man , Korhatár: 16

20.30     
A BEAVATOTT - szinkronizált amerikai akció-
kaland film 139 perc, Fsz: Shailene Woodley, 
Theo James, Kate Winslet, Korhatár: 16

17-én
13.45  
JÉGVARÁZS 3D - szinkronizált amerikai 3D-s 
animációs film  102 perc, Korhatár: 6

16.00  
RIO 2 3D - szinkronizált amerikai animációs 
film 102 perc, Korhatár: kn

18.00
MEGDÖNTENI HAJNAL TÍMEÁT
magyar vígjáték  100 perc, Fsz Simon Kornél, 
Osvárt Andrea, Szabó Simon, Korhatár: 16

20.00
A WALL STREET FARKASA - szinkronizált, 
, amerikai életrajzi film  179 perc, Fsz: Leonardo 
DiCaprio, Joanh Hill, Matthew McConaughey
Korhatár: 16

18-án

13.45
MR. PEABODY ÉS SHERMAN KALAND-
JAI -3D, szinkronizált amerikai animációs film 
92 perc, Korhatár: 6

16.00
RIO 2 - 3D  - szinkronizált amerikai animációs 
film 102 perc, Korhatár:kn

18.00
MIELŐTT MEGHALTAM - feliratos ameri-
kai film 117 perc, Fsz: Matthew McConaughey, 
Jennifer Garner, Korhatár: 16

20.00
NOÉ 3D - szinkronizált amerikai fantasy-kaland 
Fsz: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony 
Hopkins, Előzetes korhatár: 12

19-én

16.00
NÁZÁRETI MÁRIA - feliratos német-olasz 
életrajzi film 110 perc, Fsz: Alissa Jung, Andreas 
Pietschmann, Korhatár: 12

18.30
300: A BIRODALOM HAJNALA 3D 
szinkronizált amerikai akciófilm   102 perc
Fsz: Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro, Eva 
Green, Korhatár: előzetes 16

20.30
MŰKINCSVADÁSZOK
szinkronizált amerikai-német akciófilm 112 perc
Fsz: George Clooney, Cate Blanchett, Matt 
Damon ,  korhatár: 12

20-án

16.00
A MOGYORÓ-MELÓ 3D - szinkronizált 
kanadai-amerikai animációs vígjáték 90 perc, 
korhatár: 6

18.00
NON-STOP - szinkronizált amerika-francia ak-
ció-thriller 106 perc, Fsz: Julianne Moore, Liam 
Neeson, korhatár: 16

20.00
NEED FOR SPEED 3D 
szinkronizált amerikai akció krimi
Fsz: Aaron Paul, Dominic Cooper, Scott Mescudi  
Korhatár: előzetes 16

21-én

16.30
A LEGO KALAND 3D - szinkronizált ameri-
kai-ausztrál animációs film 100 perc, Előzetes 
korhatár: 6

18.30
3 NAP A HALÁLIG - szinkronizált amerika kri-
mi 117 perc, fsz: Kevin Costner, Hailee Steinfeld
korhatár: 16

20.45
AMERIKA KAPITÁNY – A tél katonája 3D 
szinkronizált amerikai sci-fi akció  136 perc
Fsz: Chris Evans, Scarlett Johansson, Cobie 
Smulders, 
Korhatár: 16 

4. hét    május 22 – 28

13.30   24-én nem vetítjük!
A SZÖRNY MENTŐAKCIÓ 3D - szinkroni-
zált amerikai-kanadai animációs film 89 perc, 
Korhatár: 6 
.
15.30  20.30   
X-MEN – AZ ELJÖVENDŐ MÚLT NAPJAI 
3D 
szinkronizált amerikai-angol akció-kaland 
Fsz: Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick  
Stewart
Előzetes korhatár: 12 

18.00     
GODZILLA 3D -  szinkronizált amerikai-ja-
pán akció sci-fi, Fsz: Aaron Taylor-Johnson, 
Elizabeth Olsen
Előzetes korhatár: 12

5. hét    május 29 – június

13.30      Csak 31-1-én!
VISSZATÉRÉS ÓZ BIRODALMÁBA 3D   
szinkronizált amerikai animációs film 88 perc
Előzetes korhatár: 6

15.30   20.30
A HOLNAP HATÁRA 3D - szinkronizált ame-
rikai akció sci-fi, Fsz: Tom Cruise, Emily Blunt
Előzetes korhatár: 16

18.00
X-MEN – AZ ELJÖVENDŐ MÚLT NAPJAI 
3D 
szinkronizált amerikai-angol akció-kaland 
Fsz: Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick  
Stewart
Előzetes korhatár: 12

Részletes moziműsor filmismertetőkkel: 
www.vkisterseg.hu
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Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá 
az eseményekhez az újság Facebook 

oldalán is! oldalán is! 

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•
Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)

tel.: 30 /468 6686
akisterseg@freemail.hu

•
Fülöp Hajnalka (A Kistérség Újság a 
Facebookon: Kistérség Veresegyházi)

•
Balázs Miklós
20 315 3926

vkisterseg@gmail.com
Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs 

Központ B porta, sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb 

lenne? 
Bővítené ügyfélkörét? Nem 

akar a tömegbe olvadni? Vagy 
egyszerűen csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal 

áll rendelkezésére
a Kistérség Újság!

LEGYEN AZ 
ISMERŐSÜNK!

Kistérség Veresegyházi 

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

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

ANGOL/NÉMET TANULMÁNYI VERSENY ÉS HEURÉKA 
NYÁRI TÁBOROK 

Fantasztikusak voltatok!!! Idén is érdemes volt küzdenetek, tanulnotok, no és persze nem csak a 
verseny megnyerése miatt!!!
Ahogy hagyományosan minden évben, idén is tavasszal, április első felében zajlottak le a nyelvi 
tanulmányi versenyek a Heuréka Nyelviskola Veresegyház és a Fabriczius József Általános Iskola 
közös szervezésében. A versenyen összesen 167 gyermek vett részt, ezúton is gratulálunk nekik a 
bátorságért és a nagyszerű teljesítményért! Az angol, ahogy minden évben, idén is népszerűbbnek 
bizonyult, hiszen 128 kisdiák indult, míg németből 39-en vágtak neki a megmérettetésnek. 
És milyen eredményekkel!!!! A szóbeli fordulóra bejutott diákok közül angolból 20-an is teljesítet-
tek 95% felett, németből 5-en hoztak hasonlóan kiemelkedő eredményt. Voltak diákok, akik mindkét 
nyelvből nekivágtak, kiemelkedő teljesítménnyel. A verseny eredményei már elérhetőek a  www.
heurekanyelviskola.hu honlapon. A hivatalos eredményhirdetés és díjkiosztó pedig hamarosan, a 
tavaszi szünet után várható. 

És hogy kik is voltak a legkiemelkedőbbek?

Angol nyelvből: 
4. osztály: Puskás Karina, Czire Kincső, Andrejcsik Anna, Gáspár Péter
5. osztály: Balázs Ádám, Szabó Norbert, Dudás Eliza
6. osztály: Kapitány Csongor, Czire Bíborka, Fábián Gergely, Solymosi Máté, Tóth Richárd külön-
díj 
7. osztály: Rutkai Tamás, Burgmann Botond, Kiss Máté, Nagy Gréta különdíj 
8. osztály: Müncz Áron, Said Ranya, Czire Barnabás

Német nyelvből: 
5. osztály: Szabó Teodóra, Czinkota Dávid, Sajben Barbara, Czire Kincső különdíj 
6. osztály: Varga Réka, Novák Nóra és Őrsi Eszter, Czire Bíborka különdíj 
7. osztály: Horváth Adrienn, Lengyel Rebeka,  Sajben Angelika
8. osztály: Bak Dominika, Lengyel Inez, Bárány István

Köszönjük minden diák részvételét!!!  És szeretnénk köszönetet mondani a szervező kollégáknak, 
tanároknak és segítőknek is, akik mint minden évben, most is magas színvonalon vezették végig a 
gyerekeket ezen a versenyen: Jakab Judit, Fuszenecker Csilla, Szani Ferenc (Frank), Piricsi Boróka, 
Bohner Orsolya, Tam Mónika, Elek Gáborné, Forgách Zsuzsanna, Joó Gabriella, Bohner Orsolya, 
Horváthné Varga Mónika, Horváth Kálmán és Alkonyi Kristóf. 

Reméljük, a gyerekek nyelvtanulási kedve töretlenül megy tovább, hajrá, hajrá!!! Akik pedig a nyá-
ron is szeretnék az angolt még játékosabban, még szabadabban megismerni, várjuk őket a szintén 
hagyományossá vált Heuréka nyári táboraiban. Részletek:   www.heurekanyelviskola.hu 

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK ÉS VÁRUNK BENNETEKET JÖVŐRE IS!!!!

BRÚNÓ 
ÁLLATELEDEL BOLT

Veresegyház, Budapesti u. 34.
(A CBA és a Veresdent közti szakaszon)
Megközelíthető a Veresdent irányából

!!! AZ ÜZLET AZ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK 
ALATT  IS ZAVARTALANUL ÜZEMEL!!! 

Legkedveltebb termékeink folyamatosan kaphatók

- fagyasztott húsok

- száraz eledelek

- felszerelések

AZ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK ALATT 
A HIRDETÉS FELMUTATÓJA
 10 % KEDVEZMÉNYBEN 

RÉSZESÜL!

06-28-385-622  06-30-832 0372

- Uszodavegyszerek
- Kiegészíto”              elemek
- Komplett medencék (tervezés, 
      kivitelezés, karbantar tás)
- Uszodatechnikai eszközök
- Élmény- és látványelemek
-- Wellness berendezések
- Versenyképes árak 

Kerex  viszonteladó partner
2112 Veresegyház, 

Mogyoródi u. 49.
Te./fax: 06 28 631 363 
Mobil: 06 70 396 8239

Allergia, alvászavar, asztma, bőr-,  májbetegség,  
 cukorbetegség, csont-és sebgyógyulás, csontritkulás, 

depresszió,  fülzúgás, szédülés, ízületi gyulladás, 
magas vérnyomás, Parkinson kór,  

potenciazavar, reuma, sportsérülések, SM

SZÉP-kártya, egészségpénztár  elfogadóhely 

Hívjon most :  06 70 424 0016

MIRE JÓ? 
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Terápiák és bejelentkezés időpont-egyeztetéssel:
EGYÉNI: 
 • Pszichológia:  6.000 Ft/alkalom
  Kiss Zoltánné (20/931-3866),  
  Kissné Pandúr Csilla (70/407-9570)
 • Logopédia:   4.500 Ft/alkalom  
     Horváthné Tóth Mariann (30/542-4515)
 • TSMT  (organikusan éretlen 0,5-3 éves gyerekek  
  részére):  4.500 Ft/alkalom
  Szilvássy Dóra  (20/539-2279)
CSOPORTOS: 1.000-2.000 Ft/alkalom 
létszámtól függően
 • Gondolkodásfejlesztő sakk 
  (4-8 éves gyerekek részére): 
  Maráczi Ernő  (70/931-0954)
 • Alapozó Terápia (komplett mozgásfejlesztés): 
  Farkas-Zengő Noémi  (20/322-1755)
 • TSMT (hiperaktív, fi gyelem-, mozgás-   
   és tanulási problémákkal küzdő, vagy veszé-  
  lyeztetett 3-10 éves gyermekek számára): 
  Szilvássy Dóra (20/539-2279)
A felsoroltakon kívüli igények esetén (pl. diagnosztikai vizsgálat, 
korai fejlesztés, Ayres-terápia stb.) is rendelkezésre állunk.

AZ S.O.S.  FEJLESZTŐ, PEDAGÓGIAI 
ÉS PSZICHOLÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

megkezdte működését.
(2113 Erdőkertes, Mikszáth u. 39. 

Tel.:70/931-0954;
mail: maraczienator@gmail.com; 

honlap: www.sosmunkakozosseg.hu)
Házigazda: Maráczi Ernő címzetes igazgató.

Akár hétvégén is!

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

Veresegyház legrégebbi könyvesboltja a Vargabetű az 
interneten is elérhető! 

vargabetukonyvesbolt.hu 
Vargabetű Könyvesbolt | Facebook WebShop 

 
Mostantól kényelmesen, akár otthonról is 

megrendelheti kedvenc olvasmányát. 
 

Webáruházunkban akciós áron 
vásárolhat! 

 
Veresegyház területén 5000.- vásárlás 

felett ingyen kiszállítjuk a 
megrendeléseket!  

 
A megrendelések átvevőhelye: Veresegyház 2112. 

Fő út 45-47. Innovációs Központ Vargabetű 
Könyvesbolt telefonszám: 06 28 389 042 

email: vargabetu2@invitel.hu 
 

 

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁS

Pótmamát keresünk 5 és 7 éves fiúk mellé, 
szakirányú végzettség előny. Jogosítvány szük-
séges.

Érdeklődni este hét után: +36 30 585 11 02

ELADÓ

Eladó fém, kürtős konyhai pára/szagelszívó, a 
bolti ára töredékért. Nagyon kevés ideig volt 
használva, újszerű állapotban van.

Érdeklődni: 36 30 468 6686 

Idén 9 éves közéleti lapunk A Kistérség Újság törté-
netéből szemezgetve játékra hívja hűséges Olvasóit. 

Akik rendszeresen olvassák lapunkat, könnyedén 
kitalálják a válaszokat, akik bizonytalanok, a Köl-
csey Ferenc Könyvtárban, Veresegyházon, illetve a 
www.vkisterseg.hu honlapunkon utánanézhetnek a 

régebbi lapszámoknak. 
A megfejtéseket emailben várjuk az akisterseg@
freemail.hu címre április 20-ig, a jó választ adók 
között 3000 Ft értékben könyvutalványokat, illetve 
mozijegyeket sorsolunk ki! A nyertes nevét követ-
kező lapszámunkban közöljük, a nyereményeket 

postán  juttatjuk el.

Márciusi rejtvényünk megfejtése: 
Takács Nicolas lett a Víz Nagykövete, ő szerepelt 

2011 márciusában a címoldalon.

A nyertes:
Farkas Zsolt Szadáról.

Jutalma 3000 Ft-os könyvutalvány, amely a 
veresegyházi Vargabetű Könyvesboltban 

váltható be.

Márciusi kérdésünk:

2012. április 18-án nyitott meg 
Veresegyházon a Katlan Tóni 

Vendéglője a Malomhoz, melyről 
abban a hónapban cikket is 

közölt a Kistérség Újság. 
A megnyitó vacsorán egy 

nemzetközi hírű magyar énekes-
nő is fellépett, vajon ki ő?  



Civilek

Vénusz 
napraforgó
étolaj

Trappista 
sajt

Minden Nap Baromfi
párizsi

Farmer 
UHT tej
1,5%, 1 l

Közlekedési baleset szimulálása, több, súlyos sérülttel

A versenyzőknek maguknak kellett kitalálniuk, mi is lehet a probléma

Két csapat érkezése között vidáman töltik az időt a 
szerepeiket kiválóan alakító álsérültek

Talán ez volt a legrémesebb sérülés, rengeteg művérrel

Ezen az állomáson öntudatlan, bedrogozott fiatalokról kellett 
gondoskodniuk

Artériás vérzés szakszerű ellátása

A 43. Pest megyei Elsősegélynyújtó Verseny képekben



Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!
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Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonra

Igényes vászonképek festményekről, fényképekről

SzépKép.hu  |  Képáruház

Nyomtatott 
         vászonképekSzépKép

Minden lakásban otthon

�–›borító I.
‹–  gerinc

(AABudapestiAútonAlévőACBAAmögött)

SzeretettelAvárjukAkedvesAvendégeinket,A
rugalmasAnyitvaAtartással,A
igényAszerintAvasárnapAis

Jázmin Szépségszalon

Jelentkezni személyesen lehet  a boltokban, illetve   emailben, önéletrajzzal

Szakképze t t  v agy  gyako r l a t t a l  r en de l ke ző  

PÉKEKET ÉS 
HENTESEKET KERES 
A SZADA CENTER 
ÉS  A  VERES CENTER 

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


