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ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a véleményét.
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A hónap témája

Fotóznak, szerepelnek,
világot látnak - táboroznak
a gyerekeink
Gazdaság
Marad, és fejleszt is a GE
Kistérségi oldal
Idősek találkozója Szadán

ELADÓ
Göd Alsón csendes utcában kínálunk megvételre egy
150 nm-es két szintes, dupla komfortos, 5 szobás
családi ház, gyönyörû 1038 nm-es gondozott ôsfás
parkosított kerttel.
Irányár: 42.5 M
Újpest központjában kínálunk megvételre egy ablakos
konyhás, emeleti, napfényes, klímás, teljesen felújított
34 nm-es lakást.
Irányár: 13.9 M

A nyár, a vakáció kellős
közepén járunk…
Veresegyház ebben a hónapban betöltötte a 17.
évét városként, és egy
teljes hétvégén át tartó
programsorozattal ünnepelte meg az évfordulót.
Mint mindig, ezúttal is
nagy ﬁgyelmet fordítottak a gyerekek szórakoztatására (képünkön),
akiket a szünidőben számos, jól szervezett nyári
tábor is vár a térségben.
Lapszámunk 6. oldalán
megnézhetik, hogyan telik számukra a nyári szünet.
(Fotó: Lethenyei László)

Elérhetôség: Fót, Móricz Zs. u. 16.
Telefon: 06704543813
MERT AZ OTTHONOM ÉN VAGYOK

SZERETNÉL MEGBECSÜLT LENNI?
SOK EMBERNEK SEGÍTENI?
AKKOR NÁLUNK MEGTALÁLOD A HELYED!

Aquaworld

Ami fontos:

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

Én 5 éve kezdtem az ingatlanértékesítést négy kisgyermek
mellett. Jelenleg pedig a fóti Otthon Centrum Ingatlaniroda
franchise partnereként dolgozom.
Ami nekem fontos volt:
• hogy meg tudjak adni nekik
mindent, amire szükségük van,
• hogy minden programjukon
részt tudjak venni anyaként,
melyet a kötetlen munkaidô
lehetôvé is tett,
• hogy értük tudjak menni és el
is tudjam ôket vinni mindenhova.

• 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.

Nyaralj Pesten!

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

*az év minden egyes munkanapján.

Ha te is szeretnél karriert építeni, gyere
hozzánk és tanuld meg a szakmát! Légy
sikeres te is!
Kiemelkedô jövedelemre tehetsz szert, nem
kell mást tenned, mint odafigyelni ügyfeleid
igényeire.
Ha érdekel, hogy élhetsz
jobban, mint az átlag, várom
önéletrajzodat a
szerencsi.eva@oc.hu email
címre. Érettségi bizonyítvány
szükséges.
Szerencsi Éva - irodavezetô
Tel.: 06 70 4543818

MERT AZ OTTHONOM ÉN VAGYOK

Várjuk kedves ügyfeleinket
Fót, Veresegyház, Dunakeszi és
környékérôl
Hétfôtôl péntekig 9-18 óra között

A nyüzsgő nagyváros mellett van egy hely Budapesten, ahol a trópusokon
érezheted magad: hullámok, pálmafák, játszóház, tekergős csúszdák, szörf
és rengeteg vidám program kicsiknek és nagyoknak.
Június 24-től megújult szabadtéri játszóparkkal is!
Felejtsd el a külföldi utazást! Idén nyáron nyaralj az Aquaworldben!

Check in, chill out
www.aquaworldresort.hu

HONLAPUNK:

www.vkisterseg.hu

A resort of:

Tanulj egy szakmát,
és kezdd a karriered
a GE-nél!
A GE Power üzletága és az Újpesti Két
Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola
együttműködésében

JELENTKEZZ
MOST!

2016. szeptembertől 2 éves, nappali tagozatos,
államilag finanszírozott, duális képzés indul
villanyszerelő szakmában.
Várjuk olyan 25 év alatti, érettségizett fiatalok
jelentkezését, akik állami támogatással még
nem szereztek OKJ-s szakmát, és szívesen
csatlakoznának a programhoz!

Jelentkezés (magyar nyelvű önéletrajzzal) a dualis.kepzes@ge.com
címen és az iskola honlapján (www.umszki.hu) történő regisztrációval.
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 23-ig
Beiratkozás az iskolában a nyári ügyelet ideje alatt minden
szerdán 9 és 12 óra vagy augusztus 24-én 9 és 15 óra között.
Információ a jelentkezésről:
Szakmai információ a képzésről:

Farkas Kitti (GE Power) 06 70 400 3179
Kassay Bence (GE Power) 06 28 587 324

Dualis kepzes kampany 218x179 2016 07.indd 1
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ÜZLETHELYISÉGEK
KIADÓK
A VERESEGYHÁZ, ERKEL F. TÉR 1. SZÁM
ALATTI ÜZLETHÁZBAN

DEICHMAN, PEPCO , ROSSMANN
ÜZLETEK SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Érd. : +36 30 519 2783

Soó-DER PROFIT KFT

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése
TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia

Regisztrált mérlegképes könyvelő
Cím:
T.: 28/361-356
Őrbottyán,
30/952-1950
Dózsa Gy. út 150.
30/606-8261

ÜZLETEK
A
KISTÉRSÉGBEN

CBA Bevásárlóház CBA Cent

Veresegyház,
Erdőkertes,
Szadai u. 7.
Béke u. 2.
Nyitva tartás:
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00 Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.30- 20.00 Szombat: 6.00- 20.00
Vasárnap: 8.00- 16.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Veres Center

CBA Szada Center

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

Veresegyház,
Budapesti u. 1.

Szada,
Dózsa Gy. u.

Kistérségi oldal
IDŐSKORÚAK NYÁRI TALÁLKOZÓJA SZADÁN

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

A hagyományainkhoz híven ebben
az évben is megrendeztük – július
2-án – Szadán, a Székely Bertalan
Művelődési Központ csodálatos környezetében a kistérségi települések
időskorúinak találkozóját.
A találkozót Szada Község Önkormányzata, a Veresegyházi Kistérség
Idősügyi Tanácsa, valamint a Szadai
Nyugdíjasklub rendezte, mintegy
200-220 fő részvételével
.
A nyugdíjasklub vezetője, Kiss
Andrásné nyitotta meg a rendezvényt, majd Nagy Miklós, az Idősügyi Tanács elnöke köszöntötte a
meghívott és megjelent vendégeket,
Pásztor Béla urat, a Kistérségi Társulás elnökét, Veresegyház Polgármesterét, dr Pásztor László urat, a Társulás titkárát, Erdőkertes
Polgármesterét. Ezt követően Oroszi Sándor Úr,
Szada Polgármestere mondott köszöntőt, név szerint megemlítve valamennyi résztvevő település
nyugdíjasklubját, a megjelent időskorúakat.
Köszöntőjében hangsúlyozta az ilyen jellegű találkozók fontosságát, kiemelte, hogy a mai eredmények az időskorúak korábbi munkája nélkül
nem valósulhattak volna meg, ezért sok-sok köszönet és hála illeti meg a jelenlévő korosztályt.
További támogatásáról, az önkormányzat segítőkészségéről biztosította a község idős lakosságát.
A köszöntők után a nyugdíjasklubok műsora következett. A mintegy két órás összeállításban verseket. énekeket hallhattunk, láthattunk néptáncot,
senior táncbemutatót, mókás jeleneteket.
Valamennyi csoportos és egyéni szereplő nagy sikert aratott. A műsort Földvári Sándor énekes ös�szeállítása zárta, melyet nagy tapssal jutalmazott
a hallgatóság. Valamennyi szereplő ( a csoportok
létszámával együtt 120 fő) emléklapot kapott,
melyet Oroszi Sándor Polgármester Úr és Nagy
Miklós adtak át. Mindegyik nyugdíjasklub-vezető a szervezésben nyújtott aktív munkája elisme-

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

Ének produkció a találkozón

réséül egy-egy szép csokor virágot és emléklapot
kapott.
A szadai önkormányzat részéről kitűnő vendéglátásban részesültünk. Az érkezéskor üdvözlő itallal
és pogácsával köszöntötték a vendégeket, majd a
műsor után, szadai specialitásként finom pörköltet szolgáltak fel tésztával, kovászos uborkával a
szépen megterített asztalokhoz a nyugdíjasklub
tagjai és segítőik.
Nem hiányzott az asztalokról a pompás bor, a hideg csapolt sör, üdítőital és ásványvíz sem.
A nyugdíjasklub asszonyai saját készítésű, finomabbnál finomabb süteményekkel vendégeltek
meg bennünket.
Összességében elmondhatjuk, hogy Szadán egy
felejthetetlen szép napot töltöttünk együtt, mely
a szokásnak megfelelően zenével, tánccal végződött, és a jó hangulathoz a gyönyörű időjárás is
hozzájárult.
Valamennyi résztvevő nevében köszönetet mondok a szadai önkormányzatnak, a képviselő-testületnek a szervezésért és a vendéglátásért.
Nagy Miklós

A hónap híre
Sportos települések – pályázati segítséggel

Kültéri, futókörrel is bővíthető, ingyenesen és bárki által könnyen használható sportparkok építésére
irányuló program indul augusztusban az önkormányzatok részére. A programot ezúttal a Magyar
Állam finanszírozza.
A sportparkok építésére a települési önkormányzatok nyújthatnak be kérelmet a lakosságszámmal
arányosan. A program keretében 40, 70, 90 vagy 150 négyzetméter alapterületű sportpark építtethető, amely 200 vagy 400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető. A létesítmények mindegyike
alkalmas lesz az alapvető erősítő edzésformák gyakorlására, a nagyobb méretűek pedig további
speciális gyakorlatok elvégzésére is lehetőséget biztosítanak.
A kérelmeket a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.nél (1146 Budapest, Hermina út 49.) lehet benyújtani 2016. augusztus 15-ig. Az elbírálást követően
a Nemzeti Sportközpontok építi meg az új sportparkokat.
A Programról részletes tájékoztatás és a kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció elérhető és
elektronikusan letölthető a www.kormany.hu és www.bmsk.hu/sportpark oldalakon.

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:

Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082
A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja n Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,
Csörög, Váchartyán
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
n Munkatárs: Horváth G. István
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt. n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 06 30 477 3786,
+ 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. és a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
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Gazdaság

VÁLTOZÁSOK KÖZEPÉN AZ ÓRIÁSVÁLLALAT
Az elmúlt év fontos gazdasági híre volt az, hogy
az amerikai tulajdonú General Electric (GE) megvásárolta a svájci székhelyű Alstom több üzletágát (Thermal, Renewables és Grid). A bonyolult
pénzügyi-szervezési manőver a GE veresegyházi
Power üzletágát is érinti, így ha közvetve is, de
hatással van a város életére is, melynek a gyár a
legnagyobb adófizetője és hagyományosan kiváló
együttműködő partnere.
„Magától értetődően ez a jövőben is így marad a
szándékaink szerint” - mondta el lapunknak Dr.
Bársony Farkas, a GE Hungary Kft. adózásért is
felelős ügyvezető igazgatója, aki Lencsés Gergővel, a veresegyházi telephely vezetőjével közösen
ismertette lapunkkal a vállalat életében bekövetkezett változásokat és a tervezett fejlesztéseket.
„A GE felvásárolta az Alstom energetikai üzletágát az elmúlt évben, ami nem azt jelenti, hogy
ezen a módon akart megszabadulni a konkurenciától, hanem azt, hogy a két óriáscég hasonló területen végzett tevékenységét minél hatékonyabban
össze kívánja hangolni” - ismertette Dr. Bársony
Farkas.
Ez az integrálási folyamat akár több évig is eltarthat. Első lépéseként az a döntés született meg,
hogy az integrációval érintett tevékenységekhez
kapcsolódó közös cégközpont az Alstom svájci
székhelyére kerül. Így értelemszerűen számos,
a székhelyhez kötődő tevékenység is itt történik
az integrációt követően, például ide tartoznak a
vagyoni értékű dolgokhoz kötődő használati jogok: a GE Hungary Kft. exkluzív kereskedelmi
jogai használata (know-how, globális kereskedelmi jog), illetve ehhez kapcsolódva bizonyos,

nem termelési célokat szolgáló eszközök is Svájcba kerülnek. Hangsúlyosan nem gyártósorokról,
termeléshez szükséges berendezésekről van szó,
hanem olyan jellegű tevékenységekről, amelyek
a vállalat számára a legnagyobb bevételeket jelentik, és amelyek után jelentős összegű adókat
fizetett be eddig Magyarországon.
A GE Power nem önálló egység, hanem a GE
Hungary Kft. részeként működik, jóllehet, ebben
az üzletágban a cég legnagyobb, nem amerikai telephelye a világon. „A hazai piacon ritkaság az
ilyen vállalat, mint a veresegyházi gyár, amely a
világgazdaságban tevékenykedik, világszerte kereskedik, gyorsan reagál a változásokra, és világszínvonalú munkát végez” – mondta el lapunknak
Lencsés Gergő, gyárigazgató. Az utóbbi évek
látványos sikeréhez hozzájárult a telephelyre jellemző „győztes mentalitás” is. Bár ez a telephely
a legeredményesebb a hazai GE gyárak sorában,
nem önálló jogi személy, hanem a GE Hungary
Kft. egyik tagja. Bevételei a többi telephelyéhez
hasonlóan a Kft. bevételei, és annak adóalapját
képezik, ami nyilvánvalóan átmenetileg csökken
majd a jövőben, tekintettel a már említett tevékenység-átcsoportosításra.
Maradnak, sőt, fejlesztenek
A közelmúltban felröppentek olyan találgatások
is- valószínűleg szintén emiatt -, amelyek szerint
a GE kivonul Magyarországról. Erről azonban szó
sincs! Éppen ellenkezőleg, a cég a veresegyházi
telephely további fejlesztését, bővítését tervezi,
és nyilvánvalóan nem ruházna be oda, ahonnét ki

ÉRDEKESSÉGEK, AKCIÓK NYÁR DEREKÁN
Nyár és szabadságolások ide vagy oda, egy dolog bizonyos:
a vakáció idején sem lehetünk meg vásárlás nélkül. A vevői
igények nemrégiben úgy kívánták, hogy az erdőkertesi CBA
Centben is vásárolhassanak vasárnaponként a helybéliek,
így július 17 óta már a hét utolsó napján is nyitva tart az
üzlet, 8-16 óráig.
A két kisebb térségi CBA bolt, vagyis a kertesi Cent és a
veresegyházi Bevásárlóház egyéb újdonságokkal is kedveskedik vevőinek: mindkét boltban közel százféle terméket
kínálnak szuper árakon kartonos mennyiség vásárlása esetén. Az árkedvezménnyel azok élhetnek, akik például egy
hat darabos ásványvizet, 12 darabos tejet vesznek egyszerre, az akciónak köszönhetően lényegesen olcsóbban, mintha
egyenként vennének meg egy palackkal vagy dobozzal. A
„Vásárlóinknak pénzt takarítunk meg!” kartonos akció a heti
vagy nagybevásárlásokat teszi rendkívül gazdaságossá a vevők számára.
A Szada Centerben július végétől újra hét eleji kedvezményekre számíthatnak a vásárlók. Vasárnaptól csütörtökig
jelentős akciók, extra árkedvezmények várják őket az üzletben. Hogy mennyire jók ilyenkor az árak? Nos, július
24-28. között a burgonya ára csak 95 Ft/kg, rendkívül olcsó
a csirkemellfilé, és a görögdinnye kilogrammonkénti ára is
száz forint alá került – hasonlóan nagy kedvezményekre, és Kartonnal most minden olcsóbb
meglepetésekre lehet számítani továbbra is az akció keretében.
Ha már a görögdinnyét említettük… ez bizony már az igazi, magyar termesztésű dinnye, ahogyan
az idénygyümölcsök között az őszibarack és a nektarin is hazai termelőktől érkezik a tárolókba,
a szezonhoz illő alacsony árakon. Nemsokára beindul az igazi lecsószezon is, amelyhez a friss és
finom magyar paprikát és paradicsomot szintén érdemes a Centerben beszerezni.
A nyári finomságok közül a jégkrémek is jelentősen kedvezményes áron kaphatók, és ne feledjük
azt sem, hogy igazi, gombócos fagyit is árusítanak a Veres és a Szada Centerekben.
A nyár második felének legnagyobb eseménye kétségkívül az Olimpia lesz, melyre a CBA boltok
is alaposan felkészülnek. Hogy a magyar sportolóknak itthonról is hatékonyan lehessen szurkolni, a
sportközvetítésekhez elengedhetetlen nassolnivalókat, üdítőket, söröket akciós áron kínálják majd
mindegyik térségi boltban ebben az időszakban. Így élvezhetik a nyarat a CBA jóvoltából azok is,
akik nem utaznak már a nyár végén…..
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A veresegyházi GE Power továbbra is
elválaszthatatlan a várostól

akarna vonulni! Még ebben az évben 10 milliárd
forintot fordítanak itt technológiai fejlesztésre,
ami nemcsak új, világszínvonalú berendezések
beszerzését jelenti, hanem a világon elsőként alkalmazásra kerülő új technológiák bevezetését
is. Lényegében robotizált gépek kerülnek ide, és
telephelybővítésre is sor kerül, új raktárat, több
parkolót és kiszolgáló egységet alakítanak ki. A
fejlesztésnek köszönhetően a telephely nemcsak
a legtöbb munkaerőt (1700 fő 2016 végére) foglalkoztató helyi vállalat marad Veresegyházon, de
továbbra is a legjobb adófizető lesz a GE Hungary
Kft. legnagyobb bevételt termelő tagjaként.
A GE Power és a számára otthont adó város kapcsolata szoros, és az együttműködés a gyár és az
önkormányzat között példa értékű, ahogyan Lencsés Gergő fogalmaz, lényegében napi kapcsolatban vannak egymással. Az intézményeknek,
városi programoknak nyújtott rendszeres támogatások és önkéntes munka mellett a TAO támogatási programban is első helyen vannak a GE számára a veresegyháziak.

A hónap híre
Növekvő kínai érdeklődés
Veresegyház és a kínai Hubei tartomány – itt
található a település másfél millió lakost számláló testvérvárosa is – egyre szorosabbra fűzi
gazdasági reményekkel kecsegtető kapcsolatait.
Június 22-én itt járt a tartomány közigazgatási,
gazdasági szereplőinek delegációja, köztük a
testvérváros, Senjen polgármestere is, és kötetlen, baráti hangulatú találkozón vettek részt,
ismerkedtek a várossal, és tájékozódtak a befektetési lehetőségekről.
A találkozást meghívás követte, így július elején veresegyházi delegáció utazott viszontlátogatásra Kínába, ahol gazdasági befektetési fórumon vettek részt, amelyen előre egyeztetve
lehetett találkozni a magyarországi befektetések iránt érdeklődő lehetséges partnerekkel. A
veresegyháziak elsősorban gépipari, illetve turisztikai célú befektetésekről tárgyaltak, hiszen
a városfejlesztési elképzelések középpontjában
első helyen áll a turizmus, illetve a környéken
működő üzemek miatt a gépipari beruházás
látszik ésszerűnek.
Pásztor Béla polgármester úr tájékoztatása szerint a fórumon való részvétel nemcsak hasznos
volt kapcsolatépítés szempontjából, hanem
konkrét előrelépést is eredményezett: tárgyalások zajlottak egy, a veresegyházi termálvízre
épülő gyógyszálló-beruházásról, amely szolgáltatásait az évezredes kínai gyógymódokkal
egészítené ki. A kínai fórumot az érdeklődők
személyes látogatása követi majd hamarosan,
hogy megtekintsék a lehetséges helyszínt,
megismerjék a várost és a benne rejlő lehetőségeket.
Mint a polgármester úr hozzátette, az együttműködés révén újabb munkahelyekkel gazdagodik majd a város, és tovább nő gazdasági
ereje is, így még vonzóbbá válik a további befektetők számára.

Gazdaság
Felsőbb osztályba léphet! – közvetlenül az
Uniónál pályázhat Veresegyház
Jelentősen csökken a közép-magyarországi régióban a pályázható pénz, ám lehetőség van közvetlenül uniós fejlesztési forrásokra pályázni. Ez a pályázatírásnak, megvalósításnak magasabb szintje, mérföldkő lehet az önkormányzatok számára.
Veresegyház csatlakozott egy nemzetközi pályázathoz, a részleteket Cserháti Ferenc alpolgármester mondja el.
Kisebb pályázatok továbbra is vannak hazai forrásokra, itt nem sok sikerrel indulunk, hiszen a kevésbé tehetős önkormányzatok előnyben vannak.
Elindultunk tavaly is, idén is a szociális otthon konyhájának bővítésével, a
csonkási óvoda teherliftjével, de nem sok sikerrel, nagy szerencse lesz, ha
pénzhez jutunk. Pályáztunk kerékpárút-építésre, pályázatunk készül ipari
park fejlesztésére, amelyben elsősorban útépítésről, közművek kialakításáról van szó.

A pályázat adatai
A PLEASE ACT - Együttműködés az alacsony szén-dioxid kibocsátás érdekében Közép-Európában, egy közvetlen brüsszeli pályázat, mely KözépEurópa számára nyújt lehetőséget támogatás megszerzésére.
INTERREG pályázat, ami azt jelenti, hogy különböző résztvevők, másmás országokból működnek együtt a pályázat megvalósítása során.
A projekt keretében egy felhasználóbarát on-line eszköz készül, aminek
segítségével az önkormányzatok értékelhetik saját infrastruktúrájuk energiahatékonyságát, és a megújuló energia használatát. Létrejön tehát egy alkalmazás, aminek segítségével energetikai fejlesztési javaslatokat, projektötleteket lehet értékelni, és szükség esetén rangsorolni, valamint kialakul
egy tudásbázis, ahol a már megvalósított projekteket lehet tanulmányozni.

A TÖOSZ-on (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) keresztül
kereste meg Velence a hazai önkormányzatokat tudományos együttműködésre, a bevált gyakorlatok bemutatására, a tapasztalatcserére. A végeredmény egy informatikai alkalmazás lenne, amely segítené a kelet-európai államokat abban, hogy bátrabban nyúljanak a megújuló energiaforrásokhoz.
Bemutatkozó anyagunkban kidomborítottuk a termálvíz hasznosításával
kapcsolatos eredményeinket. Ezek után mondta azt az olaszországi egyetem, hogy ne csak társult tagok legyünk, hanem vállaljunk részt a pályázati
munkájából is. Ne csak a végeredményt használjuk fel, hanem szóljunk
bele, alakítsuk együtt a pályázati folyamatot, adjuk át a tapasztalatainkat is.
Természetesen mi is tanulni szeretnénk más megújuló energiaforrások
hasznosítását, például a napenergia felhasználását. A termálvízzel rengeteg
pénzt takarítunk meg, ugyanakkor a három kút szivattyúi eszik az elektromos energiát. Jól jönne egy napelem park által termelt villanyáram…

A projektben több partner is közreműködik:
1. Venice International University - Velencei Egyetem (Olaszország)projektvezető
2. Universitá di Padova - Padovai Egyetem (Olaszország)
3. Commune di Padova - Padova Önkormányzata (Olaszország)
4. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia – Központi Fejlesztési
Ügynökség (Lengyelország)
5. Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje – Alsó-drávai Helyi
Energiaügynökség (Szlovénia)
6. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe –
Regionális Környezetvédelmi Központ (Magyarország)
7. Veresegyház Város Önkormányzata
8. Gmina Lublin – Urząd Miasta Lublin – Lublin Város Önkormányzata
(Lengyelország)
9. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Slovenia - Regionális Környezetvédelmi Központ Szlovénia (Szlovénia)
10. City Municipality of Ptuj – Ptuj Város Önkormányzata (Szlovénia)
11. ZWIĄZEK MIAST POLSKICH – Lengyel Városok Szövetsége
(Lengyelország)
12. ENVIROS – Környezetvédelmi és Energetikai Tanácsadás és Menedzsment (Csehország)

A közös munka megéri a nemzetközi kapcsolatok építése miatt is. Ha majd
mi leszünk a fő pályázók, lesznek már partner kapcsolataink, könnyebben
hívunk be másokat a pályázatba, elősegítve a sikert. Az egyetem beadta ezt
a projekt ötletet Brüsszelbe, döntés ősszel várható.
Ez egy jó főpróba, bátorságot adhat arra, hogy önálló elképzeléseinkkel,
közvetlenül Brüsszelhez forduljunk pályázati támogatásért.

A tervezett projekt megvalósításában ez a 12 partner vesz részt közvetlenül. A projekt teljes költségvetéséből – mely összesen 2.203.801,60 Euró Veresegyház Város Önkormányzatára 108.427,48 Euró jut, melyből 92.163,35
Euró támogatás (85%) és 16.264,13 Euró önrész (mai árfolyamon 5 318 370 Ft).
A projekt megvalósítása várhatóan 2017. február 2-től 2020. január 31-ig tart,
így az önrészt is 3 év alatt kell kifizetni.

Kevesebb pénz, ugyanannyi felelősség…
Lapunk júniusi számában szerkesztőségi cikk foglakozott a kistérségi
hulladékszállítással. Kacsur Annamária főszerkesztő az írás végén megállapítja: patt helyzet jött létre melyben a közszolgáltatást végző Zöld Híd
Régió kft. nem bocsáthat ki számlát, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV), viszont nem finanszírozza a
működést. Hogyan tovább, teszi fel a kérdést a szerző?
A kérdést Farkas Balázsnak a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. igazgatójának továbbítottuk.
- Átmeneti időszakot élünk, tisztán látszik a központosítási folyamat, ahol
sem az önkormányzatoknak, sem a közszolgáltató gazdasági társaságoknak
nem szánnak sok szerepet a tekintetben, hogy eldönthessék, merre tovább.
Ezt egy módon teheti meg a kormányzat, ha a működési költségekkel ők
gazdálkodnak. Elvették a bevételeinket, és ők adnak pénzt a működésre,
utólag. Csak a feladatok és az ezzel járó felelősség maradtak nálunk! Az
emberek tőlünk kérdezik, hogy lesz-e szemétszállítás, vagy nem lesz? A
válaszom mindig az, hogy lesz, bár néha magam is csodálkozom azon,
hogy merek bizakodni, mert még én sem látom tisztán.
Azért, hogy pénzt kapjunk a működésre, azzal stresszeltük a szakigazgatást, hogy nem tudjuk elszállítani a szemetet, és ez volt a szomorú valóság.
Ez nem túl udvarias, ám szükséges lépés volt, ugyanis július eleje óta egy
fillér lakossági bevételünk sincs.
Mi lesz ezután, hogyan lesz megoldható a működés finanszírozása?
A jövőben még több adatszolgáltatást kell teljesíteni azért, hogy pénzhez
jussunk. A második negyedévi szolgáltatási díjunk teljesítés igazolásához

szükséges adatszolgáltatáson öt munkatársunk dolgozik egy hete, és még
rámegy a jövő hét is. A második negyedévre bruttó 300 millió forint előleget kaptunk, ez a pénz augusztus közepéig lesz elég. Az e héten átadásra
kerülő adatok alapján kalkulálják ki a teljes összeget, és az előleg levonása
után a különbséget fogjuk megkapni. A 2016. évi üzleti tervünk alapján
negyedévente minimum bruttó 600 millió forintra van szükségünk, tehát
augusztusban további 300 millió forintra számítok. Ha kevesebbet kapunk,
akkor ismét nagy bajban vagyunk, kezdődik elölről a „pénzszerzési” folyamat. Megpróbálhatok előleget kérni a harmadik meg a negyedik negyedévi működéshez is, de elérkezünk 2017-hez, amikor már nem lehet majd
előleget igényelni. 2016. év végére a bankszámlánkon kell lennie legalább
másfél-két havi működési költségnek, ha ez sikerül, akkor minden a legnagyobb rendben megy tovább, ha nem, akkor ismét kezdődnek a problémák.
- Itt van még a számlázás kérdése. Április elsejétől Zöld Híd Régió kft.
már nem számláz(hat), az NHKV még nem képes számlázni, így az év vége
felé több havi szemétdíjat követelnek majd az emberektől, egy összegben –
mondjuk karácsony előtt.
- Számításaim szerint legalább fél éves díjról beszélünk, ami 10-14 ezer
forintot tesz ki egy családnak. Kinek sok, kinek kevés nem tudom megítélni…
A Zöld Híd Régió Kft. végül megkapta a kért előleget az NHKV Zrt.től (lásd a cég közleményét a 9. oldalon), ami tűzoltásra elegendő volt
ugyan, de mint látjuk, hosszú távra nem jelent megoldást. Csak reménykedni tudunk, hogy történik valami a hulladékszállítás és –kezelés további zökkenőmentes bonyolítása érdekében….
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A hónap témája
ÍGY TÁBOROZUNK MI…
A nyár mindig leginkább a gyerekekről szól. A vakáció, a szabadság, a felfedezések, nagy barátkozások ideje, ezért is fontos, hogy
mi, szülők, igyekezzünk minél tartalmasabbá tenni a szünidő napjait. A Kistérségben idén is számos nyári tábor – főként napközis
– várja a kisebbeket, nyár derekán járva körülnéztünk, hogyan is zajlik az élet egyikben-másikban.
Az erdőkertesi napközis tábort az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is heteken át elérhették a gyerekek, július 1-től egészen augusztus 5-ig. A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási
Központ és a Szeder Egyesület, a Kistérségi Társulás önkormányzatainak valamint az Erdőkertesi
Önkormányzat támogatásával létrejött táborokat
önkéntesek és családgondozók vezették. Hetente
25, sőt, volt, hogy 30 gyerek is táborozott itt, mindenkit vidám és sokszínű programok vártak.
Nagyné Gódor Csilla, a Központ vezetőjének elmondása szerint volt kirándulás, kézműveskedés,
agyagozás is, ezek és persze a táborhelyen, az Ifjúsági Tábor területén elérhető medencében fürdés voltak a legnépszerűbb programok. Nagyon
szép, árnyas a kert, sok játékszer, csocsó is szórakoztatta gyerekeket. A feltöltődő 6-13 éves gyerekek mellett az iskolai közösségi szolgálatukat
töltő középiskolások is megtalálták a helyüket a
táborokban, ők az önkéntes munkájukkal tapasztalatot szereztek, és közelebb kerültek az érettségihez is- miközben számukra is lehetőség volt a
kikapcsolódásra.
A szervezők nemcsak a táborral, hanem a
RáDérünk programmal is a gyerekek felé fordultak: hetente kétszer, kedden és csütörtökön a
11-18 éves korosztályt várták a délutáni órákban,
amikor is klubszerűen összegyűltek, és eltölthették együtt az időt. Ők is fürödtek, uzsonnáztak,
beszélgettek, játszottak- a tinédzserek számára is
hasznos és tartalmas program volt ez, közösségi
élményt és kimozdulási lehetőséget biztosított az
ezt igénylő, de sokszor nehezen megtaláló korosztály képviselőinek.
http://www.eselykisterseg.hu/

Simogató kezek a kertesi táborban

Görög nyári napközis tábor a Veresegyházi
EGYMI szervezésében
Csodálatos egy hetet töltöttek a diákok az „Ókori
Hellászban” a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanárainak irányításával 2016. június 20-24-ig.
Olimpiai játékok, cserépszavazás, színjátszás
(Pandora szelencéje c. darab), drámajáték, kézműves foglalkozások (görög viselet, Zeuszszobor, papírmasé amfora készítése, színdarab
hátterének megfestése, agyagozás, batikolás,
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szappanöntés, kavicsfestés, gipszöntés, trójai faló
készítése papírból), gasztronómiai utazás a görögök világában az Olympos étteremben, fürdés a
medencében, szirtaki táncház. Ezek a programok
várták a gyerekeket az egy hetes tábor alatt az
Erdőkertesi Ifjúsági Tábor területén. A diákok az
egy hét táborozás során nem csupán a görög történelemről tanultak játékosan, de össze is kovácsolódtak, és olyan szociális készségekre is szert
tettek, mint az elfogadás, egymás segítése, vagy a
kölcsönös tisztelet.

órákból. Fontos tudnivaló, hogy a jelentkezés
nincs életkorhoz kötve. Tavaly is voltak felnőtt
résztvevők, akiket a fotográfia szeretete és az ismeretek megszerzésének vágya csalt az ifjú fotósok társaságába. Akit esetleg sokkolna az egész
napos fényképezés és délután önállóan szeretne
kibontakozni, megteheti. A félnapos résztvevőknek 13 órakor véget ér a tábor.
A pontos program a www. silverpress.hu weboldalon olvasható.

Az EGYMI munkatársai minél több hasonló projekt megvalósítását tervezik a jövőben, és jövőre
újabb tematikával várják diákjaikat!
http://veresegyhazegymi.hu/

Hason fotózás a szökőkútnál
(Fotó: Szabó Barnabás)

Mai nomádok –TERMIK Tábor Bujákon
Görög mítoszok az EGYMI táborában

Fotóstábor Veresegyházon
Idén lesz a harmadik nyár, hogy fotóstábor indul
Veresegyházon. Eddig a program félnapos volt,
és az Innovációs Centrumban indult minden reggel. Itt egy rövid elméleti előadással exponálta a
program szervezője, Szabó Barnabás fotográfus a
nap témáját, (ezt a beszámolót is az ő segítségével
készítettük! (a szerk.) A nap témája után mindenki a saját fényképezőgépnek lencséjén örökítette
meg azt a saját látásmódján keresztül. Délben ismét összejött a csapat, és kiértékelték az elkészült
képeket. Itt mindenki láthatta a másik megoldásait és az elemzések, képi sikerek minden tábori
hét végére valódi közösséggé formálták a résztvevőket.
Az augusztusban induló kurzus immár valódi
tábor lesz, mégsem kell komoly felszereléssel
érkezni. Egész napos, ahol a fotózás alapjainak
elsajátításán kívül, a helyes expozíció tudnivalóinak megismerésén keresztül a képkompozícióig
a képszerkesztésig és az utólagos képfeldolgozás
műveletéig terjed a tanulás. A korábbi résztvevők
kívánságait teljesítve a képen látható tóhoz közeli
kis ház ad majd otthont és bázist a délután négyöt óráig maradóknak. A délutáni gyakorlati fotográfia mutatja meg, hogy az elméletben tanultak,
mit rajzolnak ki a monitoron a valóságban. Persze
a kisebbeknek a játék, fürdés és a program-kívánságok teljesítésére is futja majd a nyári délutáni

Különleges hangulatú és tematikájú, varázslatos
tábort szerveztek idén is a TERMIK-tábor önkéntesei. A szadai székhelyű Magonc Alapítvány lelkes munkatársai idén a Nógrád megyei Bujákon
szervezték meg a 9. TERMIK Tábort. Itt közel
150 fő, 10-14 éves gyerekek, illetve a velük foglalkozó fiatalok és idősebb felnőttek vertek sátrat
10 napra július elején.
A táborhely kiválasztása minden évben a honfoglaláshoz hasonló terepszemlével indul: ilyenkor –februárban!- egy csapat körbejárja a szóba
jöhető helyeket, és ivóvíz-fürdés lehetőséget,
biztonságos szálláshelyet és árnyas rétet keres,
településhez közel. A bronzkori tűzhely a tábor
egyik fontos eleme. Ez nem más, mint egy földbe
ásott különleges alkotmány, agyagból tapasztott
főzőrésszel és füstnyílással, óriási kondérokkal.
A fürdősátorban a nap melegítette vízzel, lavórok
segítségével – vagy a patakban – mosakodnak.
E sorok írója valahogy így képzeli a mennyországot: fák között kifüggesztett függőágyban
olvasni, egyedül, de mégis közösségben, érezni
a tábortűz illatát, hallgatni a susogó faleveleket,
és ha gondolunk egyet, közösségi programokon a
többiekkel együtt mókázni... A programok között
szerepelt a „Túlélés a természetben”, a „Természet éléskamrája” vagy a „Néprajz, kézimunka”
ugyanúgy, mint a „Konyha, táplálkozástan”.
www.termiktabor.hu
A tábori szemlét összeállította:
Fülöp Hajnalka

Kultúra

A hónap híre
Születésnap barátokkal
Július 1-jén 17. születésnapját ünnepelte Veresegyház. A hagyományos városévfordulós
programsorozat ezúttal is a Baranyai János
Vasútmodellező Klub kiállításával kezdődött a
Mézesvölgyi Iskolában, és egész hétvégén át
zajlott városszerte.

ta vasárnap a rendezvények sorát.
A városnapokra jó barátok is érkeztek: Veresegyház legrégibb testvérvárosa, a németországi Schneeberg delegációja. A két város közötti
kapcsolat éppen 20 esztendeje jött létre, így még
egy évfordulót megünnepelhettek. A testvérváros a programokban is részt vett: együttesük fellépett a fúvószenekari találkozón, a Szentlélek
templomban pedig schneebergi orgonaművész,
Alexander Ploss koncertjével ért véget az idei
városünnep.

A Városháza előtti téren felállított színpadon
pénteken este Szabó Balázs és Bandája volt
az első fellépő a fiatalok kedvéért, szombaton
pedig rockzene szólt rajta az ünnepi köszöntőt
követően. Bábszínház, főzőverseny, táncház,
tűzzsonglőrök bemutatója, nemzetközi fúvószenekari találkozó vonzották a közönséget, és
az új katolikus templomban orgonakoncert zár-

Főzőverseny, nem egészen komolyan

Fúvószenekari találkozó a Fő téren

Ünnepi köszöntő

A polgármester úr a schneebergi vendégekkel

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár programjaiból
Július 29-31-ig FALUNAPOK!
Július 29. 9.00
Újraélesztési tanfolyam a Vöröskereszttel a
Védőnői Szolgálat szervezésében
Július 29. (péntek) KONCERTEK ÉS
SZÍNHÁZ A TÉREN
17.30 LEAVING RUM zenekar
18.45 SIDE ROAD zenekar
20.30 GREASE-adaptáció, a Thália Tanoda
vizsgaelőadása, Rendezte: Szegfű
Íldikó, zenei vezető: Fehér Adrienn
Július 30. (szombat)
A Szent István parkban:
14.30-14.50 Superformance zenekar
15.00-15.50 Stingfield zenekar
16.00-16.45 Rock koncert
17.00-17.45 No Smoking Classic Rock
18.00-18.45 Sokkosok zenekar
19.00-19.40 A budapesti Csomópont Egyesület fiatal tehetségei Karacs Mik&Niki Örökzöld duettek és a Csomópont
Tehetségei
20.00-23.00 UTCABÁL – MADARAK HBZ
a szünetben a Phlox Tűzzsonglőr
Csoport előadása

Július 31. (vasárnap)
A labdarúgópályán
9.00 Sebő János Ifjúsági Labdarúgó Emléktorna
18.00 Erdőkertes Jobboldal a Baloldal ellen
(politikamentes) labdarúgó mérkőzés

Augusztusi előzetes:
Augusztus 13. (szombat) 14.00

ULTI-KLUB

Augusztus 20. (szombat)
20.00
Községi ünnepség a Szent István
parkban
Községi kitüntetések átadása, ünnepi
műsor Államalapító Szent István
királyunk emlékére
20.45 TŰZIJÁTÉK
Augusztus 23. (kedd) 14.00-18.00 VÉRADÁS!
Augusztus 27. (szombat)
II. Autóspromenád az Ifjúsági Táborban
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Kultúra
NYÁRI MULATSÁGOK
JUNIÁLIS
Nem mondhatni, hogy ezen a napon fázósan húzták össze magunkon a felsőruházatot a váckisújfalusiak – lévén, hogy a napos helyeken 41 fokot
is mértek. De kit is érdekelne a meleg, amikor
a hűtők dugig vannak sörrel és üdítővel, a programok pedig minden korosztálynak nagyszerű
kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak? Ki ne
szeretett volna kovács lenni gyerekkorában, kalapálni, formálni a forró fémet, és ki ne szeretne
ügyes fazekasként agyag edényeket készíteni?
Ezeket és még sok kézműves fortélyt elleshettek,
megtanulhattak az érdeklődők, kipróbálva kézügyességüket. A gyerekeket pedig várta hétpróbás
akadálypálya, édes jutalmakkal minden állomáson. Délben vörösboros marhalábszár pörkölttel csillapították éhüket a helyiek, majd így
megerősödve jöhetett a Herkules és Amazon
címekért folyó vetélkedő – a nagy sikerre való
tekintettel junioroknak is. Aztán a tombola hozta
lázba azokat, akik szerencsét próbáltak – és sokan
vihettek haza hasznos és szép nyereményeket. A
késő délutánba hajló rendezvény hivatalosan a
díjkiosztással, valójában az étel-ital elfogyásával
ért véget.

Váckisújfalu Önkormányzata ezúton köszöni
meg mindazok munkáját, akik bármilyen módon segítettek abban, hogy a rendezvény sikeres
legyen.
MŰSORAJÁNLÓ
VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL
MEGHÍVJA ÖNT RENDEZVÉNYEIRE
07. 29.
(péntek)

Márton Ágnes Katalin Közösséfestőművész
gi Klub
kiállításának
megnyitója
Szent István napi
08. 20.
megemlékezés
Közösségi Klub
(szombat)
A Virágos
Corvin
Váckisújfaluért!
udvar
verseny eredményhirdetése
08. 27.
(szombat)
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X. Lekvárfőző és
mézes találkozó
V. Festőnap
Váckisújfalun
A MAT alkotói közös
kiállításának
megnyitója

Faluszerte

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

A Zöld Híd Régió Nkft. közleménye
Társaságunk 2016. június 14-én kényszerűen felmondta a komplex közszolgáltatással érintett 44 település szerződését. Felmondó levelünkben jeleztük, hogy amennyiben az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. június hónapban át tudja utalni a működésünkhöz szükséges
pénzügyi forrást, abban az esetben változatlan minőségben el fogjuk látni a lakosságot.
2016. június 20-án, hétfőn Gémesi György, a Zöld Híd Régió Nkft. tulajdonosi testületének elnöke
a nyilvánosságot is tájékoztatta a kialakult helyzetről, dolgozóink részére összevont, rendkívüli állománygyűlést tartottunk.
2016. június 24-én, pénteken megkaptuk az NHKV Zrt. határozatát a kérvényezett szolgáltatási díj
előleg tárgyában. Határozatuk szerint az igényelt bruttó 297 millió forintot három részletben, július
15-ig a rendelkezésünkre bocsátják. Az előleg rövidtávon biztosítja az üzemeltetés pénzügyi fedezetét,
ezért értesítettük az érintett önkormányzatokat, hogy a közszolgáltatási szerződés felmondását hatálytalanítjuk.
2016. június 27-én, hétfőn konstruktív légkörben tárgyalásokat folytattunk az NHKV Zrt. vezetőségével a hulladékgazdálkodás kialakítás alatt álló, társaságunkat is érintő finanszírozási rendszeréről.
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. a 2016. április 1-től elvégzett közszolgáltatása ellenében nem bocsáthat ki számlát a lakosság részére, erre továbbra is csak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. jogosult. A második negyedévi működési költségeinket az NHKV Zrt. szolgáltatási
díj formájában utófinanszírozás keretében téríti meg, ennek terhére nyújtottuk be előleg kérelmünket a
júliusi költségeink finanszírozására. Kérelmünket az NHKV Zrt. rugalmasan, a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a szükséges hiánypótlási eljárások után és a törvényi határidőkön belül kedvezően
bírálta el.
A Zöld Híd Régió Nkft. szolgáltatása a bizonytalanságok ellenére egyetlen órára sem állt le, gyűjtőjárataink 20 perces pontossággal követik egymást, a közszolgáltatás változatlan műszaki tartalommal
működik a 65 ezer háztartás részére. Társaságunk humán és tárgyi kapacitása rendelkezésre áll a hulladékgazdálkodási feladatok hosszú távú ellátásához.

ELADÓ INGATLANOK
Erdőkertes csendes családi házas övezetében
kínálunk megvételre egy 85 nm-es 1 plusz
2 fél szobás önálló családi házat.
Iár: 13.9 mFt
•

Őrbottyánban jó közlekedés mellett 2 szobás,
pincés, tégla építésű családi ház 1224 nm-es
ásott kúttal rendelkező telken.
Iár: 7.9 mFt
•

Fóton központban kínálok megvételre egy két
generációnak megfelelő, két külön bejáratú
családi házat, valamint egy üzlethelyiséget,
egy 870 nm es telken.
Iár: 20.2 mFt
•

Erdőkertes csendes utcájában 434 nm-es
telken ásott kúttal pincézett kis 30 nm-es
faházat kínálunk megvételre 3 alvóhelyiséggel.
Iár: 4.2 mFt
•

Erdőkertesen csendes központi utcában
1079 nm-es telken, 60 nm-es 2 és fél szobás,
fürdőszobás családi ház.
Iár: 12.9 mFt

Apróhirdetés

ÁLLÁS
A veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola Matematika-bármely szakos (előnyben technika
szak) tanári állást hirdet.
Érdeklődni lehet: +36 30 237 2478,
reﬁskola@veresegyhaz.hu
elérhetőségeken.

·

Otthoni munka!
Ajándéktárgyak összeállítása stb.
érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)
INGATLAN
Megbízható, eredményes ingatlanközvetítés a hét minden napján!
Dr. Makkos Ingatlan Centrum Veresegyházi Irodája várja
az ingatlant KERESŐ és ELADÓ Ügyfeleket és gyakorló
referenseket.
06-20/9446205
06-20/9273736
06-30/2816620
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Veresegyház Kistérség Esély Szociális
Alapellátási Központ pályázatot hirdet
CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére.
A közalkamazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. augusztus 31.-ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítés és gyermekjóléti feladatok.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,
- pályakezdők jelentkezését is várjuk - 1 év
alatti szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Ofﬁce (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, saját gépjármű
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű tárgyalóképesség, probléma
megoldó képesség, terhelhetőség
- szervezőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
legkorábban 2016. szeptember 1. napjától
Benyújtási határideje: 2016. augusztus 10.
Pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Gódor Csilla nyújt, a
06/70-9310-966- os telefonszámon.
Pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház
Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási
Központ címére történő megküldésével
(2113 Erdőkertes,Fő út 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1/148, valamint
a munkakör megnevezését:családsegítő.
- Elektronikus úton Nagyné Gódor Csilla
részére az esely@eselykisterseg.hu e-mail
címen keresztül
- Személyesen
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. augusztus 15.

FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 70 3177215

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Dr. Géczi Mária
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

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

Váckisújfalu község Polgármesteri
Hivatalába 8 órás igazgatási ügyintézőt
keresünk.
Feladatok: adóügyi ügyintézés, szociális ellátások, hagyaték, iktatás és egyéb
igazgatási feladatok.
Követelmények: közgazdasági szakközépiskola (vagy érettségi), továbbá erős
felhasználói szintű számítógép kezelés
(irodai alkalmazások, internet), gépírás
tudás, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség.
Előny: közigazgatási gyakorlat, pénzügyi terület.
Az állás azonnal betölthető. Önéletrajzot
a jegyzo@vackisujfalu.hu címre kérjük
megküldeni.

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

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

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

DaTiS Kft.

személyesen várjuk üzletünkben!
Pályázatot írunk ki az alábbi állás betöltésére:

ÉRTÉKESÍTŐ
Főbb feladatok, munkák:

• A Vodafone üzletekben az Ügyfelek kiszolgálása, termékek
és távközlési szolgáltatások értékesítése
• Ügyfélszolgálati ügyintézés
• A Vodafone magas hozzáadott értékű szolgáltatásainak
ajánlása, bemutatása, értékesítése
• Panaszok, reklamációk kezelése
• Szervizes ügyintézés és adminisztráció
• Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum középfokú végzettség (felsőfokú végzettség előny)
• 1-2 éves ügyfélszolgálati, értékesítési vagy ügyfélkezelési
tapasztalat
• Kiváló kommunikációs készség
• Alapszintű angolnyelv – ismeret
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Ügyfél centrikus hozzáállás
• Értékesítői véna
• Kiváló stressz-tűrő és problémamegoldó készség
• A mobil kommunikációs piac és termékek ismerete előny

Amit kínálunk:

• Alapbéren felüli értékesítői juttatási csomag
• Teljesítmény arányos bónuszrendszer
• Fiatalos, jó hangulatú kollektíva

Munkavégzés helye:

Vodafone üzlet, Veresegyház

Jelentkezés az állásra:

Magyar nyelvű Önéletrajzát és motivációs levelét küldje a
datis.kft@gmail.com e-mail címre.

GOOD DENT

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

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs
Központ
06 28 389 042
vargabetu2@invitel.hu
Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu
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Veresegyházon is fejleszti hálózatát az Invitel
Az Invitel hálózatfejlesztéseinek köszönhetően
a nagy sebességű interneten alapuló, digitális
szolgáltatások a lakosság és a helyi kisvállalatok
számára is változást hoznak a mindennapokban.
Az előnyöket már a Veresegyházon élők is
élvezhetik.

Az Invitel hosszú évek óta arra törekszik,
hogy minden lehetőséget megragadjon a
hálózatfejlesztésre, amely nem csak a rendszer
technikai megújításával jár, hanem azzal
is, hogy egyre többen élvezhetik a gazdag
csatornaválaszték és a gyors internet előnyeit.
Az Invitel változatos csatornakínálatában több
mint 170 televízió- és rádióadót találunk, amelyek
között 25 népszerű sportcsatorna is szerepel, ami
külön öröm a nyári sportesemények kapcsán.
A Kolibri csomagok Magyarország jelenleg
legnagyobb HD csatornakínálatával és szélessávú
internettel elérhetőek a cég új előfizetői számára
az Invitel HD szolgáltatással lefedett területén.
A HD képminőség a család minden tagjának
nagyobb élménnyé varázsolja a közös tévézést,
és még emlékezetesebbé teszi az együtt eltöltött
időt.
Az idei nyár az Invitelnél a sportrajongókról
szól, hiszen a Családi HD-csomagban HD
minőségben nézhetjük például az M4 Sport,
a SportTV, az Eurosport 1 és 2, valamint a
DIGI Sport mindhárom adását, így minden
mérkőzést és magyar aranyérem megszerzését
végigszurkolhatja a család anélkül, hogy ehhez
kiegészítő előfizetést kellene rendelni.

Az Invitel a vendéglátóhelyekre, szállásadókra
is gondolt az idei sportos nyáron. A kisvállalati
Profi szolgáltatás-kínálatban elérhető Partner
TV-csomag csatornáin a médiaszolgáltatóval
történt egyeztetést követően nyilvánosan
sugározhatóak a nyári sportesemények, ami
biztosan több vendéget vonz majd. Az internet-,
telefon és TV-szolgáltatást nyújtó Profi csomagok
a kisvállalkozások igényei szerint szabadon
kombinálhatók, ráadásul most minél többfajta
Profi szolgáltatást választ egy ügyfél, annál
nagyobb havidíj-kedvezményben részesül.

A lakossági és kisvállalati szolgáltatások iránt
érdeklődők személyesen a gödöllői Invitel Pontban
(Dózsa György út 1-3.) tájékozódhatnak, illetve a
lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, a
kisvállalatoknak szóló Profi csomagokkal kapcsolatban
pedig a 06 80 881 881-es zöld számon kérhetnek
felvilágosítást. A legfontosabb információkat és
ajánlatokat a http://www.invitel.hu valamint a www.
invitel.hu/kisvallalati oldalakon is megtalálják, ahol a
kiválasztott szolgáltatások akár meg is rendelhetők.

Távlatokat nyitunk
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Csatlakozzon a Facebookon is a
kisterseg.veresegyhazi közösségéhez!
Tudjon meg mindent azonnal, ossza
meg tapasztalatait másokkal,szóljon
hozzá a történésekhez...
Kapcsolódjon hozzánk, hogy együtt
naprakészek legyünk!

kisterseg.veresegyhazi

COOP SZÉNSAVAS
ÜDÍTŐ
ARIEL,
Colaízű, Narancs
Bodza-alma, Cola Zero
2,5 l, 80 Ft/l

KUNSÁGI
ÉDEN
NAPRAFORGÓ

étolaj

100%, 1 l

Mosópor Color 20 mosás,
1,5 kg, 799 Ft/kg, 1199 Ft

Mosógél kapszula Color&Style
15 db, 80 Ft/db, 1199 Ft
Folyékony mosószer Color
20 mosás,1,3 l, 922 Ft/l, 1199 Ft

CSIRKECOMB
FARRÉSSZEL,
Előhűtött

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

Szakembereket keresünk
a GE Power veresegyházi
gyárába!
A következő pozíciókba várjuk jelentkezésed:

Jelentkezés önéletrajz
elküldésével:
karrier@ge.com
További információ:
T + 36 28 587 124
M + 36 70 436 9813

További pozícióink:

Jelentkezés ezen három
pozíció valamelyikére
önéletrajz elküldésével:
csilla.szabo@ge.com

•
•
•
•
•

Anyagvizsgáló (ET, RT, PT, VT)
CNC gépkezelő
Hegesztő-lakatos (AWI)
Karbantartó technikus (elektromos, mechanikus)
Lakatos, mechanikus összeszerelő
(csőszerelő, kerékpárszerelő végzettséggel is)
• Elektromos összeszerelő (villanyszerelő, autóvillamossági szerelő)
• Raktáros
• Bevonatoló gépkezelő (előny: gépgyártás technológus)

• Termeléstámogató mérnök (gépész- vagy villamosmérnök)
• Minőségirányítási mérnök
• Beszerző

Amit kínálunk:

• Versenyképes bérezés és juttatások, bejelentett munkaviszony
• Hosszú távú munkalehetőség
• Tiszta, rendezett, modern munkakörnyezet
Veresegyház zöldövezetében
• Kedvezményes étkeztetés helyben (étterem, büfé)
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Vállalati buszok a 3 műszakos munkarendhez igazodva
• Sportolási lehetőség: konditerem, sportpálya
• 24 órás orvosi szolgálat a telephelyen
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