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

XII. évfolyam 6. szám

2017. június
A hónap legnagyobb híre kétségkívül az, hogy megkezdődött a vakáció!
Kis és nagy diákok örülhetnek
felhőtlenül a nyári szabadságnak, miközben már tudható,
hogy az oktatás területén újabb
minőségi változások várhatók,
amelyek megfelelnek az élet egyre több területén felbukkanó
digitalizációval kapcsolatos elvárásoknak.

A hónap híre

Isten veletek cimborák!
Gazdaság
Konferencia a változó
világról a GE-ben

A végzős diákok számára eljött a
ballagás ideje is: lassan már érzik
talán, hogy az iskolában töltött
évek alatt olyan élményeket szereztek, amikre egész életükben jó
lesz majd emlékezni…

Visszatekintő
Fiatal vendégek a
testvértelepülésről

Írásaink tanárok és régi diákok
ballagási emlékeiről és a digitális
világ kihívásairól a 4-6. oldalon
olvashatók.

Kultúra
Így utazott az udvar

(Fotó: Lethenyei)

A MOBILODNAK IS SZÜKSÉGE VAN
KIKAPCSOLÓDÁSRA...
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...válaszd a valódi élményt!
Csúszdázás, szörfözés, búvárkodás, szaunázás és vizes
szórakoztató programok az egész családnak minden hétvégén
az Aquaworldben!
Check in, chill out

A resort of:

www.aquaworldresort.hu

HONLAPUNK:

www.vkisterseg.hu
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Ideje, hogy jelentkezzen hozzánk!
Legyen tagja Magyarország
egyik vezető építőipari cégének,
vegye ki részét a sikerből!
Az alábbi munkakörökbe várjuk Önt
gyárunk csapatába:

lakatos

villanyszerelő

targoncás

Ha: van szakirányú végzettsége, van hasonló
munkakörben szerzett tapasztalata, vállalja
a több műszakos munkarendet, akkor jelentkezzen
újrainduló őrbottyáni téglagyárunkba!
Plusz juttatások: mozgóbér, műszakpótlék,
szállás és munkába járási támogatás, cafeteria,
13. havi bér.
Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk:
E-mail: orbottyan@wienerberger.hu
Tel.: +36 30 460 2093
www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

ÜZLETHELYISÉGEK

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

DEICHMAN, PEPCO , ROSSMANN

ÚJ VERES CENTER
SZADA CENTER TERÜLETÉN.

ÜZLETEK SZOMSZÉDSÁGÁBAN ÉS AZ
ÉS A

Érd. : +36 30 519 2783

A PEST MEGYE RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG TANÁCSAI A VAKÁCIÓZÓKNAK

V igyázz a testi épségedre! Ismeretlen helyre, C sak olyan helyen szabad fürdeni, ahol az
építkezési területre bemenni tilos!

engedélyezett. Ezt mindig tábla jelzi. A bányató veszélyes!
szabad elmenni!
I smeretlen eredetű tablettát, cukorkát vagy
K omolyan vedd a rendőrség jó tanácsait, gyógyszert soha, senkitől ne fogadj el!
hiszen ők segíteni akarnak neked!
Óvatos légy az internet használatakor, magadról
Á ldozattá sem válsz, ha mindig jelzed a szüleid- soha ne adj ki információt, személyes adatot!
nek, hogy hova mész és mikorra érsz haza. Kellemes nyaralást!

A zzal, akit nem ismersz, soha, sehova nem

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
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA

Innen-onnan
Fizetni kell a parkolásért
A tavasztól őszig terjedő időszakban fizetniük kell ezentúl az autósoknak a parkolásért a vácrátóti
botanikus kert előtti parkolóban. A személyautóknak 500 forint, az autóbuszoknak, tehergépkocsiknak 1500 forint parkolási díjat kell leróniuk az önkormányzat rendelkezése szerint. A díjat az
önkormányzat alkalmazottai kérik el a parkolóban, és a település kasszáját gyarapítja.
Folytatódik az útrekonstrukció
Csörögön tovább gördül az útrekonstrukciós program. Június 21-én megkezdődött a munka a Kisfaludy utca, Duna utca, Komáromi utca közötti szakaszon, illetve a Duna utca, Kisfaludy utca, Kossuth utca közötti szakaszon, ahol aszfaltos burkolatot építenek majd ki összesen 1.3 kilométernyi
útfelületen. A munka előreláthatóan két hónapot vesz igénybe, és a szikkasztó árkok kiépítésével
kezdődik. A beruházásban érintett szakaszokon forgalomelterelésre kell számítani!
Múzeumavató
Veresegyház múzeumot avatott június 30-án, a Szentlélek tér 5. szám alatti Láng-féle házban. A
múzeum a Szakrális értékeink című kiállítással nyitotta meg kapuját a közönség előtt, melyet dr
Gedai István, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója ismertetett a megnyitón. A múzeumot
a polgármester, Pásztor Béla avatta fel.

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

Hegymenetben
Júniusban Galgamácsán rendezett megbízhatósági futamot veterán autók és motorok számára
a Fóti Motorbarátok Köre. A III. Kurucz György
Megbízhatósági GULF Futam ezúttal is számos
érdeklődőt vonzott a községbe, illetve a veszélyeshulladék-lerakó felé vezető hegyi útra, ahol
a régi járművek minden erejüket összeszedve
igyekeztek felkaptatni a verseny során.

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
Nem öreg, de veterán motorosok hegymenetben

A hónap híre
Szavaztak a családok
Nem mindegy, hogy ha egy új játszótér elkészül valahol, mennyire válik népszerűvé a felhasználókat jelentő gyermekek és szülők körében. Így a nyilvánvalóan gondos tervezőmunka mellett a
járásközpont, Gödöllő önkormányzata az ő véleményüket, javaslataikat is kikérte, amikor a főtérberuházás keretében központi helyen lévő játszótér kialakítását tervezi.
A főtérbővítés során új, különleges játszótérrel gyarapodik majd Gödöllő főtere, ami a legkisebbeknek és a nagyobbaknak is lehetőséget ad majd a mozgásra, a kikapcsolódásra. A város vezetése
fontosnak tartja, hogy olyan közösségi tér jöjjön létre, ahol a gyerekek jól érzik magukat, épp ezért a
családok két héten át szavazhattak arról, hogy milyen játékok kerüljenek a leendő játszótérre.
Közel ezren küldtek be javaslatot írásban vagy emailben: a legtöbben, közel ötszázan a fészekhintát
favorizálták, a második kedvenc a többszemélyes csúszda, a harmadik pedig a trambulin. A fontossági sorrendben ezután következnek a forgós játékok, majd a mászófal és a térbeli kötélhálók. Az
egyensúlyozó eszközök – ide tartoznak például a mérleghinták – az utolsó helyre kerültek a szavazók listáján. Így a főtér olyan közösségi létesítménnyel bővül majd, ami teljesen megfelel az itt élők
igényeinek, és egyedülálló a környéken.

Július 9.
Augusztus 27.
Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár
Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között!
A vásárlóközönség tájékoztatására már facebook oldalunk is van:
Veresi Bolhapiac

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:
veresibolhapiac@gmail.com

Székhely: 2112 Veresegyház,
Új iskola u. 15. Tel.: (28) 594-170

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
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Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082
A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
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+ 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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A hónap témája
HA KETTES LESZ A MATEKOM, MEGKÉREM AZ IGAZGATÓNŐ KEZÉT…
Az év végi ballagás a gyerekek életében az első igazi búcsú, hiszen több
éves „együttélés” után válnak el egymástól és második otthonuktól. Mindig
emlékezetes marad: egy Duna parti városban magyart tanító pedagógus, egy
észak-dunántúli iskolaigazgató és egy angyalföldi gimnazista idézik most
fel ballagási emlékeiket…
Az abroncs csak addig kell amíg nem szorít
A focista fiú Márk nem volt annyira buta, mint amilyen neveletlenül viselkedett. Pedagógus mamája szerette volna, ha szorgalmasan tanul, az izomagyú
papa szerint viszont az élet egyetlen célja a labdarúgás. A gyerek kettőjük
között őrlődött, hiába voltak pedagógus szülei, rosszul nevelték.
- Volt olyan, hogy ordítottam vele, szedje a sátorfáját, és tűnjön el az osztályomból, a kosárkában a rohadt alma megfertőzi a többit. Azt mondta az
egyik csapattársa, ha nem én vagyok az osztályfőnöke, akkor már rég drogozna.
Azt lássam meg! - elkaptam, megfenyegettem, hogy kiszerkesztem a
Facebookon. Szóval elég viharos volt a kapcsolatunk…
És akkor jött a ballagás. Minden gyereknek személyes ajándékot készítettem. Egy borítékba kis lapocskát tettem, az egyik oldalára neki való, neki
szóló idézettel. A hátoldalra azt jegyzem fel, amit én kaptam, tanultam tőle.
Átadtam, aki akarta felolvashatta, hozzátehetett bármit.
Márk kinyitotta a borítékot és konkrétan elsírta magát. Felnőtt, tizenkilenc
éves nagy cula és elkezdett könnyezni. Kiállt az osztály elé, vállalta férfias
könnyeit, azt mondta, hogy ez az osztály az ő családja, korábban mindenütt
ő volt a probléma meg a fölösleges. Ez az első hely, ahol érezte – minden
gond ellenére – hogy fontos. Miatta kiabáltam, veszekedtem vele, nem azért,
hogy a saját feszültségemet levezessem.
Átölelt és azt mondta, hogy életében – a családján kívül – ennyit még nem
kapott senkitől. Annyira fog ez hiányozni neki, mint egy abroncs – mondta.
Azt feleltem, hogy az abroncs csak addig kell, amíg nem szorít. Most már
nincs rá szüksége, tessék repülni! A tanárnő nagyon jó „kifutópálya” volt, ahogy azt Szabó Magda fogalmazta
meg édesanyjával kapcsolatban.

Ballagás idén a Fabriczius József Általános Iskolában, Veresegyházon

már nem voltam az osztályfőnökük, tegeződtünk. Dőlt a hülyeség, a tizenhat
éves fejjel elkövetett ökörségek sora.
- Hogy bírtad kérdezte valaki?
- Úgy hogy tudtam mi lesz belőletek.
Erre az osztálytitkár (a volt osztálytitkár, természetesen) megjegyezte: jó
osztály VAGYUNK!
„Emlékezzetek tanáraitok intelmeire meg a hamuba sült pogácsa ízére!”
Akkor is vannak mentoráltjaim, „folyosói barátaim” ha nem tanítom őket.
A fiú végtelenül csinos, művelt, diákigazgató is volt, minden lány szerelme.
Ügyvéd családból való. Persze, hogy ő mondta a búcsúbeszédet, melyet az
ügyvéd apuka faragott nagy gonddal fia számára.
Ilyenformán: „Ha kiléptek az almamáterből és beléptek a nagybetűs élet
kapuján, jusson eszetekbe az a muníció mellyel iskolátok töltötte meg tarisznyátokat, melynek pántját kötelességtudatból fonták. Emlékezzetek tanáraitok intelmeire és a hamuba sült pogácsa ízére, stb.” Jöttek sorban olyan
szóvirágok melyeket, csak kisvárosok még kisebb lapjainak önjelölt szerzői
vetnek papírra, verítékes munkával.
Hasunkat fogtuk a röhögéstől. Persze hogy átírtuk az egészet. Sütöttem pogácsát, vettem kondérba való fakanalat majd akkorát, mint a péklapát. Szert
tettem egy kockás textilre, asztalterítőnek adták el. Ezzel a batyuval a vállán ment fel a színpadra és mondta el búcsúbeszédét, nem kis derültséget
okozott. Ebben a csomagban nem csak a pogácsa volt az útravaló, megfért
mellette sok hasznos gondolat is.
Ilyen nevű tanuló nem jár ide

Utoljára együtt az osztály - nyolcadikosok búcsúzása

Jó osztály VAGYUNK
Második osztályom volt tanári pályámon, 1999-ben érettségiztek. Tomi – a
legokosabb, legszebb fiú, aki életemben a kezem alatt volt, a Kékgolyó utcában feküdt leukémiával. Bejártak hozzá a fiúk kártyázni. A nagyon szigorúszomorú kórház nővérei szemet hunytak, hagyták, hogy hangoskodjanak,
nevetgéljenek. Azokat a szomorú szobákat szinte megtöltötték a nevetésükkel.
- Ne csalj, te hülye! - mondták nagybeteg osztálytársuknak, nem akarták
tudomásul venni a halálos kórt.
Azt üzente nekünk, hogy a tíz éves találkozónkat ő szervezi meg. Így is
történt.
Az iskolai ballagás évfordulóján temettük.
Napra pontosan tíz évvel a ballagás után találkozott az osztály – csak hárman
hiányoztak, egy fiú külföldön volt, két lány pedig szült – együtt mentünk
Tamás temetésére. A szertartás után leültünk egy teraszra, és felidéztük, kinek milyen emléke van Tamásról. Sírtunk, nevettük, már közéjük tartoztam,
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Kezdő tanárként a ballagásra érkező vendégek útbaigazítása volt a feladatom.
Ha fotózni akar, hova álljon, hogy mindet megörökíthessen, és persze a város vezetőit kísértem az ülőhelyükre.
Megjelent egy felnőttekből álló csoport, ünneplőben, virágcsokrokkal,
ahogy kell. A negyedik B osztályt keresték. Megmutattam, hol fog állni ez
az osztály. Név szerint mondták, hogy melyik végzős diák hozzátartozói.
Kellemetlen volt a dolog, mert tanítottam ezt az osztályt, és ilyen nevű tanuló nem járt oda. Végül is az derült ki, hogy a gyerek egy éve át sem lépte az
iskola küszöbét, csak erről elfelejtette értesíteni a szüleit. Ők pedig boldogan
érkeztek kisfiuk ballagására.
Biztos, hogy értesítettük a szülőket, ám ezt a gyerek fogta el, aki minden nap
azzal hagyta el a szülői házat, hogy suliba megy.
Megkérem az igazgatónő kezét
Az egyik diákunk azt a fogadalmat tette, hogy amennyiben sikeresen érettségizik matematikából, megkéri a kezemet. Milyen a sors, sikerült az a matekvizsga. Nem is kettesre, egyenesen hármasra. Sok ember előtt ígérte meg,
behajtották rajta. Odalépett hozzám és így szólt:
- Szeretnék az igazgatónővel beszélni.
- Mondjad kisfiam!

A Bíbic büfé és Pitagorasz

A hónap témája

Egyszer sem késett el a négy év alatt, míg a gimibe járt - kivéve a matek
írásbelit. Az osztályfőnöke és a matektanárnője, Kati néni, a bejárati lépcső
tetején álltak, onnan figyelték a villamosmegállóban leszálló utasokat, várták. Tízre ért be nyolc helyett. Még tollat se hozott. Valahogy átevickélt egy
gyenge kettessel a matek írásbelin.
A Római part kínálkozott legalkalmasabb helyszínnek a szóbeli tételek kidolgozására.
Bringával mentek át az Északi összekötőn. Ő tekert, Rita a vázon kuporgott.
Jó barátok voltak, átjártak egymáshoz, a suliban mindenki megesküdött volna, hogy érettségi után esküvő lesz.

És akik az oktatás másik térfelén küzdenek-pedagógusnap a
Mézesvölgyi Általános Iskolában

- De tessék leülni, azért üljön le, mert úgy is le fog!
Egyre többen álltak körülöttünk, a fél tanári kar is ott tolongott, meg a fiú
egész osztálya. Érezhető volt, hogy tudnak valamit, amit én nem.
Féltérdre ereszkedett, kezében egy gyűrűvel, amit előzőleg egy osztálytársa
ujjáról húzott le:
- Margit néni, azt a fogadalmat tettem, hogy ha sikerül a matematika érettségim, megkérem az igazgatónő kezét. Hármas lett, és akkor most megkérem
a kezét. Csak annyit kérdeztem a lovagomtól, hogy nagykorú-e? A nemleges válasz
hallatán megegyeztünk, hogy visszatérünk később az ajánlatra.

A Bíbic büfé előtti stégen béke és nyugalom honolt. Leterítették a pokrócot,
és nekiláttak a tanulásnak. Az első tétel a Pitagorasz tétel bizonyítása. Hamar
a végére jutottak. Hason feküdtek, hátukat égette a nap. A sátorlapfalú „olajozóban” szórópisztollyal fújták a bergamottos napolajat a fürdővendégekre,
csillogó testtel léptek ki a paraván mögül. Csobbantak egyet, aztán még
egyet. Lecsúszott egy-egy pikoló kőbányai sör is, többet nem engedett meg
a zsebpénzkeret. Elszundítottak. Arra ébredtek, hogy hűvösre fordult az idő,
a nyárfák már árnyékot vetettek a dunai stégre. Alaposan leégtek a napon.
Nem is jöttek egy darabig a vízpartra. Külön-külön, otthon készültek.
A hosszú asztal mellett ott ült a vizsgabizottság, voltak vagy sokan. Középen
Kati néni, előtte kiterítve, mint a kártyalapok, a tételek. Az egyik papírcsík
jóval előrébb feküdt a piros vászonabroszon, a többinél. Diákbabona, kihúzta. „Ismertesse a Pitagorasz tétel bizonyítását”. Pokoli mázli, az egyetlen
tétel volt, amit megtanult. A bizottság csak ámult és bámult, négyesre felelt,
az ötös az ő esetében illúzió
lett volna.
A harminc éves érettségi
találkozón a Trófeában könyökölünk az asztalon. Rita
a negyedik Metaxát gurítja
le. Mellé telepedik, még
mindig milyen jól néz ki.
- Tudod, hogy anyám kérte meg Kati barátnőjét,
hogy csúsztassa előrébb
Pitagorasz tételét?!
A ballagási sztorikat
összegyűjtötte:
Horváth G. István

Nyár, munka, magánélet – De milyen sorrendben?
Itt a nyár, egy végre pihentetőbb időszak. Vagy mégsem? Hiszen mind tudjuk: lehetetlen teljesen elszakadni a munkahelyi
teendőktől. A segítségkérés, előredolgozás általában csak ideiglenes megoldást jelent. Sőt, a fontos hívásokat kénytelenek
vagyunk a szabadságunk ideje alatt is fogadni. Mégis, hogyan teremtsünk egyensúlyt a munkánk és a jól megérdemelt pihenés között? Íme, néhány segítő tipp Andrea Dekkertől, a Trunstone szerzőjétől:
Állíts össze egy tervet! Az első és legfontosabb, hogy legyen terved, légy felkészült! Tedd átláthatóvá magad előtt a munkahelyi feladatokat és rendszerezd azokat! Messze előregondolva tervezz a nyári szabadságokkal, és a munkacsoporton belül is egyeztess, mert valakinek mindig a fedélzeten kell
maradnia.
Dolgozz előre! Nem mindig lehetséges, de ha igen, akár erőn felül is dolgozz többet. Megszabadulsz a terhektől és képes leszel valóban magadra és a
családodra összpontosítani a nyaralás ideje alatt. Tegyél azért, hogy feltöltődhess!
Határozz meg korlátokat! Hiába szeretnéd magad mögött hagyni a munkát és élvezni a szabadság minden pillanatát, jól tudjuk, ez szinte lehetetlen.
Próbálj meg egyensúlyra törekedni! Alakíts ki szabályokat arra, hogy mikor és hogyan fogsz dolgozni – például csak délután 5 és 6 óra között nézed meg
a postafiókodat –, viszont ügyelj arra is, hogy ez ne vegyen el minőségi időt a családodtól.
Légy felkészült! Sajnos gyakran előfordul, hogy bármennyire is ügyeltél a részletekre, ha váratlan fennakadás következik be, a problémát azonnal orvosolni kell. Ilyenkor bárhol is legyél, a munka az első, de ne feledd: ez az idő elsősorban a családról és a kikapcsolódásról szól!
A kapcsolati tőke megléte az, ami segíthet a szabadság alatti, munkával összefüggő stressz csökkentésében. „Gondoljunk arra, hogyha váratlan nehézségekkel kell szembenéznünk, akár a munkában, akár a privát életünkben, megfelelő ismertségekkel könnyen találhatunk olyasvalakit, aki feloldja a
problémás helyzetünket, és segít. Épp ezért fontos, hogy mind a munkánkban, mind a kapcsolatépítésnél is tudatosak legyünk. – mondja Avidor András
networking szakértő, a BNI Magyarország vezetője.
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Helló, digitális világ!
Európa-, sőt világszerte tapasztalható jelenség részesei vagyunk: egyre kevesebb hangsúlyt kapnak az információ hagyományos
csatornái, az élőmunka, és ugrásszerű fejlődésnek indultak azok a kutatások, melyek a gépek, berendezések egymás közötti
kommunikációját hivatottak fejleszteni. A digitalizáció nem az elkerülhetetlen jövő, lényegében már ma is digitális világban élünk,
mindennapjainkat a munkában vagy a magánéletben is ennek számtalan lehetőségét kihasználva próbáljuk megkönnyíteni.
Az ipari internet (IoT) azonban már átalakítja a gazdaságot: iparágak szűnnek meg, alakulnak át, miközben újak jönnek létre. Ez
a mélyreható változás kivételes lehetőséget kínál a magyar gazdaság szereplőinek arra, hogy kitörjenek az úgynevezett közepes jövedelmi csapdából, amellyel számos közép- és kelet-európai ország szembesülni kénytelen.
Milyen változásokat hoz az ipari internet? Hogyan profitáljunk a digitális korszak kihívásaiból? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a
téma rangos szakértői a veresegyházi GE Power
Párbeszéd a jövőről program elnevezésű szakmai
konferenciáján.

a gyártási folyamat mind pedig maga a termék
is teljes mértékben digitalizálható.” – mondta el
Joerg Bauer. Megerősítette, hogy céljuk Magyarországon a jövőben is az, hogy az adatelemzésre
épülő IoT megoldásokkal növeljék a vállalat által
előállított értéket.

A GE nem csupán résztvevője, hanem egyik meghatározó alakítója is a magyar digitális átalakulásnak. A vállalat 6 globális Digitális Fejlesztési
Központja közül az egyik Budapesten kezdte meg
nemrég a működését, az elmúlt két év során pedig 120 millió dollár befektetéssel mintegy 2.000,
magas hozzáadott értéket előállító szakértői pozíciót hozott létre a cég világszerte a digitális és
informatikai megoldások területén. Ennek köszönhetően minden egyes új pozíció a GE-nél
további 4 munkahelyet hoz létre az ellátási lánc
hazai szereplőinél.

A gyárigazgató gyakorlati példán keresztül szemléltette, hogyan sikerült jelentős költségmegtakarításra szert tenniük a digitális technológiának
köszönhetően, egy év alatt 25%-kal csökkentve
karbantartási kiadásaikat a prediktív technológiák
segítségével. A jelentős hatékonyságjavulást a GE
Power Veresegyház a gyártásban használt plazma
pisztolyok hanganalizátoros vizsgálatára épülő,
megelőző karbantartási technológia bevezetésével érte el. A digitális innováció révén a vállalat
megháromszorozta a nagy értékű plazma spray
berendezések élettartamát, amelyekkel 14.000
Celsius fokon, vagyis a Nap felszíni hőmérsékletével megegyező hőmérsékleten fújnak kerámia
port a vállalat által gyártott turbina alkatrészekre.
„A digitalizációnak köszönhetően napjainkra nagyon olcsó lett a nagy értékű gépek és berendezések működése során keletkezett adatokat összegyűjteni, feldolgozni és kielemezni, ami hatalmas
változást hoz a korábbi, statisztikai modellekre
épülő, meglehetősen pontatlan karbantartási gyakorlathoz képest” – emelte ki Lencsés Gergő, a
GE Power Veresegyház gyárigazgatója az ipar digitális fejlesztéséről szólva.

A Magyarországon jelenlévő GE üzletágak már
használják az ipari internet megoldásokat, egyebek mellett digitális prediktív technológiákat,
mesterséges intelligenciát és robotikát, amelyek
jelentősen hozzájárulnak mind a vállalat, mind
pedig - közvetett módon - a magyar gazdaság
versenyképességének növeléséhez. A 125 éves
GE napjainkban jelentős átalakuláson megy keresztül, amely során hagyományos, gép- és berendezésgyártó iparvállalatból digitális iparvállalattá
alakul. A GE célja az, hogy az adatelemzésre épülő digitális szolgáltatások révén 2020-ra 6 milliárd dollárral, 15 milliárd dollárra növelje éves
árbevételét.
A június 13-án megrendezett konferencián Joerg
Bauer, a GE Magyarország elnökének bevezetőjét
követően a konferenciát befogadó veresegyházi
GE Power igazgatója, Lencsés Gergő ismertette,
hogyan javítják termelési hatékonyságukat saját
digitális technológiájukkal.
„A GE digitális átalakulása érinti vállalatunk
struktúráját, globális és helyi piaci jelenlétét. A
GE a jövőben elsősorban azokra az iparágakra és
termékekre fog összpontosítani, amelyben mind

A hónap híre

Szentlélekfeszt
Gyermekeknek, családoknak szóló programokkal, kézműves vásárral, színpadi műsorokkal zajlott június 4-én Veresegyházon az
első Szentlélek Fesztivál.
Az eseményt a veresegyházi római katolikus
egyházközség szervezte. (Fotó: Papp Erika)
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.A GE átalakulásának kulcsa a Predix, a világ
első és jelenleg egyetlen, kifejezetten az ipar szereplői számára kifejlesztett felhő alapú informatikai platformja, amelyet a GE 2016. februárban
vezetett be- tudtuk meg John Fordtól, a GE Magyarországi Digitális Fejlesztési Központjának
igazgatójától. A Predix adatelemzési és analitikai
megoldásokkal segíti az energetika, az egészségügy, a járműipar, a vegyipar, a szállítás és közlekedés, az olaj- és gázipar valamint a gépgyártás
területén működő GE ügyfeleket és a GE saját
vállalatait abban, hogy nagy értékű gépeik és eszközeik üzemeltetési és termelési hatékonyságát
javítsák.

A termelékenység növelésében hatalmas anyagi
lehetőségek rejlenek. A GE számításai szerint, ha
az összes európai kiadás összegét akár csak 1%kal tudnánk csökkenteni a hatékonyság- és termelékenységnövekedés révén, az Európai Unió ös�szesített GDP-je évi 2,8 billió euróval bővülhetne
2030-ra, ami megegyezik az euróövezeti gazdaság jelenlegi méretének egy negyedével.
Az előadásokat követően panelbeszélgetésre került sor a magyar digitális ipar meghatározó szereplőinek részvételével. Dr Mihálydeák Tamás
Sándor, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának Dékánja, dr Ábrahám László, a National
Instruments Hungary Kft. ügyvezetője, dr Korom
Norbert, a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség Elnöke, és dr Váncza József, a
Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetője csatlakoztak az előadókhoz, hogy beszámoljanak saját tapasztalataikról, illetve, hogy
válaszoljanak a résztvevők által felvetett kérdésekre az ipari digitalizációt érintően.
Mivel a digitális világ másfajta szakmai felkészültséget kíván meg a leendő mérnököktől, sok
szó esett arról, hogyan tarthat lépést az igényekkel az egyetemi képzés, és hogy a munkaadók milyen befolyással lehetnek a képzések tartalmára.
Az első ipari forradalomhoz hasonló helyzet állhat elő – vázolta fel John Ford – amennyiben a
digitalizáció kiváltja az Európa-szerte tapasztalható munkaerőhiányt. Az emberek helyett már a
gépek, berendezések kommunikálnak majd egymással, az emberek teljesen másként vesznek
majd részt a termelésben, mint eddig.
A digitális technológiát alkalmazó vállalatok azzal mozdíthatják elő ezt a folyamatot, ha gyakorlati példákkal szolgálnak a kutatók számára, és
jól megfogalmazzák a vállalati igényeket, és ha
csatornát képeznek a gyártóipar és az egyetemi
oktatás között.

Gazdaság

Oktatási feladatok a digitalizáció küszöbén

INTERJÚ BRASSÓI SÁNDORRAL, AZ OKTATÁSI HIVATAL (OH) KÖZNEVELÉSI ELNÖKHELYETTESÉVEL
Az utóbbi időben sokat változott az oktatási
rendszer, és egyre több feladat hárul az OH-ra.
Mi minden történt az elmúlt két évben a pedagógiai szakmai szolgáltatások területén?
B.S.: Létrehoztunk egy 15 főosztállyal működő,
országos hatáskörű pedagógiai központot, amelynek minden egysége nyolc féle szakmai szolgáltatási feladatot lát el. Köztük a legjelentősebb az
országos szaktanácsadási folyamat megszervezése, amelynek során éves szinten mintegy 1400
szaktanácsadót és több mint 110 vezető szaktanácsadót látunk el információval. A köznevelési
intézmények számára olyan elektronikus szakmai
információs rendszert hoztunk létre, amelyen keresztül a vezetők jelezhetik felénk, hogy mely területeken várnak segítséget, mi pedig összekötjük
őket a megfelelő szaktanácsadó mesterpedagógus
szakemberekkel.
Ezen kívül – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megszűnésének következményeként – 2016. január 1-től az OH-hoz került a
teljes (köznevelési és felsőoktatási) oktatási informatika működtetése. Ehhez szintén új szervezeti
egységet alakítottunk ki, ahol az egyes osztályok,
főosztályok jól elhatároltan végzik a feladataikat,
és folyamatszabályozottan, jól átlátható szervezeti rendben működnek. Az általános célunk, hogy
a pedagógusok, iskolák, óvodák számára segítő,
támogató hivatali hátteret alakítsunk ki, annak érdekében, hogy a köznevelés eredményesebben működhessen. Ebben vannak új típusú
feladataink, amiket 2015 óta végzünk, de régiek
is, mint például az országos kompetenciamérés
megszervezése, amit 2001-től végez az OH, vagy
akár az OKTV tanulmányi versenyek szervezése.
2014 óta a mi dolgunk a Magyarországon dolgozó
pedagógusok minősítési rendszerének kialakítása,
működtetése, a tanfelügyeleti eljárások biztosítása - elmondhatjuk, hogy 170 ezer pedagógussal
és 6000 intézménnyel állunk szinte napi kapcsolatban.
Napirenden van az oktatásban a digitális pedagógia, melynek fejlesztésére uniós források
is rendelkezésre állnak. Hogyan csoportosítják
ezeket, melyek a kiemelt fontosságú területek?
BS: A digitális oktatási stratégia nem tartozik hozzánk, ezt a területet Czunyiné dr Bertalan Judit
kormánybiztos asszony koordinálja, míg a digitális megújulási program egésze Deutsch Tamás
miniszterelnöki biztos úrhoz tartozik. Az OH-nak
ebben annyi szerepe van, hogy lesznek olyan tevékenységek, amelyek az EFOP 3.2.15-ös konstrukción belül a hivatal tevékenységi körében
valósulnak meg, Horváth Ádám vezetésével, „Digitális jólét program” elnevezéssel.
A programban a pedagógusképzés is előtérbe
kerül, ha jól tudom…
B.S.: Elsősorban a pedagógusok ilyen irányú
továbbképzésében közreműködünk, illetve képzéseket is szervezünk, de a már említett projektben az egri egyetem szervez majd digitális
pedagógusképzést. Az oktatási központok természetesen szerveznek igény alapján nagy számban
IKT alapú módszertani továbbképzéseket pedagógusoknak. Természetesen jól összehangoltan
és tervezetten, ahogyan az egyéb képzéseink is
működnek, hiszen az nem lehet, hogy mondjuk a
nyíregyházi oktatási központunknak más a véleménye, és más módon szervezi a szaktanácsadást
a megyében, mint például a kaposvári… ahogyan

az OKTV-t sem lehet Baranya megyében más elvek szerint szervezni, mint Budapesten.
Az oktatás nemcsak az egyén fejlesztésére kell
irányuljon, hanem a mai kor parancsa szerint
a munkaerőpiac igényeit is figyelembe kell
vennie. Vannak-e erre irányuló akár továbbképzések, módszertani útmutatók, fórumok a
pedagógusok számára?
B.S.: Kétségtelenül, hogy – mint Ön is mondja az oktatási folyamatban a gyereket alapvetően az
életre, a sikeres, eredményes, boldog életre kell
felkészíteni,amennyire csak lehet. És akkor lehet valaki sikeres és boldog a felnőtt életében, ha
hatékonyan és eredményesen dolgozik, és hozzá
tud valamit tenni a közösség életéhez... Közhely
ugyan, de nagyon fontos lenne, hogy az oktatás
tartalmi elemei között sokkal többször jelenjen
meg olyan tartalmi elem, olyan tananyag, ami erre
sokkal inkább ráhangolja a fiatalokat, és megismerteti őket akár azzal is, hogyan működik például a drón vagy a mobiltelefon. Ezek azért nagyon
lassan jelennek meg az oktatásban.
Ahhoz, hogy ezek az új szakmák, az újfajta tudás
teret nyerjenek, nagyon határozott intézkedések
szükségesek, és ez nagyon sok érdeket sért. Elsősorban a pedagógusokét: másik tantárgy kell, azt
esetleg másnak kéne tanítani, és így kevesebb lesz
az órája, netán át kéne képeznie magát, stb…
Folyamatosan megújuló környezetben élünk, miközben az iskolarendszer változatlanul a magyar,
történelem, matematika, fizika, kémia, biológia,
földrajz ének, tesi, rajz tantárgyakra épül. Emlékszem, a Városmajori Gimnáziumban, ahol tíz
évet tanítottam, mi már 1991-ben, 92-ben próbálkoztunk kereszttantervi tartalmak megosztásával.
Például, hogy a földrajztanár meg a fizikatanár
hogyan tudja a saját óráin párhuzamosan tanítani
a Föld mágnesességét, vagy hogy a kémia bizonyos jelenségeit hogyan telepítsük át a biológiába,
a szerves kémiát a biológiába. Mindezt szakítva
a hagyományos tanórai keretekkel, és így azok a
tanulók is érdeklődőbbé váltak, akik a hagyományos órákon nem voltak túl aktívak. Ez nem nagy
újdonság, máshol is csinálják, a probléma ott van,
ahol nem akarnak változtatni, holott minden tanuló más, minden generáció más, és változnak a
kihívások is.
A megújulni nem tudó pedagógus számára a digitális platform, a digitális eszköztár egy újabb
kihívás, de szükségszerű, mert a tanulók nyilvánvalóan használják a digitális eszközöket, a
számítógépet, az internetet, a világhálót. Jóllehet,
nem a tudásszerzés az elsődleges céljuk, hanem a
kapcsolati háló építése, az információmegosztás,
a közösségi, social média tevékenység, ami önmagában még nem lenne probléma, ha közben a
tanuláshoz is igénybe vennék.
Ahhoz, hogy megtanítsák a helyes használatát,
elsőként a pedagógusoknak kéne minél jobban
eligazodniuk a digitális világban Sok a hiányosság ezen a területen?
B.S.: Az idősebb generáció számára nehéz az
alkalmazkodás, ez jól látható akár a pedagógus
minősítés folyamatában is, ahol sokaknak probléma a portfólió feltöltése. Szerintem nem megengedhető, hogy aki ma Magyarországon pedagógusként dolgozik, ne tudjon egy emailt írni,
okostelefont használni, egy pdf fájlt létrehozni,
és egy weboldalra feltölteni. Ezek együtt járnak a
pedagógusi tevékenységgel, annál is inkább, mert
a gyerekek mindegyike képes ezekre, és a tanár

nem tudhat kevesebbet, mint a diák!
Érvényes ez a digitális eszközök ismeretére is: bizonyos készségszintet el kell tudnia sajátítani egy
pedagógusnak, akármilyen idős, és akármennyire
nehéz is, kérjen segítséget, kérje meg az informatikus kollégát, mert neki ezt az órán többet kellene használnia. A tanulóknak sokkal több digitális feladatot kell adni, házi feladatot, kigyűjtést,
prezentációt, mert ez az eszköz áll legközelebb a
mai fiatalokhoz, és mert ezt követeli meg a kor is,
amiben élünk.
Köszönjük a beszélgetést!
(A cikk a www.moderniskola.hu-n olvasható
teljes terjedelemben)

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

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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Kultúra

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár nyári programajánlata
Az intézmény július 3-31-ig és augusztus 1-11ig zárva tart, a táborok és a községi programok
idejének kivételével.
A rendszeres mozgás-csoportjaink (Meridián,
Életerő, Jóga, Aerobic) kedden és csütörtökön
a zárva tartás idején is működnek, a szakkörök
szeptembertől.
Július
15-én (szombat) Községi nagyrendezvény a
Szent István parkban (a program részletesen
plakátokon)
18.00 Niki & Miki
19.00 Operett-est
20.00 Táncdalfesztivál – nosztalgiaműsor
21.00-23.00 UTCABÁL – MADARAK HBZ.
15-16-án KertesNess „Tudatossági hétvége” az
Erdőkertesi Faluházban (a program alább!)
szombat 15.00-22.00 óráig
vasárnap 9.00-17.00 óráig
Belépődíj nincs, de érdemes előzetesen bejelentkezni egy-egy programra!
Július 29. (szombat) 14.00 ULTI-KLUB

KertesNess

„Tudatossági hétvége” az Erdőkertesi
Faluházban 2017. július 15-16. (szombat 15.00től vasárnap 17.00-ig)
Ezt a testi-lelki összhangot, harmóniát és a
környezettudatos életmódot célul kitűző nyári
eseményt hagyományteremtő szándékkal szervezzük.
SZOMBAT
15.00 Meridián torna – vezeti Diószegi
Zsuzsanna (színházterem)
15.00-19.00 lábfej-masszázs lehetőség
Makrai Judittal
16.00 Halmos Mónika - gasztrobotanikustanácsadó, food-stylist, az ehető virágok
szakértője, „E bűverő, mit szirma rejt...” 		
címmel tart könyvbemutató előadást, 		
(Róheim-szoba)
16.00-19.00 Mandalafestés Kozák Zsuzsival
(Klub II.)
17.00 Pilcsik Tünde – A Bach virágterápia
módszerei (Róheim-szoba)
18.00 Redő Júlia - Kompátia - Életkerekítő
Játékok I. (Róheim-szoba)
- Érzelmi intelligencia fejlesztés
- Konfliktus kezelés
- Közösségépítés az Erőszakmentes Kommunikáció kártyáival és játékgyűjteményével
17.00 Horváth Erzsébet – önismereti-fejlesztő
tréner, selyemfestő, író könyvbemutató előadást tart, mandala-képei láthatók a Galérián
18.00 Magyar Judit Mária: kerekasztal beszélgetés „Életem kövei – kövek az utamon” és
kiállítása a Galérián
18.30 Bubán Andrea – vezetett meditációt
tart (Róheim-szoba)
20.00 Boldizsár József: A természetben való
túlélés törvényei (Bushcraft) (Klub I.)
21.00 Esti „búcsú-jóga Csányi Évával (Tükrös terem)
VASÁRNAP
9.00 „Ébresztő jóga” Csányi Évával (Tükrös
terem)
10.00 Sassy-Molnár Emese az „aktuális”
gyógynövények ismertetése, feldolgozásuk a 		
gyakorlatban, fogyasztásuk, használatuk (Klub I.)
11.00 Életerő torna – vezeti Árvay Katalin
(színházterem)
13.00 Belucz Zoltán előadása: „A spititualitás
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leleplezése avagy hogyan legyünk Önmagunk mesterei” (Róheim-szoba)
14.00 Bubán Andrea – vezetett meditációt
tart (Róheim-szoba)
14.00- 16.oo
lábfej-masszázs lehetőség
Makrai Judittal (Klub II.)
15.00 Meridián torna – vezeti Diószegi
Zsuzsanna (színházterem)
Nagy Éva Cecília – időnként aláfestő zenét
játszik zongorán (színházterem)
16.00 Záróprogram: EGYSÉG ZENEKAR
(színházterem)
MINDKÉT NAP:
A csíra az egészséges táplálkozásban – tanácsadás, termékbemutató kóstolóval
Varga-Farkas Edit Sára – A gyógynövények szárítása, használata
Veres László a Bowen-technikába vezeti be az
érdeklődőket
Szépvölgyi-Hunti Eszter – kineziológusmédium-spirituális utazás szervező
Vásárlási lehetőség: a Nektária (természetes
gyümölcslé) termékeiből, tartósítómentes lekvárok, szörpök, gyógynövények, Rabei Mona
bio-termékei (tönköly, rozs, stb. lisztek, magvak,
olajak), kecskesajtok, csíra, méz, kézműves szappanok, a kiállított műalkotások és a bemutatott
könyvek is megvásárolhatók.
VETÍTÉS a Klub I-ben (nonstop)
- Sörkollektoros aszaló készítése
- A vályog, az újra felfedezett építőanyag
- látogatás Márton András madármentőnél
(Mikrokontroller Klub)
- Fűzépítészet
- Ásás-kapálás helyett mulcsozás
- az önellátó gazdálkodásról
Szó lesz a két nap folyamán az egészséges táplálkozásról (kóstolókkal egybekötve), az önellátó
gazdálkodás lehetőségeiről, a környezetünk védelméről, a vegyszermentességről, a sörkollektoros
aszaló építéséről és hasznáról, a vályogépítészetről, a fűz-építészetről, a mulcsozásról. Lesznek
filmvetítések és előadások, kézműveskedés, és az
előadók könyveiből, termékeiből, készítményeiből vásárlási lehetőség.
Lesznek standok, ahol kézműves szappant, bio
gyümölcsitalokat, mézeket, speciális tejtermékeket és gabonatermékeket vásárolhatnak, különös
tekintettel a glutén- és egyéb érzékenységgel küzdőkre.
TOMBOLASORSOLÁS A ZÁRÓKONCERT
ELŐTT!

Harangok Napja 2017.
Ismét megcsendülnek a harangok Őrbottyánban, a város hagyományos nyári közösségi
rendezvényén. A mulatság helyszíne a Kosuth
utcai sportpálya, de várja az érdeklődőket a
harangöntő műhely és az Equus Alapítvány is
július 15-én délután.
A programból:
14.00 Megnyitó, Díjátadás, Ökumenikus
Istentisztelet
15.00 100 Folk Celsius gyermekműsora
16.00 Hegedűs Géza Kulturális Egyesület és
a Vácbottyáni Hagyományőrző 		
Nyugdíjas Klub előadása
16.25 Városi Kórus bemutatója
16.35 Kvassay Klub műsora
16.45 Kalász testvértelepülés előadása
16.55 Csendítő Néptáncegyüttes bemutatója
17.15 - 18.00 Közös vacsora
18.15 Opitz Barbi
19.00 Szűcs Judit
20.00 Feke Pál
21.00 - 02.00 Utcabál: Zenél a Tuti Zenekar
A sportpályán:
Arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, büfé, INGYENESEN használható óriás játékok és fajátékok, vásárosok, körhinták,
Mesterségek Szigete, íjászat. 14 00 –18 00
Észak– Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás felajánlásával
INGYENESEN használható ugrálóvár, újrahasznosítható hulladék játszótér és megtekinthető a hulladékszállító autó, 16 00– 19 00
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat sátrában egészségügyi szűrés és egészséges életmód tanácsadás.
Kapcsolódó programok
Nyílt nap a Harangöntödében, a Tájházban és a
Bottyán Equus Hungária Ló és Kutyaotthonban.
900, 1200, 1500, 1800 órakor betekintést
nyerhetnek a harangöntés folyamatába, illetve
harangtörténeti előadást hallhatnak Magyarország aranykoszorús harangöntő mesterétől,
Gombos Miklós úrtól, s harangtörténeti fotókiállítás tekinthető meg a harangöntöde udvarában. Az öntöde látogatása kizárólag a fent leírt
időpontokban lehetséges!
Egész nap szabadon látogatható a Bottyán
Equus Hungária Ló és Kutyaotthon, és a
vácbottyáni településrészen található Tájház.

APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

Ingatlanközvetítés a hét minden napján!
Dr. Makkos Ingatlan Centrum
Veresegyházi Iroda
ELADÓ és BÉRBE adó ingatlanokat
keresünk
06-20/9446205, 06-28-589-120
ÁLLÁS

Gyakorlott ingatlanközvetítőket
várunk, kezdőket ingyenes tanfolyammal.
10-16 óra között
Dr. Makkos Ingatlan Centrum
Veresegyházi Iroda
06-20-9446205, 06-28-589-120

Éjjeliőrt felvesz a Szadai Kályhacsempegyár. Elsősorban nyugdíjas kolléga jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez rövid önéletrajzot kérünk a 2111 Szada, Corvin u.
24 címre vagy az allas kukac koltocsempe.
hu e-mail címre. További információk munkaidőben a 06 28 503 260 telefonszámon,
munkaidőn kívül a 06 20 9523 928-as telefonon.
ELADÓ

Eladó ingyenes házhozszállítással
AKÁC és TÖLGYFA ömlesztett köbméterre
garantált mennyiségben és minőségben.
Hívjon bizalommal: +36-20-593-6257.

Visszatekintő
FIATALOK A MÉG FIATALABBAKÉRT
A Magyar Vöröskereszt XXII. alkalommal hirdette meg felmenő rendszerű csecsemőgondozási vetélkedőjét, amelynek országos döntőjére május 27-én került sor a piliscsabai FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakközépiskolában.
Az ország számos városából érkezett 32 – háromfős – csapat vett részt
az idei versenyen. Az általános iskolás kategória első helyezettje a Pest
megyei Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola csapata lett, a második
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bocskai István Katolikus Gimnáziumának csapata, míg a harmadik helyet a Fejér megye Móri Dr. Zimmermann Ágota Általános Iskola tanulói nyerték el. A középiskolások közül
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Zay Anna EÜ és Informatikai Szakgimnáziumának csapata szerepelt
a legjobban, a második helyet Békés megye vitte el a Hunyadi János
Gimnázium versenyzőivel, míg a harmadik helyezett a Csongrád megyei csapat lett, akik a Juhász Gyula református Gimnázium és Szakképző Iskola tanulói.
A 16 megyéből, illetve a fővárosból érkező gyermekek és fiatalok változatos feladatok megoldásával adhattak számot elméleti tudásukról és
gyakorlati ismereteikről. A verseny szakmai előkészítésében és a csapatok

Nemcsak a gyakorlat számított, elméleti kérdésekre is tudni kellett a választ

értékelésében meghatározó szerepet játszottak az Európa-szerte méltán
elismert védőnői hálózat munkatársai, akik a Magyar Vöröskereszt alapelveinek megfelelően, a mozgalom önkénteseiként végezték feladatukat a
rendezvényen.
A versenyzők és résztvevők ajándékait az EMOS HU Kft., az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., a Bakker Holland Hungary Kft., a Piliscsabai
Kézműves Szakkör és az IMP Media Group ajánlotta fel. A versenyzők folyadékpótlásáról és étkezéséről a Coca-Cola Magyarország Kft., a MÁK
Kézműves Cukrászda, az MCM Kft. és az Ez a Világ Kft. gondoskodott.
A dekoráció színesítésében a Virágszálak Háza és az Árkus Irodatechnika
nyújtott segítséget. Köszönjük
Piliscsaba Önkormányzatának
és az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és
Erdészeti Szakközépiskolának
a verseny megrendezésének
támogatását.
Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete

Díjátadás a legjobbaknak

Nem babázás, szakszerű csecsemőgondozás, amit látunk

VENDÉGSÉGBEN A TESTVÉRTELEPÜLÉSRŐL
Évek óta pályázom a váci Madách Gimnázium
tanáraként a kollégáimmal. Büszke vagyok, mert
többnyire sikerrel. Egyik ilyen tevékenységünk
eredményeképpen nyertünk tavaly Határtalanul
pályázatot, amelynek nyomán 9.A osztályomat
és ipolysági testvérgimink egyik osztályát sikerült 3 napra kivinnem a Szepességbe, egy közös
kirándulásra. Sok szépséget, történelmi emlékhelyet láttunk (Kassa, Lőcse, Eperjes, Szepes vára,
Késmárk, Tátralomnic stb..), bár április közepén a
Tátrában olyan hóviharba keveredtünk... De örök
emlék marad, az biztos.
E pályázat során a gyerekek sok mindent megtanultak, nagyon megerősödött a csapatkohézió is.
Kitöltöttek feladatlapot, készítettünk portfóliókat,
gyönyörűeket, fotókiállítást rendeztünk, prezentációt csináltak, múzeumban jártunk stb...
Június 4-én 3 napra az ipolysági magyar
testvérgimi 11. évfolyama látogatott hozzánk a
pályázat keretében. A dátum kiválasztása tudatos
volt: az összetartozás napját akartuk ezzel is meg-

ünnepelni. A kirándulás első állomása Veresegyház volt, amely Váchoz hasonlóan testvérvárosa
Ipolyságnak. Az ipolyságiakkal együtt én is egyik
ámulatból a másikba estem, és nemcsak a városka
elképesztő fejlődése láttán. Pásztor Béla polgármester úr és a hivatal a Pünkösd vasárnap ellenére
olyan fogadást adott, ami előtt le a kalappal! Pásztor Béla személyesen tartott érdekes ismertetőt a
városról. A közel egy órás, élvezetes beszélgetés
végén a polgármester - aki ipolybalogi születésű - minden gyerekkel kezet fogott. A szintén
ipolybalogi Skerlec Biankát külön üdvözölte. MI,
felnőttek könyvcsomagot kaptunk Veresegyházról. A fogadás végén várt a Medveotthon egyik
munkatársa, hogy elvigyen minket a macifarmra.

a szavait, közben olvadoztam a gyönyörűségtől
annak a palóc dialektusnak a hallatán, amely Magyarországon sajnos kihalófélben van.
A nap végén Vácott részt vettünk az ünnepélyen.
Babits egyik versét az ipolysági Lészkó Bogi
mondta el. Az ünnepély végén az ipolyságiak is
elhelyezték a megemlékezés koszorúját.

Ezután Gödöllőre utaztunk, megtekintettük a
kastélyt, majd Máriabesnyőn felkerestük a kegytemplomot és Teleki Pál sírját, ahol Botond Bolgár ipolysági diák tartott megemlékezést. Meghatottan hallgattam ennek a nagyon okos fiúnak

Köszönjük, Veresegyház, a szívélyes fogadtatást!
Mindannyian jól éreztük magunkat itt.

Az ipolysági diákok és kísérőik a Városháza előtt, Veresegyházon

Másnap Budapestre látogattunk: a Parlament, Hősök tere, budai vár és a gyönyörű belváros voltak
a legfőbb célpontok.
Az utolsó napi program Szentendre, Visegrád és
Esztergom volt. Reméljük, a felvidéki gyerekek
sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza Ipolyságra.

Boda Mária

Pásztor Béla maga mutatta be a várost a vendégeknek
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Benke Laci bácsi részvételével, kóstolók!
1479 Ft
szerettetel készült!
Találkozás Kasszás Erzsivel a pénztárban!
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2017.07.06-2017.07.08 reggel 9-től délután 15-ig
ugrálóvár!
Az akcióarcfestés
ideje és
alatt,
kedves
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szeretettel várjuk a bolt melletti sátorban,
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NYITVA TARTÁS: Hétfôtôl péntekigminden
6:30-21:00, szombaton
6:30-18:00,
vasárnap:
8-16 óráig
nap főzőbemutató
g
/k
t
F
GRILL: Hétfôtôl péntekig 6:30-18:00, szombaton 6:30-16:00, vasárnap: 8-14 óráig
Benke Laci bácsi részvételével, kóstolók!
Szórólapunkat a www.primaboltok.hu honlapon is megtekintheti!
ellﬁlé
rke m
i
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Találkozás Kasszás Erzsivel a pénztárban!
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Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet
ÁPOLÓI munkakörök betöltésére.

-20 %

11t/k9g0
F
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Pelikánsuli Kft.

-32 %

1479
Ft
GÖDÖLLŐ

-20 %

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
www.pelikansuli.hu
közalkalmazotti jogviszony
, Petőfi tér 11.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veresegyház Fő út 106
A munkakörbe tartozó feladatok:
-ápolói kompetenciába tartozó feladatok ellátása
-főnővér távolléte idején a főnővéri feladatok ellátása, melynek
keretében szervezi és irányítja az ápolók munkáját, figyelemmel kiséri az ápolást-gondozást
Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Tel.:
törvény és a 257/2000. Kormányrendelet a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról az irányadók.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009. B:ÁKO:104,87%,VSM(elm.):50,37%,(forg.):60,94%, KK:157968.
Pályázati feltételek:
Az állás betölthető diplomás ápoló, geriátriai ápoló, vagy ápolói
szakképesítéssel.
BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
Felhasználó szintű MS Office ismeret ( irodai alkalmazások)
FAVÁGÁS zöldterület gondozás
MAGÁNRENDELÉS
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák : Jó szintű kommunikációs-, konfliktuskezelő készség, empátia, elkötelezettség
Belgyógyász fõorvos-diabetológus
• veszélyes fák bontása
filé
az idősellátás iránt.
iss csirke mell
Fr
s
o
- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
t
Fr
n
s marha pacal
o
s
c
Benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai
önéletrajz,
iskolai
és
• is
fakivágás
tarja
- vércukorbeállítás
rtésoklevél,
szakmai végzettséget
bizonyítvány másolata.
Friss seigazoló
-teljeskörű anyagcsere felmérés,
• gallyazás
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt(-gyógyszer- inzulin beállítás, diétás
tanácsadás)
vevők megismerhessék. Erkölcsi bizonyítvány
• bozótirtás
- Doppler ill. hangvilla vizsgálat
A munkakör betöltésének időpontja: 2017.július 19-től illetve
- EKG-vizsgálat
• fűkaszálás
szeptember 1-től
- gyógyszerjavaslat kiadása
NYITVA
TARTÁS:
péntekig
6:30-21:00,
szombaton 6:30-18:00, vasárnap: 8-16 óráig
Pályázatok benyújtásának
határideje:
2017. júliusHétfôtôl
17.
- szív-érrendszeri
rizikófelmérés
Elbírálás: 2017. július 18. GRILL: Hétfôtôl péntekig 6:30-18:00,
vasárnap:
8-14
A rendelés címe:szombaton
2112 Veresegyház,6:30-16:00,
Gyermekliget u. 30.
Tel.:
06 óráig
70 3177215
A pályázat benyújtható: postai úton és személyesen.
Rendelés ideje : szerda 16 órától
Cégeknek
és magánszemélyeknek
Érdeklődni az intézmény vezetőnél -Tóth Gáborné - lehet szeA vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés
alapján, is
RÖVID
Szórólapunkat a www.primaboltok.hu
honlapon
megtekintheti!
mélyesen és telefonon,
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: 06-30/944-8213
egyaránt!
a 28 386 200 és 20 4 285 507 telefonszámon.
E-mail: ferildi@hotmail.com

1249 Ft

A(M), B, C, D, E tanfolyam

2017.

1490 Ft

JÚLIUS 3-ÁN,17-ÉN ÉS 31-ÉN
70/433-50-33
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Dr Ferencz Ildikó
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INTERNET, TÉVÉ ÉS
TELEFON EGYÜTT,
TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves
szerződéssel, e-számlával, technológiától függően Tripla S
vagy XS csomagra.
Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1.-3.
Tel.: (06 28) 536 596
Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház)
Tel.: (06 27) 303 344

HAVI

4 890
FORINTÉRT

Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz
és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS
csomagra vonatkozik. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az
ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

A hónap eseménye
UTAZIK AZ UDVAR!
Időszaki kiállítás nyílt a Gödöllői Királyi kastélyban,
június 9-én Ferenc József és Erzsébet magyar királlyá koronázásának évfordulója alkalmából.
A díszteremben helyet foglalókat Dr. Újváry Tamás
ügyvezető igazgató, majd Dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere üdvözölte. A kiállítást Habsburg György, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, valamint Frisnyák Zsuzsanna tudományos
főmunkatárs nyitotta meg.
A tárlaton bemutatják a királyné által kedvelt és
többször felkeresett helyeket, szállodákat, villákat
Habsburg György (jobbra) is részt vett valamint a korabeli járműveket is. Fényképek, műa kiállításmegnyitón
vészeti alkotások, dokumentumok segítségével villantják fel a kísérő személyzet életének izgalmas
pillanatait.
A tárlat október 1-jéig látogatható.
Vajon miért nem talált nyugalomra Erzsébet? Miért
éppen az utazásban keresett menedéket? Hogyan
választott szállást, ha ő választhatott egyáltalán?
Kik kísérték és szervezték meg a királyné utazásait? Mivel és hogyan utaztak a 19. század második
felében az emberek és a Habsburg-család tagjai?
Ezekre a kérdésekre ad választ az időszakos kiálDr Gémesi György az Erzsébet év lítás.
plakátja előtt

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!

Coop
Jó nekem!
Jeges tea
citrom, 1,5 l,
146 Ft/l

Trappista sajt
A kép illusztráció!

Nádudvari
Grill kolbász
több ízben, 300 g,
1997 Ft/kg

Csirkecomb
egész *
elôhûtött
A kép
illusztráció!

Pr

GE Aviation
A GE Aviation repülőgép-hajtóműalkatrészek javítását végzi Veresegyházon.
Az Aviation üzletág magas színvonalú technikát alkalmaz, mely lehetővé teszi,
hogy a magyar szakemberek bizonyíthassák képességeiket.

Dolgozz
velünk!
2112 VERESEGYHÁZ, LÉVAI UTCA 33.

TÉGED KERESÜNK:

FORGÁCSOLÓKAT - Gépi forgácsolói végzettséggel
HEGESZTŐKET - AWI hegesztői végzettséggel
LAKATOS JAVÍTÓKAT - Fémipari végzettséggel

JELENTKEZZ NÁLUNK:

Önéletrajzzal az allas.aviation@ge.com e-mail címen
További információk: www.join-ge.hu/ge-aviation

Az újságot keresse a Facebook-on!

Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!

Lehet-e szeretettel irányítani egy multinacionális vállalatot?
Bárdos Anikó szakmája szerint vegyészmérnök és közgazdász. Hivatásának mégis a multinacionális cégek vezetőinek coachingolását, mentorálását tekinti. 24 évnyi tapasztalattal rendelkezik 4 világhírű nemzetközi vállalatnál, ebből 10 évnyi felsővezetői háttérrel. Az általa felépített vezetési koncepció szerint dolgozik,
melynek alapgondolata a „szeretetteljes multinacionális vállalat”, avagy „Lovely Multi”. Nem mellesleg 17 éve
Veresegyházon él családjával. Őt kérdeztük hivatásáról..
Honnan jött a „Lovely Multi” ötlet, ez elég
szokatlan párosítású szóösszetétel, lássuk be?
Hát pont innen, hogy - mint mondja -, szokatlan.
Az emberek a multinacionális vállalati kultúrát sok mindennel társítják, de legkevésbé sem
a szeretettel. 40 éves emberek hanyatt-homlok
menekülnek, és kezdenek valami egészen másba, sokszor akár saját egzisztenciájukat is kockára téve. De miért is?!
Én több évtizeden át nagyon sok vezetővel dolgoztam, különböző vállalati kultúrákban szereztem tapasztalatokat. Minden esetben azt vettem
észre, hogy a vezetők a projektekkel, prezentációkkal, beszámolókkal, nyereséggel, forgalommal, eredményekkel foglalkoznak, de legkevésbé sem az emberekkel. Pedig ők azok, akik a nap
végén az eredményeket hozzák, és a legfontosabb szereplői a cégeknek. Sajnos, ez valahogy
mégsem prioritás, legfeljebb csak szlogenek és
mottók szintjén. Aztán amikor a kollégák elérnek egy olyan tudatossági szintre, amely már
nem összeegyeztethető a cég hideg energiáival,
elhagyják a céget és a vezetőt is. Hosszú önismereti munkával rá kellett jönnöm, hogy mi is az
utam: vezetőként dolgozni, és mások munkáját
is támogatni ezen a területen. Amikor a kollégák, ügyfelek újból és újból megkérdezik, hogy
lehet, hogy téged még senki nem hagyott ott a

csapatodból? Hogy tudsz elmenni egy hónap
szabadságra? Hogy jut mindenre időd? Hogy lehet, hogy ennyire sikeres és vidám csapatod van
mindig? Hogy lehet, hogy mindig jó hangulat
van az irodátokban? Nekem ez volt a természetes közeg, amíg egyre többen nem jelezték, hogy
valójában nem az, főleg nem egy „multinál”.
Ekkor kezdtem el átgondolni és tudatosítani,
hogy mit is csinálok. Elkezdtem írni a sztorikat,
Facebookon, illetve weboldalon is blogolok.
Egy meditáció során „megálmodtam” a Lovely
Multi szlogent és logót, amit nemzetközileg is
levédettem. Lehet, sokan legyintenek, hogy ez
lehetetlen egy multinál. Csakhogy a mai napig
is cégvezetőként dolgozom, és „Lovely Multi”
koncepcióban vezetem a vállalatot. Nem mondhatom, hogy minden nap móka és kacagás, de
ha a boldogságszintet mérni lehetne az irodánkban, valószínűleg nagyon sokat meglepődnének,
hogy így is lehet dolgozni.
Mi a legfontosabb üzenete a felsővezető-kollégáknak?
A munka nem olyasmi, amit napi 8-10 órában el
kell szenvedni, hanem, amit szeretettel, szenvedéllyel is lehet végezni. Óriási hiba azt gondolni,
hogy szenvedéllyel csak a hobbink iránt lehetünk, amibe a kemény munkával megkeresett
pénzünket minden hétvégén beleölhetjük. Véle-

ményem szerint akkor vagyunk helyünkön, ha a
hobbink a munkánk, és azzal még pénzt is keresünk. Gyakorlatilag döntés kérdése, hogy érezzük magunkat az életünkben, mennyire vagyunk
boldogok. El is lehet szenvedni az életet, de lehet
akár élvezni is. Aki követi az írásaimat, pontosan
látja, hogy mennyi helyzetből lehet kihozni örömöt, megelégedettséget, akár boldogságot. Nem
gondolom, hogy a „boldogság” ott üldögél egy
dobozban, és valamikor nyugdíjas korunkban
elővehetjük, és hátradőlhetünk, hogy „na, végre
megvagy!”. Meggyőződésem, hogy minden nap
találhatunk valamit, ami örömmel, boldogsággal
tölt el bennünket a munkánkban, csak le kell cserélni az elégedetlenség, panaszkodás, frusztráció
szemüvegét, és helyette nézzük a dolgokat hálával, megelégedettséggel, empátiával és mások
iránti türelemmel.
Hol lehet Önt elérni?
Weboldalam:
Lovelymulti.hu
Facebook oldalam:
Business Coach
for Lovely Multi

Bárdos Anikó
Executive Coach
30-921-1657
aniko.bardos@lovelymulti.com
www.lovelymulti.com

Köszönöm a beszélgetést és sok sikert, kitartást
kívánok ehhez az áldásos feladatokhoz! Úgy látom a környezetemben is sokaknak lenne szüksége ilyen vezetőkre.
(X)

