KAPCSOLÓDJON HOZZÁNK MEGÚJULT FACEBOOK OLDALUNKON, HOGY EGYÜTT NAPRAKÉSZEK LEGYÜNK!

kisterseg.veresegyhazi

ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a véleményét.
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2016. február

Itt készült
Darvasi László képzőművész, költő kiállítása A veresegyházi Udvarház Galériában
február 14-ig tartott. Február 26-ától helyi
művész, Illés-Muszka Rudolf műveit tekintheti meg a galéria közönsége.

Nyitott, segítőkész, munkáját szerető

É R T É KES Í T ŐT

keresünk ingatlanirodánkba!
A kor nem számít! Akarj pénzt keresni,
tanulni, és segíteni másoknak!
Szükséges: minimum érettségi
Előny: jogosítvány és saját autó
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni
másoknak, és ezért mindent meg is akarsz
tenni, akkor várom az önéletrajzodat a
szerencsi.eva@oc.hu email címre.
Ami fontos:

Tel.: 06 70 4543818

• Légy nyitott az új felé!
• Akarj tanulni és segíteni másoknak!

• Akarj dolgozni!
• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
hogy meg tudod csinálni!
SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!
Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

ÚJ
IRODÁNK
NYÍLT
FÓTON!

Várjuk kedves ügyfeleinket
Fót, Veresegyház,
Dunakeszi és környékéről
Hétfőtől péntekig
9-18 óra között

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

Fót,
Móricz Zs.u. 16.
Ami fontos:
földszint
• Légy nyitott az új felé!

Elmúlt a farsang időszaka, amelytől a magunk részéről a veresegyházi, Mézesvölgyi iskola tanulóinak karneváli forgatagát megidéző
fotóval búcsúzunk. Az utóbbi hetekben más okból foglalkozik szinte
mindenki az iskolákkal, illetve az oktatással: tömegesen tüntettek a
fővárosban a tanárok, divatba jött a kockás ing, és olyan fogalmakkal bombáznak minket, mint a tanári portfólió és a pedagógus életpálya. Mi van ezek mögött, miért tiltakoznak a központosított irányítás ellen az iskolák, és kinek baj, ha magasabbak az óraszámok?
Ezekre a kérdésekre a 6-7. oldalon keressük a választ.

*az év minden egyes munkanapján.

• Akarj tanulni és segíteni másoknak!

• Akarj dolgozni!
• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
hogy meg tudod csinálni!

Forduljon bizalommal

A hónap témája

SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!

ÉRTÉKESÍTŐINKHEZ

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

Túlterhelt diákok, rosszkedvű tanárok

Szerencsi Éva
06 70 4543818

Kistérségi oldal
Idén is Ki mit tud
A hónap embere
A pingpong és a Sors keze

*az év minden egyes munkanapján.

Visi Judit
06 70 4543812

Ézsöl Anikó Nagy Zoltán
06 70 4543815

A hónap újítása
Ismerkedünk a postai
ügyfélhívóval

06 70 4543811

HONLAPUNK:

www.vkisterseg.hu
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ingatlan eladás/vásárlással, lakáshitellel
kapcsolatban!

10 ÉVES A KISTÉRSÉG
ÚJSÁG !

Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

Visszatekintő
Elkészültek a harangok, ébren vannak a medvék….
Fordulópontjához érkezett a veresegyházi Szentlélek templom építése:
februárban az őrbottyáni harangöntő
műhelyben elkészültek az új templom
harangjai. A harangokkal megszületett a
templom lelke is, miközben az építkezés
a szemünk láttára érkezik lassan a végkifejlethez. Március 4-én, délután már a
toronysisak kerül majd daruval a torony
tetejére, szimbolikusan lezárva az épület
fizikai valóját. Ez lesz az építési folyamat
leglátványosabb része, aki teheti, ne felejtse el megnézni!
A Medveotthon és Állatkert február elején ezúttal is rendezvényt szervezett,
hogy a látogatók maguk is meggyőződjenek róla, kibújtak-e már a macik a barlangjukból? 2-án ezúttal is rengeteg gyerek volt kíváncsi az ébredező medvékre,
és a Medveotthon és Állatkertben, illet-

A harangöntés kényes művelete

ve a Barátkozoo-ban szervezett színes
programokra. Örömmel jelentjük, hogy
a medvék ébren vannak, jöhet a tavasz!
Egy gondolat erejéig visszatekintünk
január végére, nevezetesen a Magyar
Kultúra Napjára, mely alkalomból számtalan színes kulturális program zajlott
kistérségünkben. Egyik kedvencünk
az Erdőkertesi Faluházban megrendezett Jack London vetélkedő volt, melyet helyi irodalombarátok szerveztek.
Az eredmény ezúttal nem is volt igazán
lényeges, sokkal fontosabb volt, hogy
egy estére megelevenedett a nagy író
munkássága, felidéződtek híres regényeinek feledhetetlen mondatai. Ugye,
mindannyiunknak van kedvenc Jack
London regénye? Itt az idő elővenni, és
elolvasni újra! ( Én a Vadon szavát nem
tudom sosem megunni….)

Ismerkedés a medvékkel Szilágyi István vezetésével

Elkészültek az új veresegyházi templom
harangjai az őrbottyáni műhelyben

Rengeteg érdeklődő vett részt a Medveébresztőn

Jack London művei a terítéken

Köszönetnyilvánítás
Valamelyik szomszédom egy kővel
megdobta a cicámat. Súlyos sérülést
- többek között, bal lábán nyílt törést szenvedett, rövidesen magas láza lett.
Elvittem a „Veresvet” állatorvosi rendelőintézetbe. Azonnali ellátásban részesítették, elaltatták, majd röntgenfelvételeket készítettek a sérülésekről.
A látottak alapján azonnali műtétet,
majd hosszabb utókezelést javasolt Dr.
Bölcskei Molnár Antal doktor úr. Mindezek költsége közelítőleg 50.000 Ft.
Az igen alacsony nyugdíjam miatt ezt

nem tudtam vállalni.
Ekkor a doktor úr felajánlotta, hogy állatvédő egyesületekhez, valamint állatbarátokhoz fordul segítségért. A doktor
úr segítségével a pénz hamar összejött,
és Mimi cica mintegy két hét után hazajöhetett. Ezt követően még kétszeri
vizsgálatra került sor.
Mimi cica mára teljesen egészséges.
Végtelen nagy tisztelettel köszönöm
doktor úr szakszerű beavatkozását, az
utókezelést és az állatbarátok segítségét.
Csermák Gyula, Erdőkertes

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

CBA Veres Center

CBA Cent

CBA Szada Center

Veresegyház, Szadai u. 7.
Veresegyház, Budapesti u. 1. Erdőkertes, Béke u. 2.
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.00
Szombat: 6.30- 21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek is a fentiek szerint tartanak nyitva.

SZEDER
(Szülők Egyesülete
Diákokért Erdőkertesen)
Közhasznú Egyesület
2113. Erdőkertes,
Fő tér 4.

Tisztelt Lakosok!
Egyesületünk 2000. évi megalakulás óta évente több mint 250 hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett Ki-Mit-Tud-ot, nyári tábort,
RÁ”d”ÉRÜNK programot.
Az elmúlt években pályázatok sorát nyertük el,
melynek segítségével több, mint 40 millió forintot költhettünk ezekre a programokra a 15 év alatt.
Sajnos a civil szervezetek számára kiírt pályázatok oly mértékben leszűkültek, hogy szinte lehetetlen pályázati támogatáshoz jutni.
Jótékonysági bevételeink is egyre csökkennek.
Segítségüket kérjük most!
Ha adójának 1%-át felajánlva támogatná azokat a
programokat, melyeket önkénteseink szerveznek,
azoknak a gyerekeknek, akik soha nem jutnának
el táborba, soha nem kapnának elismerő tapsot
néha botladozó tánclépésekért vagy döcögve elmondott verseikért.
Egyesületünkben nincs fizetett munkatárs, csak
önkéntesekkel dolgozunk.
Ha elképzeléseinket támogatandónak tartják, kérem, ajánlják fel adójuk 1%-át.

A hónap híre
Vácduka elhagyta a
Kistérséget
A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás)
2004. június 30-án alakult, 2006. január 1-jétől
lát el a településeken közoktatási, pedagógiai
szakszolgálati, gyermekjóléti és szociális feladatokat.
A Társulásnak a megalakuláskor nyolc település volt a tagja, majd 2013-ban kivált
Őrbottyán. Ugyanezen évben Vácduka, Csörög és Váchartyán viszont csatlakozott a Társuláshoz.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. XXXI. tv. 2016. január 1-jétől
hatályos módosítása a Társuláshoz tartozó
települések életében jelentős változásokat, változtatásokat. eredményezett.
Három településnek a törvényi szabályozás
miatt kellett szociális szolgáltatót váltani, két
település pedig az önkormányzat képviselőtestületének döntése értelmében csatlakozott
másik ellátóhoz. Utóbbi települések közül
Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 26. napján
tartott ülésén úgy döntött, hogy kilép a Társulásból.
Vácduka község polgármestere a kiválásról
szóló döntésről 2015. november 27-én értesítette a Társulási Tanács tagjait.
A Társulási Tanács tudomásul vette Vácduka Község Önkormányzata Képviselőtestületének döntését.

A hónap híre
Nagyobb biztonságban Galgamácsán

A kedvezményezett adószáma:
18688791-1-13
A kedvezményezett neve:
SZÜLŐK EGYESÜLETE DIÁKOKÉRT
ERDŐKERTESEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2113 Erdőkertes, Fő tér 4
Támogatásukat megköszönve:
Nagyné Gódor Csilla
szakmai vezető

Az elmúlt évben az önkormányzat, a rendőrség,
a polgárőrség és magánszemélyek összefogásának köszönhetően megkezdődött Galgamácsán
egy kamerás térfigyelő rendszer kiépítése.
Egyelőre 5 kamera működik a település forgalmasabb részein, melyeket a körzeti megbízotti
irodából vezérelnek, a későbbiekben azonban a
tervek szerint további kamerákkal bővül a rendszer.
A kamerák kizárólag közbiztonsági célokat
szolgálnak, a felvételeket csak a rendőrség
vagy az erre levizsgázott személy (polgárőr)
láthatja, és bűnmegelőzés céljából, illetve bűncselekmény elkövetésekor a nyomozó hatóság
használhatja fel.

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) 588 692 - 695
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12 és 13-17.30
Szerda: 8-12 és 13-16.30
Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:

Március 20.

A meghirdetett börze célja továbbra is a veresi és környékbeli családoknál, a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű
holmiktól való megválást szolgálja csere-bérével és adás-vételi lehetőséggel, alkalmi árusok által.
Árusoknak a részvétel regisztráció köteles. Kereskedők nem vehetnek rész a börzén!
A program terjesztése kizárólag helybeli, kistérségbeli fórumokon ajánlott és megengedett.

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082
A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja  Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,
Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
 Munkatárs: Horváth G. István
 Fotók és címlap: Lethenyei László
 Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  ISSN 1788-1404
 Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 36 30 468 66 86, +36 (28) 388-605
 E-mail: akisterseg@freemail.hu
 Honlap: www.vkisterseg.hu 
A kistérségi lakosság számára ingyenes!
Kistérség megjelenését támogatja:
CBA Baldauf Kft. és a Zöld Híd Régió Nonproﬁt Kft.
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Kistérségi oldal
Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ pályázatot hirdet

FARSANG IDEJÉN
2016. február 9- én tartottuk meg a Vácrátót Művelődési házban az Esély Szociális és Alapellátási Központ Rád “érünk 60+ nyugdíjasainak farsangi buliját.
A bálon köszöntötte a nyugdíjasokat
Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere,
és meglepett bennünket két nagy láda fánkkal.
Külön köszöntötte körünkben Nagyné Gódor
Csillát, intézményünk vezetőjét.
A jelmezesek versenyének zsűrielnöke Papp
Miklós volt, a vácrátóti nyugdíjas klub vezetője, aki azon kívül, hogy szigorú és igazságtalan
volt, gondoskodott a jó ízű hangulatjavítóról és
a fánkhoz a finom lekvárról is,
A zsűri elnöknek segített Varga Judit, Csébi Tiborné és Csébi Tibor.
Nem voltak könnyű helyzetben a zsűri tagok,
mivel színes volt a beöltözöttek jelmezek ötlete.
Volt közöttük menyecske kórus, Gobbi Hilda,
indián, egy roma tánccsoport, a nagy ho-hohorgász, pólyásbaba, gasztronómus, és még
sok-sok más, de nem feledkeztünk meg a””
emigránsokról “sem, még két fő menekültet mi
is befogadtunk….
Remélem, mindenki jól érezte magát és sokáig
szép emlékként őrzi majd az élményt.

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
Mindenki jelmezben

A nagy Ho-ho-ho

Köszönet mindazoknak, akik segítettek a szervezésben és bármivel is hozzájárultak, hogy jól
érezhessük magunkat.
Novák Róza - a Rádérünk Nyugdíjasklub
vezetője

Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány
2112 Veresegyház Fő út 108.

• 2016 július 4.- augusztus 12.-ig tartó nyári
RÁ”d”ÉRÜNK programunk

Tisztelt Lakosok!

Segítségüket kérjük!

Újra éledt a Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány. Hosszú álmából újra felébredt alapítványunk. Új tagokkal, új önkéntesekkel, új szervezeti formában, de a régi célokért dolgozunk.
Célunk a Veresegyházi Kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekek értelmes szabadidő eltöltését célzó programok szervezése.
Az Erdőkertesen sikeresen működő SZEDER
Egyesülettel közös összefogásban az ESÉLY
Szociális Alapellátási Központ családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatával közösen tervezzük
idei programjainkat.
Ezek a
• 2016. április 2.-án megszervezendő Kistérségi
Ki-Mit-Tud verseny
• 2016 július 4.- augusztus 12.-ig tartó nyári
táboraink,

Ha adójának 1%-át felajánlva támogatná azokat a
programokat, melyeket önkénteseink szerveznek,
azoknak a gyerekeknek, akik soha nem jutnának
el táborba, soha nem kapnának elismerő tapsot
néha botladozó tánclépésekért vagy döcögve elmondott verseikért.
Alapítványunkban nincs fizetett munkatárs, csak
önkéntesekkel dolgozunk.
Ha elképzeléseinket támogatandónak tartják, kérem, ajánlják fel adójuk 1%-át.
Tájékoztatjuk önöket, hogy adójuk felajánlását
nem csak a lenti rendelkező nyilatkozattal papír
formában lehet leadni, hanem elektronikus úton
ügyfélkapun keresztül is.
A kedvezményezett adószáma: 18692385-1-13
Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány
Támogatásukat megköszönve:
Nagyné Gódor Csilla, kuratóriumi tag

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
Készenléti szolgálatba keres havi egy vagy két hétvégi ügyeletre (péntek 14 órától hétfő
reggel 8 óráig) kollégákat, akár nyugdíjast is, tiszteletdíjas szerződéssel.
Feltételek:
• Szociális gondozó, fogyatékossággal élők gondozója, szociális gondozó és ápoló, szociális
segítő, szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, rehabilitációs nevelő, segítő, szociális
szakgondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális
gondozó-szervező, általános ápoló, foglalkozás-egészségügyi szakápoló, geriátriai szakápoló,
hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló
•
•

Saját gépjármű
Veresegyház kistérségi lakhely (Veresegyház, Erdőkertes, Vácegres, Galgamácsa, Csörög,
Csomád, Vácrátót, Váchartyán, Váckisújfalu, Szada)

A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen: Nagyné Gódor Csilla 2113 Erdőkertes, Fő út 51. Tel: 06-70-931-0966
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

4

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatásjellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2113
Erdőkertes, Fő út 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Adminisztrálás, számlák, hátralékok
vezetése, iktatás, stb…
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- OKJ vizsgával rendelkező szociális
segítő, szociális asszisztens, szociális
gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző,
Szociális szakgondozó, szociális gondozó
és szervező, szociális gondozó és ápoló,
végzettség.
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű empátia, problémamegoldó
képesség,
- Excell, Word használat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- Szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget,
képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolat; 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatot
zárt borítékban, 1 nyomtatott példányban
kell benyújtani
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. április 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Nagyné Gódor Csilla nyújt, a
06/70-9310-966 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Veresegyházi
Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2113
Erdőkertes, Fő út 51. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1/75/2014 , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.Vagy
- Elektronikus úton Nagyné Gódor Csilla
részére a esely@eselykisterseg.hu E-mail
címen keresztül
- Személyesen: Nagyné Gódor Csilla, Pest
megye, 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A
pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.
március 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eselykisterseg.hu honlapon
szerezhet.

HA A SORS KEZE PÖRGETI A LABDÁT
A véletlen úgy hozta, hogy a Galaxis Veresegyházi Sportegyesület
(GVSE) éppen akkor érte el az eddigi legnagyobb országos szintű eredményét - két egyéni diákolimpiai aranyat -, amikor az egyesületet életre
hívó és a sportágat a térségben újra népszerűvé tevő Letanóczki Istvánt
hívtuk beszélgetni. Pedig előtte is jó okunk volt rá, hogy bemutassuk,
hiszen olyan működő, egymást támogató közösséget hozott létre, ami
nemcsak a ping-pong kedvelőit, hanem a különböző korosztályokat, sőt,
a családokat is újra összehozza.
István és családja 2002-ben
költözött ide Egerből, akkor
még közgazdászként, a kereskedelemben dolgozott. Veresegyházon természetesen akkor
is volt már néhány lelkes amatőr, akik keresték a lehetőséget a játékra. Negyedévente
Lencsés Csaba az akkori sportszervező és létesítményvezető
által szervezett helyi versenyeken indultak, pingpongoztak.
Első ütések az edzővel, Letanóczki
Korábbi focistaként, majd aszIstvánnal
taliteniszezőként sportolási lehetőséget keresve az új lakóhelyen hamar rájuk talált, bár akkor még nem
sejtette, hogy rövidesen az egész élete erről szól majd….
- 2010-ben úgy döntöttem, hogy - akkor már sikeres magyarországi képviselet vezetőjeként -, felhagyok a korábbi életemmel, és más célokat keresek.
Az egyik szülő engem kért meg, hogy asztalitenisz tanítással foglalkozzam a
gyermekeivel, majd felmerült az igény, hogy nyári tábor is legyen, és ezután
már szinte minden ebbe az irányba vitt. A helyi versenyek elmaradása után
azok szervezését is kezdtük újra feléleszteni, miközben az erdőkertesi iskola
akkori igazgatója is megkeresett asztalitenisz szakkör megtartásának kérésével. A táborok után a Mézesvölgyi iskolában is elkezdődtek az edzések
2012-től. Egyre több lett a gyerek és ezzel együtt a szülők is kedvet kaptak
az asztaliteniszhez, nemcsak hozták-vitték a gyerekeket, hanem ott is maradtak az edzéseken. Hogy valami keretet adjunk a foglalkozásoknak, létrejött
a Galaxis Asztalitenisz Klub.
Hol, milyen feltételekkel működik a klub?
- Mostanra már 17, döntő többségben kiváló minőségű asztalon tudunk játszani, melyeken a Mézesvölgyi iskola tornatermében pattog a labda, heti
háromszor másfél-két órán át. A sok asztal ellenére ki lehet tenni a „Megtelt”
táblát! Nem volt ez mindig így: kezdetben mindössze négy asztal volt, és
igazi áttörést jelentett 2012 decemberében, saját erőnkből akkor sikerült 8
újabb kiváló minőségű német asztalt vennünk, térelválasztókkal. Az évek
során más helyi iskolával (Kálvin Téri Református, Waldorf) is kapcsolatba
kerültem, ahová foglalkozásokat tartani hívtak, így még több lehetőség van
a fejlődésre és az utánpótlás is széles körből biztosított, miközben az iskolák
is profitálnak az oda járó tanulóik szellemi-fizikai fejlődésétől, elért eredményeikből.
Hogyan lett az asztaliteniszezőkből közösség, a játékos ütögetésből valódi versenysport?
- A ping-pong jót tesz a testnek, de az agynak is, hiszen megmozgatja, felgyorsítja, fejleszti a gondolkodást, sokkal több van ebben a sportágban, mint
amit a legtöbben gondolnak róla. Amerikai orvosok kifejezetten ajánlják
Alzheimer-kór ellen. Ráadásul nagy magyar hagyományai is vannak ennek
a sportnak, ki ne emlékezne a régi nagyokra, Klampárra, Jónyerre, Gergelyre!? Amire még büszke lehet a sportág, hogy a vívás után a második legtöbb
világbajnoki aranyérmet ennek a remek labdajátéknak köszönhet a nemzet.
Az időközben megjelent rengeteg új sportág megjelenése és a látvány csapatsportok támogatása mellett háttérbe szorult, így újra fel kellett kelteni
iránta az érdeklődést, miközben szerintem szinte mindenki szeret pingpongozni. A klubban eleinte örömjáték zajlott, ahová lassanként közösséggé kovácsolódott családok jártak, a mai napig önfenntartó rendszerben. Minden
ősszel nagy létszámú és minőségi amatőr gyermek és felnőtt versenyt szervezünk - egyedülállóan mindenki számára nevezési díjmentesen - és amit az
önkormányzat az utóbbi 2 évben azzal támogat, hogy arra a napra nem kell
bérleti díjat fizetnünk a tornateremért.
A sok edzés idővel megtette hatását, és az amatőr versenyeken a tagjaink
elkezdtek egész szép eredményeket elérni, jelentős ellenfeleket legyőzni.
Nemcsak a gyerekek, hanem a 3 felnőtt csapatunk is, 2015-től már egyesületi formában.
Egymást motiválják, húzzák előre… Tavaly már sikeresen pályáztunk az
önkormányzatnál tehetséges gyerekek plusz edzésére, kiváló eredményeket

A hónap embere

elért játékos-edzővel, illetve a Budapesten játszó csapataink részbeni terembérleti támogatására, ebből is látszik, hogy már ismernek minket a városban.
Az eredmények pedig önmagukért beszélnek, egyre magasabb szintű versenyeken állnak helyt a klubtagok. Külön öröm számomra, hogy az egyik
legeredményesebb közülük éppen Dalma lányom, aki - bár nem volt tervezve asztalitenisz karrierje, saját választása volt - legutóbb egy nemzetközi,
valamint országos ranglista versenyen és a Diákolimpián is bizonyított!
Ha jól látom, itt nemcsak a sportról, hanem az emberekről is szó van.
- Valódi, működő közösség jött létre, amely számomra most már majdnem
teljes értékű elfoglaltságot jelent. Nagyon sokat köszönhetünk minden támogató tagunknak, miközben ez a klub arról is szól, hogy mindenki megtalálja benne az örömét. Van, aki kikapcsolódni, vagy fogyni akar, van, aki
versenyezni, és van, aki csak a barátkozni, egy jó közösséghez tartozni. Sok
esetben nem is magáról a sportról van szó a gyerekek esetében, hanem a szocializálódásról, a helyes viselkedés megtanulásáról, az életre való felkészülésről, ami bizony nem árt a legtöbb gyereknek. Olykor kötetlen találkozókat
szervezünk, rendszeres a szezonnyitó, vagy éppen szezonzáró összejövetel,
sütögetés, évzáró vacsora. Szombatonként retro és mai zenékre ütjük a labdákat az edzéseken.
Én abban hiszek, hogy ha az ember szívvel-lélekkel csinál valamit, annak
biztosan meglesz az eredménye, ezért jó döntésnek tartom, hogy annak idején feladtam a hagyományos értelemben vett karrieremet, és a klub építésébe
kezdtem.
Biztosan nem jutottak még el a siker csúcsára, de mindenképpen magasabb szintre kerültek. Hogyan tovább? Mit szeretne elérni, ha tehetné?
Szép és kiváló hely az iskolai tornaterem, e mellett több időpontra lenne
igény és a sok segítséggel párhuzamosan is nem olyan egyszerű az asztalok
felállítása és elrakása, raktározása, ezért az a legnagyobb vágyam, hogy legyen egyszer saját edzőtermünk, legalább 10 vagy 12 fix asztallal. Ahová
meghívhatnék neves asztaliteniszezőket, akikre példaképként tekinthetnének a gyerekek. Az álmom, hogy vendégül lássuk Jan- OveWaldnert, aki
máig az egyetlen európai olimpiai bajnok ebben a sportágban és nekem - így
már az itteni gyerekeknek is - a példaképe, amit világszinten újra az ázsiaiak
uralnak.
Szeretném, ha Dalmának és más kiemelkedő fiatalnak lehetősége lenne Kínába eljutni és tanulni és fejlődni, hiszen az az álma, hogy a világ legjobbjai
közé kerüljön, csak így teljesülhet.
Én pedig… ha már úgy érzem, hogy nincs itt több dolgom, biztosan váltani
fogok, hiszen sose féltem a változásoktól. De azt biztosan tudom, hogy 3 és
fél éve az a feladatom, hogy az edzőteremben vagy valamelyik iskolában legyek minden edzésen, hétvégén, és jól érzem magam így, hogy a klub körüli
tennivalók kitöltik az életem.
István azt a keleti bölcsességet is felidézte, mi szerint, ha a Sors azt akarja, hogy tanító légy, akkor ad hozzá tanítványokat, hiszen az ő esetében
is így történt. S hogy mit kívánhatunk végezetül egy igazi tanítónak?
Sok-sok olyan tanítványt, aki majd túlszárnyalja mesterét!
Érdekességek az asztalitenisz világából:
1. A legtöbb világbajnoki aranyérmet a magyar Barna Viktor szerezte
(22-szeres vb bajnok)
2. Az asztaliteniszező hírességek „falán” 9 magyar is szerepel, 31 kínai
és 6 japán társaságában.
3. A leghosszabb labdamenet: 1936. világbajnokság. 2 óra, 12 perc,
Ehrlich-Paneth
4. A legsikeresebb egyben legpechesebb játékos: 5 olimpiai érem, de
benne 3 elvesztett olimpiai egyéni döntővel
a kínai Wang Hao.
5. Hárman az eddigi mind a 7 olimpián részt vettek: Persson (svéd),
Saive (belga), Primorac (horvát)

Együtt a csapat, a Galaxis Asztalitenisz Klub
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A hónap témája
KOCKÁS ISKOLÁK - KEREK OKTATÁSI MEGOLDÁSOK
2016. február 13. Esős, hideg, borongós időben tüntetnek a pedagógusok a Parlament
előtt. A tüntetést a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet és az Oktatási Vezetők Szakszervezete szervezte, rajtuk kívül
jelezték részvételüket a legkülönbözőbb szakmákban tevékenykedő közszolgálati dolgozók képviseletei is.
Öt perc némaság története
A közösségi oldalon már kora reggel érkeznek
a posztok, főleg a vidékiektől: „Mi már elindultunk”, „Ne ijedjen meg senki az esőtől”.. Lelkes, lelkesítő mondatok. De a szkepszis erősebb:
ugyan, ki fog elmenni, piacnap van, hideg van,
„úgyis marad minden”, ráadásul esik is. De győz
a gyerekeinkért való küzdelem, a velük foglalkozó pedagógusok iránti tisztelet és szolidaritás,
ráadásul a hatalom megnyilvánulásai is erőt adnak. Elindulunk, a folyamat visszafordíthatatlanná válik. Vagyis csak majdnem, ugyanis a belvárosi parkolóhelyek nem nőttek az esőtől, és már
a Hősök terén lehetett sejteni: ez a tüntetés más
lesz, mint az eddigi bármelyik. A Kossuth tér felé
közeledve nemcsak a közeli gasztro fesztivál illata csapta meg az arra autózót, de a forradalmi
hangulat is. Mindenfelől emberek ezrei, transzparensekkel, dudákkal, kereplőkkel, fiatalok, idősek, kisgyerekes családok, szervezett közösségek
molinók alatt, párok, egyedül sétáló és demonstráló emberek: a tüntetés számadatainak ismerete
nélkül is erős jelenlétet tapasztaltunk. A szónokok
- a névsor közismert - higgadtan, okosan sorolták
a problémákat: a túlzott központosítást, az erőteljes forráskivonást, a tanárok, diákok és szülők
tanulással, tanítással kapcsolatos szabadságának
korlátozását, a túl sok tananyagot és a gyerekek,
pedagógusok túlterhelését. Volt, aki lángszavúan,
volt, aki viccesen mondta el tapasztalatait, tanárként, szülőként, diákként.
A Kossuth tér teljesen megtelt. A tüntetés 11 órakor kezdődött, fél egy körül az utolsó szónok is
elmondta követeléseit, nézeteit. Meghallgattuk a
Szózatot. A későn jövő már topogott, az esőben
ácsorgott, a metró felé pillantgatott, lesve, hogy
tudja majd gyorsan elhagyni a teret és hazamenni a jó melegbe... Ekkor jött egy felszólítás: az
öt perc, az öt perc néma csend…! Mint kiderült,
Sándor Mária, az egészségügy anomáliáit bemutató „fekete ruhás ápolónő” hangja volt, ő kérte a
tömeget, hogy mutassák meg, nem „csőcselék”,
és nem hangoskodni, rombolni akarnak. Néma
Kockás szolidaritás
kockás ruhás tanárainknak
Ma én kockás ingben leszek,
főmre kockás sapkát teszek,
kockás pulcsim is felöltöm,
feszül kockás fess felöltőm.
Nem kockásabb senki nálam,
föltekerem kockás sálam,
kockás cipő a lábamon,
kockás zoknim is vállalom.
Levesemben kockás tészta,
s biztos vetek kockát még ma;
előveszem sakkom máris:
a táblája, akárcsak én, a kockával szolidáris.
2016. 02. 19.
Horváth Ferenc, Veresegyház
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csendben állt több tízezer ember. Senki nem köhögött, senki nem indult a tér széle felé, nem szóltak a telefonok, csak az eső kopogott. Ez volt az
az öt perc, ami miatt érdemes bízni a pedagógusokban, diákjainkban, és a jövőben!
(Egy résztvevő)
A hibalista
Január óta a korábbi morgolódásoknál is egyre
hangosabban és egyre több szó esik az oktatási
rendszer zavarairól, a működést is akadályozó
nehézségekről és a szóba jöhető megoldásokról is. Tanárok, diákok és szülők is tiltakoznak
a köznevelési rendszer egyes elemeinek elviselhetetlensége és gyerekellenessége miatt. A tiltakozások változatos eszközökkel és változatos terepeken zajlanak: nyílt és hagyományos levelek
a döntéshozókhoz, fórumokon való felszólalás,
tüntetések, felvonulások, és cikkünk írásakor
a legfrissebb: a rendszer hibái ellen szót emelő
pedagógusokkal való szolidaritás jeleként a kockás ing iskolai, nyilvános és egységes viselése,
2016.02.19-én. Ez a legutóbbi volt talán a legszembetűnőbb: hogy milyen sokan vannak, akik
egységesen jelzik a változtatás iránti igényüket.
De mi ellen is tiltakoznak? Mi a probléma az oktatási rendszerrel?
Túlzott központosítás
A köznevelési törvény egy központosított, de az
eddiginél jóval bürokratikusabb rendszert hozott
létre. Az iskolák nagy részét fenntartó Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) megszervezésével a tankerületek és azok vezetői irányítják
az általuk fenntartott intézményeket, az igazgatók
eddigi jogköre csökkent, nincs munkáltatói jogkörük, az intézmények napi működtetésére és fejlesztésére kevesebb lehetőségük és még kevesebb
forrásuk jut. Innen ered a sokat emlegetett „nincs
kréta az iskolában” – probléma. A KLIK 17 milliárdos hátralékkal küzd, sok adóssága van. A megoldás egyik útja, hogy az igazgatók kapnak egy
ún. kincstári bankkártyát, amivel beszerzéseket
valósíthatnak meg, jóval egyszerűbben, mint eddig, ill. „finomhangolják” a rendszert. Nem minden iskola küzd ilyen gondokkal: a szakiskolák,
szakképző iskolák 2015-ben a Nemzetgazdasági
Minisztérium fenntartásába kerültek, létrejöttek
az ún. szakképzési centrumok, és vannak önkormányzati, valamint magán, civil és egyházi fenntartású köznevelési intézmények is.

ban figyelembe veszik. A kötelező mindennapos
testnevelés, hit-és erkölcstan is az új köznevelési
törvény rendelkezése. Itt a vitathatatlanul jó szándék mellett a megvalósításkor sokszor jelentkeznek anomáliák, amik a gyerekek számára terhet
jelentenek (pld. testnevelési órák a folyosókon,
tanteremben).
Tények vs kompetencia
Bizonyos készségek, képességek, fejlesztése a
21. században elengedhetetlen lenne, az iskolák
nagy része mégsem partner ebben. A mai világban –és az elkövetkező évtizedekben - a szakemberek szerint a következő képességekre lesz
szükség, hogy valaki jól boldoguljon a munkában
és a magánéletben egyaránt: kommunikációs képességek, kreativitás, információs technológiák
használata (számítógép, táblagép, okostelefon,
nemcsak felhasználói szinten, hanem alkotói, sőt,
programozási ismeretek szintjén is), kritikus gondolkodás, együttműködési készségek, önfejlesztési képességek. Mindezeket nem, vagy csak nagyon nehezen lehet fejleszteni egy ismeretátadásra fókuszáló, nem képességfejlesztésre figyelő
iskolában, a jól megszokott frontális módszerrel
oktató pedagógusok tanóráin. Megoldás lehet: a
csoportmunka gyakoribb alkalmazása, az önálló,
kreatív gondolkodást jobban segítő projekt alapú
oktatási módszerek gyakoribb használata, az informatikai készségek fejlesztése. Jó példa erre a
Kistérségünkben, Galgamácsán, a Fekete István
Általános Iskolában évek óta nagy sikerrel működő Komplex Instrukciós Módszer, ahol táblagépeket is használnak a gyerekek iskolai oktatásában.
Elterjedt megoldás a játékosítás is az iskolákban.
Az Emberi Erőforrás Minisztérium kezdeményezésére Digitális Témahét lesz 2016. április 4-8.
között a programhoz önkéntesen csatlakozó 1-12.
évfolyamon tanító köznevelési intézményekben.
A csatlakozók vállalják, hogy ebben az időben
legalább két évfolyamon olyan projektet valósítanak meg, amelyekben a 21. századi készségek
és ismeretek elsajátításához infokommunikációs
eszközöket is használnak az iskola pedagógiai
elképzeléseinek és infrastrukturális adottságainak
figyelembevételével.
(F.H.)

Túl sok tananyag
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) mellett léteznek
központilag kiadott és jóváhagyott kerettantervek, melyek a pedagógusok számára előírják, melyik tanórán hol kell tartaniuk, mit kell oktatni. Ez
a tempó és a tananyag mennyisége sokak számára
nem elfogadható, az egyéni különbségeket nem
veszi figyelembe. Megoldásként itt a pedagógusok kreativitása kerül napirendre sok helyen, ők
tudják a tanórák szervezését, a módszertant úgy
variálni, hogy a diákok teherbíró képességét job-

Ez a tüntetés más volt, mint a többi....

A hónap témája
SZEPTEMBERRE MEGÉPÜLHET AZ ISKOLA!
Februárban a legtöbb hírt az oktatásban kialakult
helyzetről, a pedagógusok tüntetéséről, a szülői
elégedetlenségről kaptuk az országos sajtóból. A
gyerekek túlterheltek, a tanárokra rengeteg adminisztráció hárul, az iskolákban kevés a pénz, és
ami van, az is nehezen érkezik meg hozzájuk a
központosítás óta… Mi mégis beszámolhatunk
egy sikertörténetről, ami a mi kistérségünkben
van megszületőben: idén szeptemberre remélhetőleg felépül Veresegyházon az EGYMI új iskolája!
Az iskolaépítésre régóta vártak már, és szinte
hihetetlen, hogy sikerül végre megvalósítani, de
mielőtt ennek részleteiről kérdezném, beszéljünk kicsit az oktatásban zajló eseményekről! A
gyógypedagógusok esetében nyilván nem eshet
szó megnövekedett óraszámról, és amennyire
tudható, a bérük is magasabb az átlagos tanári
fizetéseknél. Érezhető-e valami az EGYMI két
iskolájában az országos problémákból? – kérdezem Csáthy Tamást, az intézmény vezetőjét.
- Minden, az ország összes iskoláját érintő gond
érződik nálunk is, hiszen bár a gyógypedagógusok óraszámát valóban kötelezően heti 20 órában
határozták meg, ezen felül is dolgoznak, és tartaniuk kell például egyéb, nem kötelező foglalkozásokat. De vegyük inkább sorra, melyek azok
a problémák az oktatásban, amik miatt a tanárok
február közepén tüntetést is szerveztek!

A hónap híre
Díjak
a legjobb csomádiaknak
Csomád Község Önkormányzata a helyi kitüntetések, elismerő címek köréről és adományozásukról szóló 10/2015.(IV.23.) önkormányzati rendeletével kíván a múlt, jelen és jövendő
kiemelkedő személyiségeinek, kollektíváinak
emléket állítani, az utókor számára is méltó
megörökítés és példaállítás céljából.
A képviselő-testület ennek érdekében a következő címek, díjak megalapítását határozta
el: Csomád Díszpolgára, Csomádért, Csomád
Kultúrájáért, Csomád Ifjúságáért, Csomád
Sportéletéért, Csomád Közszolgálatáért, Csomád Közbiztonságáért, Csomád Fiatalja.
A kitüntetések ünnepélyes átadásra a Falunapon kerül sor.
A rendelet szerint a kitüntetések, címek adományozását írásban kezdeményezheti csomádi
lakos, egyesület, egyház, érdekképviselet, civil
szervezet, önszerveződő közösség. A javaslatokat 2016. április 30-ig lehet benyújtani a
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi
Kirendeltségén.

A pedagógusok tiltakoznak a magas kötelező
óraszámok miatt – ami, mint említettem, a mi
esetünkben is igaz -, hiszen például a kötelezően bevezetett napi testnevelés és hittanóra, illetve
erkölcstan óra helyett más órák nem maradtak el,
így a tanítási idő jóval hosszabb lett tanárnak és
tanulónak egyaránt.
A tanárok az őket érintő minősítési rendszer anomáliái miatt is panaszkodnak, főként a tanári portfólió elkészítése érinti őket érzékenyen. Pedig, ha
egyszer nekiülnek és megcsinálják, illetve túljutnak a minősítésen, jobb helyzetbe kerülnek, és
megnő a szakmai presztízsük. Igaz viszont, hogy
a portfólió kitöltése akár hónapokig is eltarthat…
A szakmai felügyeleti rendszerrel kapcsolatban
az a problémájuk, hogy a három szintűre tervezett
rendszer egyes elemei még nem épültek ki, és így
a szintek „összeakadnak” és túl sok az adminisztráció.
Fontos hangsúlyozni, hogy ezúttal egyáltalán nem
bérkövetelésről van szó, mint sokan gondolják: a
pedagógusok bérét már részben rendezték, (bár az
életpálya modell eredeti tervében a mindenkori
béreknek a minimálbérhez kötése már sajnos nem
a valóság) de az iskolában dolgozó egyéb alkalmazottak, például az iskolatitkárok, a pedagógiai
asszisztensek fizetése már 8 éve nem emelkedett,
ezen is változtatni kellene.
Az iskolák a KLIK létrehozása óta kevésbé önállóak, és sérelmezik, hogy sok az oktatáshoz napi
szinten hozzátartozó dolgot sem szerezhetnek be
önállóan. Valóban át kellene gondolni a KLIK
hatáskörét, és hagyni az iskolákat, hogy ők maguk szerezhessék be a napi munkához szükséges
hétköznapi dolgokat. Az is fontos lenne, hogy az
igazgatók helyben gyakorolhassák a munkáltatói
jogokat, hiszen ma az a helyzet, hogy egy új kolléga felvételét ugyan az iskolaigazgató dönti el,
mégis a szerződésen a tankerületi igazgató aláírása szerepel. Egy fegyelmi elmarasztalást is a
KLIK-nek kell jóváhagynia, úgy, hogy a konkrét
személyt, esetet nem ismerik.
Ezek az oktatásban jelenleg érezhető problémák,
és valamennyit megtapasztaljuk mi is, a gyógypedagógia területén. De a tiltakozásnak köszönhetően elindultak már kedvező folyamatok, történt
kedvező előrelépés, és bízhatunk a helyzet javulásában…
Az oktatási rendszerbe hogyan illeszkedik a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény?
- A közelmúltban a pedagógiai szakszolgálat különvált az intézménytől, és megyei fennhatóság
alá került. Természetesen továbbra is együttműködünk és szoros a kapcsolatunk. Ide tartozik
viszont a Szó-fogadó és a Kincs-tár Általános
Iskola, amelyeket együtt kell említenünk, hiszen
számunkra mindkét intézmény tanulója és pedagógusa egyformán fontos. Az egyikben a különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek, a
másikban az értelmi fogyatékkal élő gyerekek
tanulhatnak, a két iskolában összesen 150 fő körüli a létszám, a törvény által előírt 8-13 fős osztályokban. A tanulók 70%-a helybéli, veresegyházi,
20%-a kistérség valamelyik településéről jár be,
10%-uk pedig járásból, a kistérségen kívülről érkezett.

Intézményünk utazó szolgálatot is ellát: a gödöllői járás 27 iskolájában tartanak kollégáink fejlesztő foglalkozásokat azoknak a gyerekeknek,
akik nem tanulhatnak hasonló intézményekben,
de valamiért egyéni fejlesztésre szorulnak.
Az embernek az az érzése, mintha az utóbbi egykét évtizedben egyre csak nőne a problémás gyerekek száma…. Valóban így van?
Inkább arról lehet szó, hogy egyre pontosabbak
a mérőeszközök, és egyre differenciáltabbak a
meghatározások. Az utóbbi időben jóval magasabbak az iskolai elvárások, így a gyerekek közötti eltérések szembetűnőbbek lettek. Az is igaz,
hogy régen nem volt ennyi megoldási mód a tanulási nehézségekre, és manapság már jobban
lehet differenciálni: létezik például külön iskola
autistáknak, de van mozgás-vagy beszédfejlesztő
iskola is. A probléma tehát nem új keletű, csak
régen nem irányult ennyi figyelem a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekre, és bizony, ők elkallódtak a hagyományos iskolarendszerben. Ma
már szerencsére nincs így. A dislexia, discalculia
nem értelmi zavar, csak más tanulási módszereket
igényel.
A két iskola jelenleg igen mostoha körülmények
között működik, viszont hamarosan megkezdődik majd egy új gyógypedagógiai intézmény
megépítése. Az új EGYMI iskolában a Szó-fogadó és a Kincs-tár is helyet kap?
- A két iskola sosem működött még együtt, így
a saját épület mindenképpen új helyzetet teremt
majd, ahol egy helyen, koncentráltan foglalkozhatnak kollégáim – zömmel, gyógypedagógusok,
fejlesztő pedagógusok, szociálpedagógusok és
tanítók – az átlagostól valamiben eltérő gyerekekkel, nem beszélve arról, hogy a két iskola egy
helyen való működtetése gazdaságosabb is lesz
majd. Az EGYMI iskolában a különböző tanulási
problémákkal küzdő gyerekek a képességeiknek
megfelelő csoportokban tanulnak ezután is, eltérő
tankönyvekből, csak a szervezet lesz közös.
Az épületet nem a hagyományos iskolai struktúrának megfelelően kell elképzelni: a 10-11 tanterem
mellett több fejlesztő szoba is rendelkezésünkre
áll majd. Lesznek benne nagyobb közösségi terek, tornaterem, és sportpálya is készül az iskola
mellett, illetve lesznek benne olyan helyek, amelyek a tanulók rekreációját teszik lehetővé, hiszen
a gyerekeknek pihenésre, feltöltődésre is szükségük van a tanulási folyamatban. Az EGYMI iskolája a Veresegyházon körvonalazódó „oktatási
negyedben”, azaz az Újiskola utcában áll majd,
reményeink szerint már idén szeptemberben. Így
a következő tanévet már ott kezdhetjük….
A február 17-én megtartott kistérségi társulási
ülésen elhangzottak szerint az EGYMI iskola
építése a tervek szerint idén szeptemberre befejeződik, és bár a kivitelező még nincs meg,
gyors döntés esetén van még remény a határidő betartására. A beruházás költsége mintegy
350 millió forint, melyből 300 millió az állami
támogatás, tovább 50 milliót pedig Veresegyház Önkormányzata vállal. A város egyébként
eddig 80 millió forintot fordított a terület megvételére és előkészítésére. Mivel az iskolaépítés
nem helyi, hanem állami beruházás, az ügyintézés a megszokottnál nehézkesebb, ezért a
Társulás nevében Pásztor Béla elnök nagyobb
gyorsaságot kért az ügyintézőktől. Mint mondta, ha helyben lehetne lebonyolítani a beruházást, az iskola már régen épülhetne.
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INDUL A KÖZMŰVELŐDÉSI ÉVAD, KÉSZÜLŐBEN A KÖLTSÉGVETÉS

A Magyar kultúra napja Váckisújfalun

és meglátja az árnyékát, akkor még hosszú télre
számíthatunk. Ha viszont nincs árnyéka, akkor
kint marad, és hamarosan enyhül az idő. Odaérve rengeteg kíváncsi óvodás kisgyermek látványa
fogadott minket. A rendezvény kezdetén közösen
gyújtottuk meg a fényt és világosságot hozó mackó gyertyát, majd a gyertyagyújtás után közös,
medvehívogató éneklés következett. A hangos
énekszóval több mackót is előcsalogattunk, akik
kíváncsian, finomságra várva figyeltek minket. A
bátor kis óvodások a mackó színpadon mutathatták meg milyen ügyesen táncolnak és énekelnek.
A bátorságért cserébe apró kis meglepetés volt a
jutalom. Minden csoport külön-külön mutatta be a
medve álarc versenyre készített álarcokat. Közös
kép készült minden csoportról a mackóval. A közös programok után gyönyörű napsütésben medve lesre indultunk. A gyerekek almával és mézzel
készültek a mackók nagy örömére és tiszteletére.
Séta közben kíváncsian figyeltük a napsütés és a
borús idő váltakozását, de a napsütés ellenére nagyon sok mackó a visszabújás helyett a napozást

Hagyományos és hagyományteremtő volt egyszerre a rendezvény, amely egyben megnyitotta
az újfalusi kulturális évadot. Hagyományos, mert
immár negyedik alkalommal Papp István festőművész kiállításával indult az év és hagyományteremtő, mert első alkalommal mutatkoztak be a
községben a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola

Gondolatok költségvetés elfogadási
időszakban

művésztanárai. Azok, akik a kezdetektől nyomon
követhették Papp István festőművész kiállításait,
azt láthatták, hogy az alkotó mind technikailag,
mind látásmódban folyamatosan fejlődik, mostani kiállítási anyagában már a beérett művész jelenik meg. Papp mindig is vonzódott a természeti
témákhoz, állatábrázolásai egészen kivételes hangulatúak, a néző valósággal részese lesz a vászonra rögzített történéseknek. Csendéletei súlyosak,
tartalmasak, de egyidejűleg körülöleli őket egyfajta könnyed báj. A zenészek bemutatkozása nem
is sikerülhetett volna jobban, az előadók – az ő

szintjükön már alap elvárásként jelentkező – magas szintű hangszeres tudáson túlmenően őszinte
beleéléssel adták át magyar népzene erre az alkalomra válogatott remekeit.
Ahogyan Kopeczky Alajos úr, Erdőkertes alpolgármester megjegyezte a műsor utáni kötetlen
beszélgetés során, az Este a székelyeknél interpretálása az általa hallott legjobbakkal vetekedett.
Erős startot vett tehát az újfalusi közművelődés,
érdeklődéssel várhatjuk az újabb rendezvényeket.
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Jóllehet, most az írott és az elektronikus sajtó is
a közoktatás problémával van tele, nem lenne
helyes elfeledkezni arról sem, hogy a kistelepülési önkormányzatok képviselő-testületei most
szembesülnek a 2016. évi költségvetés számaival. Az adatok alátámasztani látszanak a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége jubileumi ülésén
megfogalmazott kijelentést: a kormányzat magára hagyta a 2000 fő alatti településeket. Nehéz nem egyetérteni ezzel, ha látjuk, hogy pl. a
váckisújfalusi óvoda esetében a normatív támogatás a dolgozók munkabérét sem fedezi, összességében négymilliós hiánnyal számolunk az intézmény költségvetésében, de más területen sem
jobb a helyzet. A feladatfinanszírozási rendszer
– amely ellen gyakorlatilag egységes az érintettek fellépése – lassan, de biztosan megfojtja a kis
önkormányzatokat. A helyben keletkező bevételeket (személyi jövedelemadó, gépjármű adó)
már teljesen vagy nagyobbrészt elvonták és egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek szerint
az iparűzési adó következik. Saját bevétel híján
a testületek – hogy eleget tudjanak tenni egyik
legfontosabb kötelezettségüknek: egyensúlyban
tartani a költségvetést, megőrizni a település működőképességét – már csak a helyi adók emelésével és/vagy új adónemek bevezetésével tudnak
élni. Ez azonban a kevés lakos miatt részben nem
ad elegendő forrást, részben növeli a lakosság terheit, feszültséget okoz. Egyre inkább nyilvánvaló,
hogy a központosítás nem áll meg a közszolgáltatók szintjén, közel az idő, amikor az egykori (és
rosszemlékű) közös tanácsi rendszerhez hasonló
szerkezetű egységek jönnek létre. Akkor pedig
végképp bealkonyul az önkormányzatiságnak, az
önálló hivataloknak, az önrendelkezésnek. Ennek
a rendszernek a legnagyobb vesztesei az aprófalvak és az ott élők lesznek majd.
dr. Sajó Gyula polgármester
„A medvének mindig igaza van”
A veresegyházi Medveotthon által szervezett „A
medvének mindig igaza van” című rendezvényre látogattunk el a gyermekekkel. A népi hiedelem szerint, ha a mackó kibújik a barlangjából

és a falatozást választotta. Az etetés során megfigyeltük az otthon többi lakóját, rénszarvasokat,
ormányos medvéket és farkasokat is. A séta után
új élményekkel gazdagodva indultunk vissza az
óvodába. Köszönjük az utazásunkhoz való hozzájárulást Váckisújfalu Község Önkormányzatának, Pittlik Ildikónak és családjának, Klenovszki
Györgynek és családjának valamint Szilágyi Gábor alpolgármester úrnak.
Marton Zsuzsanna, intézményvezető
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A GÖDÖLLŐI FILMSZÍNHÁZ MŰSORA
1. hét március 3 - 9
20.30
AVE, CÉZÁR
szinkronizált amerikai-angol vígjáték 105 perc
Fsz: George Clooney, Channing Tatum, Ralph
Fiennes , korhatár: 12

Joel és Ethan Coen új vígjátéka Hollywood aranykorába repít minket, és egy nagy stúdió problémamegoldójának egy napját követi nyomon, amikor számos probléma vár megoldásra.

18.00 Csak 5-én vetítjük!
DEADPOOL Akciós helyár 900 Ft
szinkronizált amerikai sci-fi akció 106 perc
Fsz: Ryan Reynolds, Moerna Baccarin
Korhatár: 16

Wade Wilson a különleges erőknél szolgált, azután
zsoldos lett. Egy furcsa, alig legális kísérlet eredményeképpen a szervezete meghökkentő képességekre tett
szert: hihetetlenül gyorsan meggyógyul, bármi baj éri.
De nem ez az egyetlen fegyvere: őrült, gonosz humora
is van - és nem fél használni. A szupererős ember, aki
a valóságból átlépett a hősök birodalmába, most élete
legnehezebb háborújába indul: bosszút akar állni azon
az emberen, aki egykor majdnem tönkretette őt.

18.00 Csak 4-én és 6-án vetítjük!
NAGYFATER ELSZABADUL Akciós helyár
900 Ft- szinkronizált amerikai vígjáték 102 perc
Fsz: Zac Efron, Robert De Niro, Korhatár: 16

Jason Kellyt egy hét választja el, hogy feleségül vegye
főnöke irányításmániás lányát, és így végre társtulajdonossá váljon apósa ügyvédi irodájába. Azonban ez a
szépen megtervezett jövő egy csapásra veszélybe kerül,
mikor Jason szabadszájú nagyapja, Dick csőbe húzza a
mit sem sejtő ifjú titánt. Dick a felesége halálát követő
napon arra kéri unokáját utazzon el vele Daytonába,
ahová a feleségével jártak el minden évben, és ahol
éppen a Tavaszi Szünet nevű, vad partijairól híres fesztivál zajlik.

3-án 16.15 2D, 18.15 3D
4-én 15.45 3D-ben
5-6-án 13.30 2D, 15.45 3D
7-8-9-én 16.15 2D, 18.15 3D
ZOOTROPOLIS – ÁLLATI NAGY BALHÉ
szinkronizált amerikai animációs film 108 perc
korhatár: 6

Zootropolis, a modern emlősök fővárosa, különleges
hely. Olyan részekből áll, mint az elegáns Szahara tér
vagy a zord Tundraváros. Ebben a színes kavalkádban
a világ minden tájáról származó állatok élnek egymás
mellett békében. Amikor megérkezik a városba Judy
Hopps, a zöldfülű rendőr, rá kell, hogy ébredjen, nem
egyszerű feladat első nyuszinak lenni a nagy és erős
állatokkal telezsúfolt rendőrségen. Judy azonban elszántan bizonyítani akar.

2. hét március 10 - 16
10-én 16.00 3D, 11-én 16.00 2D
12-én 16.00 3D, 13-án 13.30 2D
14-én 16.00 3D, 15-én 13.30 2D
16-án 16.00 3D
ZOOTROPOLIS – ÁLLATI NAGY BALHÉ
szinkronizált amerikai animációs film 108 perc
korhatár: 6
12-én 11.00 2D 13.30 2D
13-án 11.00 2D 16.00 3D
14-én 11.00 2D 13.30 2D
15-én 11.00 2D 16.00 3D
KUNG FU PANDA 3.
szinkronizált amerikai animációs film 95 perc
Előzetes korhatár: 6
18.15
A BEAVATOTT-SOROZAT: A HŰSÉGES
szinkronizált amerikai sci-fi akció 106 perc

Fsz: Shailene Woodley, Theo James, Miles Teller
Előzetes korhatár: 12

Tris és Négyes megszöknek Chicagóból, és felkeresik a
városon kívül élőket.
Odakint olyan sokkoló tényekkel szembesülnek, amelyek felülírják minden korábbi felfedezésüket. És miközben egy teljesen új, hihetetlenül fejlett technikával
rendelkező világ tárul fel előttük, egy könyörtelen harc
veszi kezdetét, amely az egész emberiségre veszélyt jelenthet.

.
20.30
AGYAS ÉS AGYATLAN
szinkronizált amerikai vígjáték 82 perc
Fsz: Sacha Baron Cohen, Mark Strong
Előzetes korhatár: 12

Semmi kétség: a világ legjobb titkos ügynökeit a britek szállítják. De néha menekülniük kell. A cég egyik
emberének egy bevetés során ráterelődött gyanú miatt
ezúttal is le kell lépnie kollégái elől. Átmenetileg kénytelen réglátott, sörissza, szabadideje nagy részét futball
huliganizmussal töltő testvérénél meghúzni magát, és
ezek után már nem tud elszakadni tőle: muszáj együtt
bujkálniuk. És erre a kínzásra, még a szuperkém sincs
felkészülve...

3. hét

március 17 -23

17-18-21-22-23-án 16.15 3D, 18.15 2D, 20.15 3D
19-20-án 11.00 2D, 15.45 3D, 18.00 2D, 20.15
3D
KUNG FU PANDA 3.
szinkronizált amerikai animációs film 95 perc
Előzetes korhatár: 6
19-én 13.15 2D
20-án 13.15 3D
ZOOTROPOLIS – ÁLLATI NAGY BALHÉ
szinkronizált amerikai animációs film 108 perc
korhatár: 6
4. hét március 24 -30
24-25-26-27-28-29-én 13.30 2D, 15.45 3D
30-án 15.45 3D
KUNG FU PANDA 3.
szinkronizált amerikai animációs film 95 perc
Előzetes korhatár: 6
24-26-28-án 11.00 3D
25-27-29-én 11.00 2D
ZOOTROPOLIS – ÁLLATI NAGY BALHÉ
szinkronizált amerikai animációs film 108 perc
korhatár: 6

25-27-29-én 18.00
24-26-28-30-án 20.30
ZOOLANDER 2.
szinkronizált amerikai komédia 102 perc
Fsz: Owen Wilson, Ben Stiller, Penélope Cruz
korhatár: 16

Derek Zoolander és Hansel McDonald már nem a kifutók mindennapi szereplői. Visszavonultak és élik saját kis életüket, azonban egy nap felkérést kapnak. Egy
gyönyörű nő kopogtat az ajtajukon és a segítségüket
kéri, egy gyilkost kellene megállítaniuk.

25-27-29-én 20.30 2D
24-26-28-30-án 18.00 3D
BATMAN SUPERMAN ELLEN – AZ IGAZSÁG HAJNALA
szinkronizált amerikai akciófilm
Fsz: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams
Előzetes korhatár: 12
5. hét március 31 – április 6
31-én 16.15 3D, 1-én 16.15 2D
2-án 3-án 13.45 2D, 16.00 3D
4-én 16.15 2D, 5-én 16.15 3D
6-án 16.15 2D
KUNG FU PANDA 3.
szinkronizált amerikai animációs film 95 perc
Előzetes korhatár: 6
31-2-4-6-án 18.15
1-3-5-én 20.30
BAZI NAGY GÖRÖG LAGZI 2.
szinkronizált amerikai romantikus vígjáték
Fsz: Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos
Előzetes korhatár: 12

Hogy a sok ouzo-e az oka vagy éppen a Windex, nem
tudhatjuk, de a Portokalos klán tagjain tizenhárom év
se hagyott nyomot: egytől-egyig visszatérnek és jobban
néznek ki, mint valaha!
Hangosabbak, görögebbek és ragaszkodóbbak már
nem is lehetnének, Ian és Toula lánya, Paris nagy bánatára. A pályaválasztás előtt álló lányt egyetlen cél
vezérli: minél távolabb akar kerülni túlbuzgó pereput�tyától.

31-2-4-6-án 20.30 2D
1-3-5-én 18.15 3D
BATMAN SUPERMAN ELLEN – AZ IGAZSÁG HAJNALA
szinkronizált amerikai akciófilm
Fsz: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams
Előzetes korhatár: 12

Hulladékgyűjtési rend 2016 ‐ MÁRCIUS

DÁTUM
7.
14.
21.
28.

DÁTUM
2.
9.
16.
23.
30.

CSOMÁD
HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

VÁCEGRES
SZERDA
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

DÁTUM
3.
10.
17.
24.
31.

DÁTUM
7.
14.
21.
28.

CSÖRÖG
CSÜTÖRTÖK
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

VÁCRÁTÓT
HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

DÁTUM

ERDŐKERTES
SZERDA

2.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 1.

9.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 2.

16.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 1.

23.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 2.

30.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 1.

DÁTUM

VERESEGYHÁZ
HÉTFŐ

7.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 2.

14.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 1.

21.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 2.

28.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 1.

KOMMUNÁLIS
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FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 70 3177215

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
!
MAGÁNRENDELÉS
j
ú


Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus
- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
- vércukorbeállítás
-teljeskörű anyagcsere felmérés,
(-gyógyszer- 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

A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfőn 18.00- 20.00
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

magánrendelés

Dr. Géczi Mária
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

Kedd: 16.00-19.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.
Előjegyzés:

GOOD DENT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Szülészet-Nőgyógyászat

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:

•
Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

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

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

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

ELADÓ INGATLANOK

Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

Kiváló ár-érték arányban eladó egy 67 nm-es
2+1 félszobás jó állapotú lakás Budapest
IV.kerület - Káposztásmegyeri részén.
A lakás egyedi mérőórákkal felszerelt. Az
ingatlan infrastruktúrája
nagyon jó.
Ár: 16.990.000- Ft
•
Veresegyház Tóparton 38 nm-es kis téglaház, 3 félszobával
360 nm-es telken,
szaletlivel, pincével,
lejárt de hosszabbítható építési engedélylyel a továbbépítésre.

•
Göd központi részén kínálok eladásra egy 40m2-es
egyszobás cserépkályhás alacsony rezsijű, kis kertes családi házat 9,9 millió forintért. Ha felkeltettem
érdeklődését várom hívását. 06704543814
•
Fóton 90%-os készültségben felújított 80 nm-es
családi házat kínálok eladásra jó közlekedési lehetőséggel központi helyen. 16 millióért. Hívjon
06704543814

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

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi
APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS
Cégünk állandó munkára keres kőművest, gipszkartonost és segédmunkást
Veresegyházról vagy környékéről.
Csak józan életű, dolgozni akaró kollégák
jelentkezzenek! Tel.: 06-30/964-3077
Otthon végezhető munka! Cd-lemezek
csomagolása, stb. Érd.: +36 90 60 36 07
/www.audiopress.iwk.hu/635 Ft/min.
+36 20 910 4517
Sok szabadidővel, saját gépkocsival rendelkező, gyakorlott ingatlanközvetítő referensek jelentkezését várjuk /OKJ előny!/.
Munkakezdés minél előbb!
Jelentkezés 9-11 óra között a +36 20 944
6205-ös telefonszámon

MUNKÁT KERES
Erdőkertes, Szada, Őrbottyán területén
megbizhatóan, igényesen dolgozó nő háznál
takaritást, idős ellátást, kiskert gondozását
vállalja. Tel.: 06 20 224 4035

A ��. M����� I������� �������
V����������� ��������� �����
2112 V����������, ������ �. 15.
T��.: 2�‐5�9‐120,

www.drmakkos.com

Horváth G. István (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Eladásra kínálunk, Fót kertvárosi részén,
3 szintes 252 m2 5+fél szobás modern belsőépítészeti dizájnnal, 2 férőhelyes garázzsal ellátott sorházat
Eladó Őrbottyánban egy 1+4 szobás 2010-ben
épült modern családi ház 1700 nm-es telken
•
Eladó Csomád közkedvelt részén egy 121 nm-es,
3+3 félszobás, akár több generáció számára is alkalmas családi ház egy 801 nm-es telken. Az ingatlan
nagyon jó állapotú.
Ár: 37.000.000.- Ft
•
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•

Fót, Móricz Zs. u. 16. fszt.
06 70 4543 818

ELADÓ és KIADÓ ingatlanok Tulajdonosai részére:
ingatlanközvetítés, teljes körű ügyintézéssel
VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes
közvetítés!

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG

Havasköri Judit irodavezető +36‐20‐9446205
havaskori.judit@invitel.hu
veresegyhaz@ingatlandoktor.com

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat
mellett kotta, újság, papír-írószer és antikvár
könyvek széles választékával várjuk
vásárlóinkat.
Veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!
pl: Horváth Lajos, Horváth Ferenc, Vank
Erzsébet, Baranyó Csaba, Arthur C. Moor,
Ozsvár Zsanett, Tatár Sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!
Elérhet minket telefonon, emailben, a
Facebookon, a weboldalunkon és természetesen
személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs
Központ
06 28 389 042
vargabetu2@invitel.hu
Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

Sport
Tűzszekerek a Galaxisból
A „Tűzszekerek” című film 2 főszereplője más közegből, más úton ér
fel a csúcsra, olimpiai bajnok lesz.
Hasonló érzés fogott ma el délután,
amikor a Galaxis AK két „ gyermeke” Letanóczki Dalma (Fabriczius
József
Általános Iskola, Veresegyház) és Cserey Bálint (Waldorf
Iskola, Gödöllő) megérdemelten
megnyerte az összevont korcsoportjukban az országos döntőt,
mind a 7 mérkőzés megnyerése
után. Dalma a 2005-2008, Bálint a
2001-2004- es korosztályban.
Nem volt könnyű, mert Dalmának
- amellett, hogy idén a verseny nyitottá vált, azaz nemcsak igazolás
nélküliek indulhattak - az esélyesség terhét is magával kellett vinne
minden egyes mérkőzésére, a tavalyi 3. helyezése után, mert nyerni
jött vissza.
Bálint harmadik éve harcolt, hogy
eljusson az országos döntőbe. Idén
volt a legnehezebb dolga a megyei
döntőn, de pont most sikerült, úgy,
hogy ma meg sem állt a végső győzelemig itt a nagydöntőn sem igen
kiélezett mérkőzések után.

Minőségi helyszínen, 16 Donic
szuper versenyasztalon, jó körülmények között - szinte telt házas
közönség előtt - adott helyt újra a
budapesti Elektromos csarnok a 3
nap alatt kb. 200 általános és középiskolás diáknak. Jó szervezés,
lebonyolítás és bírói munka mellett.
A csapatversenyen megyénkénti
bevonulás, fogadalomtétel, Himnusz meghallgatása is részese volt
a szombati csapatversenyeknek.
Minden versenyszámban az ország
19 megyéje és Budapest küldött 1-1
versenyzőt.
Itt meg kell említenem, hogy szombaton a pár hónapja játszó Sándor
Petra és - a Dalma helyére villámként 2 hete beugrott - Erős Bianka
(Fabriczius József Általános iskola,
Veresegyház) szépen helytállt, csoportjukban a továbbjutók mind bejutottak a legjobb 4-be. Jövőre övék
a lehetőség újra. (Gratulálunk a
Pest megyét képviselő erdőkertesi
fiúknak is az országos döntőbe jutáshoz.)
Felejthetetlen lesz ez a február 14-i nap a 3,5 féléve működő
Galaxis AK számára.

Veresi lány és fiú az egyéni győztesek, Letanóczki
Dalma és Cserey Bálint

A diákolimpia meccsei

A hónap újítása
Ügyfélhívó rendszer veresi
postán

dani, akkor az első munkahely átirányítja a másodikhoz. Nem kell új sorszámot
kérnie, mert a rendszer besorolja a várakozók közé.

A veresegyházi postahivatalban február elején állt munkába az ügyfélhívó
rendszer, melyet már első munkanapján
sokan kipróbálhattak. A főleg pénzintézetekben illetve közhivatalokban már jó
ideje alkalmazott újítás lényege, hogy
csökkentse az ügyfél pusztán várakozással töltött idejét, illetve, hatékonyabbá tegye az ügyintézést azzal, hogy a
megfelelő ügyintézőhöz irányít.
Az újdonsággal kapcsolatban feltett kérdéseinkre a Magyar Posta Zrt. szóvivője,
Apáti-Tóth Kata válaszolt.

Melyek a veresegyházi sorszámkiadón
fellelhető szolgáltatások?
Csekkbefizetés
(bankkártyás,
készpénzes), befektetési, betéti termékek, Bankszámla szolgáltatás, lakáselőtakarékosság, Kincstári Takarékjegy,
Posta Személyi Kölcsön, Levélküldemények feladása
Postán maradó küldemények kézbesítése, Csomagfeladás, EMS-feladás, életbiztosítás, gépjármű-biztosítás, Casco,
otthonbiztosítás, utasbiztosítás, balesetbiztosítás, illetve van még TIGÁZ
és FŐGÁZ Ügyintézési pont.

Milyen tapasztalatokat szereztek azokban a hivatalokban ahol már huzamosabban dolgozik ilyen gép?
A Magyar Posta az ország legnagyobb
forgalmú postáin folyamatosan építi ki
az ügyfélhívó rendszert. Országszerte
már csaknem 140 postán használhatják
az ügyfelek. Az ügyfélhívó rendszer segítségével strukturáltabbá, hatékonyabbá válik az ügyintézés, és kényelmesebbé a szolgáltatások igénybevétele.
Amennyiben az ügyfél a sorszámkiadónál megfelelő szolgáltatást választ, nem
fordulhat elő olyan eset, hogy rossz pultnál várakozik, és ez csak akkor derül ki,
amikor már sorra került. Ha valaki több
szolgáltatást is igénybe szeretne venni,
amit egy munkahelyen nem lehet megol-

A legnagyobb ügyfélforgalom általában
a csekkbefizetések időszakában tapasztalható, és hallottunk is már csekkfeladó
automatákról. Kerülhetnek-e ilyen berendezések is Veresegyházra?
A Magyar Posta stratégiai célja, hogy
klasszikus termékeit, így a csekk terméket is, megújítsa. Ennek egyik lépéseként
2015 februárjában 20 darab csekkbefizető automatát helyezett üzembe a posta,
amelyen már biztosította a bankkártyás
befizetés lehetőségét is. Az automaták
népszerűek, tavaly összesen 280 ezer
csekket fizettek be csekkbefizető automatán keresztül az ügyfelek, több mint 3
milliárd forint értékben.
Csekkbefizetésre kizárólag a Magyar
Posta által üzemeltetett automaták alkal-

masak, minden egyéb fizetési megoldás
nem csekkbefizetésnek, hanem valamilyen más fizetési tranzakciónak minősül.
A Magyar Posta folyamatosan vizsgálja
a csekkbefizető automaták kihasználtságát, olyan helyszínekre telepítette az
automatákat, ahol azokra jelentős ügyféligény mutatkozik és azt hosszú távon
a kihasználtsági adatok is igazolják.
Hogy az ügyfélhívó rendszer csökkenti-e
majd a várakozási időt, és beváltja-e a
hozzá fűzött reményeket, az természetesen csak némi idő elteltével lesz mérhető. Egyelőre inkább az fordul elő, hogy
már a sorszámkiadó gép előtt is sor áll,
hiszen még sokan tanácstalanok, hogy
melyik ügylethez melyik gombot nyomják meg. A csekkbefizető automaták
üzembe állítása lenne az igazi áttörés,
erre azonban úgy tűnik, még várnunk
kell.

I LOVE
MILKA
DESSZERT

Epres120 g, 4992 Ft/kg,
szuper Alpesi tejkrémes
120 g, 4992Ft/kg, Mogyorókrémes 110 g, 5445 Ft/kg

BOCI
CSOKOLÁDÉ

Tej 100 g, 2290 Ft/kg,
Fehér 90 g, 2544 Ft/kg, Tejeskávé 100 g,
2290 Ft/kg, szuper Fehér Espresso 90 g,
2544 Ft/kg

RAFFAELLO
150 g, 4660 Ft/kg

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

at
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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

k er es ü nk !

PÉKET és
HENTEST

a Szada és
a Veres Centerbe

Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, illetve emailben, önéletrajzzal

Gazdaság
Tavaszváró
termékek
a boltokban
Februárban a hóesés ugyan elmaradt,
ám az időjárás egyáltalán nem hívogatott még kertészkedni. Ám ha igaz,
a sok-sok eső ellenére is lesz majd tavasz, és újra nekiállhatunk a házi zöldségtermesztésnek és az előkertek felvirágoztatásának.

boltokban mindkét esetben megoldást
talál. Nőnapi desszertek, virágok, apró
ajándékok között válogathatnak mind a
négy térségi üzletben, illetve a delikátesz boltban, Szadán márkás italok és
csokoládék is elérhetőek.
Kellemes tavaszodást kívánunk!

A térségi CBA üzletek a kerti munkák
gondos megtervezésére figyelmeztetnek, hiszen már árusítanak vetőmagokat, virágmagvakat, és a szobanövények felfrissítésére szolgáló virágföldet. Érdemes tallózni a kínálatban, és
eldönteni, mi kerüljön belőlük a földbe,
ha az időjárás végre megengedi.
Csokitojásokat, és húsvéti ajándékul
szolgáló minőségi csokoládétermékeket is találni már a polcokon, hiszen
idén márciusban lesz húsvét. Erre is
időben megkezdhetjük a felkészülést a
CBA boltokban, hiszen egyre több, kifejezetten a húsvéti asztalra való ínyencség jelenik majd meg a kínálatban.
De előtte még: Nőnap! És ha utolsó
pillanatban van szükség valami gyors
ajándékra, vagy netán igazi különlegességgel szeretné valaki meglepni
nőismerőseit és családtagjait, a CBA

Hallássérültek figyelmébe!
Minden szerdán 8-12 óráig,
a
HALLÓKÉSZÜLÉK
SZERVIZ
veresegyházi városháza üzletsorán
Kiskertekbe kívánkozó vetőmagok

MINDEN HÓNAPBAN
Hallássérültek
figyelmébe!
a következő szerdai

HALLÓKÉSZÜLÉK
SZERVIZ
napokon
Minden szerdán
8-12 óráig, a

várjuk régivárosháza
és új ügyfeleinket
veresegyházi
üzletsorán
a veresegyházi városháza üzletsorán:

-Ingyenes
állapot2016.05.11.,
felmérés
2016.03.02.,
2016.04.06.,
-Szakszerű
karbantartás
HALLÓKÉSZÜLÉK
SZERVIZ
2016.06.01, 2016.07.06-án.
-Tanácsadás

Hozza be
régi készülékét
is!
-Ingyenes
állapot felmérés
karbantartás
Az alábbi-Szakszerű
napokon várjuk
szervizre régi
-Tanácsadás
és új ügyfeleinket a veresegyházi városháza
üzletsorán: 2016.03.02., 2016.04.06.,
Hozza be régi készülékét is!

2016.05.11., 2016.06.01, 2016.07.06-án.
Csokitojások,csokinyuszik ékes rendben várják vevőiket

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.
Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821

