HÍrEk, ProgrAMAJÁnlók, A göDöllőI MoZI réSZlEtES MűSorA, A cBA cEntErEk rEnDkÍVÜlI
AkcIóI cSAk nÁlunk:

www.vkisterseg.hu
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A hónap témája

Vízben, havon, olykor levegőben…
Gazdaság
Hiába a pénzügyi stabilitás?
Kistérségi oldal
Polgármesterek az önálló
veresegyházi járásért

Számos vidám farsangi rendezvény zajlott a térségben, még a veresi tó jegét
is ellepték a karneválozók. A nagy hidegben persze nem ártott mozogni,
előkerültek a korcsolyák, szánkók is. Mozgás nélkül nincs kikapcsolódás és
egészség, így bemutatjuk az egyik legeredményesebb sportegyesületet, melynek versenyzői egyformán jól teljesítenek vízben és havon is…(6.oldal)
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Minek me ha a veresegyház kaphatja?
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A 3. doboz ACUVUE® napi kontaktlencse 70% kedvezménnyel
Boróka Optika
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Tel.: +36 28 384 546
www.borokaoptika.hu

a hirdetés felmutatásával*

* A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért érdeklődjön az optikában. A 1•DAY ACUVUE ® TruEye ®, a 1•DAY ACUVUE ® MOIST ®, a 1•DAY ACUVUE ® MOIST ® for ASTIGMATISM, a LACREON ® és az ACUVUE ® SEE WHAT COULD BE ® a Johnson & Johnson Vision Care,
a Johnson & Johnson Kft. divíziójának bejegyzett védjegyei. © JJVC 2012.

AzBoroka_hird_218x118.indd
újságot keresse 1a

11:40:38
Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- 2012.02.15.
közösségből!

Visszatekintő
Galéria nyílt Veresegyházon
Január 27-én ünnepélyesen megnyitotta kapuját Veresegyház első magán képzőművészeti galériája, az
Enigma Arts. A galéria tulajdonosa, Takács Ágnes művészettörténész kortárs alkotásokat kíván itt bemutatni, illetve eljuttatni a műértő vásárlókhoz. Első alkalommal veresegyházi és környékbeli művészek
munkáit láthatta a közönség, Klement Zoltán galériavezető rendezésében az Apokalipszis után című bemutatkozó kiállításon.
A galéria, amely igazi újdonság a városban, a Fő út 39. 2. emeletén várja az érdeklődőket.

Veresegyház első képzőművészeti galériájának létrejöttét
Pásztor Béla polgármester úr
üdvözölte

A galéria tulajdonosa, Takács Ágnes művészettörténész

A búcsúkiállítás pillanatai

Az első nézelődők...

A szakiskola diákjainak alkotásai mindenkit elbűvöltek

Iskolabúcsúztató
Mindig szomorú egy nagy múltú oktatási intézmény megszűnését látni, még akkor is, ha Veresegyház nem kötődik szorosan az eseményhez. A gyermekotthonként és iskolaként hosszú időn át működő Kornis Klára Szakiskola megszűnése alkalmából a népi mesterségeket oktató intézmény hajdani diákjainak legszebb munkáival búcsúztak az intézménytől február 10-én, az Udvarház Galériában. A meglepően színvonalas kiállítás megrendezése a városi szövőkört hosszú ideje vezető Lőrinczné Pirók Irén ötlete volt, aki maga is tanított a szakiskolában.

Báli szezon
A Kistérség minden oktatási intézménye vidám, mókás farsangi mulatságoktól volt hangos az idei farsang idején is. Képeinket ezúttal a
csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola buliján készítettük, ahol hagyomány, hogy a tanárok is jelmezt öltenek és rövid kis műsort
adnak. Idén úttörőéletük szép pillanatait élték át újra, a gyerekek és a szülők nagy örömére.

Hupikék törpikék - új feldolgozásban

A vidám farsangon természetesen a tanárok is
beöltöztek

Fáraó, cowboy, pincér, és sokan mások

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Center

Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

CBA Cent

Erdőkertes, Béke u. 2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

Kistérségi oldal

Asszonybál
Hetedik alkalommal rendezik meg Őrbot�tyánban a hagyományos nőnapi Asszonybált március 10-én.
A rendezvény 19 órakor kezdődik az I. sz.
Művelődési Házban. Idén is köszöntik a település szervezetei, intézményei, alapítványai, egyházai által Őrbottyán Rózsájának
jelölt hölgyeket, majd ezt követően a vendégek megválasztják az Év Asszonyát. Meglepetésvendég és zene is szórakoztatja majd a
hölgyeket..

A települések megerősítették, hogy együtt maradnának
A Kistérségi Tanács legutóbbi ülésén, február
17-én a települések polgármesterei újra kifejezték egyetértésüket abban, hogy a térségnek
a közigazgatás tervezett átalakítását követően
is együtt kell maradnia. A Társulás tagjai nem
adják fel: újabb levelet írnak a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumnak, miután korábbi indítványukra nem érkezett válasz. Ebben azt kérik, hogy Veresegyház járásközponti
szerepet kaphasson, illetve, hogy a túlzottan
nagy gödöllői járáson kívül egy veresegyházi
járás is létrejöhessen.
Dr Sajó Gyula, Váckisújfalu polgármestere
hangsúlyozta, hogy a Kistérségben közel 50
ezer ember él, az ő érdekükben kell minden
eszközzel, akár aláírásgyűjtéssel is kiharcolni,
hogy az évek alatt kialakított és bevált rendszer megmaradjon. A Kormány előzetes tervei
szerint Váckisújfalu is a gödöllői járáshoz tartozna, ami az ügyintézést egyértelműen még
nehezebbé tenné számukra, hiszen Gödöllőt
úgyis csak Veresegyházon átutazva érhetik el.
(Állampolgári kezdeményezésre Veresegyház
Facebook oldalán is kampány folyik az önálló
járássá válásért, aki fontosnak tartja, kérjük,
csatlakozzon! Az egyéni vélemények sokasága
döntő érv lehet a járási rendszer felülvizsgálatához. A szerk.)
A Tanács számos fontos döntést hozott: elfogadta az éves munkatervét, a 2012-re vonatkozó költségvetést, és több kistérségi intézmény
szervezeti és működési szabályzatának változásáról is döntött, melyeket jogszabályi változások indokoltak.
Első napirendi pontként került sor a Szociális
Alapellátó Központ vezetőjének kinevezésére, újabb öt év időtartamra. A Központ eddigi
vezetője, Nagyné Gódor Csilla mint egyedüli pályázó felelt a feltett kérdésekre, kifejtve,
hogy a következő öt évben az intézmény legfontosabb feladatának a hajléktalan ellátást és
a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának
megszervezését tatja legfontosabbnak, mivel
jelenleg ezek a problémák megoldatlanok. A
többi kistérségi intézmény vezetői egyetértettek abban, hogy az Esély Szociális Ellátó
központ eddigi vezetőjével remekül tudtak
együttműködni, magasan képzett, segítőkész,
elhivatott szakember. Megbízatását a Kistérségi Tanács újabb öt évre meghosszabbította.

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ munkahelyi egészségmegőrző, egészségfejlesztő programja
Pályázati azonosító:
TÁMOP-6.1.2/A-09/1KMR-2010-0344
Intézményünk 9. 967. 200,-Ft-ot nyert a dolgozók
egészségmegőrző programjára, mely 100%-os támogatási aránnyal sem a Kistérségi Társulásnak
sem az Önkormányzatoknak nem jelentett plusz
kiadást. A program 2010. december 1.-től 2011.
november 30.-ig, támogatással majd az azt követő 3 évben a fenntartási időszakban támogatás
nélkül működik.
A program keretében a testünk edzése, karbantartása érdekében úsztunk, tornáztunk, nordic
walking keretében heti rendszerességgel 6-10
km-t gyalogoltunk, stressz oldó masszázst tanultunk és gyakoroltunk, a lelkünk támogatására önismereti, szupervíziós tréningeken vettünk részt,
kirándultunk, tudásunkat pedig elsősegélynyújtó
tanfolyamon gyarapítottuk.
A kezdeti nehézségektől eltekintve gyorsan kialakult az időbeosztás, mely a programokon való
részvételi arányt támogatta. A programok többségét munkaidőben vagy munkaidő kedvezménnyel
vehették igénybe a dolgozók.
A foglalkozásokon a tervezett 20 főnél többen is
részt vettek. Voltak nagyon népszerű programok
is, ilyen volt a nordic walking a torna és a stressz
oldó masszázs.
A fenntartási időszakban már most látható, hogy
több elemet tartunk meg, mint azt eredetileg bevállaltuk. Hiszen a nordic walking keretében történő edzéseket már a megvalósítás időszakában
is több alaklommal tartottunk. Kialakult egy kis
mag, akik rendszeresen néha a zord időjárásnak
fittyet hányva is részt vettek a gyalogtúrákon.
Hogy mi volt a program hatása? Elsősorban a
mindennapi életben tapasztalt bajokból való kizökkenés, mely jókedvben, jó csapatban, lelkünknek oly lökést adott, mely több heti szabadságnak felehet csak meg. A mozgásszervi problémák
enyhültek, a betokosodott ízületek fellazultak,
könnyebben mozgunk, nagyobb a teherbírásunk.
Voltak, akik fogytak is. Néhányuknak csökkent a
vérnyomása. A lelkünket ért negatív hatások az
erdőben történő gyaloglás, mely nem mindig sikerült csendben kimozdított bennünket a terhek
alól. A stressz oldó masszázs igazi testi és lelki
felüdülést jelentett, hiszen velünk is foglalkozott
valaki, aki odafigyelt rezdüléseinkre.
Egy szóval, színfoltja lett mindennapjainknak a
program, sokan alig várták az alkalmakat annak
ellenére, hogy gyakran igen megterhelő fizikai
igénybevételt eredményezett.
A fenntartási időszakban programjainkat a megszerzett tudással, a megvásárolt eszközökkel,
külső segítség nélkül, de hatalmas lelkesedéssel
fogjuk folytatni.
Nagyné Gódor Csilla

A hónap híre

Körzeti megbízotti iroda nyílik
Vácrátóton

A közbiztonság javítása érdekében állandó
rendőri jelentétet biztosító körzeti megbízotti
iroda nyílik Vácrátót központjában, a Petőfi téren, március elején. Az iroda nyitásának anyagi
feltételeit az önkormányzat biztosítja a helyszínen a hét minden napján teljesít majd rendőr
szolgálatot: ügyes-bajos dolgaikkal az itt élők
Molnár József rendőr zászlóst kereshetik majd
fel az irodában.

A VERESEGYHÁZI kistérség
önkormányzatának TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÖS
INTÉZMÉNYEI:
veresegyházi IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő u. 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ
Székhely: Erdőkertes, Fő út 19.
Tel: 06-28-595-051
Telephely: Veresegyház, Fő u. 68.
Tel/Fax: 06-28-586-790
Email: esely.kisterseg@esely.hu

Veresegyház Kistérség egységes
gyógypedagógiai módszertani
intézmény
NEVELÉSI TANÁCSADÓ
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6
Tel.: (28) 589-785
Nyitva: hétfő–csütörtök: 8–17-ig
		
péntek: 8–14-ig

Beszédjavító Általános Iskola
Erdőkertes, Mikszáth K. u. 29.
kistérségi társulás munkaszervezete

2112 Veresegyház, Fő út 35.
Kistérségi Központ

kistérségi hatáskörrel
rendelkező intézmények
OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő u. 45-47.Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Központ –
Tel.: (28) 588-661
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
				
szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
				
csütörtök: 13–16-ig
				
péntek: 8–12-ig

gyámhivatal
2112 Veresegyház, Fő u. 37. em. (K&H bank fölött)
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
				
hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
				
szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
				
péntek: 8–12.30-ig

építésügyi hatóság
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Polgármesteri Hivatal. Tel.: (28) 588-600
				
hétfő: 8–12-ig; 13–18-ig,
				
szerda: 8–12-ig; 13–16-ig
				
péntek: 8–12.30-ig
Fontos telefonszámok:
Misszió- orvosi ügyeleti : (20) 922 0082

Szent Pió Idősek Klubja
Veresegyház, Fő út 93. (28) 589-541
A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi
Társulás havi lapja n Terjesztve: Csomád,
Erdőkertes, Galgamácsa, Őrbottyán, Vácegres,
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária
n Munkatárs: Fülöp Hajnalka
n Fotók és címlap: Lethenyei László
n Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt. n ISSN 1788-1404
n Információs telefon: + 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., Sanofi Aventis, A.S.A. Magyarország
Kft., DMRV ZRt.
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Oktatás
Szellemi Diákolimpia a Megyeházán
Általános- és középiskolás diákok mérték össze erejüket a szellemi olimpia megyei döntőjében.
Kik szereztek Magyarországnak aranyérmet az 1948-as londoni olimpián; ki vitte először a magyar zászlót az olimpiák történetében; milyen sportágban szerzett érmet Goldoványi Béla? Tegye
a szívére a kezét, kedves olvasó, Ön tudná a választ a fenti kérdésekre? Ugyanis a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpián a versenyzőknek ezekre a kérdésekre is válaszolniuk kellett. A diákok
felkészültségét jól jelzi, hogy mindegyik korcsoportban nagy verseny alakult ki az iskolák között,
melyeket 4 fős csapatok képviseltek.
A Pest Megye Önkormányzata által szervezett versenyen a zsűrit Schwarz Mária válogatott kosárlabdázó vezette, de a diákok találkozhattak Babály László, moszkvai olimpikon, atlétával is.
A III-IV. korcsoport döntőjének végeredménye:

Az V-VI. korcsoport döntőjének végeredménye:

1.
2.
3.
4.

1. Vác, Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium
2. Vác, I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola
3. Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Kartal, Könyves Kálmán Általános Iskola
Püspökhatvan, Közös Fenntartású
Nagykőrös, II. Rákóczi F. Általános Iskola
Gödöllő, Hajós Alfréd Általános Iskola

A győztes csapatok az országos döntőn képviselik Pest megyét.

Iskolakóstolgató
A Fekete István Körzeti Általános Iskola szeretettel várja a tanköteles korú gyermekeket a 20122013-as tanévben.
Iskolánk kiemelt programja a 2011. szeptember
1-jével bevezetett H2O Program, melynek során
a hagyományos oktatási formák mellett olyan új
módszerek kerültek bevezetésre, amelyeket Magyarországon egyelőre mindössze tíz kiválasztott
intézményben alkalmaznak. A „Mindenki jó valamiben” szemlélet alapján valamennyi tanulónk
a számára legoptimálisabb fejlesztést kapja, és a
tehetséggondozásra is nagy súlyt fektetünk.
A gyerekek nevelésében-oktatásában kiemelt szerepet kap az egyéni bánásmód, a differenciálás
és a különleges csoportmunka. A logikai képességeket jelentős mértékben fejlesztő táblajátékok
tanítását tantárgyként emeltük be a pedagógiai
programunkba.
Intézményünk tagja az Ökoiskolák hálózatának.
A természetközeliség, szűkebb és tágabb környe-

zetünk megóvása, az egészséges életmódra szoktatás, a fenntarthatóságra nevelés nap mint nap
áthatja az iskolai életet.
Integrációs és képesség kibontakoztató programunk révén a hátrányos helyzetűek számára kirándulásokat, taneszközöket tudunk biztosítani,
ezzel biztosítjuk az esélyegyenlőséget és a felzárkóztatást.
Célunk, hogy a programunk által kialakított készségeik segítségével tanulóink megállják helyüket
a választott középiskolákban, és egyúttal olyan
szemléletet, értékrendet kapjanak, amely szilárd
alapja lesz további életvezetésüknek.
Az érdeklődők további információkat iskolánk
honlapján (www.gmiskola.hu) találnak, valamint
rendszeresen szervezünk a szülők és gyerekek
számára „Iskolakóstolgató” címmel előadásokat,
bemutatókat, játékos órákat, melyre mindenkit
szeretettel várunk.
Amennyiben további kérdések merülnek fel az

Tájékoztató az
ingyenes szűrőnapokról
Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ keretében megrendezett márciusi szűrés alkalmából
-vérnyomás
-testsúly, vércukor mérés mellett,
-koleszterin mérést is végzünk
a következő időpontokban:
VERESEGYHÁZ,
Fő út 108.

2012 03. 07. Szerda

ERDŐKERTES,
Fő út 51

2012.03 01. Csütörtök

CSOMÁD, Régi óvoda 2012. 03 09. Péntek
konyhája, Kossuth
l.ut.69
ŐRBOTTYÁN,
Fő ut 63

GALGAMÁCSA Pető- 2012. 03.28. Szerda
fi út 17. Műv.ház
VÁCKISUJFALU
Petőfi u.13.

2012.03. 29. Csütörtök

VÁCRÁTÓT Szabadság út 28. sz.

2012.03.30. Péntek

Érdeklődni lehet: Veresegyház Kistérség
Esély Szociális Alapellátási Központ
Erdőkertes, fő út 51. Tel. sz. 0628-476-269

iskolával kapcsolatban, az intézmény igazgatója,
Bandiné Dr. Liszt Amália szívesen válaszol mindezekre. Elérhetősége: 06-30-820-9723.
Az első osztályos beiratkozás időpontjai iskolánkban:
• 2012. március 28. (szerda) 8.00-18.00
• 2012. március 29. (csütörtök) 8.00-15.00
Beíratás: Fekete István Körzeti Általános Iskola
titkárságán.
Cím: 2183, Galgamácsa, Iskola u. 3. Tel.: 06-28489-012

Programjaink
február 29.

Iskolai kirándulás

Az iskola minden tanulója tanulmányi kiránduláson vesz részt,
melynek célja a budapesti Nemzeti Múzeum és a Fővárosi
Növény- és Állatkert.

március 7.
16.00

Iskolakóstolgató rendezvény leendő elsősöknek,
szüleiknek és az
érdeklődőknek

Tájékoztató a beszédkészség kisiskoláskori általános jellemzőiről, a beszédhibákról és azok korrekciójáról, a tanulási zavarokról (dysgraphia, dyscalculia, dyslexia)
Előadó: Dr. Mártonné Pálházi Anna logopédus

március 14.
15.00

Megemlékezés 1848.
március 15-ről

Az iskola és a település közös ünnepi megemlékezése.
Helyszín: Szent István Park

március 23.

Roma kulturális nap

Egész napos rendezvény iskolánkban a Tankuckóval és vácegresi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közös rendezésben, melynek során a roma kultúrához köthető programokat
(kép-zőművészet, táncház, filmvetítés, játékok) szervezünk.

március 27.
16.30

KIP-es bemutató óra
szülőknek

Az iskolánkban bevezetett KIP-es (Komplex Instrukciós
Program) óra szülőkkel, szülőknek. Várjuk a jelentkezéseket
az órára!

március 28.
16.00

Iskolakóstolgató rendezvény leendő elsősöknek,
szüleiknek és az
érdeklődőknek

A H2O program két fontos részének, a Tabello nyelvoktató
programnak valamint a tanórák keretébe bevont táblajátékoknak bemutatása. Játék a szülőkkel, gyerekekkel.

március 28.
8.00-18.00

Beiratkozás

Beiratkozás a 2012-2013-as tanév első osztályába, amely
részt vesz a H2O Programban.

március 29.
8.00-15.00

Beiratkozás

Beiratkozás a 2012-2013-as tanév első osztályába, amely
részt vesz a H2O Programban.

április 4
9.00-13.00

Fekete István földrajz-biológia tanulmányi verseny

Földrajz-biológia tanulmányi verseny 7. és 8. osztályos tanulók részére, amelyen elsősorban a környező térségi iskolák
diákjai vesznek részt.
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Nyílt nap januárban

GKP-s óra a nyolcadikban

Gazdaság

Együttműködésre kell
készülni

Csomádon jelenleg 1610 lakos él, így stabil
pénzügyi helyzet ide vagy oda, immár bizonyos,
hogy az új közigazgatási törvény szerint a jövőben együttműködésre kell készülnie valamelyik
szomszédos településsel. Mint Klement János, a
szépen fejlődő, és emellett ma is teljesen adósságmentes (!) község polgármestere kifejtette,
képtelenség lenne hirtelen 1400 embert a településre költöztetni, hogy elérjék az önálló hivatal és
intézmények működtetéséhez feltételként szabott
3 ezres lélekszámot. Így nem marad más hátra,
mint hogy a lehető legjobban alakítsák ki ezt az
együttműködést.
A község a járási felosztás szerint Dunakeszihez
tartozna, ám mind közlekedés, mind közelség
szempontjából a legjobb lenne, illetve a hagyományok is azt indokolják, hogy inkább Veresegyház
felé orientálódjanak, megtartva a lehető legtöbbet a
jól működő kistérségi együttműködési formákból.
- Csomád képviselő-testülete is azt a határozatot
hozta a 9 másik településsel (a 8 kistérségi település, valamint Szada és Galgagyörk. A szerk.)
egyetértésben, hogy támogatja Veresegyház járási központtá válását, és ehhez kíván tartozni.
Ebben a hónapban dönt a kérdésben véglegesen
a Kormány, addig sok a bizonytalanság ebben a
tekintetben. Csak remélni tudjuk, hogy a térség
stabilitását, fejlődését tekintetbe veszik, és lesz
lehetőség, hogy egyedi elbírálásban részesüljünk.
Hogyan lehet ebben a helyzetben költségvetést
készíteni, és mi lesz a nemrégiben beadott bölcsőde pályázattal?
- Azt már tudjuk, hogy az általános iskola szeptembertől állami kezelésbe kerül, így tehát az
eddigi szokásokkal ellentétben ebben az évben
már külön költségvetést kell készítenünk az intézménynek. Ami a bölcsődét illeti: egyelőre úgy
tudjuk, hogy az nem tartozik az állami fenntartású intézmények körébe, a településnek pedig
szüksége van rá. Több mint 50 bölcsődés korú
gyerek él Csomádon, és a szülők körében végzett
igényfelmérés azt mutatta, hogy nagy részük élne
a bölcsődei elhelyezés lehetőségével. A pályázatban, amely 90%-os támogatottságú, két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde épülne meg,
természetesen pozitív elbírálás esetén. A mai világban, amikor fontos a munka megtartása, nagy
segítség lenne a családoknak a kicsik bölcsődei
elhelyezése.
Milyen egyéb beruházásokat terveznek erre az
évre?
- Csomádnak nincs hitelállománya és a működési költségeit is finanszírozni tudja – ez azért is
fontos, mert lehet, hogy néhány fontos fejlesztést
pályázati kiírás híján önerőből kell megoldanunk.
Ilyen a József Attila út (a főút) mentén járda és
gyalogátkelőhely megépítése, amire a nagy átmenő forgalom miatt már nagy szükségünk lenne,
illetve játszóterek építése a községben az itt élő,

A hónap híre

Átépítés alatt a veresegyházi
szennyvíztisztító telep

Csomád idén ősszel tovább bővítette szép, új
óvodáját, nemsokára talán bölcsőde is épülhet
egyre több gyermek számára. Hosszú távon szeretnénk termálfűtési rendszert kiépíteni, de ez
egyelőre még csak távlati elképzelés. Elkészíttetjük viszont a terveket az idén a csapadékvíz és
rétegvíz-elvezetési rendszer kiépítésére, hogy pályázni tudjunk rá, amint lesz lehetőség.
Változnak-e az adók, étkezési térítési díjak ebben
az évben?
- Nem változtatunk az adókon, a kommunális
adónk ugyanannyi, mint 8 évvel ezelőtt volt, és
még az ebadót sem vezetjük be. Nem terheljük a
lakosságot több fizetnivalóval, az étkezési díjak
is alig 5%-kal emelkednek a ráfordítási költségek
és az infláció emelkedése miatt szükséges mértékben. A településen a szemétszállítást az A.S.A
Magyarország Kft. végzi, de rendelet szab gátat a
szolgáltató áremelésének.
Pár éve a sajtó sokat foglalkozott Csomáddal,
mint az ország leggazdagabbnak kikiáltott településével. A szenzáció azóta elcsitult, de láthatóan itt is vannak már megélhetési gondokkal
küzdő lakosok. Őket hogyan tudja segíteni az
önkormányzat?
- A törvényi előírásokat betartva tudunk szociális
juttatásokat nyújtani: akinek adhatunk, annak viszont adunk is. A rászorulók kaphatnak átmeneti
segélyezés keretében pénzbeni segítséget, tüzelőanyagot, ebédet, részesülhetnek lakásfenntartási
támogatásban, közgyógyellátásban, ápolási díjban, és úgynevezett aktív korú ellátásban. Mostanában volt lehetőségünk két hónapra, állami
támogatással egy fő alkalmazására, aki a községben élő idős emberekkel tartja a kapcsolatot,
őket segíti a mindennapi tennivalóik ellátásában,
ha kell bevásárol, ha kell havat lapátol nekik. A
község méreténél, jellegénél fogva szerencsére
mi itt tudunk egymásról, ismerjük az időseket és
a hátrányos helyzetben lévőket, így biztosan nem
marad senki segítség nélkül.
Csomád szívesen szépítené, újítaná meg központját, különösen, ha pályázhat is majd rá, de egyelőre még nem tudhatja, melyik intézményére lesz
szükség, és melyikre nem a jövőre várható települési együttműködés keretében. Pedig a szép,
új óvoda, iskola, felújított művelődési ház mellé
illene hasonlóan megszépített orvosi rendelő, és
akár községháza is….

Finisben a városi sportkoncepció
Januári lapszámunkban Veresegyház készülő sportkoncepciójáról nyilatkozott lapunknak a város alpolgármestere, Szakmáry Sándor, aki a téma felelőse a képviselő-testületben. A település sportéletét
hosszú távon meghatározó tervezet egyik fontos célja, hogy az 1928 óta működő Városi Sportkör
megerősítése és megújítása mellett teret nyújtson az itt működő és egyre szebb eredményeket felmutató többi sportszervezetnek, sportklubnak is. A január végére összeállított tervezetet valamennyi
érintett szervezet véleményezte, több fórumon is megvitatták, és legutóbb az önkormányzat sportbizottsága is hozzáfűzte konkrét javaslatait. A végső formájába öntött – az észrevételeknek megfelelően átdolgozott és a véleményeknek is helyt adó – sportkoncepcióról várhatóan március végén fog
döntést hozni a képviselő-testület.

A „Szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés és csatornaépítés a Veresegyházi
agglomeráció területén” elnevezésű KEOP1.2.0/2F/09-2009-0023 kódszámú projekt
keretében a több mint négymilliárd forintos
beruházásból mintegy egymilliárd háromszázmillió forint összegű beruházás keretében bővítik és korszerűsítik a veresegyházi szennyvíztisztító telepet.
A szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése keretében új (BAT) technológia kerül bevezetésre, mely membrán-bioreaktoros
tisztítási móddal dolgozik. A tisztító kapacitása a jelenlegi 3000 m3/nap értékről 5000
m3/nap értékre fog nőni, így lehetőség lesz
rá, hogy mindhárom településről befogadja a
hálózatbővítéssel járó nagyobb mennyiségű
szennyvizet. A korszerű, hatékony szennyvíztisztításnak köszönhetően − az eddigi
szikkasztásos technológiával ellentétben − a
tisztított szennyvíz élővízbe vezethető lesz, a
befogadó a Folyás-patak.
A szennyvíztisztító telep kivitelezője a PSZKSZVT-V Konzorcium. (Konzorciumi tagok:
Penta Kft., Szabadics Zrt., KÖTIVIÉP Kft.) A
kivitelezésről szóló szerződés aláírására 2011.
augusztus 31-én, az uniós projekt közreműködő szervezete általi ellenjegyzésre pedig szeptemberben került sor. Folyik a kiviteli tervek
készítése, a kivitelezés intenzíven zajlik.
Az uniós projekt megvalósítása során bővül a
szennyvízelvezető hálózat is: 40 km gravitációs gerincvezeték, 5 km nyomóvezeték, 15 db
szennyvízátemelő, kb. 150 db házi beemelő és
2652 házi bekötés kerül kiépítésre. A csatornaépítés jelenlegi készültségi foka (a három érintett települést figyelembe véve) kb. 70%-os.
Elkészült csatornamennyiségek:
•
Erdőkertes: 30063 fm
•
Szada: 9975 fm
•
Veresegyház: 763 fm
A kivitelezés várhatóan 2012. II. félévének elejére befejeződik, melyet a próbaüzem követ.
A lakossági rákötésekre a hálózat megépítését és a tisztító telep elkészültét követően
kerülhet sor, melyről időben minden érintett
ingatlan tulajdonost lakossági fórumokon és
írásban is értesíteni fog a beruházó. Az építés
alatt lévő hálózatra a próbaüzemet és a kivitelező értesítését megelőzően tilos a szennyvíz beengedése.
A beruházás fontos, mert egyrészt újabb fejlesztéseket indíthat el, másrészt a lakosság
szempontjából jelentős, hogy végre megszűnhet a talajszennyezés. Cél a teljes lakosság ellátása, ezen keresztül pedig a térség környezetvédelmi és ökológiai céljai megvalósulásának
elősegítése.
A
környezet
megóvása
szempontjából
kiemelkedő
fontosságú
KEOP1.2.0/2F/09-2009-0023 számú projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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A hónap témája

Újabb „lábakat” növeszt az Octopus

További szakosztályok várják a szabadidősportok kedvelőit
Dobjuk meg egy százalékkal az Octopus sportolóit!
’Az Octopus Búvár-és Vízilabda Egyesület sportolói hálásan köszöni Mindazok támogatását,
Akik adójuk 1 %-át az utánpótlás támogatására ajánlották fel.
Előző évben 756.205.-Ft támogatást kaptunk, melyet utánpótláskorú sportolóink támogatására
költöttünk.
Támogatásukat ez évben is hálásan fogadjuk!:)
Adószám: 18389461-1-13
Köszönettel: www.veresivizilabda.hu - Pásztor Attila, Octopus Búvár-és Vízilabda Egyesület „

Snowboard bajnokságon Romániában

A sikercsapat

Rafting Szlovéniában
Folytatjuk cikksorozatunkat a veresegyházi és
környékbeli sportéletről. Méltán kapnak elismerést és dícséretet egyre több helyről a helyi sportolóink, sportklubjaink. Eredményesek, csapatokat, embereket fejlesztenek, közösséget építenek,
egészséget védenek. A sport, a testmozgás egyaránt jó a testnek, a léleknek, és a közösségnek
is. Talán ez utóbbi lehet egy megoldás sorsdöntő
gondjainkra is..?
Most a veresegyházi Octopus BVSE-t mutatjuk be,
Pásztor Attila, az egyesület vezetője segítségével.
Pár éve indult Veresegyházon az Octopus BVSE,
először a Búvár szakosztállyal, akik hamar népszerűek lettek a környékbeli tavak látványos és
önkéntesen végzett kitakarítása után. (A Kistérség Újság archívumában olvashatók a témában írt
cikkeink. www.vkisterseg.hu. A szerk.) Sokszor
az alig két fokos (!) vízbe merülnek, hogy a természetes élőhelyeket megtisztítsák az emberek
által bedobált szeméttől. Az Octopus vagány búvárainak nevéhez fűződik a “tavi kagylómentés
búvár technikával” projekt is, ami Magyarországon, de talán a világon is egyedülálló akció volt,
még 2010-ben, a Tavirózsa Egyesülettel közösen.
Közel 20 tagja van a szakosztálynak.
Ezt követően egy szempillantás alatt lett meg
a megfelelő létszám a vízilabda-szakosztályhoz,
felnőtt és gyerekkorú versenyzőkkel. A vízilabdázók jelenleg közel százan (!) vannak, 70 fő gyermek (50 fő veresegyházi, többi környékről és 20
felnőtt). Ígéretes eredményekkel a hátuk mögött,
mint pld. az 1997-es korosztály, amely II. lett a
Pesterzsébeti Bókay KSI Kupán, 4 meccsből
hármat megnyertek! Pásztor Attila meséli: „Az
1997-’98-as korosztály február közepén 2 nyert
meccsel tért haza: Octopus- BP.-i Komplex: 12-5
és Octopus- Mór: 19-8!!! Ezek a srácok már a
Budapest Bajnokságban is szerepelnek, ami az
országosnál is erősebb bajnokság a Budapest
központúság miatt, de a következő versenyszezonban egy korosztályunk már az országosban
is elindul!A felnőttekkel a következő négy évben
tervezzük, hogy az első osztályba jutunk a jelenlegi másodosztályból.”
A toborzáshoz nagyon sokat segít a veresegyházi
vízilabda egyik unikális előnye: Magyarországon
csak Veresegyházon van igazi tóban kiépített,
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szabályos pályájuk! Itt, a veresegyházi Malom-tó
partján szeretnének fejleszteni, egy stéget a bírónak, stb. Egész nyáron aztán edzőtábor lehet a tó
mellett, ideális körülmények között, folyamatosan, a tavon rendezett mérkőzésekkel, az ország
minden pontjáról érkező kihívókkal! Azt is tervezzük - mondja Pásztor Attila -, hogy különböző
családi programokat vetélkedőket is szervezünk a
nyár folyamán, illetve tervbe van véve, hogy nyár
végén (egyfajta nyárbúcsúztató) 2 napos sport és
kulturális programot szerveznénk a tóparton, ahova minden városlakó csatlakozhatna…!
További „lábak” nőttek a sportklubhoz: elindultak az Országos Kék-Túra útvonalát bejáró
Természetjáró Szakosztályos kirándulások.
(Octopus: „nyolclábú”- a polip egyik elnevezése.)
A Gerecse, a Vértes, a Pilis és a Börzsönyt járták
be eddig. Mint Pásztor Attila, a sportegyesület vezetője lapunknak elmondta: a Kék - túrás kirándulások nem fognak megállni az országhatárnál:
- Bár még közel sem jártuk végig mind a „Másfélmillió lépést Magyarországon”, de már további útvonalakat tervezek. (Fiatalabbak kedvéért: az idézőjeles kifejezés Rockenbauer Pál sportember és
tévés újságíró műsorának címe volt, az Országos
Kék-Túráról készült dokumentumfilmsorozatra
utal). Ahogy Pásztor Attila fogalmaz: a Kék-túra teljesítése egyfajta tisztelgés a film készítője,
Rockenbauer Pál emlékének Az Octopus Egyesület keretében sportolóknak hamarosan lehetőségük lesz különböző Via Ferrata utakra, vagyis
különböző fokozatú biztosított hegymászásra, az
osztrák Alpokban. A hegymászás legalsó szintje a
közismert Rám-szakadék-szerű út, a legfelső pedig komoly hegymászó-felszerelést igénylő nehéz
pálya, mindenki megtalálhatja a neki illőt. Szolgálati közlemény az egyesület vezetőjétől: „A
„Via ferrata” ebben az évben még külföldi vezetőkkel indul, de még az idén elkezdem az osztrák
rafting és hegyivezető tanfolyamokat is (sajnos
Magyarországon ezek nem elérhetőek), hogy saját magunk tudjuk vinni túráinkat.
Kicsit álljunk meg egy szóra! Attila néhány szóval
jól jellemzi a hazai sportolási helyzetet: „Megdöbbentő, de ma már nem sikk, nem divat sportolni!
A mai gyerekeket ki kell „szakítani” a képernyők
elől, mi ezeket a lehetőségeket kínáljuk nekik. Akit

a csapatszellem egyszer „meglegyint”, az megérti, miért jó egy közösséghez tartozni. Ugyanakkor
figyelembe vesszük az egyéni érdekeket is, és ha
kiemelkedően tehetséges játékost tudunk kinevelni, akkor azt „térítésmentesen” és haladéktalanul
továbbadjuk az ő érdekének leginkább megfelelő
budapesti klubnak.- mondja Pásztor Attila. - A
társasági adó befizetésésre kötelezett cégek bátran
választhatják az Octopus-t is, hiszen a vízilabdával benne vannak a kedvezménnyel támogatható
klubok körében. A támogatást felajánló cégek az
államtól jelentős adókedvezményt kapnak!
Pásztor Attila egyébként a vízilabda-edzői végzettsége mellett most szerzi a snowboard(hódeszka)
oktatóit a Testnevelési Egyetem megfelelő képzésén. Erre azért van szükség, mert legújabb szakosztályuk, a 2011 óta működő Snowboard-és Sí
Szakosztályban szakedzői feladatokat is szeretne
elátni. Április végéig tart a havas sportok szezonja számunkra is, hisz a pályák 1200-1800 méter
magasságban vannak, az Alpokban.
Idei tervük, hogy hegyi evezéssel (rafting) és hegyi kerékpározással bővül majd a repertoár.Mindezt baráti,megfizethető árak mellett tartják majd,
a közeli Ausztriában, egy szállással, pályákkal is
rendelkező helyen.
A beszélgetést lejegyezte: Fülöp Hajnalka hfulop@gmail.com
3. nyílt veresegyházi amatőr
ping-pong (őszi) bajnokság,
a MOATSZ ranglistáján nem
szereplő játékosok részére.
2012. március 10. szombat reggel 9 óra.
Művelődési ház, Veresegyház.
Egyéni (+ egyéni vigaszág). Páros versenyt is
tartunk délután, amennyiben a rendelkezésre álló idő megengedi. Nevezési díj 500 Ft/
verseny. Érem - és oklevéldíjazás a helyezetteknek.
Játszunk újra egy jót!
Információ:
Megyesi Péter 20/ 4806-502,
cickamama@freemail.hu
Letanóczki István 30/ 9000-175,
istvan.letanoczki@wellcamino.hu

Kultúra
Már felhasználhatók az új
utalványok
Februártól már felhasználhatók a CBA üzletekben az új utalványok: a
kizárólag élelmiszervásárlásra fordítható Erzsébet utalvány és a Szép
Kártya. Ez utóbbival meleg ételeket lehet vásárolni, és hogy mindez gördülékenyen történjen,
a térségi CBA üzletek grillbárjaiban kártyaolvasó terminálokat szerelnek fel.
Lezajlóban van lassan a farsangi időszak, így
a karneváli kellékek és hozzávalók lassan elfogynak a polcokról. Hogy mi kerül a helyükre, az bizony nagy mértékben függ az időjárás
változásaitól. A késői hideg miatt elhúzódott
ugyanis a disznótorosok, házi hurka és kolbászkészítés ideje, így továbbra is fenntartják a
húsakciókat, illetve az ehhez szükséges fűszerek, kellékek is beszerezhetők folyamatosan.
A februári mínuszok, havazások nagyban befolyásolták az árurendelést is: nagyobb figyelmet kell fordítani a zöldségek és gyümölcsök
szállítására, tárolására, hiszen rövid idő alatt

Komédiások Vácegresen
Ünneplőbe öltöztetett asztalokkal, rengeteg
szendviccsel, süteménnyel és forró teával várták
a nyugdíjasokat február 12-én, vasárnap délután a Vácegresi Művelődési Házban. Az immár hagyományosnak mondható vendégséget a
Vácegres Jövőképéért Egyesület rendezte: tagjaik nagy szeretettel és vidám hangulattal próbáltak néhány kellemes órát szerezni a falu legidősebb lakóinak.
A délután a vidámság jegyében telt: az Apám
tyúkja című vers-átirat szinte minden sorát nevetés kísérte. Egy rövid idézet a versből:
“De a father szíve lángol,
Gyűrűt önt a pótfogából,
Volt lánykérés, kaja, pia,
Lászt minitbe Tunézia.” (KAP)
A nyugdíjas délután csúcspontja talán a Turai
Komédiások fergeteges előadása volt: az amatőr színtársulat a “Beszterce ostroma” című darab rövidített változatával készült erre a napra.

A csoport tagjai nemcsak a műsorukkal, hanem az utána kezdődő vendégség idején is vidám pillanatokat okoztak. Amikor Cifra István
tangóharmónikáján felcsendült a “Turai himnusz”, egy emberként ugrottak fel az asztaloktól, és teli torokból énekelték a dalt.

Egy kis szórakozás, szépen megterített
asztalok mellett

Vidám előadás a nyugdíjasok délutánján

A multimédiáé a jövő:
.A.S.A. animációk az interneten
és rövidfilmek a YouTube-on

Saját pálinkák és lekvárok akcióban

megfagyhatnak a kinti levegőn. A tapasztalatok szerint a rossz időben több kenyér is fogy,
hiszen sokan inkább raktároznak belőle arra
az esetre, ha nehézkessé válik a közlekedés a
síkos utakon, ezért ezekben a napokban több
kenyér és pékáru is készül a megszokottnál. A
friss gyümölcsökből bizony most nem számíthatunk bőséges kínálatra, helyettük viszont jelentős kedvezménnyel kínálják a saját márkás
gyümölcslekvárokat, illetve a hidegben gyógyírnak számító gyümölcspálinkákat. A Dédiként
kedvence és az Öregapánk kedvence márkák
széles választéka sorakozik a polcokon, a pálinkák sorában hagyományos, mézes és ágyas
pálinkákat is találunk, a lekvárok között megtalálhatjuk a legnépszerűbbeket: barackot, szilvát, meggyet igazi, házias ízekben.
A következő nevezetes nap, amelyre felkészülhetünk a CBA üzletekben a Nőnap, március
8-án, melynek alkalmából friss vágott és cserepes virágokat választhatunk a CBA üzletekben
– újabban már a Szada Centerben is! -, illetve
kis édességgel, csokival, bonbonnal, vagy akár
valamilyen szépségápolási cikkel is kiegészíthetjük az ajándékot. A CBA boltokban ezek
beszerzésére a napi bevásárlás közben is találunk alkalmat, így talán nem felejti el senki a
köszöntést.

A kor követelményeivel igyekszünk mi is lépést
tartani, így honlapunkon elkezdtük megmutatni
flash animációk segítségével, hogyan is működik
egy hulladéklerakó üzem vagy egy termikus hasznosító.
(http://www.asa-group.com/en/A-S-AGroup/Technologies/Landfilling.asa; http://www.
asa-group.com/en/A-S-A-Group/IncinerationZistersdorf/A-S-A-Incinerator-Zistersdorf.asa)
Nemrégiben pedig megnyitottuk az .A.S.A.
YouTube csatornáját az interneten, ahol a nemzetközi cégcsoport bemutatkozó filmje mellett rövid

“Káposzta, káposzta, téli nyári káposzta,
Édesanyám háza nálam nélkül, de árva.”
Az idősek emlékezetéből sorra kerültek elő a
régi nóták, táncdalok, és még azok is énekeltek,
akik hosszú ideje nem daloltak már.
A Vácegres Jövőképéért Egyesület rendszeresen
szervez olyan eseményeket, amellyel egy kis
színt, vidámságot, önfeledt perceket okozhat a
falu lakóinak. A legközelebbi esemény egy tavaszi Családi Akadályverseny, illetve egy nagyszabású Főzőverseny lesz majd a nyár folyamán.
(Czoller)

Kulturális programok
Veresegyházon
2012 március 9. 18 h
Kiállítás megnyitó, Dr. Székely Mendel
Melinda képzőművész
Helyszín: Udvarház Galéria, Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Centrum
2012 március 9. 18 h
Városi közmeghallgatás
Váci Mihály Művelődési Ház
2012 március 11. 16h
Nőnap
Mézesvölgyi Általános Iskola
2012 március 15. 10 h				
Városi Ünnepség
Helyszín: Petőfi tér

videókban mutatjuk meg szolgáltatásainkat és az
alkalmazott technológiákat. Célunk az volt, hogy
megmutassuk, milyen sokszínű is az .A.S.A. világa.
Ha meglátogatják az oldalt, külön videót nézhetnek meg a hulladéklerakókról, a termikus hulladékkezelésről, a lakossági szolgáltatásokról,
hulladékgyűjtésről és szállításról, válogató és tömörítő berendezésekről.
A videók címen elérhetőek az asa-group.com
oldalról közvetlenül vagy az alábbi címen:
http://www.youtube.com/user/ASAService1

2012 március 15. 15h
Családi Futóverseny 1848 méteren		
Váci Mihály Művelődési Ház
2012 március 16-17-18 .				
Medveébresztő, Maci-maraton Futóverseny, Kutyafogathajtó verseny Medvefarm
Április 1-jén Húsvéti népszokások, tojásfestés, „Locsolóbál” a Kolompos Zenekarral
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Kultúra

A gödöllői mozi márciusi
műsora
1. hét március 1 - 7

16:00
3 – 4 - én 14:00 - is
MUPPETS helyár erre a filmre 500 Ft!

szinkronizált amerikai családi vígjáték 103 perc
Korhatár: kn, Fsz: Jason Segel, Amy Adams, Chris
Cooper

Walter, a világ legnagyobb Muppet-rajongója. Amikor megtudja, hogy a gonosz olajmágnás Tex Richman le akarja
rombolni a Muppet Színházat, testvérével, Garyvel és annak
barátnőjével, Maryvel elhatározzák, megszerzik a színház
megmentéséhez szükséges 10 millió dollárt és összehozzák A
Valaha Volt Legnagyobb Muppet Jótékonysági Akciót.

18:00,
CSALÁDBAN MARAD - feliratos horvát-szerb-

szlovén filmvígjáték 87 perc, Fsz: : Miki Manojlovic,
Bojaan Navojec , Korhatár: 12

Nicola és Braco édesapja, a híres festő, halálos ágyán erotikus vázlatokat mutat fiainak saját magáról és az ápolónőről, majd cinkos mosollyal az arcán hajtja örök nyugalomra
a fejét. Nicola és felesége Anamarija gyereket szeretnének,
de Nicola prosztata problémai miatt csak mesterséges megtermékenyítéssel sikerül. A sperma azonban, egy görbe
este folytatásaként Nicola öccsétől, Bracotól származik.

20:00
AZTÁN MINDENNEK VÉGE - feliratos német-

orosz-angol életrajzi film
112 perc, Fsz: : Helen
Mirren, Christopher Plummer, Korhatár: 16

Minden sikeres férfi mögött egy okos nő áll. Nincs ez másként Lev Tolsztoj házasságában sem. Szofja grófnő, aki már
ötven éves házassággal a háta mögött nem csak Tolsztoj felesége hanem a zseniális szerző múzsája és titkárnője is. Tolsztoj újkeletű nézetei miatt egyre többször kerül konfliktusba
Szofjával. Amikor pedig mindenét (beleértve műveinek szerzői
jogait is) az orosz népre hagyja, Szofja úgy dönt, felveszi a
harcot a tarthatatlan helyzettel.

2. hét március 8 - 14
16.00
10 – 11 - én 14.00 - kor is!
Csizmás, a kandúr
Helyár erre a filmre

500 Ft! - szinkronizált amerikai animációs kalandfilm

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Gödöllő, 2012. február 6.

90perc, Korhatár: 12

Jóval azelőtt, hogy találkozott volna Shrekkel, a legendás
Csizmás Kandúr hősies utazásra vállalkozik: összefog az észkombájn Tojás Tóbiással és a dörzsölt Puha Praclival, hogy
ellopják a híres aranytojást tojó ludat. Ez aztán a kilenc életre
szóló kaland!

18:00
MARTHA MARCY MAY MARLENE

feliratos amerikai thriller 102perc, Fsz: Elizabeth Olsen, Sarah Paulson, Korhatár:16

A középpontban egy fiatal nő áll, aki kilép egy szektából és
megpróbál normális életet élni, ám fájdalmas emlékek gyötrik,
ráadásul egyre jobban elhatalmasodik rajta a paranoia is. A
társadalomba való beilleszkedés így kissé nehézkesen megy,
nem jut egykönnyen közös nevezőre családjával sem.

20:00
AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE -feliratos francia-német
filmvígjáték 79 perc, Fsz: Jodie Foster, Kate Winslet,
Rendezte:: Roman Polanski, Korhatár: 12

Két tizenegy éves forma srác összeakasztja a bajszát a helyi
játszótéren. Az eredmény: felduzzadt ajkak és törött fogak.
Ezután az “áldozat” szülei meghívják a “támadó” szüleit az
otthonukba, hogy megbeszéljék a történteket. A szívélyes csacsogásból azonban hamar borotvaéles szituáció lesz, ugyanis
kiderül, hogy mind a négy szülő nevetséges
elképzelésekkel és groteszk előítéletekkel rendelkezik.

3. hét március 15 - 21
16.00
BOROTVAÉLEN feliratos amerikai krimi-thriller
102 perc, Fsz: Sam Worthington, Elizabeth Banks, Ed
Harris, Korhatár: 12

Nick Cassidy volt New York-i rendőrtiszt börtönbüntetését
tölti, miután a méregdrága gyémánt, amelynek biztonságos
szállításáért ő felelt, eltűnt. A gyémánt tulajdonosa, David
Englander Cassidyt tette felelőssé az esetért, és ezért Cassidyt
25 év börtönre ítélték, Englander pedig felvette a kártérítés
díját.. A kibontakozó cselekmény során kiderül, hogy sokkal
több forog kockán annál, mint hogy egy ember elvesztheti az
életét.

20.30
VÉDHETETLEN - feliratos amerikai - dél-afrikai

misztikus akció-thriller 120 perc, Fsz: : Denzel Washington, Ryan Reynolds, Korhatár: 16

Együttműködés a Szent István Egyetem
és a Központi Statisztikai Hivatal között

Oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztése érdekében a Szent István Egyetem kihelyezett tanszéket alapított a Központi Statisztikai Hivatalban. Az erről szóló megállapodást Gödöllőn írta alá
Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke és Dr. Solti László, a SZIE rektora.
Az együttműködésnek ez a formája nem ismeretlen a SZIE karain - évek óta komoly törekvések
segítik elő a hallgatók gyakorlati ismereteinek egyetemi kereteken belüli megszerzését. Ahogyan a
korábban alapított kihelyezett tanszékek esetében, úgy a KSH-nál létrehozottnak is vannak szakmai
előzményei, ugyanis az egyetem egyik korábbi rektora – Kiss Albert – a KSH elnök-helyetteseként
folytatta szakmai pályafutását. Az átjárás a két intézmény között mindig kétoldalú volt. Pár éve még
az osztatlan képzés keretében a pénzügy szakirányos gazdasági agrármérnök hallgatók kötelező „B”
tárgyként hallgatták azt a gazdaságstatisztikai kurzust, amelyen az előadások többségét a KSH munkatársai tartották. Így közvetlenül a szakma elismert képviselőitől szereztek ismereteket az inflációszámítás módszereitől kezdve a nemzeti számlák összeállításán át a területi statisztika műveléséig.
A nagy múltú együttműködés ígéretes jövőre enged következtetni. Megtartva a kétirányú szakmai
információáramlást, a KSH munkatársai a kihelyezett tanszék munkájába bekapcsolódva ismét részt
vesznek az oktatásban. A SZIE bízik abban, hogy a jövőben az alap- és a mesterszakos hallgatóknak
egyaránt lehetőségük lesz szakmai ismereteiket a KSH révén bővíteni. Az egyetem célul tűzte ki,
hogy olyan szakirányokon, amelyeken ez indokolható, a hetedik féléves gyakorlatot a KSH szervezetében, szakmai munkával töltsék el diákjai.
Különös aktualitást ad az együttműködés aláírásának, hogy a nyilvánosságra került felsőoktatási keretszámokból kiderült, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar államilag támogatott alapszakos
férőhelyei közül mind a tíz a gazdaságelemző alapszakhoz kötődik. A gazdaságelemző hallgatóknak
kívánni sem lehet szakmailag nagyobb kihívást, mint hogy gyakorlati idejük alatt a KSH kihelyezett
tanszékén sajátítsák el a szakmai eljárásokat. Ez mind a hallgatóktól, mind az őket útnak indító oktatóktól komoly felkészülést igényel. Ezt a feladatot is hivatott segíteni a kihelyezett tanszék, kezet
nyújtva mindkét intézmény felé.
A gyakorlatiasabb közgazdászképzésben való részvételt a KSH elnöke is pártolja. Az együttműködési megállapodás aláírását követően elmondta, hogy a statisztikai kultúra fejlesztése, az adattudatosabb vezetés a gazdálkodás eredményességére is kedvezően hat.
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Az elmúlt öt évben Matt Weston egy eldugott, eseménytelen
fokvárosi poszton teljesített szolgálatot. Noha már nagyon
szeretne teljes képesítésű ügynök lenni, és évek óta várja a lehetőséget, hogy bizonyítson, egyelőre be kell érnie azzal, hogy
őrzi a CIA védett házát. A ház első és egyetlen lakója viszont a
legveszélyesebb ember, akivel valaha találkozott. Tobin Frost
csaknem egy évtizeden át sikeresen bujkált üldözői elől.

18.00
AZ ÉLET FÁJA - feliratos amerikai film 139
perc, Fsz: : Brad Pitt, Sean Penn, Korhatár: 12

Öccsének korai halálának évfordulóján Jack O’Brien, a modern világ rohanásába belefásult építész visszagondol sorsfordító gyermekkorára, azokra a texasi kisvárosban töltött évekre, mikor elveszítette ártatlanságát, angyali édesanyjához és
szigorú édesapjához fűződő kapcsolata pedig örökre megváltozott. Az emlékek felidézése közben talán nem csupán a saját,
de az egész emberiség helyét is megtalálja az univerzumban.

4. hét március 22 - 28
16:00
24 - 25 -én 14:00 – kor is!
Táncoló talpak 2.
Helyár erre a filmre
500 Ft!, szinkronizált ausztrál animációs film 100 perc,
Korhatár: kn

A legtöbb pingvin szebben dalol bármelyik csalogánynál, ám
akadt köztük egy fura madár. Ha Topi énekel, megfagy körülötte a levegő, ám ő már rég nem is erőlteti az ilyesmit: hiszen
fantasztikus sztepptáncos lett belőle. Csakhogy a fiókák ritkán
totyognak atyáik útján, az övé semmiképpen sem hajlandó ritmusra lépkedni, és mindenféle táncot utál. Viszont neki is van
egy nagy, mindent betöltő vágya: szeretne megtanulni repülni.

18:00
A HATALOM

ÁRNYÉKÁBAN

ratos amerikai
film 101 perc, Fsz:
Clooney, Paul Giamatti, Rendezte:
Clooney , Korhatár: 16

-

feliGeorge
George

Egy zöldfülű elnökjelölt fiatal, idealista munkatársa a kampány közepén bajba kerül. Egy bonyolult politikai cselszövés
áldozata lesz, amelyet egy ellenfél párt állított neki. A kampány folyik, így meg kell felelnie a munkájában, ezen múlik az
elnökjelölt sikeressége.

20:00
UTÓDOK - feliratos amerikai film 115 perc
Fsz: : George Clooney, Shailene Woodley
Korhatár: 16

Matt King eddigi békés hétköznapjait alaposan összezavarja
a sors. Felesége csónakbalesete után magára marad két lányával meg néhány olyan meghökkentő információval, amit
addig nem is sejtett élete társáról. Miközben nagyon észnél
kellene lennie, hiszen az örökségül rámaradt ősi erdőség eladásáról fog dönteni, kénytelen megküzdenie a szív dolgaival
is: a lányaiéval, a rokonaiéval és sajátjával egyaránt.

5.hét március 29 – április 4
16:00
Alvin és a mókusok 3. 31 – 1 – én 14:00
– kor is. Helyár erre a filmre 500 Ft!, szinkronizált amerikai vígjáték 87 perc, Korhatár: kn
Alvin, Simon és Theodore valamint új barátaik, a három
mókuslány világ körüli útra indul. A luxus óceánjáró, amin
nekivágnak, nem számíthat békés útra: a mókusok számára
a fedélzet egyetlen hatalmas ringatózó játszótér. Ám a hajó
zátonyra fut, a mókusok pedig egy elhagyott szigeten vetődnek partra. Miközben régi barátjuk kétségbeesetten szervezi
a mentőexpedíciót, ők örömünneppé változtatják a túlélési
gyakorlatot.

18:00 20:00
KÉMES HÁRMAS - szinkronizált amerikai
akció-vígjáték 98 perc, Fsz:Reese Witherspoon,
Tom Hardy, Korhatár: 16

Két régi jó cimbora megzavarhatatlannak tűnő kapcsolatát
alaposan összezavarja, hogy mindketten fülig beleesnek egy
csajba. Máskor a versengés ritkán fajul tovább néhány pofonnál: ám ebben a speciális esetben fel kell készülnünk valami
egyébre: a vetélkedő szerelmesek ugyanis nemcsak igen jól ismerik egymást, de a világ legveszélyesebb, legtitkosabb szervezetének jól kiképzett, nagyon titkos ügynökei is.

22:00
DRÁGA BESÚGOTT BARÁTAIM 04.04.-én
nem vetítjük! - magyar film 101 perc
Fsz:: Cserhalmi György, Korhatár: 12

MEGLEPETÉSEK ÉS HAGYOMÁNYOK

Elűzték a telet és farsangoztak a Mézeskalács
Óvodások
Eredeti ötleteket valósítanak meg, és közben komolyan veszik a hagyományokat is a veresegyházi
Mézeskalács Óvoda gyermekei és óvónői. Nemrég értek véget a farsangi időszak napjai- tudtuk meg
Molnár Lajosné, Bözsi nénitől, a vezető óvónőtől. - Nálunk ez úgy zajlott, hogy már a farsangot megelőző napon játszottunk, méghozzá elűztük a telet! Kimentünk a gyerekekkel a veresegyházi főtérre, és
csörögve-zörögve zavartuk a hideget, ködöt. Közben hívtuk a tavaszt, napocskát, dalokkal, mondókákkal. A gyerekek szülei is velünk tarthatttak, sokan elkísértek minket erre a nem mindennapi közösségi
rendezvényre.
Másnap aztán mindenki beöltözve, jelmezben jött óvodába: nem kisgyerekek, hanem sárkányok, bohócok, királylányok, hercegkisasszonyok voltak a csoportszobában a Ligetek-beli “Mézeskalács- házikóban”, az óvodánkban! Nagyon aranyosak voltak. Még olyan is volt, aki a “mérges madarak”vagyis
“angry birds”-nevű jelmezbe öltözött.
A sok jelmezessel aztán az óvónők vezetésével –jelmezben voltunk mi is, én táncosnő voltam kezdődhetett a mulatság! Volt fánkevő verseny, szörpivóverseny, mozgásos játékokat is játszottunk, székfoglalót stb. Az egész óvoda számára ilyenkor a fánkokat az én édesanyám - aki idén 80 éves! - készíti,
hagyományos veresegyházi recept szerint, gyúrva,dagasztva!
Véget ért a Farsang, enyhül az idő, búcsúzik a tél, már a tavaszi programokra készülünk: szeretnénk
elmenni néhány budapesti múzeumba, a Hadtörténetibe, a Közlekedésibe, a gyerekek ismerkedjenek a
minket körülvevő régi és mai dolgokkal. Még egy kedves dolog történt velünk a közelmúltban: Dunakeszin voltunk a gyerekekkel, bábszínházban, ahol a Mazsola és Tádé című előadást néztük meg, nagy
örömünkre szolgált ez az örök értékeket sugárzó mesejáték. Van bérletünk a gödöllői bábszínházba is,
készülünk is az előadásokra az óvodásokkal.
Óvodánk élete a szokásos színes napokkal zajlik tovább!
Várjuk az érdeklődőket szeretettel!
A Mézeskalács Óvoda csapata
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ÉRSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
Dr NAGY IMRE

Sebész, érsebész fôorvos
- érszűkületes panaszok vizsgálata
- alsó végtagi visszérbetegség,
lábszárfekély vizsgálata, kezelése
- alsó és felső végtagi dopplervizsgálat
- mélyvénás trombózis utáni állapotok
szakvizsgálata, kezelése
Rendelési idő: hétfőnként 16-18 óra között
A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
A rendelés helye: Misszió Egészségügyi Központ,
Reumatológiai szakrendelő, H-035-ös szoba
A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: + 36 30 318 8006

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
Rendelés: h,sz,p: délután
Dr. Kicsiny Emese és
Dr. Pásti Krisztina
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

Kérdéseivel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!
Mézeskalács Alapítványi Óvoda és Családi napközi
2112, Veresegyház Bárdos Lajos u.33. -ligetek
A főúton Csomád felé, a CBA után.

Mindenki talpig jelmezben

Szirtesy Zsuzsanna ügyvezető :
06-30-428-12-86
Molnár Lajosné vezető óvónő :
06-70-771-65-08
e-mail: info@mezeskalacsovi.hu,
szirtesyzsuzsa@gmail.com

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus
- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
- vércukorbeállítás
-teljeskörű anyagcsere felmérés,
(-gyószer- inzulin beállítás, diétás
tanácsadás)
- Doppler ill. hangvilla vizsgálat
- EKG-vizsgálat
- gyógyszerjavaslat kiadása
- szív-érrendszeri rizikófelmérés

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: 06-30/584-2097
E-mail: ferildi@hotmail.com

Farsangi fánk uzsonnára

Tánc az óvónénivel

KI MIT TUD?
A SZEDER Egyesület és a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ pályázaton nyert
463.000 Ft-ból, az idén is meg rendezi, a már hagyományosnak mondható Ki Mit Tud? versenyét. Várjuk,
6-18 éves gyermekek, ﬁatalok jelentkezését ének, zene, vers- próza, tánc valamint egyéb kategóriában.
A rendezvényre minden fellépő egy műsorszámmal jelentkezhet, egy műsorszám hossza maximum 3 perc
lehet. Jelentkezési lapot kérhetnek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál, a művelődési házban, és az
iskolákban, valamint a zeneiskolában, leadni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kell.
Az elődöntők időpontjai:
Jelentkezési határidő: 2012. március 10.
március 23. 16 óra Váckisújfalu
A jelentkezők a településenként megrendezett előmárcius 24. 10 óra Vácegres
döntőből kerülhetnek a döntőbe, mely 2012. április
március 24. 15 óra Őrbottyán
21-én lesz megtartva a veresegyházi Váci Mihály
március 24. 14 óra Veresegyház
Művelődési Házban!
március 29. 15 óra Vácrátót
március 30. 16 óra Galgamácsa
március 31. 10 óra Erdőkertes
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ÚJ SZErVEZEt A HElYI
ÜgYEkért

Megalakult a Demokratikus Koalíció veresegyházi csoportja. Mi, a közel 40 párttag, regisztrált támogató és szimpatizáns, az országért tenni akaró
polgárokként részt kívánunk venni a helyi ügyek
alakításában is. Együttműködést ajánlunk minden, a demokratikus értékrendet magáénak valló
embernek, szervezetnek.
Nyitottak vagyunk bármely kérdés megvitatására,
valamint olyan helyi közélet kialakításának szeretnénk aktív részesei lenni, amelynek középpontjában a közösség érdeke áll.

Ezért többek között figyelemmel kísérjük a járások kialakításának folyamatát is. Kezdeményezői
közé tartozunk annak a javaslatnak, amely - a városi és a környékbeli lakosok érdekeit szem előtt
tartva - egy Veresegyház központú járás kialakítását célozza. A kormány tervei szerint kialakítandó
Gödöllői járás ugyanis méreteinél fogva - 178000
lakos ügyeit kellene intéznie - és a megközelítés
nehézségeit figyelembe véve nem a legcélszerűbb
elképzelés. Egy Veresegyház központú, a korábbi
kistérséget - Erdőkertes, Őrbottyán, Galgamácsa,
Vácrátót, Vácegres, Váckisújfalu, Csomád - és
esetleg még néhány más települést magában foglaló közigazgatási egység az itt élő emberek napi,
ügyes-bajos dolgaiban szerzett jártassága alapján
is lényegesen hatékonyabb működésre lenne ké-

pes. A 40-45000 ember ügyeinek intézésére Veresegyház hosszú évek kemény munkájával magas szintre emelt infrastruktúrája sokkal kisebb
ráfordítással tehető alkalmassá, mint a kormányzat által eredetileg elképzelt - és Gödöllő városának is minden bizonnyal sok nehézséget okozó
- gigantikus járásé.
Várjuk az ország és a helyi közösség érdekeiről
felelősen gondolkodók, azokért tenni akarók csatlakozását.
A Demokratikus Koalícióvárosi koordinátora
Szathmári
Zsuzsanna
(20/4668220,
szatzsu64@gmail.com, Facebook-Demokratikus
Koalíció Veresegyház).”

FELHÍVÁS!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-63-55,
E-mail: info@cchr.hu , Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
“Sérelmek a pszichiátrián!

Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést
követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás,
stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

APRÓHIRDETÉSEK
ELADó
Széles,és keskenypántos felnőtt,és bakfis méretü sportos TOPOK-at póstai utánvétellel megküldök./98o-1.5ooft-ig/
tel.sz:o6-7o-275-59-32

Áron alul, 600.000.-Ft, Club Dobogómajorban 4 fős, emeletes, két fürdőszobás apartman eladó a 9. héten. 30/2116866
TÜZIFA eladó 13 000Ft/m3-től tölgy, 14 000 Ft/m3-től akác. Tel: 70-4583965
OKTATÁS
Internetezés, számítógép-használat oktatás, teljesen kezdőknek is, akár az Ön otthonában, az Ön igényei szerint, nincs felső
korhatár! Levelezés, internetes telefonálás, orvosi és egyéb információ, ügyintézés, vásárlás az interneten. Hívjon, segítünk
belépni az információs társadalomba! Tel.: +36 30 836 30 33, Fülöp Hajnalka, az Internetezzünk – idősebbek is elkezdhetik c

könyv szerzője, oktató.

GyErmEK éS FElNŐTT FOGÁSzAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

FoGSZABÁLYoZÁS

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

ÁLLÁS

Veresegyházán márciusban nyíló szépségszalonba fodrászt (kezdőt is)váltó műszakba keresek,kedvező anyagi feltételekkel. Jó
csapat, kellemes környezet.Tel:06-30-370-3309.

NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
IDŐPONT : RÖVID
HATÁRIDŐN BELÜL !

DR. SZŐKE BÉLA
FŐORVOS, KANDIDÁTUS,
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ
SZAKORVOS

● NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT
● ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
● RÁKSZŰRÉS
● MEDDŐSÉGI VIZSGÁLAT
● KLIMAX VIZSGÁLAT
● SPIRÁL ( IUD) FELHELYEZÉS
● FAGYASZTÁSOS MÉHSZÁJKEZELÉS
A RENDELŐ CÍME:

VERESEGYHÁZ, GYERMEKLIGETI ÚT 30.

A Misszió EÜ központban

CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
ALAPJÁN :
06-20-473-82-33-as TELEFONON

Rendelés:
minden szerdán és kéthetente pénteken
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GOOD
DENT
FOGOrVOSI mAGÁNrENDElŐ

VERESEGYHÁZ (CSonkÁS) HétVEZéR U. 9.
tel.: 28/389-935, 30/211-6866

A kupont bemutató vendégünk az étteremben a
helyben fogyasztott ételekből 20% kedvezményre jogosult.
A kupon torkos pénteken nem érvényes.
üzletkiado_szoro.q:Layout 1 1/11/12 12:49 PM Page 1

ÜZLETHELYSÉGEK
KIADÓK!
ÜZLETHELYSÉGEK
A CBAKIADÓK!
Bevásárlóházban

üzletkiado_szoro.q:Layout 1 1/11/12 12:49 PM Page 1

g

2012-BEn IS A régI ÁrAkon
FoglAlHAt nAgY MérEtű
HIrDEtéSI FElÜlEtEInk köZÜl
A kIStérSég ÚJSÁgBAn!
Éljen folyamatos akcióinkkal, hogy a
térségben és azon kívül is
megismerjék cégét,
szolgáltatásait!

Személyre szabott ajánlatainkról
munkatársaink adnak felvilágosítást.
Tel.: +36 30 836 3033

Veresegyház,
Szadai út 7.
A
CBA Bevásárlóházban
(volt Triangoló),
Veresegyház,
Szadai út 7.
átépítés következtében
(volt Triangoló),

üzlethelységeknek területek
átépítés következtében
szabadultak
fel és kedvezményes
üzlethelységeknek
területek
áron
kiadók.
szabadultak
fel
és kedvezményes
A Bevásárlóház
forgalma
áron kiadók.
ésBevásárlóház
vásárlók száma magas,
A
forgalma
köszönhetôen
CBA-diszkont
és vásárlókaszáma
magas,
áruháznak, patikának,
köszönhetôen
a CBA-diszkont
és
az OTP-fiók üzletének.
áruháznak,
patikának,
és az OTP-fiók üzletének.
Érdeklôdni:
Hangodi Érdeklôdni:
Lajos 30/210-8585,
Pocskai Tamás
30/655-0805
Hangodi
Lajos
30/210-8585,
Pocskai Tamás 30/655-0805

má
újult
Próbálja ki meg

rkatermékeinket!

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

Színesen

Kakasfogó, jeges kád, dínomdánom…
Ilyen még nem volt Veresegyházon: jégkarnevált rendezett Csokis Tibi mulatós-nóta énekes
és rendezvényszervező a Malom-tónál 2012.
február 11-én, szombaton. A közel mínusz
húsz fokos hajnali hideg nem vette el kedvét
a mintegy 3000 vendégnek, aki kilátogatott a
hagyományteremtőnek szánt rendezvényre. A
szervező szerint jótékonysági céllal szervezte
a karnevált: az volt a cél, hogy minél többen
kimozduljanak, családdal, barátokkal jól érezzék magukat a friss levegőn, és mozogjanak,
nevessenek, játsszanak együtt. Arra is volt
lehetőség, hogy jóllakjanak csokis fánkkal,
kakaóval, sült szalonnával. Csokis Tibi és két
segítője áldozatos munkával szervezte meg a
rendezvényt úgy, hogy támogatókat is kellett
szereznie, és a nem kevés utánajárást igénylő programokat, “celebeket” is ő koordinálta.
Ott volt a “világ legerősebb embere” cím volt
tulajdonosa, Nick Árpád, aki részt vett a gumicsizma-hajító versenyen, ott volt Alekosz, aki
segítette a kakasfogót és a röfivágtát is. A jég
hátán is megélt, aki szánkóval vagy korcsolyával érkezett a jégre, még hokizni és hógolyózni
is lehetett! Megrendezték a különleges, jégre
gyártott járgányok versenyét is, ahol “nemzeti-

Még egy kád is csúszhat

színű fürdőkád” kiemelkedett a mezőnyből!
A habkönnyű szórakozást nyújtó karneválon nemcsak a jégre tett(!) kályhák és a vidáman pattogó tűz mellett lehetett melegedni!
Csokis Tibi lapunknak elmondta, rájött, mi
Veresegyház város és lakosai sikerének titka: az összetartás és a segítőkészség! Tibor
már több településen, így pld. Őrbottyánban
is szervezett hasonló rendezvényt, de ilyen
gyors és szakszerű és emberi segítséget még
sehol nem kapott, mint most, Veresegyházon!
További fotók a Kistérség újság honlapján és a
Facebook oldalán!

Egy kis melegség...

Várjuk a 20 éves Gödöllői Waldorf
Általános Iskolába és Gimnáziumba!

Iskolánk felvételt hirdet a 2012. szeptemberében induló 1-12. évfolyamaira

és előzetes jelentkezés: Helyszín minden rendezvény esetében  Gödöllő, Tessedik Sámuel



Gödöllői Waldorf Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

E-mail: level.waldorfgodollo@gmail.com  Telefon: 20/292-4002
Honlap: waldorf-godollo.hu 
Facebook: www.facebook.com/WaldorfGodollo

Program-sorozatunk folytatódik:

Szülõk szerepe az iskola életében

Tóth Piroska, leendô 1. osztályos osz
osztálytanító elôadása. Részt vesznek az iskola
szülôi.
„A felnőtté válás küszöbén”
Elôadás és kötetlen beszélgetés az osztályok
tanítóival és szülôkkel a Waldorf Kávéházban.
Tanítási tartalmaink és módszereink
a 11. és 12. osztályban
Művészetek az iskolában
Elôadás és kötetlen beszélgetés az osztálykísérôkkel, a
gimnáziumban tanító szaktanárokkal, valamint a szülôkkel
Tóth Piroska, leendô 1. osztályos osztálytanító
a Waldorf Kávéházban.
interaktív elôadása szülôknek festéssel.

Mit és hogyan tanítunk iskolánk középtagozatán, 5
5-8. osztályig?

Hogyan segíti át pedagógiánk a
9-10. osztályos diákot a kamaszkor
nehézségein? Elôadás és kötetlen beszélgetés

Gimnazista diákjaink látványos
bemutatója az év legnépszerűbb
epochájáról, a Kísérleti epocháról

a Waldorf Kávéházban.

Eredményeink és jövőképünk

Nyílt nap az iskola összes
évfolyamán!

Nyílt nap az gimnáziumban!

az osztálykísérôkkel, a gimnáziumban tanító
szaktanárokkal, valamint a szülôkkel

Szünetekben és a rendezvényt követôen
kötetlen beszélgetésre várjuk

a Waldorf Kávéházban!

Elôadás és fórum tanáraink vezetésével.

Szünetekben és a rendezvényt követôen
egy kötetlen beszélgetésre várjuk

a Waldorf Kávéházban!

