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Április nemcsak a nyári szünidő közeledtét jelzi: ez az iskolaválasztás időszaka is. Különösen azok számára 
nehéz a döntés, akik még nem rendelkeznek rutinnal, vagy nem ismerik eléggé az előttük álló választási 
lehetőségeket. Nekik szeretnénk segíteni az eligazodásban, megmutatni, melyik pedagógiai módszer mit is 
jelent, melyik iskola milyen személyiségjegyekkel rendelkező gyereknek való, és hogy mire számíthatnak 
a különböző felfogásban működő oktatási intézményben tanulók és szüleik. Hiszen az iskola nem csupán a 
tanulásról, hanem a nevelődésről is szól.

Címlapfotónkon a határon innen és túl működő iskolai színjátszó csoportok találkozójának részt-
vevőit mutatjuk meg, akik bizonyítják, hogy az iskolában a művészet is teret kell, hogy kapjon. 
(Írásaink a találkozóról és az iskolákról a 4-5. oldalon olvashatók.)

(Fotó: Lethenyei)
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Április 19-én a veresegyházi 1. szá-
mú, Béke utcai óvodában nyílt kiállí-
tás a Föld Napja alkalmából. A kiállí-
tási anyag témája a környezet volt, a 
különböző művek pedig jórészt olyan 
anyagok felhasználásával készültek, 
amiket a hétköznapokban eldobunk, 
és így csak terheljük vele a környeze-
tet. Egy kis leleménnyel viszont min-
denből érték lehet... mint az ovisok 
munkái is bizonyítják.

A hónap híre
Így látják az ovisok

NÖVÉNYKÜLÖNLEGESSÉGEK A PÁLMAHÁZ KERTÉSZETBEN-
TEGYE SZEBBÉ KERTJÉT A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KERTÉSZET SEGÍTSÉGÉVEL!

A gödöllői Pálmaház Kertészet az idei tavaszi szezonban is számos 
növénykülönlegességgel várja az érdeklődőket. A tavalyi év egyik 
nagy slágere, a Chilei araukária (Araucaria araucana) idén is 
megtalálható lesz a tavaszi kínálatban. Lomblevelű örökzöldekből 
is széles választékot nyújt a Pálmaház, legyen szó babérmeggyről 
(Prunus laurocerasus) vagy örökzöld ezüstfáról (Elaeagnus ebbingei), 
mindenki megtalálja számítását a gödöllői kertészeti árudában.

A Pálmaház Kertészet tavaszi céljai között szerepel a pálmafélék minél 
szélesebb körben történő népszerűsítése. Fajta és méretválasztékban 
is széles lesz a választék. Hazánk klimatikus viszonyai között 
egyes fajták egy kis odafigyeléssel miden további probléma nélkül 

átteleltethetőek anél-
kül, hogy a hidegebb 
hónapokra téli kertet 
kéne építenünk a 
növényeink védelme 
érdekében.

Az egyik ilyen pálma a 
kínai kenderpálma 
(Trachycarpus fortu-
nei), ami a -15 fokos 
hideget is elviseli. 
Napos helyre ültessük 
kertünkben a növényt, 

esetleg a ház déli oldala elé. Ez azért jó mert ebben az esetben télen 
nem szorul akkor védelemre a növényünk mint a kert közepén álló 
társuk, mivel az épület fala valamennyi hőt kisugároz. Télen a levelek 
közé tömködjünk szalmát, majd kötözzük össze a leveleket, végezetül 
pedig csomagoljuk be nádszövettel az egész növényt és tekerjük körbe 
alaposan nejlonnal. Ügyeljünk arra, nehogy csapadékot kapjon a 
pálmánk csúcsrügye, mert akkor az egész növény elpusztulhat.

A kínai kenderpálmán kívül olyan érdekességekért is érdemes lesz 
betérni a Pálmaházba, mint a kocsonyapálma (Butia capitata) 
vagy a kanári datolyapálma (Phoenix canariensis), nem is beszélve 
egyéb mediterrán növénykülönlegességekről, amelyek egész nyáron 
virágpompával örvendeztetik meg a kertbarátokat. 

                                              (x)
Pálmafélék

Látogassanak el a Pálmaházba , 
a gödöllői királyi kertészetbe!

IGÉNYELJEN TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT ONLINE:  
http://www.palmahazkerteszet.hu/tvp.html

cím: 2100 Gödöllő,  
Martinovics  Ignác u. 2/a. 

Nyitva tartás:     H-SZ: 8-18, 
       V: 9-16

mobil: 06 20 415 00 63

e-mail:  info@palmahazkerteszet.hu 

web:  www.palmahazkerteszet.hu
Social: www.facebook.com/
   palmahazkerteszet

Chilei araukária

A Városháza megmintázva

A látogatók kalauzolásaMűalkotás dobozokból



KULTÚRA TÁBOR 
Július 16-20.
Programterv:
Hétfő:  Váci Ártéri Tanösvény, városnéző séta
Kedd: Füvészkert, Pál utcai fiúk grundja, -  
 hajózás a Dunán
Szerda: Vácrátóti arborétum – kerttörténeti séta
Csütörtök: A Veresegyházi-tavak körüli tanösvé- 
 nyek – aktuális kiállítás megtekintése az  
 Innovációs Centrumban
Péntek: Gödöllő történetéből: a Királyi váró; az  
 Erzsébet park - táborzáró
Részvételi díj: 12.000.-Ft/fő   (8-14 éves gyerme-
kek számára)
A díj helyközi- és helyi menetdíjat, túra- és foglal-
kozásvezetést, továbbá belépődíjakat tartalmaz. 
A napok programjai felcserélődhetnek, ill. változ-
hatnak (pl. időjárási helyzet következtében)
Étkezés nincs benne! Jelentkezni lehet a Falu-
házban június 8-ig.

TERMÉSZETISMERETI ÉS TERMÉSZET-
JÁRÓ TÁBOR
Június 25-29-IG 
A Szentendre melletti Pap-szigeten a szállással.
Program: túrák a Budai hegyekben, Normafa-tú-
ra, Lajosforrás-túra, Rám-völgyi túra, szentendrei 
séták és múzeumlátogatások
Részvételi díj: 19.500.-Ft/ fő (10-14 éves gyer-
mekek számára)

KÉZMŰVES TÁBOR  
Augusztus 13-17-ig
Programok: fazekasság, tárgykészítés textil- és 
papír alapanyagból, 1 napon kirándulás
Részvételi díj: 16.000.-Ft/fő     (10-14 éves gyer-
mekek számára)
Napi háromszori étkezést tartalmaz
Jelentkezni lehet a Faluházban június 8-ig.

KÉZMŰVES, PATCHWORK    (TEXTIL)   
TÁBOR   (felnőtt!)
Augusztus 13-15-ig (hétfőtől szerdáig)
 Részvételi díj: 16.000.-Ft/fő/3nap
A díj alapanyagköltséget és foglalkozásvezetést 
tartalmaz
Tervezett program: textilfestési technikák, nyári 

táska varrása, terítő készítése, rátétes párna var-
rása
Jelentkezni lehet a Faluházban június 20-ig

KOSÁRFONÓ TÁBOR   (felnőtt!)
Augusztus 15-17. (szerdától péntekig)
 Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap
A díj alapanyagköltséget és foglalkozásvezetést 
tartalmaz
A jelentkezés határideje: június 6., 5.000.-Ft elő-
leg (alapanyagra) befizetésével

A táborok csak megfelelő számú jelentkező 
esetén indulnak!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 

 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
            péntek: 8-14-ig
 

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES  
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZER-
TANI INTÉZMÉNY
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

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  n Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

n Munkatárs: Horváth G. István  
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 06 30 477 3786, 

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
.

Május 13. és 20. 
 

 
Magánkézből magánkézbe, közösségi vásár 

Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között! 
 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!  
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  

veresibolhapiac@gmail.com 
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Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között! 
 

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!  
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:  

veresibolhapiac@gmail.com 

Az országgyűlési választások 
eredményei a Kistérségben

A 2018. április 8-án megtartott országgyűlé-
si képviselő választás a kistérségi települések 
választókörzeteiben nem hozott jelentős válto-
zást.

A Pest megye 4-es számú, váci választókörzet-
ben – ide tartozik a Kistérségből Váchartyán, 
Vácrátót és Csörög – Rétvári Bence (Fidesz 
KDNP) kapta a szavazatok többségét.

Az 5-ös, Dunakeszi körzetben – ide tartozik 
Csomád, Erdőkertes, Veresegyház is – Tuzson 
Bence, a Fidesz-KDNP jelöltje, a korábbi par-
lamenti ciklus képviselője marad továbbra is 
tisztségében.

A 6-os választókörzetben, melynek Gödöllő 
a központja – ide tartozik térségünkből Gal-
gamácsa, Vácegres, Váckisújfalu – szintén a 
korábbi ciklus képviselője, Vécsey László (Fi-
desz-KDNP) kapott bizalmat újabb négy évre 
a választóktól.

A hónap híre

2113 Erdőkertes Fő út 112.
Tel: 28/595-066;  Tel/Fax: 595-065;  595-067 
E-mail: faluhaz@erdokertes.hu   
www.erdokertesfaluhaz.hu 

TÁBORI AJÁNLÓ 2018
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A hónap híre

KISTÉRSÉGI KI-MIT-TUD VERSENY

Fellépés, megmérettetés előtt, -ha máskor nem 
is, legalább iskolai környezetben, amikor vers 
memoriterről, énektudásunkról kellett beszámol-
ni- szinte mindnyájan álltunk már. Tudjuk, hogy 
izgalmunkban akkorát dobban a szívünk, hogy el 
sem hisszük, elfér odabent… Tudjuk, milyen mé-
ricskélve nézni a másikat és remélni, hogy jobbak 
leszünk, mert titkon mindnyájan a legjobbak aka-
runk lenni, megmutatni a saját magunk számára is 
meglepő képességeinket, a bátorságunkat. 

2018. 03. 24-én, a Veresegyház Kistérség Esély 
Szociális Alapellátási Központ szervezésében 
mindezt megtehette, átélhette 31 gyermek 12 
programot bemutatva, egyéni és csoportos pro-
dukciókkal tarkítva Ki-Mit-Tud versenyünket. 

Már reggel kilenc óra előtt a helyszínen próbál-
tak, gyakoroltak a jelentkezők, bejárták az Erdő-
kertesi Faluház és Könyvtár színpadát, kipróbál-

ták hangjukat, még utoljára rögzítették az esetleg 
bizonytalan lépéseket, mozdulatokat, hangokat, 
mondatokat, most még tét nélkül. Még egy-egy 
bátorító ölelést, támogató megerősítést, instrukci-
ót begyűjtöttek a családtagoktól, kísérőktől, fel-
készítő tanároktól. Majd tíz órakor elkezdődött 
a verseny, mi pedig nézők, szurkolók, szervezők 

láthattuk a 12 produkciót vers, ének és tánc kate-
góriákban, és nem irigyeltük a zsűri tagjait! 
A színpadon aztán, immár élesben, minden ver-
senyprodukció, minden résztvevő megmutathatta 
tehetségét, az arra alapozott munkája eredményét. 
Érezhető volt a belső késztetés, sürgetés, hogy a 
kreativitás teret kaphasson. Volt, aki többé, volt, 
aki kevésbé izgult, meglátszott több versenyzőn a 
rutin, a több éves munka, voltak produkciók, ahol 
elfelejtettük, hol is vagyunk, oly mértékben ma-
gával ragadó, szórakoztató volt. 

A műsor végeztével a zsűri visszavonult, hogy 
egyeztessék meglátásaikat, kialakítsák sorrend-
jüket, végül pedig minden kategóriában első és 
második helyezést hirdessen. Itt külön megkö-
szönjük a zsűri tagjainak, a zsűri elnökének Dá-
niel Kornélné Böbének, valamint Kiss Anita és 
Gesztiné Berta Noémi zsűritagoknak, hogy vál-
lalták ezt a kihívást, feladatot és legjobb tudásuk 
szerint döntöttek! 

Mielőtt nevesíteném a kategóriák helyezettjeit, 
ismét külön köszönetet mondok azoknak a támo-
gató szervezeteknek, akik lehetővé tették, hogy 
minden egyes fellépő jutalomban részesülhessen: 

Köszönjük a SZEDER KÖZHASZNÚ EGYESÜ-
LETNEK a könyvutalványokra fordított anyagi 
támogatást, amelyből minden fellépő gyermek 
egy-egy kétezer forint értékű utalvány tulajdono-
sa lehetett, valamint ezen felül az első és második 
helyezést elért produkciók még egy négy- és egy 
ötezer forintos utalványt kaphattak.

Köszönjük a MAGYAR ÉLELMISZERBANK 
EGYESÜLETNEK, hogy minden produkció szá-
mára jutott bonbon és rágógumi!

Az eredményhirdetést minden gyermek izga-

tottan, csillogó szemmel várta, amikor a zsűri 
elnöke fellépett a színpadra és egy rövid beszéd 
után, - amelyben megköszönte a fellépőknek a 
színvonalas műsort, a szorgalmas munkát, a fel-
készítőknek a sok segítséget - színpadra szólította 
a nyerteseket:

Ének kategóriában: 
o MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL:  
 BALOGH HETTI, aki ugrós népdalokat  
 énekelt.
o ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL: BALOGH  
 FLÓRA, aki a Nickelback zenekar Never  
 gonna be alone című számát adta elő,   
 gitárja kíséretében.

Vers kategóriában:
o MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL:  
   STANKA  JÁZMIN, tőle Heltai Jenő   
 versét hallottuk,  Ballada a három pat- 
 kányról címmel.
o ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL: VÁMI  
 KINCSŐ, aki Kovács Barbara versét   
 mondta el nekünk, melynek címe A csacsi.

Tánc kategóriában:
o MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL:  
 MURÁNYI ALEXA ÉS FARKAS  
 KARINA, Magic Dance produkciójukkal.
o ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL:  
 BOKRÉTA NÉPTÁNCCSOPORT, tőlük  
 egy pattogós összeállítást láthattunk.

Gratulálunk a nyerteseknek! Kívánjuk nekik és 
minden bátor fellépőnek, hogy minden megmé-
rettetés ilyen sikeres legyen életük során, mert 
akik helyezést nem értek el, ugyanúgy gazdagab-
bak lettek azzal a tapasztalással, amely megerősíti 
őket saját tehetségükben, abban a kitartásra ösztö-
kélő élményben, amely előrevisz, lendületet ad a 
kihívások megoldásában, és szorgalmazza szemé-
lyiségük kibontakoztatását. 

Köszönöm a Veresegyház Kistérség Esély Szo-
ciális Alapellátási Központ minden segítő mun-
katársának a szervezésben, lebonyolításban való 
részvételt!

Kelemen Gabriella
családsegítő

EGYÜTT VAGY EGY

Ipolyság és Veresegyház iskolásainak rész-
vételével testvérvárosi színházi találkozó-
ra került sor április 13-án Veresegyházon, a 
Mézesvölgyi Általános Iskolában.  

A gyerekek meglepően színvonalas produkci-
ója jól illusztrálta, hogy az iskolai színjátszás-
nak határon innen és túl milyen mélyen gyöke-
rező hagyományai vannak, és hogy az iskola 
nem csupán a tanulás, hanem az értékes, érde-
kes, sokoldalú emberré válás fontos színtere is. 

Állami támogatás az óvodákra

Több mint 7 milliárd forintot nyert 40 Pest 
megyei önkormányzat óvodák építésére és 
felújítására. A nagy érdeklődésre tekintettel a 
Kormány az eredeti támogatási keretösszeget 
további 1.2 milliárd forinttal emelte meg, így 
több férőhelyhiánnyal küzdő, vagy elavult, 
esetleg leromlott műszaki állapotban lévő ön-
kormányzati tulajdonú óvoda fejlesztése, meg-
újítása valósulhat meg, és a szolgáltatások mi-
nősége is magasabb lesz.
Az összesen 7,2 milliárd forint keretből elő-
reláthatóan 742 új óvodai férőhely jön létre 
40 településen, 1697 négyzetméteren és 4041 
férőhely újul meg, tehát összesen közel 4800 
óvodai férőhelyet érinthet a fejlesztés. Ezen 
felül 26 óvodai tornaterem/tornaszoba épí-
tése vagy felújítása és 34 óvodai udvar fej-
lesztése is megvalósulhat a támogatás segít-
ségével.
Térségünkben két óvoda jutott jelentős fejlesz-
tési forráshoz a pályázat révén:
Erdőkertes Község Önkormányzata a Ki aka-
rok nyílni Óvoda kapacitásfejlesztésére 200 
000 000 forintot, Őrbottyán Város Önkor-
mányzata pedig a Kismókus Óvoda kapacitá-
sának bővítése a meglévő épület tetőterének 
beépítésével pályázati célra 134 810 478 forin-
tot kapott.

Farkas Karina és Murányi Alexa

Zsűri: Gesztiné Berta Noémi, Kiss Anita, elnök 
Dániel Kornélné Böbe
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5+1 tipp: így készülj fel az érettségire
Idén május 7-én, a magyar írásbelivel veszi kez-
detét az érettségi szezon, vagyis alig néhány hét 
maradt hátra a középiskolásoknak a felkészülésre. 
A Perfekt Zrt. oktatási szakértője tippekkel segít, 
hogy a tanulás biztosan meghozza a várt sikere-
ket. 

1. Kezdj hozzá időben!
Sok kicsi sokra megy. Ha időben nekikezdesz a 
tanulásnak, és felosztod a tanulnivalót, még ké-
nyelmesen belefér az idődbe, hogy kapkodás nél-
kül meg tudj tanulni mindent, így az érettségi előtt 
már csak fel kell frissítened a tudásodat egy kis 
emlékezetfrissítő átolvasással. Készíts ütemter-
vet, és tartsd magad a napi kitűzött tanulásadag-
hoz.
 
2. Tanulj egyedül!
A csoportos tanulás jó móka, de csak akkor, ha 
tényleg a feladatra koncentráltok. Ha többen ta-
nultok együtt, könnyebben elkalandozhattok, el-
terelődhet a téma, ami lassíthatja a felkészülést, 
és az sem használ, ha a tanulótársaid gyorsabban, 
vagy lassabban haladnak a téma feldolgozásával. 
Érettségi felkészülésnél célravezetőbb, ha egye-
dül veted bele magad a tananyagba, így könnyeb-
ben el tudsz mélyülni az összefüggésekben, és a 

saját tempódban szívhatod fel az információkat.
3. Csinálj típusfeladatokat!
Nagyobb magabiztossággal vághatsz neki a meg-
mérettetésnek, ha tudod, hogy mire számíthatsz. 
Az előzetesen megszerzett rutin könnyen átsegít-
het a nehézségeken, ha a stressz és a vizsgadrukk 
hirtelen leblokkolna. Csinálj meg néhány típus-
feladatot, hogy tisztában legyél vele, milyen lo-
gikát érdemes követni az adott feladattípus meg-
oldásakor. 

4. Olvass utána!
Ha halomban áll a tanulnivaló, valószínűleg nem 
szívesen ütsz fel plusz könyveket a soron lévő 
témakör feltérképezéséhez. Pedig amellett, hogy 
sok plusz információval gazdagodhatsz, egy 
kis kutatómunka segíthet abban is, hogy jobban 
megértsd a témát és árnyalja mindazt, amit a tan-
könyvben olvastál. A magolás ritkán kifizetődő, 
sokkal fontosabb, hogy összeálljon a kép, és ösz-
szefüggéseiben lásd a tananyagot. 

 5. Pihenj eleget!
 A tanulás hatékonyságában óriási szerepe van a 
pihenésnek. Ha fáradtak vagyunk, sokkal nehe-
zebben veszünk fel új információkat, ezért ered-
ményesebb, ha kipihenten tanulunk, az éjszakába 

nyúló magolás helyett. Emellett érdemes órán-
ként 10-20 perces szüneteket is beiktatni, amikor 
valami egészen más jellegű tevékenységet végzel, 
hogy az agyadnak is legyen ideje egy picit feltöl-
tődni.

5+1: Ne ess kétségbe, ha nem sikerül!
A felkészültséged mellett számos tényező játszik 
még közre a vizsga sikerességében, de ha épp 
nem úgy sikerül, mint vártad, akkor sincs veszve 
semmi. Ha az érettségivel nem tudsz elég pontot 
összegyűjteni ahhoz, hogy bekerülj a vágyott sza-
kodra, jelentkezz OKJ-s képzésre. Tóth Réka, a 
Perfekt Zrt. szakértője szerint, ha lecsúsztunk a 
vágyott szakról, nem érdemes olyan szakra be-
iratkozni, ami kevésbé érdekel, de megvan hozzá 
a pontunk. A tapasztalatok szerint nagyon sokan 
hagyják ott a felsőoktatást azért, mert nem elég 
motiváltak a kényszerből választott szakjuk iránt. 
Jobb stratégia ilyenkor egy évet kihagyni, és plusz 
pontokkal a zsebünkben jövőre újrapróbálkozni. 
Jó ötlet lehet ez idő alatt elvégezni egy OKJ-s 
képzést, amellyel amellett, hogy plusz pontokat 
szerezhetünk a következő évi felvételihez, olyan 
gyakorlatias és piacképes tudást is szerezhetünk, 
amely a továbbtanulásban, vagy akár az elhelyez-
kedésben is segítségünkre lehet.  

 

Melyek azok a reformpedagógiai iskolák?

Talán a legismertebbek és legrégebben elfogadottak a Waldorf-iskolák. (Ez 
az egyetlen alternatív irányzat, amelynek saját tanárképzése is van. ) A Wal-
dorf-iskolák mind magánfenntartású iskolák, a közelmúlt adatai szerint 39 
Waldorf oktatási intézmény működik Magyarországon: óvodák, általános és 
középiskolák. 
A Waldorf-iskola alapelve köztudottan a „szabadságra nevelés”. A gyerme-
ket abban segíti, hogy felnőtt korára képes legyen megtalálni és megvalósí-
tani saját életfeladatait. Ehhez arra van szükség, hogy gyermekkorban na-
gyon pontosan kiderüljön, hogy ki Ő valójában, ezért a lehető legteljesebb 
mértékben szabadon hagyja a saját útján való fejlődésben. Nem irányít, ha-
nem egy olyan szociális és szellemi környezetet biztosít a gyerek számára, 
amelyben biztonsággal mozoghat és megtalálhatja a saját útját.
A Waldorf-iskola minden gyermeknek ajánlott, mivel azonos hangsúlyt 
fektet a testi, lelki és szellemi képességek fejlesztésére, így mindenféle be-
állítottságú gyermek talál benne számára „könnyű”, kedves tantárgyakat, 
feladatokat és olyat is, amelyek kihívást jelentenek számára, amelyekben 
fejlődnie kell. A Waldorf-iskolák ugyan úgy megfelelnek a Nemzeti Alap-
tanterv követelményeinek, mint az állami iskolák, a különbség az alkalma-
zott kerettantervek között van.
A sajátos nevelési igényű gyerekek felvételére speciális szabályok vonat-
koznak. A Waldorf-iskolák közül is csak olyan vehet fel ebbe a körbe tarto-
zó tanulókat, amelyeknek a különböző SNI kategóriákra vonatkozó fejlesztés 
szerepel a helyi programjában és ehhez megfelelő szakemberekkel rendelkezik.
A beilleszkedési, tanulási és magatartászavaros gyerekeknek (BTM) jellem-
zően segítséget jelent a Waldorf-iskolák belső rendje, szociális közege, az 
osztálytanítói rendszer biztonsága, a sokféle tevékenységforma, az egyéni, 
személyre szabott értékelés és az alapkészségek gyakorlásának speciális 
módszerei. Fontos, hogy az iskola alapelveit a szülök is magukénak érezzék. 
Ha nem így van, a gyerekek mást hallanak otthon és az iskolában arról, hogy 
mi a jó, mi a helyes, és ez megzavarhatja őket.

Szabadon, egymást segítve

A másik ismertebb és Kistérségünkben szintén elérhető reformpedagógiai 
irányzat a Montessori. A Montessori név használata Magyarországon nincs 
engedélyhez kötve, bárki használhatja, így a legtöbb ilyen intézmény in-

kább csak Montessori-jellegűnek mondható, mert nem felelnek meg néhány 
alapvető elvárásnak: nem vegyes életkorú csoportban foglalkoznak a gye-
rekekkel, elsősorban gyakorlásra használják a Montessori-eszközöket, nem 
rendelkeznek minden olyan eszközzel, mellyel tananyagtartalmak ismeretát-
adás szintjén taníthatóak, a pedagógusok nagy része nem az iskolai korosz-
tályra kiképzett, mivel Magyarországon nincs ilyen képzés évek óta. 
A Montessori pedagógia legfőbb elve a gyermekközpontúság. Maria Mon-
tessori szerint a gyermek fejlődésének valamennyi szakaszában különösen 
fogékony egy-egy területre. A Montessori pedagógus az aktivitáson alapuló 
tanuláshoz biztosítja azokat a fejlesztő eszközöket, amelyek illeszkednek az 
adott érzékeny periódushoz. A szabad, önálló munka érdekében valamennyi 
eszköznek önellenőrzésre is módot kell adnia a gyermek számára. Azoknak 
a családoknak ajánlott a Montessori iskola, akik elfogadják a személyiség-
központú pedagógiai elveit, valamint azt, hogy a Montessori iskolák nyitot-
tak a sokszínűségre, az ide járó gyerekek mindegyike más és más, egy-egy 
önálló személyiség. A tanulók az iskolai évek alatt tisztába kerülnek önma-
gukkal, a közösség hasznos tagjának érzik magukat.

A Montessori iskolák tanulásszervezésekor gyakran alkalmazzák a koope-
ratív (páros, csoportos) tanulást, ilyenkor nem versenyeznek egymással a 
tanulók, hanem egymást segítik. A közös munka biztosítja, hogy a csoportta-
gok eltérő nehézségű feladatrészek elkészítésével járuljanak hozzá a csoport 
közös munkájához.
A differenciált rétegmunka mellett az egészen személyre szabott individuali-
zált tanulás is fontos, a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésénél vagy 
akár, a kiemelkedően tehetséges tanulók esetében. A tanórákon a kis diákok 
aktivitásának magas szinten való tartása érdekében a kutató, felfedező, cse-
lekvéses tanulás kerül előtérbe, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók 
előzetes tudásukat, tapasztalataikat is mozgósítsák.

A Montessori iskolák integráló iskolák, ami azt is jelenti, hogy a tanulók 
együtt élnek az iskolai élet minden mozzanatában a sajátos nevelési igé-
nyű gyerekekkel. Megtanulják, hogy mindenki felelős a másikért, mindenki 
tud segíteni és mindenki szorulhat segítségre. A valós gyakorlatban azok az 
SNI-s gyerekek tudnak könnyen beilleszkedni a Montessori iskolai közössé-
gekbe, akiknek általában nincs súlyos viselkedési zavaruk.

További elérhető reformiskolák

A bemutatottakon kívül több olyan intézmény is működik, jórészt magán 
kézben, amelyik már régóta bizonyította létjogosultságát és közkedvelt a 
családok körében. Ilyenek a Rogers Személyközpontú Iskola a főváros XI. 
kerületében, vagy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) Óbudán. 
Nem is beszélve a Future School néven az idén ősszel Veresegyházon induló 
új, alapítványi iskoláról, amely szintén új módszereket használ majd a haté-
kony oktatás-neveléshez. ( Az iskolában alkalmazandó módszerekről febru-
ári számunkban írtunk. ) A lehetőségek tehát adottak, hogy minden család a 
legmegfelelőbb iskolát válassza a gyerekének, éljenek is vele! 

ALTERNATÍVÁK AZ OKTATÁSBAN
Áprilisban el kellett dönteni, melyik oktatási intézményt válasz-
szuk a gyereknek, és bizony, ez a döntés nem könnyű. Talán 
nincs még késő egy gyors pillantásra a jelenlegi oktatási „pi-
acon”, hiszen van még hátra egy kis idő a tanévből, és tá-
jékozódni sosem árt! Mindenesetre hasznos tudni, hogy több 
lehetőség is elérhető, ha a hagyományos oktatási intézmény 
valamiért nem megfelelő. 
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Civilek

A Föld Napja, mint hivatalos világnap, egészen új keletű.  A gondolat, hogy 
egyáltalán legyen olyan alkalom, amikor az emberek tudatosan próbálnak 
javítani a természeti környezetük állapotán, Denis Hayes akkori amerikai 
egyetemistától származik. Kezdeményezésére 1970. április 22-én 25 millió 
amerikai emelte fel szavát a természetért – ezért ünnepeljük a Föld Napját 
évről évre ezen a napon. Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az öko-
lógiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők 
irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a ve-
szélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezett-
ségét stb. látva indítványozták, hogy az 1990-es évek legyen a környezetvé-
delem évtizede.  A mozgalom lényegében ekkor vált világméretűvé, és ekkor 
tartották meg az első Föld napi megemlékezést is az Egyesült Államokban. 
Hayes azóta is a természeti környezet megóvásáért tevékenykedik: az al-
ternatív energiaforrások kutatójaként és szakértőjeként tett szert világhírre.

Ezt követően törvények születtek a levegő, a vizek védelmére és környezet-
védő szervezetek  alakultak, nemcsak az USA-ban de sok más országban 
is. Ma világszerte több millióan ünneplik ezt a napot. A Föld Napja moz-
galomhoz Magyarország az elsők között csatlakozott. A hazai környezetvé-
dők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is 
létrehoztak az első magyar Föld Napja eseményeinek koordinálására. Fel-
hívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek. A 
Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva 
az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek 
kiadásával, vetélkedők összeállításával támogatja.
1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább meg-
próbálják – és hogy a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érde-
kében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- 
és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöld szervezethez csatlakoznak, 
vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb 
sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a 
Föld napi programok, és ma már nem csak ezen az egy napon.

A Föld napja lényege, hogy ne másoktól várjuk a megoldást, mi magunk is 
tegyünk jobb, élhető jövőnkért és gyermekeink jövőjéért.
Mert elég, ha csak odafigyelünk cselekedeteinkre és azok következményei-
re. Ha minden nap teszünk valami apróságot, tudatosan választunk, vásáro-
lunk, közlekedünk, döntünk stb. környezetünk fenntarthatósága érdekében, 
máris tettünk valamit a változásért. Eldönthetjük, mit és kit támogatunk, mit 
nem. Nem kell támogatni a környezetszennyezést, vegyszerezést, az értel-
metlen, káros és felesleges dolgok tömeges gyártását. Vásárláskor vigyünk 
magunkkal táskát, kosarat, ne fogadjunk el zacskót mindenhol. Keressük a 
visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást! Kerüljük az eldobható, 
egyszer használatos holmikat! Ne dőljünk be a szép külsőnek és a vicces 
reklámnak! Figyeljünk az élelmiszerek és kozmetikumok összetevőire, ne 
mérgezzük magunkat vegyszerekkel! A közlekedésben részesítsük előnyben 
sétálást, biciklizést (főleg rövid távon), ha tehetjük, válasszuk a tömegközle-
kedést és az egyéni közlekedésben az alacsony fogyasztású és kevés káros-
anyag-kibocsátású járműveket.

Lakásunk berendezésekor, felújításakor, figyeljünk a hőszigetelésre, és 
olyan háztartási gépeket vásároljunk, amik energiatakarékosan működnek, 
így nemcsak a környezetet óvjuk, de a pénztárcánkat is kíméljük.

A műanyag a legnagyobb ellenség

2018-ban a Nemzetközi Föld Napja Hálózat első alkalommal bocsátotta sza-
vazásra, hogy melyik három legégetőbb probléma kerüljön előtérbe: a min-
dent elborító műanyagtenger, a biológiai sokféleség sérülésének problémája, 
illetve az extrém időjárás elleni védekezés közül.

A szavazás eredményeként idén április 22-én a fő téma a műanyagmentes 
világ lett. Teljesen megszabadulni persze lehetetlen a műanyagoktól, de né-
hány könnyen betartható tipp megfogadásával mindannyian sokat tehetünk 
bolygónkért. Íme, kezdetnek ezek közül három egyszerűen megvalósítható 
ötlet a Föld Napja Alapítvány ajánlásával:
• Felejtsük el a műanyag dobozokat, ételtartókat. Uzsonnánkat, ebédünket 
csomagoljuk mosható rozsdamentes acél, fém ételhordóba, textil szendvics-
zacskóba, pamutszalvétába, üvegbe, fa ételdobozba stb.
• Mindig legyen nálunk újratölthető italos kulacs, üveg vagy bögre, bárho-
va megyünk. Ne higgyük, hogy a palackos víz mindig jobb, mint a csapvíz. 
(Főleg Magyarországon, ahol a csapvíz kiváló minőségű ivóvíz, és vetekszik 
a palackozott ásványvizekkel.) A PET- palack gyakran rejt csupán tisztított 
csapvizet, ráadásul drága, a szennyező csomagolásáról nem is beszélve – 

rengeteg energiát, vizet és nyersanyagot emészt fel a gyártása, a szállítása, a 
hulladék eltüntetése, és csak egy részét hasznosítják újra.
• Akkor is saját termoszba, palackba, bögrébe töltessük az italunkat (kávét, 
teát, gyümölcslét stb.), ha elvitelre kérjük. Az eldobható kávéspoharak lát-
szólag papírból készülnek, de a felületüket rendszerint polietilénréteg védi. 
Nem szólva a keverőpálcikákról, a papír pohárfedelekről – ezek is mind mű-
anyagok.

Civilek a környezetért

A természeti környezet megóvásáért legtöbbet mindenhol a civil szerveze-
tek teszik, hiszen maga a helyi közösség kell, hogy felügyelje környezete 
rendezettségét, tisztaságát. A Föld Napja apropóján például április 22. táján 
országszerte településtakarítási akciókra kerül sor. 

Veresegyházon évről évre hagyomány, hogy ezen a napon a városban műkö-
dő civil szervezetek és csoportok felosztják egymás között a településrésze-
ket, és tagságukat, illetve a helyi lakosokat összefogva megtisztítják azokat 
az egy év alatt keletkezett szétdobált szemétmennyiségtől.
Érdekes, hogy bár a város kifejezetten szépen rendben tartott, mégis akad 
dolguk az önkéntes szemétszedőknek évről évre.

A Haldorádó és a Malom-tó környékén hagyományosan a Tavirózsa Egye-
sület szervezi a takarítást. Vezetőjük, Krenedits Sándor tapasztalatai szerint 
a két tónál, amelyeket egyébként a horgászegyesület tart rendben, a korábbi 
években látottakhoz képest kevesebb volt a szemét. Ezen a területen sokan, 
41-en vettek részt a takarításban, zömében vízilabdások, akik a Malom-tó-
ban edzenek és játszanak. Főként sörösdobozokat kellett most kihalászniuk 
a vízből, 11-re végeztek is a feladattal. 

Csécsyné dr Drótos Edina alpolgármester a Csonkáson vezette a szemétsze-
dő brigádot, és szintén pozitív változásról számolt be a településrész tisztasá-
gát illetően. Itt 20-22 helyi lakossal vágtak neki a munkának a kőolajvezeték 
védterületén, illetve a játszótér és a bolt környékén. Míg a játszótér környé-
két rendben találták, a kőolajvezetéknél már érdekes, új keletű problémát 
tapasztaltak. A környező házakból ugyanis láthatóan ide, az erdő szélére 
hordják ki a kertekből a nagyobb nyesedékeket, vastagabb faágakat, ame-
lyek nem férnek be a zöldhulladékos szemetes zsákokba. Az alpolgármester 
asszony kifejezetten kéri a kőolajvezetékhez közeli utcákban lakókat, hogy 
ne tegyék ezt: nem ez a megoldás! A játszótér környéke viszont a korábbi 
éveknél jobb állapotban volt a szemétszedéskor, köszönhetően a szelektív 
hulladéksziget megszüntetésének, amiből általában kicsordult a szemét, sőt, 
sokan még a kidobásra szánt bútorokat is oda tették le. Mióta nincs ott a 
szemétgyűjtő, tisztább a környék – úgy látszik, a szelektív hulladékgyűjtők 
használatát még gyakorolni kell az embereknek…

Mayer László a Csokonai utca környékét megtisztító helyi lakosok csapatát 
vezette. Mint elmondta, 22-en kezdték a munkát, de a csoport egyik része 
később átment segíteni a Reveteket takarítókhoz, így 10-en végezték el a fel-
adatot. Az Attila utcai játszóteret rendezettnek és tisztának találták, az innét 
a Sparhoz vezető út erdős részein viszont jó sok szeméttel találkoztak. 8-10 
zsákot töltöttek meg az itt összegyűjtött hulladékkal, és a bolt melletti kis 
vízgyűjtő árokban még kirívó szemetet is találtak: számítógép, székek, cd-
lemezek, és jellemzően rengeteg sörösüveg és pálinkásüveg volt kidobva.

Hiába, amíg nem fogadja el mindenki, hogy nemcsak a saját portáját illik 
rendben és tisztán tartania, hanem a tágabb környezetét is, és az otthon már 
kidobásra ítélt holmit szemrebbenés nélkül kirakja az erdőbe vagy az árok-
partra, addig mindig lesz dolguk a környezetvédő önkénteseknek. Sajnos. 

ÉRDEKESSÉGEK A FÖLD NAPJA APROPÓJÁN



7

Kultúra

29-éig látható a „Nyitott szemmel Ázsiában, 
Buddha útján szabadon” kiállítás

3-án (csütörtök) 18. GOMBAISMERETI TAN-
FOLYAM (5. előadás) vezeti Kis Szidónia

10-én  (csütörtök) ESZAK 60+ Anyák napi ün-
nepsége

10-én (csütörtök) 18.00 A túlélés és természeti 
életmód – előadássorozat – 3. rész 
Víz szerzési módok  Előadó: Boldizsár József 

11-én  14.00-18.00  VÉRADÁS

12-én (szombat) 11.00-19.00 III. Erdő-Kert 
Fesztivál a Szent István parkban (részletesen pla-
kátokon és a honlapokon ) - (főszervező: a Kertes 
Erdőkertesért Munkacsoport)

13-án (vasárnap) „Családi nap a természetben”
Túra a Budai-hegyekben – bővebb tájékoztató a 
honlapon és plakátokon.

17-én (csütörtök) 18.00 GOMBAISMERETI 
TANFOLYAM (3. előadás) vezeti Kis Szidónia 

24-én (csütörtök) 18.00 A túlélés és természeti 
életmód – előadássorozat – 4. rész 
Élelem szerzési módok,  Előadó: Boldizsár József

25-én 16.00 A Kertesi Gitársuli növendékhang-
versenye

25-én 18.00 (péntek) A Buddhizmusról szóló 
előadássorozat folytatása, 3. rész – Előadó: Ella 
Zsófia hitoktató.  A részvétel díjtalan!

26-án (szombat) 14.00  ULTI-KLUB

27-én (vasárnap) 17.00 NOSZTALGIA KLUB

31-én (csütörtök) 18.00 GOMBAISMERETI 
TANFOLYAM (4. előadás) vezeti Kis Szidónia

Júniusi előzetes:

2-án 17.00 „AZ ÉN ERDŐKERTESEM” pályá-
zatra beadott munkák kiállításának megnyitója

2-án 19.00  Hajdu You Do? Zenés, humoros ön-
álló est, az élet értelméről Hajdú Steve-vel
Belépődíj: 1.600.-Ft és 1.200.-Ft, mely elővétel-
ben már kapható!

FELHÍVÁS!

Kedves Anyukák, Apukák!
SZÜLŐKLUB indul a Faluházban
- Ha gyermeke fejlődése eltér az átlagostól, ha  
 sajátos nevelési igényű, ha tanulási nehézség- 
 gel küzd,
- ha szeretne más szülőkkel tapasztalatot cserélni, 
  beszélgetni, 
- ha szeretne segítséget kapni a felmerülői problé- 
 mák megoldásához, akkor itt a helye!
A terveink közt szerepel: szakemberek meghívá-
sa, ötletek az otthoni fejlesztéshez, fejlesztések 
megszervezése helyben, családi játékos progra-
mok szervezése, stb.
A végleges programot együtt tudjuk kialakí-
tani, az Önök igényei alapján, jöjjenek, hogy 
tudjunk együtt gondolkodni a témában! 
(Akár az elnevezés is változhat, az Önök javasla-
tai alapján.)

***

Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub 
létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mind-
azon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatott-
ságot éreznek a település múltjának kutatásá-
ra, az itt kezdetekben megtelepedett családok 
életének, sorsának felderítésére.

Megfelelő számú jelentkező esetén újból indítjuk 
a bőrmíves, a kosárfonó és a nemezelős tanfo-
lyamot, továbbá a patchwork (foltvarró) klubot. 
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

*** 
A Kistérség Magazin főszerkesztőjének kérésé-
re közöljük: 
a lap márciustól Erdőkertesen a Faluházban 
kapható. Ára 180 Ft/db!

***
„A túlélés és természeti életmód” címmel el-
adássorozat kezdődik áprilisban. Minden máso-
dik csütörtök este Boldizsár József avatja be az 
érdeklődőket 11 estén át a programban megjelölt 
témák rejtelmeibe.
Az elméleti tudást kirándulások alkalmával a gya-
korlatban is bemutatja. A részvétel díjtalan.

***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam indult a 
Faluházban március 1-jén. A tanfolyam két fél-
éves. Tavasszal  és ősszel 6-6 elméleti foglalkozás 
és 6-6 terepgyakorlat lesz. Az előadások minden 
második csütörtökön 18-20 óra között lesznek, a 
kirándulások pedig hétvégén a délelőtti órákban, 
kb. 2-3 órás elfoglaltságot jelentenek.
Kb. 110 gombafaj megismerésére nyílik lehető-
ség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabályaival, 
élettannal, a gombák felépítésével, határozó bé-
lyegeivel, a gombamérgezésekkel, a felhasználási 
és tartósítási módokkal, valamint a gyógyhatású 
gombákkal is.
A tanfolyamra még be lehet csatlakozni.
További információk, jelentkezés: 30-293-0359 
szidoniakis@gmail.com

***
A BioPont klub 2014. májusától havi-másfél havi 
rendszerességgel klubnapot tart a Faluházban, 
amelyen a témákat a tagok igényei szerint vá-
lasztjuk. A fő irányvonal továbbra is a környezet-
tudatos, vegyszermentes életmód kialakításához 
nyújtott segítség. Az előadásokhoz kapcsolódóan 
az egymástól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. 
A „benti” foglalkozások mellett célzott termé-
szetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövény-
ismereti és gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban is 
megtanuljuk a gyógynövények feldolgozását.  A 
részvétel díjtalan!

     Pallag Katalin

Átvonult a sereg

A sokéves hagyományok szerint április 7-én 
ismét átvonultak a szabadságharc huszárjai 
és honvédei Veresegyházon – természetesen 
a Tavaszi Emlékhadjárat rendezvénysoroza-
tának keretében. Az Emlékhadjárat évről évre 
végiglátogatja az 1848-49-es szabadságharc 
emlékhelyeit, és felidézi a legnagyobb csatákat 
és győzelmeket.
A hagyományőrzőkből verbuvált sereg – mely-
nek a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző 
Egyesület is tagja – a Petőfi téren állt meg egy 
időre, ahol Babucs Zoltán hadtörténész ünnepi 
beszédét hallgatták meg, és megnézték a Ve-
resegyházi Hagyományőrző Népi Együttes to-
borzótáncát, míg az indulókat a Veresegyházi 
Fúvószenekar szolgáltatta. 

A veresegyházi Váci Mihály  
Művelődési Ház májusi programjai  
 
     
Május 5. (szombat) 19.00  

A LOGO Színtársulat bemutatja:
Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté
c. komédiáját     
 Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 

Május 12. 17.00-23.00     
Remény táncest 
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innováci-
ós Centrum     
 
Május 19-20.      
Múzeumi busz-túra 
Esterházy túra 
Jelentkezés: Szabadidős és Gazdasági Innová-
ciós Centrum „A” recepció 

Május 26. (szombat) 17.00    
Veresegyház Város Fúvószenekarának
koncertje 
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 
      
Május 27. 10.00-23.00    
MOZINAP 
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház 
Mese filmek, felnőtteknek szóló premier 
filmek 
Vetítési időpontok: 10.00, 12.00 14.30, 16.00 
19.00 21.00;  
(plakátokon, facebook oldalakon lesz látható a 
filmek címe) 
 
Május 27. 19.00      
Hősök Napja 
Helyszín: az I. – II. Világháborús 
Emlékművek  és a Szentélek tér 

AZ ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR MÁJUSI PROGRAMJAI A hónap híre
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Adatok a vasút szerepéről az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban
A hazai vasúti vonalaknak nagy szerepük volt a 
pesti március 15-i események vidéki fogadtatásá-
ban. Például az akkor már két éve vasútvonallal 
rendelkező Vácról többen vonatoztak Pestre ezen 
a napon is, és így szemtanúi lehetek a forradalmi 
eseményeknek. Ezek a szemtanúk – köztük Kor-
pás Pál – még aznap délután, az ötórás vonattal 
visszaérkeztek Vácra, magukkal hozva a 12 pont 
és a Nemzeti dal egy példányát. Másnap, 16-án a 
polgárok az utcákon és a tereken várták a vona-
tok érkezését, hogy újabb híreket halljanak a nagy 
esemény rohamos fejlődéséről. Hasonló volt a 
helyzet a két fővonal melletti többi településen is.
Az 1848 szeptemberétől életbe lépett és a forra-
dalmi és szabadságharcos események alatt érvé-
nyes Magyar Középponti Vasút menetrendje a 
Pest-Vác és a Pest-Szolnok fővonalakra a követ-
kezőként alakult. Pestről Vácra reggel 7 órakor, 

és délután 3 óra 30 perckor, Vácról Pestre pedig 
reggel 8 óra 30 perckor és délután 5 óra 45 perc-
kor indult személyvonat. Pestről Szolnokra sze-
mélyvonat reggel 6 órakor, tehervonat délben 11 
órakor, és délután 1ra 30 perckor ismét személy-
vonat, Szolnokról Pestre pedig tehervonat reggel 
4 óra 15 perckor, személyvonat 6 óra 45 perckor 
és délután 1 óra 45 perckor indult. A nap többi 
részében a hadi és kormányzati célokra indított 
szerelvények közlekedtek a két fővonalon.

A vasutat használta fel Kossuth Lajos, a Hon-
védelmi Bizottmány tagja is az 1848. szeptem-
ber 25-26-i alföldi toborzó körútja során. Az 
útirány Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét, majd 
Abony-Szolnok megválasztása nem volt vélet-
len… Kossuth szeptember 24-én még részt vett 
a képviselőházi ülésen, majd délután vasúton 

elindult Ceglédre. A kíséretében volt többek kö-
zött Rákóczy János, Egressy Gábor, Vörös Antal, 
Csernátony Lajos, Lo Presti Árpád báró, és Jókai 
Mór, aki Kossuth toborzóútjainak krónikása lett.
Jókai szavai szerint ezeken az utakon Kossuth 
puszta megjelenése, néhány gyújtószava csodákat 
művelt. 

Amikor Pest és Buda osztrák megszállásának ve-
szélye 1849 januárjában komolyra fordult, a ma-
gyar forradalmi kormány Pestről Debrecenbe, az 
új székhelyre való telepítését Szolnokig vasúton 
bonyolították le. A szabadságharc politikai és ka-
tonai vezérkarának továbbköltöztetését a nagykun 
települések 3000 fogattal segítették.

A Baranyai János Vasútbarát 
és Modellező Klub gyűjtéséből

Az esemény Tonk Emil, a Magyar Marketing 
Szövetség alapítója és alelnöke, címzetes egye-
temi docens bevezetőjével kezdődött, aki hang-
súlyozta, hogy a hazai fogyasztók szokásai mára 
örvendetesen megváltoztak. Már nem az olcsót és 
az egyszerűt, hanem a jó minőséget és az újdonsá-
got keresik inkább a vásárlók. Örömmel üdvözöl-
te a hazai piacon a My Liberika ízesített espresso 
kávécsaládot, ami a jelenleg kapható számtalan 
kávéféleséghez képest igazi újdonság.

A terméket ezután maga az ötletgazda, Vincze 
Annamária mutatta be a megjelenteknek:
- Nagy örömömre szolgál, hogy egy-két éve Ma-
gyarországon is kialakulóban van a kávékultúra, 
és már nem az olcsó, hanem a jó kávét keresik az 
ínyencek, akik egyre többen vannak – folytatta. 
- Az ízesített, színes kávé vidámságot és ezáltal 
optimizmust hoz az életünkbe. A legfontosabb 
szempont a kávécsalád megalkotásakor az volt, 
hogy akár a legegyszerűbb kotyogóval is lefőzhe-
tő legyen, és mindenki el tudja készíteni. -
A gyártásról szólva elmondta, hogy mivel a pör-
kölésen és a daráláson kívül teljes egészében 
kézműves módszerekkel készül a My Liberika, 
a mennyiség limitált.  Egyelőre 9 ízben készül 
a kávé, de majd a piac eldönti, hogy melyik ízre 
lesz szükség. - Teljesen nyitottak vagyunk az új-

donságokra, és csak és kimondottan a fogyasztók 
véleménye számít. – tette hozzá.  - A kávéaromák 
kiválasztásánál az a legfontosabb szempont, hogy 
egészséges összetevőkből készüljenek. Én sze-
mély szerint is híve vagyok az egészséges táplál-
kozásnak, ezért még vannak újdonságaink ezen a 
téren is. A levendulás és a jázminos-zöldteás kávé 
például nem tartalmaz aromát, csak természetes 
növényeket. -

Figyelmeztetett arra is, hogy a My Liberika 
egyedi ízvilága akkor érvényesül igazán, ha meg-
felelően készítik el: 
- A csomagoláson is olvasható, hogy a legjobb 
ízhatás cukorral vagy édesítővel és tejjel érhető 
el. Ha valaki meg szeretné lepni a kedvesét vagy 
a barátait egy finom kávéval, akkor lehetőség sze-
rint érdemes habosított tejjel készíteni, mert úgy 
sokkal selymesebb. Nem érdemes kihagyni eze-
ket az ízeket: a régi idők kávéját idézi a rumos, 
az örök klasszikus a csokoládés, a vaníliás. Nél-
külözhetetlen íz a karamell és a mogyoró, és van 
fiatalos, lendületes pisztácia és banán, illetve kü-
lönlegesek, mint a levendula és a jázmin-zöldtea 
ízesítésű. Lesznek új ízek is, ezeket a Facebookon 
fogjuk szavazásra bocsátani, ezért is érdemes kö-
vetni majd a My Liberika oldalát. -
Annamáriától azt is megtudták az érdeklődők, 
hogy az ízesített kávét az Auchan áruházlánc, a 
Herba Ház üzletei és a Prémium Csokoládé és 
Delikátesz bolthálózat árusítja majd, illetve né-
hány webáruházban lehet megrendelni, a termék 
magas minőségéhez képest átlagos áron. Még eb-
ben az évben saját kávézók nyitását is tervezi.
A sajtóeseményen részt vevő sztárvendégeket 
anekdotázásra csábította a finom, ízesített kávé, 
amit a háttérben szakértő baristák készítettek el a 
vendégeknek. Zalatnay Sarolta elmesélte, hogy 
régi barátnőivel még mindig rendszeresen talál-
koznak egy kis csevegésre, kávézásra, és hozzá-
tette, hogy szívesen kipróbálják majd a különféle 
ízeket.

Erdei Zsolt Madár, profi ökölvívó világbajno-
kunk, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, 
kifejtette, hogy egy élsportoló is nyugodtan ká-
vézhat, sőt, kell is, hogy a koffein felpezsdítse a 
fárasztó edzések után.

Laisz András, Guinness-rekorder mixer máris 
nagy fantáziát lát a My Liberika termékcsalád-
ban, olyannyira, hogy egy rögtönzött kávékoktél 
receptet is összedobott. Varga Viktor beismerte, 
hogy számára a vad bulizások időszaka már véget 
ért, de a fellépései gyakran nyúlnak az éjszakába, 
és másnap reggel bizony jólesik egy csésze finom 
kávé. Ahogy fogalmazott, a kávé nála a főétkezés 
kategóriába tartozik, így az ízesített kávécsalád 
megjelenése lényegében bővíti számára az étlapot!

Kinek ajánlják elsősorban? Nos, bárkinek, aki 
szereti a kávét, és akinek fontos a különleges mi-
nőség, vagy egyszerűen csak szívesen kipróbálja 
az újdonságokat. De azok is rajongói lehetnek, 
akik eddig nem kávéztak, mert a My Liberika 
más, mint az eddig megszokott kávémárkák. El-
sősorban a fiatalokat hódíthatja vissza a minőségi 
kávézás szép hagyományaihoz, de az újdonságok-
ra nyitott örökifjak is örömmel felfedezik majd.

Ízekben és színekben pompázó kávéújdonság  
került a hazai piacra
 
Alig egy évvel a fekete fagyi itthoni meghonosítása után ismét egyedülálló újdon-
sággal állt a magyarországi gasztrokultúra szakértői és a fogyasztók elé Vincze  
Annamária. A hazai fejlesztésű és gyártású termék - melynek ő maga az ötlet-
gazdája is - valóban világújdonságnak számít: a My Liberika minőségi kávéból 
készített, ízesített kávécsalád, amelyet készítői és forgalmazója április 20-án 
sajtótájékoztató keretében mutattak be a közönségnek.

A nap képe

Együtt. Erdei Zsolt, Vincze Annamária, 
Zalatnay Sarolta,Varga Viktor, Laisz András

Laisz András a bárpultnál
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ÉPÍTS MOTIVÁLT, LENDÜLETES CSAPATOT!

A munkatársak megtartása kulcsfontosságú az üzleti világban, hiszen a vállalatok hosszú távú sikere a kitartó és elkötelezett munkától függ.  
A vezetők számára kiemelten fontos a tervezhetőség, a folyamatos fejlődés – fókuszban a munkatársak motiváltságának megőrzésével. Íme, 3 tipp 
Chris Byerstől, az Entrepreneur.com vendégszerzőjétől, hogyan építs erős csapatot magad körül!

 

Pénzügyekkel kapcsolatos sorozatom első részében a változókamatozású hi-
telek veszélyeire hívtam fel a figyelmet. Pénzügyeinket biztonságban tudni 
az első lépés a vagyonosodás felé. Bármibe is kezdünk, a kockázatot ne fel-
vállaljuk, hanem kezeljük! Biztosításaink legyenek rendszeresen ellenőriz-
ve, „frissen tartva”, értékeink legyen valós értéken biztosítva! 
Második cikkem egy kicsit talán provokatív, de inkább figyelemkeltő cím-
mel kezd. 
Ha már kezeltük a kockázatainkat, kezdjük hiteleinket (ha vannak) erőltetett 
ütemben visszafizetni. Ingatlancélú hitelek kifizetéséhez vegyük igénybe az 
állami támogatásokat és adójóváírásokat, vállalkozók az adható 5 milliós 
Cafeteria keretet!
A visszatörlesztést a legmagasabb kamatú hitellel kezdjük, ilyen lehet a hi-
telkártya, a vásárlói hitel, a szabad felhasználású hitel. Miután visszafizettük 
minden olyan tartozásunkat, hitelünket, ami nem hozza a pénzt, hanem viszi, 
és kezdjük el a tőkefelépítést! Ha lassan is megy, ne adjuk fel!

A sikerhez három dolog elengedhetetlen; az idő és a pénz (tőke = pénz x idő), 
és a gondolkodásmód. Ezekből a legfontosabb és egyben a siker nélkülözhe-
tetlen kelléke a gondolkodásmód, hogy fejben fogadjuk el megkérdőjelez-
hetetlen tényként, hogy sok pénzünk lesz, éppen annyi, amennyi elég. Amíg 
ezt nem tesszük meg, minden igyekezetünk teljesen hiábavaló! Viszont, ha 
megtettük csak követnünk kell a sok könyvben már megadott receptet. 
Első 5-10 év az intenzív megtakarítás időszaka, majd „tőkésítünk”, és új-
raindítjuk a ciklust a megtakarítással. Ha már az elhatározás megvan, nem 
lesznek ijesztőek a havi megtakarítás oszlopba írt számok!  A tőkefelépítés 
hogyanjára nézzünk egy konkrét utat és egy példaszámítást; 
A mostani alacsony kamatok mellett a 30%-os állami támogatásnak köszön-
hetően kiemelkedő hozamúak az állampapírokba fektető lakástakarék-pénz-
tárak. Itt megtakarításaink és kamataink az Országos Betétbiztosítási Alap 
(OBA) által védettek, ezért ehhez a példához ezt választottam. A négy lakás-
takarékból kiválasztottam az általam legjobbnak tartottat, és annak számaival 
számoltam. (Magyarországon jelenleg négy lakástakarék-pénztár működik: 
Aegon, Erste, Fundamenta, OTP. Ezeket „szakírók” sokszor összehasonlít-
ják különböző szempontok alapján és kihozzák ezt – vagy azt győztesnek. 
Ezt persze a pénztárak is tudják és pont a szakírók által vizsgált pontok alap-
ján igyekeznek vonzó csomagokat alkotni. Valódi összemérés csak minden 
tulajdonság ismerete alapján lenne korrekt („apróbetűs részek”), de ez rend-
re elmarad. Én azt gondolom, nincs legjobb. Mindenkinek más a terve, olyan 
van, ami éppen legjobban alkalmas ahhoz az egyedi tervhez.)
Egy példa család havi rendszeres lakástakarék megtakarítása „nulláról” 
kezdve

havi 20.000.- Ft havi 60.000.- Ft havi 100.000.- Ft
5 év múlva: 1.564.020. Ft 4.962.060.- Ft 7.821.000.- Ft
6 év múlva: 1.877.763- Ft 5.633.289.- Ft 9.388.815.- Ft
8 év múlva: 2.506.190.- Ft 7.518.570.- Ft 12.530.950.- Ft
10 év múlva: 3.135.875.- Ft 9.407.625.- Ft 15.679.375.- Ft

   
   

Fontos tudni, hogy a lakástakarék, mint megtakarítási forma csak annak 
való, aki jónak tartja az ingatlant, mint befektetést, mert a lakástakarék meg-
takarítások csak ingatlancélra fordíthatóak! Az ingatlancél viszont rendkívül 
tágan értelmezett lehet. Egy személy csak egy szerződés kedvezményezettje 
lehet, így juthat a 30% állami támogatáshoz, de közeli hozzátartozók egy-
más megtakarításait felhasználhatják (szülő, /nevelőszülő/, nagyszülő, déd-
szülő, házastárs, testvér, gyermek, /fogadott gyermek/, unoka, dédunoka).  
Ha tőkefelépítés a célunk, a táblázat jobb oldala lesz érdekes számunkra. 
Ott találunk olyan összegeket, amivel egy ingatlan már részben-egészben 
megvásárolható. Egyetemi városban egy kiadható lakás, jó helyen fekvő te-
lek, bármi, amiben a vagyon biztonságosan megtartható. Ha a megtakarítási 
időszak végén a kamatok még mindig ilyen alacsonyak, akár egy okosan 
megválasztott hitellel is érdemes kalkulálni. Nyolcéves ciklusokkal számol-
va 40 év alatt ez a folyamat ötször megismételhető… Nyolcadik évtől egy 
ingatlanban van a vagyon és esetleg hoz valamit, a 14-16. évben már az 
újabb megtakarítási időszakunk végén az eddigi vagyonunk összevonásával 
találhatunk egy nagyon komoly befektetési ingatlant, ami szépen besegít a 
további tőkeépítésbe.  40-45 évre ezt kivetítve szabad szemmel is jól látható 
vagyonra tehetünk szert. Természetesen nem lehet megmondani, mi lesz 40 
év múlva vagy akár 5-10 év múlva. Működik-e ez a modell még? Az viszont 
majdnem biztos, hogy akkor is meg lesz a lehetőség a megtakarításra és 
annak gyarapítására. A gondolkodásmód változása meg fogja találni a lehe-
tőségeket a változó körülmények között is. További nyereség, hogy egy így 
felhalmozott vagyon mellett kevésbé kell aggódni a nyugdíjas éveink anyagi 
biztonsága miatt, továbbá ez a vagyon továbbörökíthető. Szembeötlő, hogy 
nem kellett irreálisan nagy számokkal, a tőke évente való megduplázásával 
számolni és mégis szép summákat kapunk. 
Egy 15.679.375.- Ft-os ingatlan tíz év megtakarítással 12 millióból „ösz-
szerakható” (100.000.- Ft x 120 hónap) vagy 20-30 millió forintnyi hitel 
visszatörlesztésével is kifizethető. Melyik úton indulva éri el hamarabb a 
célt? Sokszor látom, hogy sokan nem tudnak húszezer forintot félretenni, de 
ha megtetszik valami, akár a havi negyven ezres törlesztést sem sokallják.
Tehát még egyszer, amire szükség lesz: az idő, a pénz, és a gondolkodásmód, 
ezek közül legfontosabb a gondolkodásmód, minden fejben dől el. Az adó 
visszatérítésekkel (hiteltörlesztésre, szülő, - babaprogramra, stb), az állami 
támogatások kihasználásával „gyorsítósávba” kerülhetünk, jelentős előnyre 
szert téve!
Aki most azt gondolja tíz - ötven év rengeteg idő, az kérdezzen meg erről 
egy hetvenévest, vagy gondoljon a nyugdíjcélú öngondoskodásra is. Vagy 
gondolkodjon generációkban. Akit részletesebben érdekelnek a befekteté-
sek, az „apróbetűs részek” és a pénz világa, egy díjmentes beszélgetés ke-
retében megalkotott személyre szabott nyugdíjcélú öngondoskodás, tőkefel-
építés, az alábbi elérhetőségeken veheti fel velem a kapcsolatot:

Tóth László
Közgazdász, tanácsadó

+36302744536
kamatmentes@gmail.com

(X)

 PÉNZÜGYEKRŐL ÉRTHETŐEN
Hogyan teremtsek pénzügyi biztonságot  

családomnak és magamnak?

Gazdaság

1. Kelts jó benyomást! A kezdeti tapasztalatok 
meghatározóak. Hozz létre egy olyan „welcome” 
programot, amely segít megismertetni a vállalatot 
az új kollégákkal, elősegítve a hatékony és gyors 
beilleszkedést, például egy mini tréning keretén 
belül. Az első benyomás tartós benyomást kelt!
 
2. Tartsd szem előtt a munkavállalói elkötele-
zettséget! Munkatársaid hatékony, hosszú távú 

együttműködése szempontjából rendkívül fontos 
a jó kapcsolat kialakítása. Azok, akik úgy érzik, 
hogy alulértékelik őket, félő, hogy előbb-utóbb 
más hajóra szállnak. Éppen ezért egy sikeres vál-
lalat elengedhetetlen részét kell képezze a szerve-
zeti kultúra. A kultúra a vállalat, az elkötelezett-
ség sikerességének motorja!

3. Biztosíts fejlődési lehetőséget! A hosszú távú 

együttműködés érdekében új tervek, állandó nö-
vekedés és fejlődés lehetőségét kell, hogy bizto-
sítsd munkatársaid számára. 
A növekedés és az előrehaladás megteremtése 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy lendületes, ta-
pasztalt vezetőket képezzen ki a cég házon belül, 
kialakítva az új szerepköröket. A továbblépés le-
hetősége, a szakmai és személyes fejlődés moti-
válttá, ambiciózussá tesz!
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Minden szombaton szállítunk!

ML  PB NET KFT
Lakossági Pb gáz házhoz 

rendelésre VERESEGYHÁZON

Rendelésfelvétel: 
06-20-382-3268

E-mail:
rendelés@gázszállítás.hu

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

• veszélyes fák bontása
• fakivágás
• gallyazás
• bozótirtás
• fűkaszálás

Tel.: 06 20 284 4051
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZAT 
magánrendelés

Rendelési idő: Kedd 16:00-18:00

István Király Gyógyszertár 
Veresegyház, Könyves Kálmán u. 5.

DR. GÉCZI MÁRIA
SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Bejelentkezés: 06 20 5421183, 
hétköznap 16:00-19:00

JÓ MASSZÁZS
Nyak-Váll-Hát- Derék

fájdalmak kezelése, Stresszoldás

Horváth Balázs
Okleveles Masszőr Gödöllő

06-20-54-54-544
Látogasson el honlapomra!
www.godollomasszazs.hu

ÁLLÁS

CNC gépkezelők jelentkezését várjuk hosszú távon 
kiszámítható nagyvállalathoz, jól fi zető budapesti mun-
kahelyre. Feltétel a szakképesítés mellett min. 2-3 éves 
gyakorlat! Érd.: 30 468 6686, 30 464 1610.

A Szadai Kályhacsempegyár kemencerakó és mázazó 
munkatársakat keres. Ezek könnyű, illetve közepesen 
nehéz fi zikai munkakörök nők és férfi ak számára. Szak-
mai végzettség és gyakorlat előny, de nem feltétel. Alkal-
mas jelentkezőket betanítunk.
Olyan munkatársak jelentkezését várjuk, akiknek a mun-
ka nem szükséges rossz, hanem kihívás és sikerélmény. 
Munkaidő hétfőtől péntekig 0,7-15,30. Utazási költségté-
rítést, betanulás után jó keresetet, szakmai fejlődés le-
hetőségét és hosszú távú, biztos munkahelyet kínálunk. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az allas@
koltocsempe.hu e-mail címen. Az önéletrajzok leadhatók 
a 2111 Szada, Corvin u. 24. szám alatti üzemben is. Sze-
mélyesen csak előzetesen egyeztetett időpontban várjuk 
a jelentkezőket. 
Bővebb információ: Költő András 06 20 9523 928 
www.koltocsempe.hu

A Kistérség Magazin megbízható, lelkiismeretes 
terjesztőt keres, kifejezetten a Hegyek térségébe, 
kiemelt díjazással. Érd.: 30 468 6686, 30 464 1610.

APRÓHIRDETÉS

 
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona állást hirdet

           
GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. Kormányrendelet a Szociális valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók. 
                        
A munkakör betöltésének feltételei:
 • felsőfokú pénzügyi, számviteli végzettség, vagy  
 • középfokú pénzügyi, számviteli végzettség, vagy
 • mérlegképes könyvelői végzettség. 
 • felhasználói szintű MS Offi ce (irodai alkalmazások), 
Előnyt jelent:
 Költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.

Az állás azonnal betölthető.
Az állás betöltésével kapcsolatosan további információt az intézmény vezetője nyújt, a 06-28-386-
200, 06-20-428-55-07 -as telefonszámon.
Jelentkezéséhez kérjük csatolja az alábbiakat: 
Szakmai önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló oklevél fénymásolata, erkölcsi bizo-
nyítvány. 
 

A Safer Internet Program 
pályázati felhívása

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi 
konzorciuma a 2018-as Városligeti Gyermeknap 
alkalmából rajzpályázatot hirdet hazai általános 
és középiskolások számára biztonságos internete-
zés témában.

Határidő:
Beküldési határidő: 2018. május 16. éjfél

Nyeremények
A beérkezett munkákat szakmai zsűri bírálja el. 
A kategóriák győztesei értékes nyereményekkel 
gazdagodnak, valamint meghívjuk őket a Város-
ligeti Gyermeknapra 2018. május 26-27-én, a bu-
dapesti Városligetbe.

A rajzpályázatra készített képeket a 
sip@gyermekmento.hu címre várjuk.

Eredményhirdetés: 2018. május 21. (A nyertese-
ket külön értesíteni fogjuk!)

Díjátadás: Budapest, 2018. május 27., vasárnap, 
a  Városligeti Gyermeknap második napján
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Legyen tagja Magyarország 
egyik vezető építőipari cégének, 
vegye ki részét a sikerből!
Az alábbi munkakörökbe várjuk Önt  
gyárunk csapatába:

 gépkezelő és targoncás  
 lakatos  villanyszerelő

Ha: van szakirányú végzettsége, van hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalata, vállalja a 
több műszakos munkarendet, akkor jelentkezzen 
a 2017-es esztendőben sikeresen újraindított 
őrbottyáni téglagyárunkba!

Plusz juttatások: mozgóbér, műszakpótlék, 
munkába járási támogatás, havi bruttó 35 000 Ft 
cafeteria, 13. havi bér.

Ideje, hogy jelentkezzen hozzánk!

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk: 

E-mail: orbottyan@wienerberger.hu

Tel.: +36 30 460 2093

www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

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!

Csatlakozzon a Facebookon is a 

g



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

DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM
          VERESEGYHÁZI IRODA
Profi és gyakorlott

ingatlanreferenseket várunk,
kezd ket térítésmentesen 

betanítunk. 
Jelentkezés önéletrajzzal, 

előzetes telefonos egyeztetés alapján
14-16 óra között. 

Elérhetőségek:   +36 20 9446205,  
+36 1 748807            

o”

Budapesttől 40 km távolságra (40 
perc), IKLAD község központi helyén 
kínálunk megvételre akár 3 lakásként 
is használható 

• újszerű állapotú, kívül-belül igé-
 nyes és korszerű, 2 szintes, erké-
 lyes CSALÁDI HÁZAT, 
• 2 különálló garázzsal, nyári kony-
 hával, melléképületekkel,  
• 2 pincével, fúrt kúttal a nagyon
 szép kertben, és további extrákkal 

Igen kedvező 31,5 mFt irányáron!

Érdeklődni: + 36 20 944 6205

NAGYCSALÁDOK, VÁLLALKOZÓK, 
BEFEKTETŐK, FIGYELEM!

VILLANYSZERELŐ
munkakörbe munkatársat keres, Gödöllő
és  vonzáskörzete munkavégzési hellyel.

Feltételek: Szakirányú szakmunkás végzettség,
B kategóriás jogosítvány.
Előny: C, E kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk: Cafeteria juttatás, Munkába járási 
költség-térítés, Hosszútávú stabil munkahely.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal az 
oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen lehet. 

A DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. Gödöllői Üzemvezetősége

DMRV 
ZRT.

DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM
SZERETNÉ ELADNI INGATLANÁT? KERESI ÚJ OTTHONÁT? 

VELÜNK BIZTOS A SIKER!
Garantáltan minden ingatlant  eladunk 

– bízza meg szakértô irodánkat!

Budapest XIV.ker. Iroda  1147  Budapest Telepes u. 110.  Tel.: 06 70 366 6019 
és 06 1 781 7992  borkatamas@ingatlandoktor.com 

Budapest XV.ker. Iroda 1153 Budapest Deák utca 6.  Tel.: 06 70 410 5100 
andreavarga@ingatlandoktor.com

Gödi Iroda  2131 Göd Kincsem Park, Pesti út 93/A  Tel.:  06 20 915 4588  
god@ingatlandoktor.com

Veresegyházi Iroda 2112 Veresegyház Páskom. u. 15 .
   Tel.: 06 20 944 6205 és 06  28 748 807 veresegyhaz@ingatlandoktor.com

Gyakorlott referenseket felveszünk – kezdôknek ingyenes oktatást biztosítunk!
www.ingatlandoktor.com   

Sminktetoválás 
Esküvői, alkalmi smink készítés 

Gyógymasszázs (talp, arc, dekoltázs, test) 
Férfi/ női gyantázás 
Kozmetikai kezelések 

Tini arckezelés 
Cellulit masszázs, testtekercselés 

Szempillaépítés 
Egyedülálló luxus kezelés Octoline kozmetikai géppel

Gödöllő, Petőfi tér 11. A/7 (Kristóf udvar) 

06/70 220-1007 
Bejelentkezés nélkül is várjuk szeretettel kedves vendégeinket! 

hétfőtől péntekig 9.00-19.00-ig, szombaton 9.00-15.00-ig 

Sminktetoválás 
Esküvői, alkalmi smink készítés 

Gyógymasszázs (talp, arc, dekoltázs, test) 
Férfi/ női gyantázás 
Kozmetikai kezelések 

Tini arckezelés 
Cellulit masszázs, testtekercselés 

Szempillaépítés 
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Gödöllő, Petőfi tér 11. A/7 (Kristóf udvar) 

06/70 220-1007 
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g

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

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi 

FOLYAMATOS AKCIÓK!


