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A hónap témája

Új tanév, új kihívások
Gazdaság
Őszi hajrában, a padlófelújítástól az iskolaépítésig
Visszatekintő
Első évfordulón
partiztak az állatok

Alig pár nap maradt az iskolakezdésig… Felgyorsult a készülődés,
nemcsak a gyerekeket nevelő családok, hanem az intézmények, és az
önkormányzatok berkeiben is.
Veresegyházon nemcsak az óvodák szépülnek meg és válnak még komfortosabbá: alakul az EGYMI Iskola épülete, és új beruházás is indul hamarosan, a katolikus egyházzal közösen építendő első középiskola alapkövét
teszik le a városban. Az általános iskolákban is nagy a
készülődés, hiszen a közoktatási törvény módosításai miatt több változás
is életbe lép szeptembertől, illetve a tanév folyamán.
A 4. oldalon olvashatnak arról, mire számíthatnak, ha iskoláskorú
gyermekük van.

ELADÓ
Fót központjában új építésû tégla társasházban
kínálunk megvételre egy 2 plusz 1 fél szobás
erkélyes lakást.
Irányár: 19.9 M
Erdôkertes csendes családi házas övezetében
kínálunk megvételre egy 85 nm-es 1 plusz 2 fél
szobás önálló családi házat.
Irányár: 13.9 M

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

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

HONLAPUNK:

www.vkisterseg.hu

ÜZLETHELYISÉGEK

MUNKATÁRSAT
KERESÜNK
- többféle munkakörbe
a Veres Centerbe
- ÁRUÁTVEVO˝ MUNKAKÖRBE
a Szada Centerbe

KIADÓK
A VERESEGYHÁZ, ERKEL F. TÉR 1. SZÁM
ALATTI ÜZLETHÁZBAN

DEICHMAN, PEPCO , ROSSMANN

Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal lehet a boltvezetoknél
˝

ÜZLETEK SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Érd. : +36 30 519 2783

CBA Bevásárlóház

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00
Vasárnap: ZÁRVA

CBA Veres Center

Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

CBA Cent

Erdőkertes, Béke u. 2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00
Vasárnap: 7.00- 16.00

CBA Szada Center

Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

Kistérségi oldal
Őszi programok a vácrátóti botanikus
kertben
Az MTA vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertje kétségkívül tavasszal és ősszel nyújtja a legtöbb
látnivalót látogatóinak. A kert, amellett, hogy szabadon bejárható, tematikus programokat is kínál
látogatóinak szeptemberben.
A Kulturális Örökség Napjainak keretében, szeptember 18-án kerttörténeti és kertművészeti sétára
hívják az érdeklődőket, 14 órától. A szervezett séta ingyenes, de regisztrációhoz kötött, szeptember 1-jéig lehet rá jelentkezni az intézmény
elérhetőségein.
Szeptember 17-25. között bibliai növényekről szóló előadást hallgathatnak a
látogatók botanikus kertben, az Ars Sacra
Fesztivál keretében. Megtudhatják például, miből készült Noé bárkája, fává nőhet-e
a mustármag…. a Szentföldön készült film
vetítése közben, szakértő előadása alapján.

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

A botanikus kert Bibliai séták tanösvénye
is bejárható a program keretében.
A részvétel szintén ingyenes, de regisztrálni kell!

VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA

Az egyik legismertebb bibliai növény, az olajfa

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.

3

A hónap témája
ÖRÖMÖK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ÚJ TANÉVBEN
2016.szeptember 1-jével új szabályok lépnek
életbe a nevelés-oktatással kapcsolatosan, melyek talán elfogadhatóbbá, könnyebbé teszik a
pedagógusok napi feladatvégzését. - kezdi a tanévkezdéssel kapcsolatos „betekintő” beszélgetésünket Fukász Lászlóné, a Veresegyházi Kálvin
Téri Református Általános iskola intézményvezetője. Mire is készülnek pontosan?

novemberében elindul. A Stereo Kft. lebonyolításában, 14 koncert - 14 városban kerül megszervezésre „Protestáns zenei kincsek a magyar
reformációban” címmel. Ennek egyik helyszíne
a mi városunk, házigazdája a mi gyülekezetünk,
iskolánk, helyszíne a református templomunk.
Nagy várakozással, reményekkel, jó kedvvel kezdünk neki a tanévnek! - fejezi ki mostanában ritkán tapasztalható hangulatukat Fukász Lászlóné,
Márta, az Református iskola igazgatója.
Költözés és egyéb komoly kihívások
A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megbízott intézményvezetője,
Csáthy Tamás gondolatai a tanévkezdés előtt.

Veresegyházi Kálvin Téri Református Általános iskola

Tantárgyfelosztás - újratervezés?
A 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet átfogó
módosítása jelentősen változtat a tanügy-igazgatási feladatok végzése tekintetében, még akkor is,
ha koncepciójában a régi. A nehézséget az okozza, hogy már egy elkészült tantárgyfelosztást kell
újragondolni az órakedvezmények biztosításával, jelentkezhetnek problémák-státuszigények.
Úgy gondolom, pedagógiai elveinket megtartva,
fenntartói egyeztetésekre van szükség. Kihívásnak tekintjük! Továbbra is magas színvonalon
kívánjuk biztosítani alapfeladatainkat, szakmai
fejlődésünk érdekében területi tanulmányi versenyeket szeretnénk elindítani hagyományteremtő
módon (egyházi ismeretek terén - a reformációra
összpontosítva legalább két tanéven át, továbbá
matematika tantárgyhoz kapcsolva). Célunk a
már elindított „Iskolakert” programunk továbbfejlesztése - környezettudatos nevelés hangsúlyossá tétele.
Sportolási lehetőségeink között említeném meg a
„Bozsik Intézményi Program”-ba való bekapcsolódásunkat.

A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény a most következő tanévben jelentős változásokat kell, hogy elviseljen,
átvészeljen és remélhetőleg, örömmel fogadjon.
Jelenleg a veresegyházi EGYMI a logopédiai
osztályokat és a gyógypedagógiai csoportokat,
valamint az Utazó Gyógypedagógusi Hálózatot
foglalja magába.
Több pedagógus - bővült a szakos ellátottság
Intézményünk alsó tagozatán két osztályfőnökös
modellt vezetünk be. Mivel a fejlesztéseknek nem
csak a fejlesztő foglalkozások, hanem a tanórák
során is meg kell valósulniuk, így minden alsós
osztályban gyógypedagógus és tanító végzettségű
kolléga fog a gyermekekkel foglalkozni.
Felső tagozaton a szakos ellátottság területén sikerült bővülést elérni. Matematika tanár és testnevelő kollégával bővül a nevelőtestület. Természetesen ezen a tagozaton is gyógypedagógus
végzettségű kollégák látják el a fejlesztő foglalkozásokat.
Az oktató-nevelő munka és a fejlesztések során
sérülés-specifikusan választjuk ki a módszereket.
Ezek egységesítésére folyamatosan törekszünk
újabb szakmai munkaközösségek létrehozásával,
mint például a logopédiai munkaközösség.

Tornaterem - közös útkeresés a megoldáshoz

Pályázatok útján is keresik az új partnereket

Az iskolavezetés, a pedagógusok, a tanulók, a
szülők együttmunkálkodása jelenti a tervezett
programok megvalósulásának garanciáját, melyet a korábbi évek tapasztalatai példásan igazolnak. Intézményünk életében a tornaterem hiánya
jelenti az égető gondot. A fenntartó Református
Egyházközséggel közösen keressük az utakat a
megvalósításhoz.

Az elmúlt tanévek jó gyakorlatait az idei tanévben
is szeretnénk folytatni: projektnapok, témahetek,
intézményi szintű ünnepségek (nemzeti ünnepek,
karácsony, ballagás…), iskolába hívogató a leendő első osztályos és előkészítős tanulóknak, erdei táborok, tanulmányi kirándulások, tematikus
tábor, flashmob, karácsonyi vásár, papírgyűjtés,
versenyek, családi nap. Idén is csatlakozni fogunk
a Te Szedd Mozgalomhoz. A témahetek alkalmával más intézményeket is szeretnénk bevonni pályázatok kiírásával.

Jubileumi év - a Hálaadás éve
De mégis a „Hálaadás” éveként tekintünk a jövő
tanévre - jubileumi tanév lesz Isten kegyelméből!
Intézményünk 10 éves fennállását fogjuk megünnepelni 2017. márciusában. A rendezvény programja szervezés alatt.
Zenei rendezvények a veresegyházi
református iskolában
Egyéb jeles alkalmakat is szeretnénk kínálni a
minket körülvevő közösségeknek (gyülekezeteknek, városlakóknak, szomszédos településeken élőknek) a Reformáció 500 éves évfordulója
alkalmából, mely rendezvénysorozat már 2016
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Idei tanév: három épületben
Az idei tanév legnagyobb nehézségét az elhelyezésünkben lévő változás okozza. Eddig is nagy
kihívást jelentett diák-tanár számára egyaránt a
nem egy épületen belül történő oktatás-nevelés.
A felső tagozat eddigi elhelyezése az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskolában már csak
részben biztosított, két osztályt nem iskolaépületben helyeztek el. Ez megnehezíti a szakos kollégák munkavégzését, hiszen 3 épület között kell
ingázniuk. Ez szervezési nehézségeket is mag
után von. A szülők és a gyermekek részéről is

nagy toleranciát igényel ez az átmeneti helyzet.
Tankerületek átszervezése: újabb kihívás
A Tankerületek átszervezése kapcsán a Dunakeszi
Tankerülethez került az intézményünk. Ez a változás újabb szakmai kihívások elé állítja intézményünket. Immár nem csak a Gödöllői és az Aszódi
Járás iskoláiban oktatott integrált SNI-s tanulók
utazó gyógypedagógusi ellátását kell biztosítani,
hanem a Dunakeszi Járás iskoláiban is el kell látni
ezt a feladatot.
Februárra megépülhet az új iskola!
Intézményünk életében az idei tanév legnagyobb
pozitív hozadéka az új iskola megépülése. Ennek várható időpontja 2017. február 21. Ez újabb
szakmai megoldásokat, megújításokat tesz lehetővé, hiszen az intézmény minden pedagógusa
egy településen és egy épületben fogja végezni a
munkáját.
x
Izgatott gyerekek, izgatott szülők
Okos dolog-e az okostelefon egy alsósnak? Tanévkezdési dilemma és örömök egy nagycsaládos
anyukától.
Mi már mindent beszereztünk, a lányok nagyon
izgatottak: vajon kié lesz az osztályban a legjobb
füzet, a legszebb toll, és minden más tárgyban is
versenyzés zajlik - kezdi beszámolóját a négy gyerekes anyuka, S. N., akinek egy felső és egy alsó
tagozatos gyermeke jár a veresegyházi Fabriczius
ill. Mézesvölgyi Általános Iskolába. A szülővel
való beszélgetés során arról is szó esik, hogy a
nagy anyagi terhet jelentő tanévkezdés fenti jelensége minden bizonnyal a szülőktől fakad, mint
ahogy az is, hogy már alsóban megjelennek a
gyerekeknél az iskolában az okostelefonok. Ez
nagy nyomást jelent a gyerekeknek és szüleiknek is, hogy vajon mikortól van tényleg szükség
a nagy értékű készülékekre? Hogyan kellene a
házirendben ezt szabályozni? Mit tegyen, akinek
nem jut az évi 5000 Ft-ért bérelhető zárható szekrényből? Hogyan egyezhetnének meg a szülők a
telefonhasználattal kapcsolatban? Mi a feladata
ezzel egy pedagógusnak? Rengeteg kérdés, amire
remélhetőleg párbeszédek során születik majd válasz. A szülő elmondása szerint az iskolában tanulásra nem használhatják az okoseszközöket, nem
vezették be az e-naplót sem, tavaly nem indultak
a Digitális Témahéten sem.(Idén ez már a tanév
rendjének része lett. A szerk.)
Pozitívumként emelte ki, hogy jónak nevezhető a
közétkeztetés, és hogy a gyerekek iskolai keretben
is igénybe vehetik az uszodát, ahol a heti, kétheti uszodai testnevelés órán úszni tanítják őket.
A tanév sok feladatot ró a szülőkre is, a lapunknak válaszoló szülő szerint, szóval a lányaihoz
hasonlóan ő is izgalommal várja a szeptemberi
tanévkezdést.
Az összeállítást készítette Fülöp Hajnalka
Az intézményvezetőkkel és a szülővel készült beszélgetéseket szerkesztve közöltük. Azokat teljes
terjedelmében a Kistérség Újság honlapján és
Facebook oldalán olvashatják. Olvasóink véleményét, hozzászólását, ötleteit, kérdéseit a fenti
írással és a tanévkezdéssel kapcsolatban várjuk
a Kistérség újság oldalán
https://www.facebook.com/kisterseg.
veresegyhazi/

A hónap embere

Aki mindig könnyen vette a világot….
Augusztus 18-án, nemzeti ünnepünk alkalmából a Pesti Vigadó dísztermében tartott
ünnepségen Mizser Pál festőművész a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette
át Áder János Köztársasági Elnöktől. Óriási dolog, ha egy művész pályáját, életművét
magas állami kitüntetéssel jutalmazzák, abban az esztendőben, amikor betöltötte a 75.
életévét. De talán ennél is nagyobb dicsőség, ha maga körül húsz éve szerető társat,
felnőtt és sikeres gyermekeket, öt apró unokát talál, és sok-sok jó barátot, rengeteg
tisztelőt, és tehetséges tanítványokat. Mizser Pálnak mindez megadatott: az eddigi pályája összegzéseként a veresegyházi Udvarház Galériában augusztus 19-én megnyitott
életmű kiállítása vall erről.
Gazdag munkásságának mindegyik kiállított alkotása egy-egy fontos állomása életének. Ott az egyik
képen a régi váci ház, ahonnét elindult, és a Veresegyház számára készített első alkotás is, húsz évvel
ezelőttről, ahogyan a művész és a város kapcsolatának legutóbbi megtestesülése, a Városháza előtti
téren álló szobor is. A városban ismerik, tisztelik, számítanak a munkájára és elismerik azt. Hosszú
évek óta vezetett festő szakkörében rengeteg fiatal tehetséget segített kibontakozni, közülük sokan
azóta már pályatársak, vagy éppen továbbtanulnak képző-vagy iparművészként. Azt mondja, hiába a
kor és a nem éppen legjobban szolgáló egészség, a tanítást soha nem hagyja abba. – Ezért kapom a
fizetésem. – viccelődik szokása szerint – Húsz éve ugyanannyit, a művelődési háztól. – teszi még hozzá
pajkosan kacsintva, és ezen mindenki nevet, aki csak hallja, hiszen tudja pontosan, hogy Palit a pénz
sosem érdekelte igazán.

Kéz a kézben, így tudnak ők együtt gondolkodni, hogy Veresegyház még szebb, egyedibb legyen (Lethenyei)

Számtalan kiállítással és rangos díjakkal a háta mögött, nemzetközi hírű festőművészként saját tulajdonban lévő alkotásai otthon, a garázsban gyűlnek, neki, aki saját állandó kiállítást, képzőművészeti
múzeumot érdemelne! Ez azonban őt zavarja tán legkevésbé, mert állami kitüntetés ide vagy oda,
szerény, és munkájával szemben végtelenül alázatos.
A kiállítás megnyitóján a régi barát, Pásztor Béla, a város polgármestere készített vele rövid élő interjút, és ígérte meg, hogy a tekintélyes életmű méltó elhelyezésében segít majd a város. Pár mondatban
nem is annyira a művészt, mint inkább az embert, a barátot méltatta, aki „mindig könnyen vette a
világot”, szilárd elveket és emberi értékeket képviselve is csendesen és bölcsen szemléli a valóságot.
Az életörömöt, az élet szeretetének képességét emelte még ki a művész tulajdonságai közül, melyek
minden alkotásában megmutatkoznak. Az ötven éves pályafutás relikviáinak bemutatását azonban –
bármennyire is tisztelője a képzőművészetnek -, átengedte a legavatottabb szakértőnek, magának az
alkotónak, akinek szinte egész élettörténete kirajzolódott a tárlaton szereplő művekből. (Köszönhetően
Klement Zoltán és Pásztor Tamás gondos válogatásának. Szerk.)

Ahogy mindig is látjuk, szerényen, kedvesen a
gratulálók között

Minden kép, minden időszak egy-egy anekdotát jelentett: megtudhattuk, hogy Pali édesapját, aki erős
kálvinista szellemben nevelte, két pap temette annak idején, ami kevés embernek jár ki. A váci ősök
szorgalmas életútjának felidézése közben mondta el azt is, hogy nem a maga örömére, öncélúan lett
festő, hanem, hogy tegyen valamit a közösségért, amihez tartozik. És hogy is tudott volna többet tenni
annál, mint hogy azt a munkát végezte, amiben valóban a legjobb, és egyedit tud létrehozni!
Pályakezdése idején készült képei arról tanúskodnak, milyen nehéz volt abban az időszakban, 1965
tájékán, frissen végzett művészként a Derkovits-ösztöndíjat megszerezni, de egyáltalán, boldogulni
ebben a szakmában. A későbbi évekből származó alkotások más stílust képviselnek: a részekre tört, különböző formákból és színekből összeálló, de teljességgé formálódó képek azt az életszakaszát idézik
meg, amikor a pályája csúcsán a magánéletében valami elromlott. - Bennük van a monumentalitásra
való törekvés, amikor egy új rendet szerettem volna összeállítani. – idézte fel ezt a korszakot.

Barátok, tisztelők, tanítványok a kiállítás megnyitóján

- Azon kevesek közé tartozom, akiknek Veresegyház egy nyitott kiállítás. Valahogy úgy alakult az élet,
hogy a nagy munkáim vagy ide jöttek, vagy itt lettek megrendelve és itt csináltam meg őket. – jellemezte
a várossal való, mára már széttéphetetlen köteléket Mizser Pál.
Elsőként azt a goblent említette, ami a Lehotka Gábor orgonaművész megrendelésére készített, 12
nm-es alkotás mása, és vászonra festett verziója Pali első veresegyházi munkájaként az új iskola dísztermébe került. Majd végül a legutóbbit, a Véges végtelent, amely a város új főterének dísze lett. A
kettő között húsz év telt el, és számos alkotás született, amely a veresegyháziak számára megszokott,
szeretett környezet szerves része. Bár festőként az utóbbi időben pihen, oktatóként, tanácsadóként továbbra is pótolhatatlan munkát végez. Reméljük, az ecset is előkerül majd újra, és nagyszerű dolgokkal
örvendezteti még meg a közönséget.
Idézet a kitüntetés indoklásából:
A Magyar Köztársaság Elnöke Mizser Pál, festőművész, grafikus, szobrász,
goblentervező, a váci Duna Műhely alapítója, a Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola tanára részére több mint öt évtizedes, sokoldalú alkotóművészi pályája,
valamint kivételes és értékteremtő művészeti oktató munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. augusztus 2.

A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető meg az Udvarház Galériában.

Áder János

Dr Székely Mendel Melinda a veresegyházi
képzőművészek nevében köszöntötte Mizser
Pált, aki annak idején őt is bátorította, hogy
valósítsa meg az álmait (Lethenyei)
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Gazdaság

Kultúra

TANÉVKEZDÉSRE KÉSZÜLVE

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
2016. szeptemberi programok októberi
előzetessel

A tanévkezdésre több új nevelési-oktatási beruházás kerül átadásra Veresegyházon.
Most már elmondható, hogy azok az intézmények, melyekhez az önkormányzatnak „köze van”
rendben vannak. A részletekről Cserháti Ferenc
alpolgármester tájékoztatja olvasóinkat.
Megszűnt a zsúfoltság a Széchenyi téri óvodában
Az óvoda két foglalkoztatóval és egy tornaszobával bővül augusztus végétől. Ehhez kapcsolódik
még az új játszóudvar. Helyet kapott még az oviban logopédiai szoba, sószoba is. A zökkenőmentes működéshez egyéb helyiségeket is kialakítottak (mosókonyha, tárolók stb.).
Bezárás helyett megújult a Lévai utcai óvoda
A Lévai utcai óvodát a lakó és az ipari övezet határán, a hirtelen megemelkedett gyermeklétszám
hívta életre (eredetileg tojásválogatónak, tárolónak épült, de volt már benne iroda is). Bár eleinte
bírálatok övezték a hely kiválasztását, hamar népszerűvé vált az intézmény, éppen az elhelyezkedése végett. Szinte üzemi oviként működik a környéken dolgozók számára. A kisdedóvó dolgozói
kiváló munkájukkal feledtették az épület hátrányos adottságait. A meglévő épületet felújították
– még egy villanykapcsoló sem maradt a régi
helyén - és egy új szárnnyal bővítették a tagintézményt. A változások olyan mérvűek, hogy az itt
dolgozóknak „újra kell tanulni” a vadiúj épületet.
A játszóudvar is bővült, a parkoló rovására. Az átépítés hatására olcsóbban működtethető majd az
óvoda.
Eldőlt, lesz katolikus gimnázium Veresegyházon
Megköttetett a megállapodás a gimnáziumot illetően a katolikus egyház és a város között. Tervek hiányában a becsült költség 300-500 millió
forint, a költségeket fele-fele arányban viselik a
partnerek. 2017 szeptemberében kezdődhet el az
oktatás – egyelőre két osztályban - a város első,
nappali tagozatos középiskolájában. Ez az együtt-

Szeptember 3. 8.00 (szombat)
GOMBAISMERETI TÚRA GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Háromház (részletes tájékoztató
plakátokon és a honlapon)
Megújul a Széchenyi téri óvoda is

működés azt példázza, hogy az egyházak és az
önkormányzatok viszonya sokkal rugalmasabb,
eredményesebb, mint az önkormányzat és az állam kapcsolata.
Ideiglenes burkolatot kap a Patak utca, kevesebb lesz a por
Elkészült a csapadékvíz elvezető csatorna. A vártnál is nagyobb mértékben tette tönkre az építkezés az amúgy sem jó állapotú utat. Kapóra jött
egy pályázat, melyet kerékpárút-hálózat bővítésre írtak ki, de a bicikliút melletti, leromlott közút
felújítását is támogatja.
A Búcsú tértől a Veresegyházi Medveotthon és
Élményporta bejáratáig épülhet kerékpárút, és a
csatornaépítés során megviselt útszakasz rendbetételét is támogatják. A pályázat azt is jelenti,
hogy a Patak utcai építkezés áll, a döntés után
folytatódik a munka. Addig is az áldatlan állapot
enyhítésére ideiglenes burkolatot kap az útszakasz, ezzel csökken a porszennyezés.
Mindig van mit csinálni: a Mézesvölgyi iskolában a padlófelújítás nem tűr halasztást, pályázat
alatt van a tornaterem felújítása, munka folyik a
tájházban, pályázati lehetőség adódott három szabadtéri fitnesz park kialakítására, a Széchenyi téren, a tóparton az Ibolya utcánál, és a Ligetekben
a Melódia téren, mellyel szintén élni szeretne az
önkormányzat az itt élők érdekében.

Tanévkezdést könnyítő kedvezmények
Könnyíthet-e egy élelmiszerbolt-lánc a tanévkezdés nehézségein? Bizony, hiszen a térségi CBA boltok, főként a Szada és Veres Centerek nyár végi akciói
éppen azt a célt szolgálják, hogy kissé levegyék a terhet a családokról.
Először is, kapható náluk sok minden, amire az iskolakezdéshez szükség van, nem kell minden
apróságért külön messzebbre utazni. Ha nem is a teljesség igényével, de azért az alapvető holmikat
felvonultatják a Centerek: táskák, füzetek, írószerek, rajzeszközök is szerepelnek kínálatukban.
Továbbá olyan akciókat indítanak, mint például a Centerekben működő saját pékségeknek köszönhető délutáni friss sütés, amit kifejezetten azért vezettek be, hogy estefelé is meleg, ropogós kenyér,
péksütemény kerülhessen a vevők kosarába, és korán reggel az uzsonnás dobozokba.
Ráadásként a Szada Centerben egyedi bevásárlási akciók is elkezdődtek, vasárnaptól csütörtökig,
amikor különböző termékeket rendkívül kedvező áron vásárolhatnak meg a vevők. A különleges árengedmények a lehető
legjobbkor jönnek a tanévkezdés idején a gyermekes családoknak, és kizárólag a Szada Centerre vonatkoznak.
És hogy az iskolakezdést kicsit elfeledhessük…. Nézzünk szét
a zöldséges részlegben, ahová már érkeznek az ősz gyümölcsei: a szőlő, az alma, a körte. Fogyasszunk minél többet ezekből a szezonális gyümölcsökből, amíg lehet, mert hamarosan
már csak a télálló alma és a déligyümölcsök állnak majd rendelkezésünkre hónapokon át.
A Veres és Szada Centerek friss pultjai is figyelemre méltóak: a
halas, tőkehúsos és felvágottas pultok mindig nagy választékot
kínálnak, és segítenek eldönteni, mi kerüljön a család asztalára
ebédre vagy vacsorára. Innét frissen, szeletelve, akár felhasználásra előkészítve lehet vásárolni a kiválasztott termékekből.
A nagyobb mennyiségben vásárlókat továbbra is várja a veresi
CBA Bevásárlóház és a kertesi CBA Cent, ahol még mindig Füzetek, írószerek várják leenzajlik a kartonnal olcsóbb akció!
dő gazdáikat a Szada Centerben
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Szeptember 8. (csütörtök) 18.00
BioPont Klub VEGYSZERMENTES
NÖVÉNYVÉDELEM
Mulcsozás a növények és a talaj védelmében
(Filmvetítés és együttgondolkodás a témáról)
Szeptember 10. (szombat) 14.00-23.00
SÖRFESZTIVÁL a Szent István parkban
Fellépnek:
15.00- 16.00 Beta Block Blues Band
16.30-17.30 ZEBRAfON Beatles Tribute
Banda
IDŐKAPSZULA PARTI 2016
18.00-19.30 A MADARAK HBZ.
19.30-23.00 Dj. Barkas Lemezlovas
Szeptember 15. 18.00
Gombaismereti tanfolyam (őszi első foglalkozása)
Szept. 17. 8.00 (szombat)
GOMBAISMERETI TÚRA GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Acsa (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)
Szeptember 17-18.
Kulturális Örökség Napjai Benne:
17-én 18.00 Természetismereti és Természetjáró Tábor záró programja
19.00 órakor Kállai Henrik festőművész kiállításának megnyitója a Galérián
Közreműködnek: Kertesi Kamarakórus,
versmondó: Domokos Böbe
Helyi örökség séta indul 14.30-kor a Faluháztól (részletesen plakátokon)
A sétára regisztrálni (jelentkezni) kell, szeptember 16-ig!
Szeptember 24. 14.00 Ulti Klub
Szeptember 25. 17.00 Nosztalgia Klub
Szeptember 30. 18.00 Világjárók Klubja –
„Földrajztanár menni USA” – 6000 km
autóval
az
Egyesült
Államokban.
Előadó: Tóth Zoltán
Októberi előzetes:
Október 1. 8.00 (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Vácrátót (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)
október 6. 10.0-11.00 A Babavilág Színes
Hangjai
Baba - Mama hangterápiás és mozgásos foglalkozás Fehér-Pál Rita terapeuta vezetésével
Az első alkalom díjmentes bemutató-óra lesz
(részletesen alább).anis maga a templom is
alkalmas arra, hogy egyszerre 5 különböző
helyszínen legyenek benne az Istent kereső
emberek (felnőttek, nagyobb gyermekek, kisebb gyermekek, óvoda előttiek, és nem utolsó
sorban a pici babák az anyukájukkal).”

A hónap híre
Díszpolgárt avattunk!
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Veresegyházon, a Mézesvölgyi
Iskolában került sor a városi kitüntetések átadására.
A Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola diákjának és tanárának fellépését
követően a polgármester, Pásztor Béla tartott rövid ünnepi beszédet.
Elmondta, hogy a város fejlődésének újabb szakaszához ért, amikor az
anyagi javakon és a fizikai gyarapodáson túl a lelki épülés, a közösséggé
válás válik fontosabbá.
Megemlékezett azokról, akik a múltban tettek sokat azért, hogy a település idáig jusson, majd bejelentette, hogy szeptember 1-jén megtörténik a
város első középiskolájának ünnepélyes alapkő-letétele, ami újabb mérföldkőnek számít Veresegyház életében.
Az ünnep alkalmából a város díszpolgárt avatott: Horváth Lajos történész, levéltáros és irodalmár, a Veresegyház történetéről szóló könyv
szerzője, Veresegyház szülötte kapta meg méltán a kitüntető címet. Szeretettel gratulálunk!

Új díszpolgárt avatott a város

Kultúra
„BÉRELJEN SZÓRAKOZÁST – VÁLTSON
SZÍNHÁZBÉRLETET!”
Csak mokkányi levegővételre volt idő a nyár folyamán, és már el is indult az új szezon, a 3. veresi színházi évad szervezése, a bérletárusítás.
És már lassan elvárás tőlünk, nézőktől is, hogy
minden évben valami újat szállítson számunkra
a „színházi közönségbarátság”. Ősztől megújul
a nézőtér, 400 db új szék fogadja majd a nézőket, és új köntösbe öltözik az előtér is.
A tavaly nagy sikerrel debütáló, 4 előadásból és
3 bérletsorból álló bérletrendszer az idén több tekintetben is bővülni fog.
A Vankó- Sejtes- és Dániel-bérlet tulajdonosai 5 előadást láthatnak az eddigi 4 helyett. Bérletes előadás lesz az Anconai szerelmesek című zenés
játék (saját előadás), a Hajmeresztő – interaktív krimikomédia (saját előadás), A bolond lány (a Karinthy Színház vendégjátékában), egy remek,
mélyen emberi vígjáték Az a nap, amelyen a pápát elrabolták címmel
(saját előadás) és Neil Simon: Mezítláb a parkban című színdarabja (a
Békéscsabai Jókai Színház vendégjátékában).
A modern színházi formákat kedvelők is megtalálhatják a kínálatban a
kedvükre valót az idén induló Kortárs-bérlet előadásai között: Mohácsi
István: Francia rúdugrás; Tasnádi István: Finito, avagy a magyar zombi; Jeff Baron: Szép jó estét, Mr. Green! – ősbemutató, saját előadás;
Emile Ajar: Salamon király szorong. És hogy kiket láthatunk a Veres
1 Színház 2016/17-es évadában a színpadon? Természetesen a veresiek
által megszeretett társulati tagokat (Miklós Kriszta, Pál Tamás, Zorgel
Enikő, Steinkohl Erika, Dósa Mátyás, Venyige Sándor, Holczinger Szandra, Vida Péter, Schlanger András, Xantus Barbara, Szilágyi Annamária,
Janik László, Gerner Csaba, Fésűs Nelly, Pindroch Csaba, Hujber Ferenc,
Székhelyi József). De nemcsak őket, hanem olyan országosan ismert,
és Veresen idén debütáló neveket, mint Jordán Tamás, Hernádi Judit,
Faragó András, Sári Évi, Mihályi Győző, Bozsó József, Csonka András, Szabó P. Szilveszter, Földes Eszter vagy Kovács Patrícia.
További információhoz a 70/37-17-838-as telefonszámon juthatunk az
egész nyár folyamán. A bérletvásárláshoz felhasználhatók Sodexho,
Edenred, valamint Erzsébet Utalványok.
„Idén hol ül?”

FELHÍVÁS
II. Vándor Fakanál főzőverseny Veres Sándor emlékére
Bográcsban készült lecsó és lecsó jellegű ételek készítésére várjuk egyének és csapatok jelentkezését.
A verseny fővédnöke : Veres Sándorné
A főzőverseny helye, időpontja:
Csörög, 2016. szeptember 10. szombat
A verseny célja: szabadtéri környezetben bográcsos ételek készítése, népi
és családi hagyományok felkutatása, ápolása.
A résztvevők maguk biztosítják: a szükséges nyersanyagokat, az előkészítéshez, elkészítéshez, a tálaláshoz és a kóstoláshoz szükséges eszközöket, felszerelési tárgyakat (bogrács, edény, tárcsa, tűzifa, gázpalack,
asztalok, székek).
Nevezési díj nincs. Főzési idő: délelőtt 11 és 13 óra között.
Délután 14 órakor eredményhirdetés, helyszíne: a sportpálya.
Az értékelés során a 3 fős zsűri a következőket vizsgálja: az ételek eredetisége, ízvilága, megjelenése és a munkavégzés higiéniája, a nyersanyagokkal való gazdálkodás, a technológiai szabályok betartása, a tálalás
esztétikuma.
A zsűri elnöke: Fónagy István, a Vendégvárók Váci Egyesületének
elnöke.
Az első helyezett Veres Sándornétól, a verseny fővédnökétől átveheti a
Vándor Fakanalat, melyet egy évig magánál tarthat. A következő évben ő
adja tovább az újabb győztesnek. Az első három helyezett munkáját kupával díjazzák, de minden résztvevő kap valamilyen ajándékot.
Jelentkezés: a csörögi művelődési ház elérhetőségein.
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Közélet
MÉG TÖBB TÁMOGATÁS, NAGYOBB ÖSZTÖNZÉS A TANULÁSRA VÁCKISÚJFALUN
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ A JAVÁBÓL
Az újfalusi – és tágabb környékbeli – kultúrabarátok által jól ismert és kedvelt művésznő, Márton
Ágnes Katalin tárlatának már hetekkel a megnyitó előtt nagy érdeklődés övezte. A művésznő korábbi kiállítása a mi napig elevenen él sokakban,
melyet mutatott a nagyszámú érdeklődő megjelenése is. Az alkotó nem csak rendkívül tehetséges
festő, de kiváló fazekas és jelentékeny fafaragó is.
Mostani kiállításán sajnos „csak” új festményeivel ismerkedhettünk meg. A most látható alkotások kiérlelt, karakteres művek, határozott ecsetkezelés, a fény-árnyék biztos arányú alkalmazása
teszi őket azonnal felismerhetővé a művészhez
köthetővé.
Legyen portré, csendélet vagy természetábrázolás
– a tehetség és az alázat sugárzik a képekről. A
csodás vizuális „tortára” a habot a MaKacs duó
improvizatív, hol játékos, hol végtelen mélységekbe révedő zenei produkciója szolgáltatta.
Nagyon erős művészi értékekkel bíró megnyitón
vehettek részt az érdeklődők, amely bárhol a világon elismerést arathatna.

SZENT ISTVÁN NAPJÁN
Sorsfordító időket élünk, olyan változások kezdetén állunk, amelynek a hatását, jelentőségét most
csak modellezni tudjuk – ez volt a váckisújfalusi
megemlékezés mindkét szónokának, Vécsey
László országgyűlési képviselőnek és dr. Sajó
Gyula polgármesternek meglátása a hazánkra
váró jövőt illetően. Szent István nyugati modell
alapján épült, keresztény államot hagyott ránk,
amelyet kötelességünk megvédeni és tovább éltetni. A helyzet mikénti kezelésében némileg eltérő
álláspontokat hallhattak a közösségi klubot megtöltő ünneplők, de abban teljes volt az egyetértés,
hogy a hazánkra, életvitelünkre, szellemi, fizikai
integritásunkra törő elemeket, szervezeteket vaskézzel, a rendelkezésre álló minden törvényes
eszközzel vissza kell szorítani. Sajó polgármester
úr ezen felül a toleráns, differenciált eljárás alkalmazására hívta fel a figyelmet, mert véleménye
szerint nem lenne helyes, ha éppen mi, magyarok
alkalmaznánk a kollektív bűnösség elvét – mi,
akik a legtöbbet szenvedtünk ettől az igazságtalan
és embertelen dogmától. A beszédeket követően
Pintér János evangélikus lelkész megáldotta az
új kenyeret, majd a közös ima után következett a
Virágos porta és a közösségért végzett munkáért
járó elismerések átadása. Az idei évben az első,
második és harmadik díjat a Ladjánszki Jánosné,
a Negyela István és a Csányi Jánosné által féltő
gonddal ápolt ingatlanok érdemelték ki; míg kiemelkedő közösségi munkájukért Márton Ágnes
Katalin és Pesti Brigitta vehették át az oklevelet
és a vásárlási utalványt. A hivatalos rész végeztével a megjelenteket a Corvin udvarban felszolgált
uzsonna várta.

ERŐSÖDŐ SZOCIÁLIS HÁLÓ
Váckisújfalu Község önkormányzatának képviselő-testülete a következők szerint bővítette a szociális támogatások körét és emelte azok mértékét:
Tankönyvtámogatás: általános iskolások esetén a
támogatás mértéke a tankönyvszámla teljes ös�szege, középiskolások esetén 10 ezer Ft.
Általános, középiskolás és felsőoktatási intézménybe járók iskolakezdési támogatása: a támogatás összege egységesen 16 ezer Ft.
Váckisújfalu község ösztöndíjasa: az ösztöndíj
mértéke a tanulmányi eredmény szerint 2-5 ezer
forint közötti összeg, folyósítására 10 hónapon
át – szeptembertől júniusig - kerül sor.
A 14 éven aluliak és a 60 éven felüliek egyszeri,
karácsonyi támogatása:
a támogatás összege 4.000 Ft/fő/év.
Születési segély: 30.000.-Ft
Életkezdet támogatás az újszülötteknek:
84.000.-Ft
Temetési segély: 20.000.-Ft.
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BARÁTKOZÁSBÓL ÉLMÉNY

Visszatekintő

Emlékszem, amikor egy évvel ezelőtt először mentem a frissen megnyitott Barátkozooba, mennyire szerettem volna magamhoz csalogatni az újonnan érkezett, kíváncsi tekintetű, borzasztóan élénk és aranyos lámát. De nem sikerült, nagy bánatomra nem
hagyta magát megsimogatni, csak óvatosan, messziről nézelődött. Most, egy év elteltével viszont már szinte le sem lehet vakarni, szoros emberfogással követi a látogatókat, kedvesen odanyújtja a fejét simogatásra, csemege után kutat a zsebekben…
Az egy esztendő alatt az intézmény elnevezésé- A Porta a szünidő elején, június 17-18-án a két
hez méltóan, jól láthatóan létrejött a barátság a napos, hagyományteremtőnek szánt Mézes Macláma és az emberek között. De nem ő az egyetlen kó Fesztivállal lepte meg a látogatókat, ahol
szelíd jószág az állatsimogatóban, hiszen jófor- számtalan program szórakoztatta a családokat a
mán mindegyikük jó barátja már a látogatóknak, vakáció első hétvégéjén, jól kihasználva a létesítsőt, vannak olyanok is, akik kiskoruktól fogva
itt cseperedtek, mint
például a kismalacok.
Ők a nevüket is az
idelátogató gyerekektől kapták, jó, hát nem
klasszikus és fennkölt
neveket, de a lényegüket biztosan jól kifejezőeket: így lettek
Hopi, Molly, Barack és
Puki. A legkisebb már
itt született, és itt látta
meg a napvilágot több
kiskecske és kisbárány
is. Kell-e mondani,
hogy az állatkölykök
és a gyerekek igazán
remekül megvannak
együtt, akkor is, ha a
Megjöttek a vendégek, indulhat a születésnapi zsúr
mai lurkók már csak
itt találkozhatnak tündéri kiskecskével, szelíd barikával…..
mény remek adottságait színpadi produkciókra,
kézműves vásárra, sportra. Jövőre is megrende- Egy éve, 2015. augusztus 16-án nyitotta meg zik majd, de addig még előttünk van egy teljes
kapuját ünnepélyesen intézményünk, ami akkor a tanév, ahogy a Barátkozoo és Élményporta előtt
Barátkozoo elnevezést kapta. – idézi fel a rövid is számos tennivaló áll.
múltat Bankó László, az intézmény vezetője. - A
Medveotthon és Állatkert berkein belül olyan he- - Az első születésnapunkat családiasan ünnepellyet szerettünk volna létrehozni, ahol a manapság tük meg, zöldségekből készült tortával köszöntötaz állatoktól már kissé elidegenedett gyerekek tük fel az állatainkat, és kicsit bolondoztunk velük,
kapcsolatba kerülhetnek a körülöttük élő álla- de október 9-én, amikor az Állatok Világnapját
tokkal, megismerhetik jellemzőiket, életmódjukat, ünnepeljük meg, már mindenkit várunk rendezvéigényeiket, megtanulhatják a helyes viselkedést nyünkre! Az ősz folyamán újabb előadássorozatot
velük szemben. Kezdetben mangalicák, nyuszik, tervezünk, „Társállatok” címmel, olyan állatoka láma, és az emu éltek nálunk, később költöz- ról, amelyek ugyan a környezetünkben, de rejtőztek be a kecskék, a baromﬁk, a juhok, majd nem- ködve élnek, mint például a róka és a nyest. Ezekrégiben a szamarak, akiktől már várjuk az első re várjuk az iskolásokat, akiket hamarosan igazi
kiscsacsi megszületését! kalandpark is szórakoztat majd a területünkön. Minden állatot meg lehet simogatni, de persze
nem mindegyiket kell! – ezt is megtanulhatják az
ide látogató családok az állatsimogató munkatársaitól. Hiszen akkor épül ki valóban barátság ember és állat között, ha figyelünk az állat igényeire, felismerjük a jelzéseit, értjük a viselkedését:
mondjuk, az ember-ember közötti kapcsolatban is
hasznát lehet venni ezeknek a megfigyeléseknek!
- A gyerekek itt interaktív csoportfoglalkozások,
illetve tárlatvezetés keretében sajátíthatnak el ismereteket a nálunk élő állatokról, és – lévén szó
nagy mozgásigényű ﬁatalokról – a programok
közötti szabadidő eltöltésére mozgási, sportolási
lehetőséget is kialakítottunk itt számukra. Mivel
egyre többféle funkciót kapott így az intézmény,
idén nyárra kialakult egy rendezvények tartására,
családi kikapcsolódásra kiválóan alkalmas terület, az Élményporta. Ez a Barátkozoo területével
együtt egy 3 hektáros, szép, gondozott természeti
környezet, amely kiváló közösségi programok lebonyolítására, a bábszínháztól a grundfociig. –

Öltözködési versengés alakult ki a partira

Szülinapi torta Barátkozoo módra

Fel a kalappal!-gondolta a kecske a pillanat
hevében

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

•

Horváth G. István (munkatárs)
akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786
Apróhirdetés felvétel:
Veresegyház, Innovációs Központ B porta,
sportrészleg

A kicsinyek persze malackodtak a tortával

Az Élményporta és Barátkozoo lámája sem marad sokáig egyedül: hamarosan egy hím érkezik
hozzá, így remélhetőleg ő is családot alapíthat,
és az intézmény újabb kedvenccel gyarapodhat.
Hiszen a fő cél, hogy itt mindenki, állat és ember,
fiatal és idős jól érezze magát együtt.

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
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Pr
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. - ÁLLÁSAJÁNLATAINK
LAKATOS-KARBANTARTÓ
Feladatok:

· Mechanikai javítás és szerkezet lakatos, hegesztési munkák
· Gépészeti és kisebb építészeti, karbantartási feladatok

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

Apróhirdetés

Munkakör betöltésének feltételei:
·
·
·
·

Szakmai képesítés, felkészültség, igényesség
Minimum 2 év szakmai tapasztalat
Hegesztésben szerzett jártasság
„B” kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:

· CO gép használatában és szerkezet lakatos munkában szerzett
tapasztalat

GÉPKOCSIVEZETŐ
Feladatok:

· Szállítási feladat hulladékgyűjtő gépjárműven, lakossági kommunális-, szelektív- és zöldhulladék gyűjtési járaton
· Gépjárművek műszaki állagmegóvása, tisztítása, rendszeres
ellenőrzése
· Rakodók munkavégzésének irányítása, ellenőrzése

Munkakör betöltésének feltételei:

· „C” kategóriás jogosítvány, minimum 2 év vezetési gyakorlattal
· GKI: Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány
( vagy Földmunkagépkezelő, vagy Nehézgépkezelő OKJ-s képesítés)
· PÁV III

Előnyt jelent:

· „E” kategóriás vezetői engedély, minimum 1 éves vezetési gyakorlattal
· Emelőgépkezelő OKJ-s képesítés
· Középfoku iskolai végzettség

RAKODÓ
Feladatok:

· Hulladékgyűjtő edényzetek ürítése, zsákokban kihelyezett hulladékok begyűjtése
· Lomtalanítási feladatok elvégzése

Munkakör betöltésének feltételei:
· Minimum 8 általános
· Jó ﬁzikai állóképesség

Őrbottyán csendes kis utcájában teljesen felújított
22 nm-es tégla építésű nyaraló!
Iár:7.9 mFt

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

· Futószalagon érkező szelektív hulladék
(nem háztartási
hulladék) kézzel történő leválogatása

Újpest központjában kínálunk megvételre egy
ablakos konyhás, emeleti, napfényes, klímás,
teljesen felújított 34 nm-es lakást.
Iár:13.9 mFt

Feladatok:

Munkavégzés helye: Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladék-kezelő
Központ
Amit kínálunk:

· Gödöllő tömegközlekedési központi pontjaitól díjmentes céges buszjárat
· Cafeteria juttatás
· Teljesítmény ösztönző pótlék
Munkaidő: Két műszak (de., du.)
Jelentkezés: Jelentkezni webes felületünkön:
http://www.zoldhid.hu/nkft/allasok/, vagy önéletrajzot küldve a
karrier@zoldhid.hu e-mail címre lehet.

·

Erdőkertesi autószerelő műhelybe önállóan
dolgozni tudó, megbízható autószerelő
munkatársat keresünk azonnali kezdéssel.
Érdeklődni lehet: Tamás Istvánnál
tel: 06-70-243-9441.

•

•

· Minimum 8 általános iskolai végzettség
· Jó ﬁzikai állóképesség
· Monotónia tűrés

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.

•

KÉZI VÁLOGATÓ SEGÉDMUNKÁS

Munkakör betöltésének feltételei:

ÁLLÁS

Őrbottyánban
kínálok
eladásra
egy
55 nm-es tóparti családi házat, 970 nm-s
dupla saroktelken, ásott és fúrt kúttal ellátva. A ház földszintjén található egy tágas
nappali, főzőfülke, fürdőszoba, az emeleten
2 szoba. A ház fűtése gáz cirkóval és fa tüzelésű kályhával egyaránt lehetséges.
Ir ár :11.9 mFt

•
Erdőkertesen csendes központi utcában 1079 nmes telken,60 nm-es 2 és fél szobás fürdőszobás családi ház
Iár:10.9 mFt

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

Jelentkezésén kérjük tüntesse fel a megpályázott munkakör megnevezését!

Vargabetű Könyvesbolt
ÁLLÁS AJÁNLAT

Recepciós, adminisztrátor
Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelésünkre recepciós munkatársat keresünk.
Munkakör betöltésének feltételei:
• Egészségügyi vagy kereskedelmi középfokú
végzettség
• Megbízható, precíz, pontos munkavégzés
• Kiváló kapcsolatteremtő képesség
• Problémamegoldó képesség
• Empatikus készség
• Önállóság
• Megbízhatóság
• Windows, MS Oﬃce ismerete
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk
Munkakör betöltése során előnyt jelent:
• Angol nyelvtudás
• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Stabil háttér
• Hosszú távú munkalehetőség
• Azonnali munkakezdés
• Továbbképzési lehetőségek
Munkavégzés helye:
• Veresegyház
Fényképes pályázatát a protone@protone.hu
emailcímre várjuk.
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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

FAVÁGÁS zöldterület gondozás
•
•
•
•
•

veszélyes fák bontása
fakivágás
gallyazás
bozótirtás
fűkaszálás

Tel.: 06 70 3177215

Cégeknek és magánszemélyeknek
egyaránt!

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

Kultúra
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…és van Invitel!

160832-FI1

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen
értéket jelentsenek számodra. Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.
Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1.-3. Tel.: (06 28) 536 596 Vác, Széchenyi u. 34.
(Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344

g

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!

STEFFL SÖR
4,2 %, dobozos,
0,5 l, 338 Ft/l

CSIRKECOMB
EGÉSZ

CLASSIC
HEKKTÖRZS
900 g, 1554 Ft/kg

COOP 8 TOJÁSOS
SZÁRAZTÉSZTA
eperlevél, kiskocka,
zabkocka,
200 g, 845 Ft/kg

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

Szakmai Nyílt Nap
Veresegyházon a GE Powernél

2016. október 8. (szombat)
Helyszín: GE Power – 2112
Veresegyház, Kisrét utca 1.
Időpontok:

INGYENES BUSZJÁRAT BIZTOSÍTOTT

számos településről, melyről
a
követően e-mailben tájékoztatjuk!

Ha kérdése van, keresse kollégánkat: +36

regisztrációt

28 587540
Látogasson el hozzánk Nyílt Napunkra!

VÁRJUK A SZAKMUNKÁSOK
ÉS
A SZAKMUNKÁS
TANULÓK
VÁRJUK
A SZAKMUNKÁSOK
Programok: Előadás,
JELENTKEZÉSÉT
ÉS A SZAKMUNKÁS
TANULÓK

Gyárlátogatás, Szakmai beszélgetés
JELENTKEZÉSÉT Programok: Előadás,
Gyárlátogatás, Szakmai beszélgetés

A részvétel ingyenes és regisztrációhoz
kötött!
A részvétel
ingyenes
ésszeptember
regisztrációhoz
Regisztrálni
a következő
oldalon tud
30-ig:
kötött!
www.ge.com/hu/nyiltnap
Regisztrálni
a következő
oldalon +36
tud szeptember
30-ig:
Ha kérdése
van, keresse
kollégánkat:
28 587540
www.ge.com/hu/nyiltnap
Látogasson el hozzánk Nyílt Napunkra!

