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Talán az idei nyár utolsó igazi kánikulai fotóját készítettük augusztus 20 -án a veresi tóstrandon, amikor az ünnep alkalmából egész
nap ingyenes volt a belépés.
Ha lesz is még fürdőzésre csalogató időjárás,
annyi bizonyos, hogy az iskolaév elkezdődik
szeptemberben: mindannyian tapasztalni fogjuk majd, hogy az élet ritmusa megváltozik.
A kisgyerekes családok számára nagy kihívásokat tartogató hetek jönnek, főleg, ha a gyerek most kezdi az iskolát. Hogy segítségükre
legyünk, elsős tanító nénik tanácsait kértük.
(4-5. oldal)

A Kistérség Magazin márciustól megvásárolható Erdőkertesen, a Faluház és Könyvtárban. Ára: 180

Ft

Innen-onnan
Augusztus 20-i vidámságok
Augusztus 20. a legmagyarabb ünnepünk – legalábbis egy külföldi nehezen
értené meg, hogy ezen a napon egyszerre emlékezünk az államalapításra,
ünnepeljük az első királyunk, Szent
István neve napját, és szegjük meg az
új kenyeret, ami már az idén learatott
búzából készült. Összetett ünnep ez,

Az egyik állomásfőnök ezúttal is a polgármester úr volt

amiből ki-ki kiválaszthatja, ami igazán
fontos a számára. „Szent Istvánkor” –
fogalmazott nagyapám, ha augusztus
20-ra tervezett valamit, de a nyolcvanas
években még csak úgy hívtuk az iskolában, hogy „az új kenyér ünnepe”. Azt
azonban jól tudjuk, hogy ezen a napon
okunk van az örömre, és tulajdonképpen azt ünnepeljük, hogy itt vagyunk,
és élünk.

Estébe nyúló koncert a Szent István
parkban

Éjszakai túra indul

Örömünnepek zajlottak a Kistérség
minden településén, melyek közül az
erdőkertesi és a veresegyházi eseményeket idézzük most fel, néhány fotó
erejéig.

Az elmaradhatatlan tűzijáték Erdőkertes központjában

Új kenyér és ünneplők Erdőkertesen

Kistérségi oldal

UTAK KÉT KERÉKRE
A „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” címmel jelent meg pályázat a Pest megyei
önkormányzatok részére. Az államilag finanszírozott programban négy milliárd forint keretösszeg
áll rendelkezésre megyeszerte új kerékpárutak létesítésére és a meglévők felújítására.
A program célja, hogy a Pest megyei települési
önkormányzatok területén a lakás és a munkahely vagy az iskola közötti biztonságos kerékpáros közlekedést kialakítsa, támogassa a sok
helyen már használatban lévő kerékpárutak felújítását, illetve, hogy elősegítse a települések
„kerékpárosbarát” fejlesztéseit. A kerékpárúthálózat tovább építése révén a megye kerékpáros közlekedési infrastruktúrája tovább bővül,
és a különböző kerékpárút-hálózatokhoz való
csatlakozás is létrejön. Ezekkel a projektekkel
a Kormány ösztönözni kívánja a környezetbarát
kerékpározás elterjedését, és hogy minél többen
használják a kerékpárt a munkahelyük és az iskola megközelítésére, így is csökkentve az adott
településen a gépjármű-közlekedést.
A pályázat keretében legalább 20 és legfeljebb
200 millió forint értékben van lehetőség kerékpár-

utak kiépítésére, vagy már meglévő kerékpárutak
korszerűsítésére, felújítására a főutak belterületi
szakaszai mellett.
A fejlesztéssel érintett kerékpárutak lehetnek a településközpont és lakott területen kívül elérhető
településrész között, lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete
között, illetve a települések belső, helyi közútjai
mentén vagy külterületi szakaszon két település
között, amennyiben a fejlesztéssel az érintett települések között folyamatosan használható kerékpárút jön létre.
Emellett lehetőség nyílik nem önálló nyomvonalon vezetett, hanem a meglévő útpályán felfestéssel kijelölt kerékpáros nyom kialakítására,
korszerűsítésére; forgalomcsillapító, a közlekedésbiztonságot fokozó megoldások megvalósítására, valamint biztonságos kerékpártárolók és
kerékpárparkolók építésére és közmű kiváltására,
zöldterület-építésre is.
A támogatási kérelmeket 2018. szeptember 24-től
lehet beadni a kormány Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási
programjának idei, ötödik pályázati felhívására.
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A hónap témája
DE NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA! – ISKOLAKEZDÉS NEM CSAK GYEREKEKNEK
Azt hallom a rádióban, így, augusztus második felében, hogy az első osztályosok tanszercsomagja idén ötven ezer forintba is kerülhet! Úgy, hogy közben a tankönyvért már nem is kell fizetniük a szülőknek. A statisztikát készítők az ismert
üzletláncokban kapható papír-írószerek árait vették alapul, és nyilván úgy okoskodtak, hogy egy első osztályosnak még
mindenre szüksége van. De vajon tényleg kell-e, ami az előre összerakott csomagokban rejtőzik? Használnak még a mai
elsősök postairónt, színes korongokat, és más, nehezen azonosítható dolgokat, amik már 25 évvel ezelőtt sem kellettek,
amikor még a szülők vették hátukra az egyre nehezedő iskolatáskát? Muszáj menő, márkás cuccokat venni már a legkisebbeknek is? És ami a legfontosabb: az anyagi dolgokon kívül mivel járulhatnak még hozzá a szülők, hogy csemetéik
jól indítsák iskolai pályafutásukat, és szívesen tanuljanak?
A beiskolázás kapcsán felmerülő ezernyi kérdés
megválaszolásáért egy vadonatúj iskola pedagógusaihoz fordultunk. Az első oktatási évét idén
szeptemberben kezdő veresegyházi Jövő Iskolája szakembereihez, akik az utolsó napok lázas
készülődése közben is szívesen álltak rendelkezésünkre. Mert a kis elsősöket már ők is nagyon
várják….
Hogyan készítsük fel az elsősöket az iskolakezdésre? – kérdeztem Arany Krisztinát, az intézmény pedagógiai vezetőjét.
- A hosszú szünidő után fontos, hogy „beállítsuk” a gyerek belső óráját az iskolakezdésre. Ne
kelljen hirtelen belecsöppennie a korán kelésbe,
hanem fokozatosan, legalább egy héttel korábban
már szoktassuk hozzá, hogy időben bújjon ágyba, és akkor keljen, amikor majd az iskolaévben
is ébrednie kell. A kicsiket, főleg az elsősöket úgy
is hozzászoktathatjuk az iskolához, hogy arrafelé
sétálunk vele, elpróbáljuk, milyen lesz majd reggelente a suliba járás. Közben beszélgessünk arról, mi fog történni az iskolában, és a szülő elmesélheti a saját kisiskolás emlékeit, beszélhet neki
a régi tanító nénijéről, a nagy kirándulásokról,
arról, hogyan talált új barátokat az iskolában, a lé-

bepakolni a táskát, keresgélni a tornafelszerelést,
és így tovább.
Iskolánkban az első egy hónapban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az óvodából iskolába lépés problémamentes legyen, és hogy a gyerekek
közösséggé kovácsolódjanak

iskoláról, testvérektől, szülőktől, nagyszülőktől,
és valljuk be, ezek a történetek, nem mindig győzik meg arról a hat- hét éves gyermeket, hogy az
iskola nagyszerű dolog.

- Fontos, hogy az iskolai előkészületekben is részt
vegyen a gyerek – fűzi hozzá Burger Rita, aki
első osztályosokat tanít majd. – Engedjék, hogy
maga válassza ki a táskát, tolltartót, írószereket.
Nálunk a tanszerek egy részét ajándékba kapják
a gyerekek, de jó, ha van olyan tolluk, füzetük,
radírjuk, amit szeretnek, és szívesen használnak.
A tanszerek listája egyébként iskolánként változhat, a legjobb, ha bevásárlás előtt megkérdezzük,
mire lesz ténylegesen szüksége a gyereknek. Ami
biztosan mindenhol kell: tornafelszerelés (bár
van olyan iskola, ami ezt is biztosítja), tisztasági
csomag, korszerű, megfelelő minőségű ceruzák,
és igen, olykor kérik a régi jó postairónt, ahogy a
színes korongok, pálcikák is hól alkalmazhatóak
a tanításban! Az iskolakezdéshez be kell még szerezni egy kényelmes íróasztalt, és át kell alakítani
úgy a gyerek szobáját, hogy lehetőleg természetes
fénynél tudjon tanulni, gyakorolni. –
Szülők az iskolában
A pedagógiai vezető szerint a gyerek zökkenőmentes beilleszkedése a szülők, tanítók és gyerekek közös munkájának eredménye.
A szülői munkaközösségben való részvétel sok
esetben népszerűtlen feladat, pedig sok előnye
van, ha az ember ilyen módon is részt vesz gyermeke iskolai életében. Rálátása és befolyása lesz
az iskolában zajló eseményekre, jobban megismeri az iskola működését, és tevőleges részt vállalhat
az osztályprogramok alakításában.

A kistesó is segíthet csinosítani az iskolát

nyeg, hogy inkább a pozitív élmények kerüljenek
elő. Az egyéni játékok és a mobiltelefon helyett
érdemes otthon is olyan játékokat mutatni a gyerekeknek, amelyek a közösségformálást segítik.
A tanévkezdés a szülők napirendjét, életét is jelentősen átalakítja. Nekik kell elsősorban ügyelniük rá, hogy a reggelek nyugodtan induljanak,
kapkodás nélkül, időben az iskolába érjenek, és
ehhez persze az kell, hogy előző este minden szépen össze legyen készítve. Sok családban okoz
feleslegesen feszültséget, hogy reggel sietve kell
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A leírás szerint: „Szülői Szervezet megalapítása
és működtetése kizárólag a szülők döntésén múlik.” Ez is jelzi, hogy igazi szülői közösség csak
akkor jön létre, ha maguk a szülők fognak össze
azért, hogy elősegítsék a köznevelési törvénybe
foglalt jogaik és érdekeik érvényesítését. Természetesen a Szülői Szervezet része az iskolának,
attól nem különülhet el, nem önálló jogi személy,
létrehozásához és működtetéséhez alkalmazni
kell a köznevelési jogszabályok rendelkezéseit.
Nálunk a Szülői Munkaközösségbe egy osztály
két szülőt delegál, akik rendszeres kapcsolatban
vannak a tanítókkal és az intézményvezetőkkel.
Oviból az iskolapadba – ahogy a gyerek látja
Hefler Cecília szintén elsős tanító néni, és jól tudja, milyen hatalmas mérföldkő egy gyermek életében, amikor először átlépi az iskola küszöbét.
Tele van izgalommal, kérdésekkel, várakozással...
Nem tudja, mi várja, hiszen eddig csak hallott az

Lelkes apukák dolgoznak augusztus második
felében, hogy az iskolát még szebbé és kényelmesebbé tegyék tanévkezdésre. A szülők
és az iskola együttműködése elengedhetetlen
a jó oktatási munkában.

Benne ilyen kérdések motoszkálnak: Milyen lesz
a tanító néni? Fog szeretni? Odabújhatok hozzá?
Milyenek lesznek gyerekek? Mit fogok csinálni
egész nap? Vajon bevihetem a kedvenc plüssömet, párnámat? Sok a kérdés, és abban a pillanatban, amikor először belép az iskolába, nincs, aki
megválaszolja ezeket. Izgalom, valami új, amit
nem tud még megfogalmazni, nem tudja, hogy ez
jó vagy rossz….
- Valljuk be, még egy felnőtt embernek is gyomorremegést okoz, ha egy megszokott munkahelyről
tér át egy újra, és nem kevésbé mások a kérdések
és érzések, mint a fent leírtak. Ezért kell minden
szülőnek türelmesnek lennie, háttérbe szorítania
a saját érzéseit, és a gyerkőcére koncentrálnia,
nyugalmat erőltetve magára, hogy gyermeke is
megnyugodjon. – hangsúlyozza. - Nem vagyok
pszichológus, de anya és tanító igen. Sokszor
esünk abba a hibába, hogy mi szeretnénk megoldani gyermekeink problémáját, még ha azok pozitív, jó dolgok is. Hagyni kell, hogy gyermekünk
megélje ezeket az érzéseket, sem felerősíteni, sem
elnyomni nem érdemes.
A gyerekeknek különleges érzékük van ahhoz,
hogy megéljék és feloldják ezeket az érzelme-
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ket- van, aki könnyebben, nevetve, van, aki kön�nyeivel küszködve, vagy bömbölve. Igen, nem
könnyűek ezek a pillanatok, ezért kell a szülőnek
higgadtnak maradnia. Legyen ott, ha gyermeke
szomorú, próbálja megvigasztalni, nem érdemes
lerohanni a kérdésekkel, hogy ki bántott, mi tetszett vagy nem tetszett. A kicsik kibeszélik azokat
a dolgokat, amiknek örülnek vagy bántják őket.
Jellemző rájuk, hogy a jó dolgokról folyamatosan áradoznak, de érezhető, ha bántja őket valami. Elvonulnak, szótlanok, szokatlan kérdéseket
tesznek fel. Ezeket vegyék komolyan, próbálják
megválaszolni, még akkor is, ha banálisnak tűnnek ezek a válaszok és bátorítsák őket.
Ha egy gyermek folyamatosan pozitív energiákat,
biztatást kap, elhiszi magáról, hogy jó valamiben,
hogy neki is sikerülhet bármi, még akkor is, ha
többször kell nekifutnia a feladatnak. Viszont a
túlzott lelkesítés az ellenkezőjére is fordíthatja a
dolgokat. Ezért kell minden esetben igazat mondani gyermekünknek. Nehéz megtalálni az arany középutat, de pont ezért kaptuk ezt a szép szülői feladatot,
felelősséget, amikor eldöntöttük, hogy szülők leszünk.
– tanácsolja a szülőknek a tanító néni.
Az a fránya gyakorlás!
Gondoljuk csak át a napunkat egy kicsit! Felnőtt
fejjel, a saját életünket. Reggel felkelünk, felöltözünk, koncentrálunk az aznapi feladatainkra,
majd elmegyünk dolgozni. A munkahelyen helytállunk nyolc órán át. Majd a munkaidő elteltével
hazamegyünk, és még várnak az apai és anyai feladatok, a háztartás, az apró-cseprő otthoni ügyek.
És most nézzük meg, milyen a gyerekünk egy
napja! Reggel felkel, felöltözik, biztos átsuhan
az agyán, hogy milyen jó és rossz dolgok várnak

rá, akár egy testnevelés óra vagy egy matematika
dolgozat. Bemegy az iskolába, végig ül négy, öt
akár hat tanítási órát, ahol neki folyamatosan figyelnie kell. A szellemi munka sokkal fárasztóbb,
mint a fizikai, és az osztályteremben minimum
20-an vannak, így még alkalmazkodniuk is kell
egymáshoz. Majd jobb esetben délután fél, maximum egy óra játék és egy rövid, kutyafuttában
elfogyasztott ebéd után visszaülhet a padba házi
feladatot írni, gyakorolni.
Négy óra után, amennyiben nincs külön ének-,
rajz-, hangszer, sport különórája, hazamegy. Majd
annyi ideje marad, hogy egy kis időt együtt töltsön a családdal, vagy a számítógépén lenyomjon
egy focimeccset. Nos, melyik felnőttnek lenne
még kedve ilyenkor elővenni a cége költségvetését, mintegy gyakorlás, vagy házi feladatképpen,
vagy megszerelni egy tönkrement mosógépet,
esetleg szalagon legyártani még egy-két autóalkatrészt? Ha nekünk nem menne, miért várjuk
el gyermekeinktől? Nekik az iskola ugyanolyan
munkahely, mint a mi saját munkákkal összekötött intézményünk. Fogadjuk el, hogy a mai gyerekek tűréshatára már nem viseli ezt el. A miénk
sem viselte el régebben, de nem is kellett ennyi
tananyagot bebifláznunk, és jóval több időnk volt
a megértésre és befogadásra, mint a mostaniaknak.
Lehet gyakorolni a gyerekekkel, de arra meg
kell találni a megfelelő időt és módot. Biztosan
ki lehet szűrni a gyerekek órarendjéből a kön�nyebb napokat, és meg lehet találni azokat a játékos formákat, amivel a gyerek nem veszi észre,
hogy gyakorolt, és mégis megtanulta a tananyagot. Szenteljünk ennek időt - tanácsolja Heffler
Cecília. -. Ne válasszunk erre olyan helyzeteket,
amikor akár mi, szülők akár a gyermekünk fáradtak és türelmetlenek vagyunk. Csak kiabálás,
hajhúzogatás és ajtócsapkodás lesz a vége. Ha
pedig egyszer elmarad a gyakorlás, és a tanulás,

Az iskola ajándék-kezdőcsomagja az elsősöknek

mert esetleg játszottak, ne adj isten lustálkodtak
helyette, ezt is éljék meg pozitívan. Együtt tették
gyermekükkel és nem volt hiábavaló!
Nagyon köszönjük a Jövő Iskolája tanítóinak a jó
tanácsokat, és hogy segítségünkre voltak a végső rendezgetés, pakolás, készülődés közepette is.
Hiszen hamarosan becsöngetnek, és rengeteg kis
elsős kezdi meg a hosszú iskolaéveket. Jó tanulást, kellemes tanévet és sikereket kívánunk a családoknak és a pedagógusoknak is!
Összeállította: Kacsur A.

Ha gond a beiskolázás
Remélhetőleg akinek szüksége van rá, tudja, hogy a tanévkezdés időszakában is fordulhat segítségért a családsegítőhöz. Pénzbeli juttatáson
kívül számos egyéb módon igyekeznek megkönnyíteni a rászorulócsaládok számára a szeptembert – mint az intézmény tájékoztatójából
megtudjuk:
- Az iskolakezdés költségei a tankönyvhöz jutás ingyenessége mellett
is jelentős költségeket ró a gyermekes családokra. A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ (2113 Erdőkertes, Fő út
51., 2112 Veresegyház, Fő út 108.) munkatársai folyamatosan gyűjtik
a lakosok adományozása során felajánlott iskolatáskákat, írószereket,
vízfestéket, gyurmát, füzeteket, foglalkoztató füzeteket, hogy az iskolakezdés időszakában ezt továbbközvetítsék az arra rászorulóknak.
Szolgálatunk szívesen fogad tornafelszerelést, edzőcipőt, úszófelszerelést, törölközőt is. Tapasztalataink alapján településen élő lakosok
szívesen segítenek egymásnak, amit köszönünk.
Ezek az adományok tetemes kiadásoktól kímélik meg a gondozásunkban álló családok szűkös költségvetését.
Intézményünk továbbá egy új program bevezetésével, melynek az „Iskolai Közösségi Szolgálat- Kortárssegítő Program” címet adtuk, kívánja támogatni a kistérség területén élő hátrányos helyzetű tanulókat. A
kezdeményezés lényege, hogy a diákok kortárs segítővel készülhessenek fel a tanév során a számukra nehézséget jelentő tantárgyakból,
hétről hétre. A programhoz ezúton is várjuk önkéntes felkészítők, és
felzárkóztatást igénylők jelentkezését.
					

Simon Klára
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Civilek
VERESEGYHÁZ A VIRTUÁLIS FELHŐBEN
Pár éve az internet térhódítása, az okoseszközök elterjedése és az aktív közösségi médiahasználat hétköznapivá válásának köszönhetően egyre többen
vannak jelen Veresegyház és térsége „felett”, vagyis a felhőben, az interneten
létrejött közösségi kommunikációs csoportokban. A legnépszerűbb Veresegyházi csoportok, ahol folyamatosan zajlik az információcsere, akár több ezer főt
is tömörítenek.
Több csoportról beszélhetünk, mert virtuális valóság ide vagy oda, ahol emberek vannak, ott
együttműködések és széthúzások, civakodások és
felemelő gesztusok is megjelennek.
Most újságírói eszközökkel, a digitális állampolgárság és a digitális intelligencia modelljének oldaláról járjuk körbe ezt a témát.

Ha online bántalmazást észlelünk (minket támadnak, látjuk, hogy másokat bántanak), maradjunk
nyugodtak. Ne válaszoljunk. Ha mégis, szorítkozzunk a tényekre, ne személyeskedjünk. „Amit
a valóságban megtennénk, kimondanánk, csak azt
írjuk le. Emlékezzünk például a júliusi erőszaktevő elleni verbális agresszióra, lincshangulatra,
vagy idézzük fel, hogy elég egy elveszett állat
vagy egy megkívánt sütemény, és segítőkész emberek hada ugrik idegeneknek, hogy segítsen..”
Ebben a kis régióban a kommentelők sokszor
egymás mögött állnak a boltban, a piacon egymástól vásárolhatnak, a strandon egymás mellett
napoznak, szülőtársak az iskolában, óvodában,
nem névtelen, arctalan idegenek. A legdurvább
esetekben pedig - remélhetőleg nem helyi fórumon a www.biztonsagosinternet.hu oldalon tett
bejelentésből akár rendőrségi eljárás is indulhat.
Egyszerűbb a békés, barátságos, de legalábbis
emberséges hangnem…
Ha belépünk egy online csoportba, akkor ismerjük meg a csoport működési szabályait. Ha nem
tudunk egyetérteni azokkal, alapítsunk másik csoportot, saját szabályokkal, és építsük saját közösséget. Az internet szabad.
A csoportok adminisztrátorainak munkája önkéntes és stresszes, saját életfeladataik mellett végzik, ismerjük el, becsüljük meg őket!
Vigyázzunk a saját és a ránk bízottak személyes
adataira. Sose osszunk meg meztelen gyerek fotót, talált igazolványképet, idegen nevű, ellenőrizhetetlen „játékos kvízt”! A „melyik mesehős
lennél? Milyen leszel 20 év múlva? Milyen hollywoodi filmcsillag lennél?” játékokban minden
esetben a személyes adataink megadását kérik az
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Idén is díjazzák a
környezetet védőket

egyszerű képszerkesztő filterrel készülő fotóért,
az adatokkal való visszaélés pedig nagyon durva
lehet. (Nem kívánt hirdetések alanyai, pártok támogatói lehetnek az így becserkészett áldozatok.
Hisz elfogadják a feltételeket…

Mivel hetek óta hőségriadó van és az internethez
szokott olvasók úgyis csak rövid cikkeket olvasnak, ezért összeszedtük a legfontosabb szabályokat, amik kellemesebbé teszik az online csoportokban való kommunikációt.
A Facebookon is úgy bánjunk egymással, ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Nem
kell semmit másként tenni: az emberi méltóság,
tisztelet és kölcsönös udvariasság itt is alap (kéne,
hogy legyen). Fontos tudni, hogy bár nem látjuk
egymást, de attól még a többi felhasználó is húsvér ember, érzésekkel, komplex személyiséggel,
jó-rossz hangulattal. Korszerű agyszkennerekkel
(MRI) kimutatták, hogy az online bántalmazás
ugyanolyan területeket aktivál az agyban, mint az
erős hő vagy szúrás, azaz a fájdalomközpontot.
Vagyis a „beszólás” ugyanúgy fájhat, mint egy
fejbevágás...

A hónap híre

Ezeket kell mindig mérlegelni. Gondolkodj!

Az álhírek felismeréséhez néhány „kapaszkodó”:
harsány, érzelmekre ható cím, egyértelmű állítások, hatásvadász megfogalmazás, kevés tény, bizonytalan vagy furcsa nevű oldal. A http://mte.hu/
alhirvadasz/ oldalon lehet játékos formában megtanulni a digitális írástudáshoz szükséges ismereteket, amik az álhírek felismerésében segítenek.
(Magyar Tartalomipari Egyesület)
A közösségi média sajátossága, hogy az eszközök kicsik, könnyűek, sőt, a személyes tárgyaink,
így az onnan érkező információkat közelebbinek,
érzelmeinkre jobban hatónak, erősebbnek érezzük, mint mondjuk egy papír újság vagy televízió
híradó hírét. Tudatos médiafogyasztóként tiszta
fejjel, minden információt gondosan mérlegelve,
kritikusan fogadjunk, akkor is, ha már sok (tanult) ismerősünk megosztotta, ha mindenki erről
beszél, ha a „tévé is bemondta.” Az álhírek, városi
legendák leleplezésében a www.urbanlegends.hu
oldal segít.
A nyári szünidőnek lassan vége, határozott keretekkel, szabályokkal tudjuk a gyerekeket (és a
felnőtteket is) a korlátlanság illúzióját keltő internetes helyzetekben is terelgetni. Szintén agyi képalkotó vizsgálatok eredményeként látható, hogy
az agyi dopamináramlás megugrik a közösségi
média és az online videojátékok használatakor.
Ezt az anyagot a társas kapcsolatok, beszélgetések, játékok és a zenehallgatás, sport is segíti a termelődésben, az időn és téren túli, ún. Flow-áramlás - érés kialakulásában. Több applikáció, mint
pl. a Forest és egyéb, mindfullness alkalmazások
azért készülnek, hogy a tudatos jelenlétet segítsék, így akár az okostelefon és a számítógép segítségével lehessen eltávolodni az okostelefontól,
számítógéptől. Tessék ezeket iskipróbálni!
A tanácsokat adta: Fülöp Hajnalka

Pest Megye Önkormányzata ebben az évben
is meghirdeti a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” pályázatot, amelyet nemcsak cégek,
intézmények, de magánszemélyek is elnyerhetnek, ha sokat tesznek az épített és természetes környezet megóvásáért, jobbá, tisztábbá tételéért, megőrzéséért. A díjazott tevékenységek
lehetnek: Pest megye környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munka végzése.
Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok,
amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.
A pályázat résztvevői lehetnek: természetes
személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek. A díjat ebben a két kategóriában ítélik meg.
A benyújtandó dokumentumoknak (A/4 méretben, összefűzve) tartalmazniuk kell: a javasolt személy vagy szervezet nevét és a javaslatot tevő címét, elérhetőségeit (cím, telefon,
valamint a javasolt személy, vagy közösség
tevékenységének rövid (1-3 A/4 gépelt oldal
terjedelmű), összefoglaló jellegű bemutatását.
Ennek ki kell térnie az elvégzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység
eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására. A javaslatnak azokat a szempontokat kell
érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.
A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a Pest
megyében működő települési önkormányzatok, a területileg illetékes országgyűlési képviselők, illetve a megyei közgyűlés tagjai.
A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés Jogi és Önkormányzati Bizottsága tesz javaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt, kiosztásukra
a Megyenap alkalmából, 2018 decemberében
megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.
A pályázatot 2018. október 1-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni Pest Megye
Önkormányzati Hivatalának címére.

Szeptemberi programok az Erdőkertesi Faluházban
7-8-9-én Sörfesztivál a Szent István parkban
(részletes programok plakátokon, honlapokon)
14-én 15.00-19.00 (péntek) Babaruha börze (jelentkezési határidő: szeptember 7.)
14-15-16 KÖN (Kulturális Örökség Napjai)
15-én (szombat) „Családi nap a természetben”
Túra a Budai-hegyekben – bővebb tájékoztató a
honlapon és plakátokon.
16-án a Pesti Vigadóba szervezünk utat, a Török
Nemzeti Ifjúsági Filharmonikus Zenekar koncertjére
20-án 17.00 (csütörtök) Hétszínvirág Családi
Klub
27-én 18.00 (csütörtök) Buschraft – folytatódik a
sorozat – Előadó: Boldizsár József
29-én 18.00 (szombat) „ITT ÉLÜNK” a településen és környékén élő hivatásos és műkedvelő alkotók munkáiból készült kiállítás (TRIENNÁLÉ)
megnyitója
„A sokszínűség jellemez bennünket...”
Megnyitja: dr. Pásztor László polgármester
29-én 13.00 (szombat) UTLTI KLUB
30-án 17.00 (vasárnap) Nosztalgia Klub
Októberi előzetes:
1-7. Országos Könyvtári Napok „KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS”
benne: 4-én 10.00 Tippentő-Kerekítő
– a legkisebbeknek,
18.00 Hermann Irén: Egy mindenkiért – a Dévény Annáról szóló könyv bemutatója, beszélgetés a Szerzővel (ismertető alább)
10-én 18.00 (szerda) Köszöntjük a szépkorúakat!
- az Idősek Világnapja tiszteletére

Kultúra

szüljön, de nekem mindent elmesélt. Én pedig
leírtam”
Eredeti megjelenés éve: 2017.

A veresegyházi Váci Mihály
Művelődési Ház programajánlata

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

Szeptember 07. 					
Ezerkincs Gála
Váci Mihály Művelődési Ház
érdeklődni: 06-70-370-14-60;

***
TÁRSASKÖR
Előadásokat, programokat, beszélgetéseket szervezünk a község és a környék lakói számára, akik
érdeklődnek a múlt és jelen történései, jelenségek, okok és okozatok iránt, kíváncsiak a világ
dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően alátámasztott ellenvélemények
hatására akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk
javaslatot, ami esetleg egyedi vagy lokális töltést
ad a kifejezésnek. Felmerült a KERTESI TÁRSASKÖR név, de várnánk a kreatív ötleteket, és
egy év múlva (ez a pozitív gondolkodás!) megtartjuk a KÖR „névadóját”. A nyertes pályázót
színházjeggyel jutalmazzuk.
***
A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé
mindazokat, akik szívesen énekelnek, és szeretik a jó társaságot. Próba minden csütörtökön
18.00 órától, karvezető Iványi Magdolna.

Szeptember 8. 19.00 				
Orgonaszó
Alexander Kuhlo orgonaművész és
Marit Kuhló énekművész közös
hangversenye - Szentlélek-templom
Szeptember 12. 19:00 				
Fábry Sándor előadás
80 nap a föld körül
Szeptember 13. 17.00 				
Az Althannok öröksége
A Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény vendégkiállítása
Szeptember 21. 18.00 				
MKE végzős hallgatóinak kiállítása
Udvarház Galéria
Október 3. 18.00 -20.30 			
Duma Színház
Váci Mihály Művelődési Ház
Hadházi - Tévélaci, vendég: Szupkay Viktor
Október 6. 17.00 				
Aradi Vértanúk Napja
Lahner György vértanú szobrának avatása

***
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!

Október 12. 19.00				
Balázs Fecó koncert - Művház

Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző
automatika-, látvány-elektronika áramkör építés.
Mikrokontroller- és számítógép programozás.
Linux alapismeretek. Klubvezető: Tóth János
Péter.

Október 13. 18:00 - 19:00 			
Kun Éva kiállítás - Udvarház Galéria
Október 13. 19:00 				
Enyém a vár - Fiatal Forrás
Váci Mihály Művelődési Ház
Október 20. 15.00 				
Idősek Világnapja
Mézesvölgyi Iskola
200 fő vendéglátás + műsor + zene

***
Október 4. 18.00 EGY MINDENKIÉRT
„Két éve találkoztam először Dévény Annával,
2016 tavaszán bólintott rá, hogy könyvet írjak
róla. Egy éven keresztül beszélgettem vele, mint
később kiderült, ez volt élete utolsó éve.
Ösztönös újító volt, akit a gyógyítás és olykor a
sors komisz akaratával szembeni ellenállás hajtott. Eleinte ő maga sem tudta, mitől működik az
a módszer, amelyre ráérzett. Mégis ezreket, kisebb és nagyobb gyerekeket, táncosokat, felnőtteket állított talpra. Olyanokat, akikről talán senki
sem hitte, hogy esélyük lehet a teljes életre, vagy
folytatódhat derékba tört pályájuk. Isteni kegyelemnek tartotta, amit kapott, ehhez mérten ragaszkodott annak tisztaságához.
Nem értette, miért kellene róla könyvet írnia bárkinek. Ő csak tette a dolgát, gyógyított, segített.
Szerény ember volt, de módszerének elismeréséért megküzdött a bürokráciával, a kétellyel és a
gyógytornász szakmával is, amelynek élete végére legelismertebb művelője lett. Kemény harcos
volt, talán túl kemény is.
Ő már nem érhette meg, hogy ez a könyv elké-
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GÖDÖLLŐ, BELVÁROSI NAPOK
11.00-13.00 Club Színház Impro előadása
10.00 Megnyitó
Szeptember 8-9.
14.00-15.30 Magyar Teátrumi KVÍZ
10.10 – 12.30 Kutya szépségverseny az alábbi
Művészetek Háza Gödöllő
Mit tudsz a színház világáról és történetéről? Ér- kategóriákban: kis testű, közepes testű, nagytestű,
Alsópark
SZOMBAT
Alsópark, Világfa
7.30-8.20 Futóverseny regisztráció
8.00-8.20 Futóverseny bemelegítés
8.30
Futóverseny

dekességek, sztorik szövegekben és képekben!
3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk a helyszínen! Nyereményekkel készülünk!
15.30-16.30 Barangolás a költészet világába –
		
Lukács Sándor irodalmi estje
18.30-20.00 Jaroslav Hasek – Mikó István: Svejk
vagyok – zenés sörözgetés egy derék katonával –
Mikó István, Herrer Pál, Szabó Anikó
20.30-21.30 Guča Partyzans Brass Band

Nagyszínpad
9.00-9.30 Torna Kéri Veronikával
9.30-10.00 Zumba bemutató a Salsamojitó
tánciskolával
10.15-10.45 Futóverseny eredményhirdetése
11.00-14.00 HM CURRUS Zrt. harc- és gépjármű bemutató
14.30-15.30 Rutkai Bori gyerekkoncert
16.30-17.30 A GRUND a vígszínházi fiúzenekar
19.30-20.30 Lóci Játszik koncert
21.30-23.00 Margaret Island koncert

Novo Stage
Mindkét napon
10.00-18.00 Ügyességi játékok, arcfestés, kézmű		
ves foglalkozás, kézműves vásár
9.00-21.00 Vidámpark (dodzsem, lánc körhinta,
gyerek körhinta, légvár, gyerek kisvasút)

Magyar Teátrum Színházi Sátor
10.00-11.00 Garabonciás Színház
		
adása

MUZA melletti füves terület
Ebugatta piknik:
9.00 – 10. 00 Jelentkezés

gyerekelő-

VASÁRNAP

senior 7+, „a legtermészetesebb keverék eb”
13.00 – 13.45 PettBull.Com behívó-evő
SzuperKutyák versenye több fordulóban – nevezés a helyszínen a PettBull sátornál!
13.45 – közös fotózás és kutya ölelgetés
14.00 – 15.00 Gödöllői Kutyasport Központ bemutatója – Halász Árpád vezetésével
Nagyszínpad:
17.30-18.30 Kasza Tibor koncert
19.30-21.00 Geszti Best of koncert
21.00 Tűzijáték

Magyar Teátrum Színházi Sátor
10.00-11.00 Vándormuzsikus: Szekérmesék című
		
gyerekelőadás
11.00-13.00 Club Színház Impro előadása
14.00-15.00 Koncz Gábor: Gyorsvonat
16.00-17.30 Telefondoktor című vígjáték –
		
Göttinger Pállal
18.30-19.30 Sax-O-Funk koncert

Visszatekintő
Létezett a valóságban Szabó bakter!
Élt az igazi Szabó bakter, és Vecsésen állt a legendás bakterház – amelynek örök emléket állított Rideg Sándor az Indul a bakterház című művében. A róla szóló cikkre egy már ismeretlen kiadványban
bukkant rá a Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
„ Szabó István, vecsési bakter jót nevetett, amikor meghallotta az Indul a bakterház felolvasását a
rádióban. Rideg Sándor ugyanis róla, egykori gazdájáról mintázta regénye szereplőjét. Szabó bakter
unokájával, Molnár Icával beszélgettünk….
- A nagyapám, Szabó bakter, és a nagyanyám Rákóczifalván laktak. 1909-ben esküdtek meg, később
kerültek Vecsésre. 1911 körül kezdett itt dolgozni a nagyapám, rá húsz évre vették meg ezt a telket,
ahol most is élünk – meséli az asszony. – Az író, Rideg Sándor nem sokáig szolgált a nagyszüleimnél.
Nagyapám elküldte, mert panaszkodtak rá a vevők. A tejet ugyanis a kisfiúval küldték be a faluba, de
ő leivott belőle, és az állomáson levő csapból engedett bele vizet, hogy ne tűnjön fel a hiány.
A Patás is létező személy volt: ő hozta nagyapámékhoz Rideg Sándort. Rajtuk kívül még Koncz bácsi volt létező személy, a többi kitalált karakter. Édesanyámmal beszélgettünk róla, hogy ki lehetett
a Banya? Először arra gondoltunk, hogy Szabó bakter édesanyja lehetett, mert nagyszájú asszony
volt, de ő csak pár napot töltött a házban, úgyhogy szerintem ő is csak írói kitaláció – meséli a bakter
unokája. – Nagyapám kemény ember volt, 24 órás szolgálatban állt, soha nem volt szabadnapja.
Reggel hazament, lefeküdt, délután felkelt, dolgozott a ház körül, ellátta az állatokat, fát vágott, és
már megint mehetett dolgozni. Egyik hajnalban egy részeg motoros nekihajtott a sorompó tövének,
Szabó baktert egy hónapra börtönbe csukták, utána fel is hagyott a munkával. De a jókedve utána se
hagyta el! Általános iskolás lehettem, amikor a rádióban Agárdy Gábor felolvasta a regényt, folytatásokban. Nagyapám mindig meghallgatta. Én meg kérdeztem őt: Nagyapa, ez igaz? Ő meg csak
nevetett és legyintett. A filmet már nem láthatta, mert 1964-ben meghalt. Mi megnéztük, nekem
nagyon tetszett, de anyám dúlt-fúlt. A filmben ugyanis benne van, hogy Vecsés, és az is, hogy Szabó
bakter. Nem akart ő ilyen hírnevet! Beírt a tévébe, hogy ne adják le, vagy módosítsanak rajta! Ki is
jöttek a Magyar Televízióból, és mondták, hogy perre lehet menni, de nagyon drága lesz, mert a film
már kész. Meghívtak minket a székházba, a vetítésre, és végül anyukám is lecsendesedett. „
szd

Részlet a Baranyai János Vasútbarát és
Modellező Klub gyűjtéséből

A hónap híre
Szebb és olcsóbb is
Az „Épületenergetikai fejlesztés és napelemes
rendszer kialakítása Csörög községben” elnevezésű pályázat keretében hazai és uniós forrásokból újultak meg a közelmúltban Csörög közintézményei.
A pályázat révén több mint 50 millió forintos

beruházást hajtottak végre, amely nem igényelt
önrészt, és amelynek révén korszerű és energiatakarékos módon szigetelést és napelemeket
kaptak a középületek. Képünkön a megszépült
önkormányzati hivatal, amelynek fenntartása
gazdaságosabb lesz a felújítást követően.
Napkollektorok és szigetelés került a
csörögi hivatal épületére
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Minden doboz visszajár program
Veresegyházon, avagy mit lehet kezdeni
az üres aludobozokkal?
Fontos Önnek hogy milyen környezetben él? Fontos, hogy a gyermekei, unokái is élvezhessék a természet minden ajándékát? Ha igen, akkor mi segítünk, hogy kicsit Ön is hozzájárulhasson a fenntartható fejlődéshez! Egy magyar fejlesztésű automata segít a környezet védelmében!
Most Veresegyházon 4 Ft-ot ér egy aludoboz. Hozza vissza kiürült üdítős- és sörösdobozát a CBA
üzletben elhelyezett automatánkba, védje környezetét és váltsa értékre, ami másnak csak szemét!
A Returpack Kft. Magyarországon egyedülálló módon üzemeltet aludoboz visszaváltó automatákat.
Különlegességük, hogy épen, lapítva, gyűrve, is visszaveszik az aluminimumból készült üdítős- és
sörös-dobozokat.
Az aludobozok újrahasznosításával rengeteg energiát takaríthatunk meg. Egy sörösdoboz újrahasznosításával megtakarított energiával majdnem három óráig üzemeltethetünk egy televíziót, vagy több mint
nyolc órán keresztül működik egy hűtőszekrény.
A Minden doboz visszajár program segítségével és környezettudatos emberi viselkedéssel a környezetünkben csökkenthetjük az eldobott aludobozok számát, tehermentesíthetjük a kommunális hulladékgyűjtőnket, vagy ha amúgy is szelektíven gyűjtünk, még értékre is válthatjuk a dobozokat.
Védjük együtt a környezet, éljünk tudatosan, hogy unokáink is élvezhessék a környezet adta csodákat,
ne terheljék erdeinket, utcáinkat évszázadok alatt lebomló hulladékok. Éljen a lehetőséggel és látogasson el az automatához, próbálja ki azt! Használata egyszerű, egyértelmű. Az automatából kapott bónt
levásárolhatja a legközelebbi vásárlásnál. Éljen tudatosan, védjük együtt környezetünket!
Az automata címe: Veresegyház CBA, 2112 Veresegyház, Szadai út 7.
Bővebb információ: www.mindendoboz.hu
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Kérdezz bátran, hallgass
szelíden
A testbeszéded erősen befolyásolja, hogy
semleges, vonzó vagy éppen taszító benyomást keltesz kapcsolatépítés közben. Az
emberek vizuálisan már a találkozás első
néhány percében felmérnek. A továbbiakban Dr. Ivan Misner, a Business Network
International® alapítója osztja meg tapasztalatait a testbeszéd és a networking összefüggéseiről.
1.Mivel növelheted az önbizalmad, hogy
tudsz kellemes, barátságos és mégis jól informált benyomást kelteni?
Az emberek túlgondolják ezt a dolgot. A válasz pofonegyszerű: légy inkább érdeklődő,
mint érdekes. A találkozókon próbálj proaktív
beszélgetőpartner lenni, de ne felejtsd el, mikor kell hallgatni. Tudj meg minél többet a társalgás során, és mimikád is tükrözze az érdeklődésed. Ne meredj unottan, inkább szemlélődj
elkötelezetten. Egy mosollyal, egy bólintással
vagy a szemöldököd rezzentésével egyaránt
kifejezheted magad. Ha valódi érdeklődést
mutatsz az emberek iránt, meg fogsz lepődni,
milyen nyíltan mesélnek, miközben nagyszerű
benyomást keltesz bennük.
2.Mit mondanak a legfrissebb kutatások a
kézmozdulatokról?
Egy Holler és Beattie tanulmány szerint egy
üzenet értékét 60%-al növeli a gesztikuláció.
A tanulmány elkészítése során több ezer órányi TED Talks anyagot elemeztek, melyben
feltűnő mintát fedeztek fel. A megtekintések
számában alul maradó előadók átlagosan 272,
míg a legnézettebbek akár 465 vagy annál is
több kézmozdulattal éltek.
Vannak olyan gesztikulációs trükkök, melyek
használata komolyabb odafigyelést igényel.
Példa erre, ha hallgatóságodnak éppen egy
vállalat növekedéséről szeretnél beszélni. Ösztönösen jobb alulról indítva mutatod a növekedési görbét, de gondold csak végig: szemből ez
pont fordítva látszik. Ugyanez vonatkozik egy
időtáv kifejezésére is. A projekt kezdetét bal,
befejezését pedig jobb oldalra helyezed, de
szemből ez az ellentettjét fejezi ki. Ilyen esetekben képzeld magad a hallgatóság helyébe,
és e szerint gesztikulálj.

Szeptember 9. és 16.
Magánkézből magánkézbe!!!
Ebben a két hónapban, csak a második alkalmakon, a már megszokott használt holmik mellett,
szezonálisan virág- és növényvásárral kiegészített közösségi vásárt tervezünk.
Veresegyházon a Városháza mellett 8 és 14 óra között!

Aktuális információk a facebook oldalon: Veresi Bolhapiac

3. Igaz, hogy az úgynevezett „szuperhős”
pozíciónak valójában nincs is jelentősége?
A „szuperhős póz” jó, ha Csodanő vagy
Superman vagy. Egyszerű halandóknál nem
igazán működik, mivel túl színpadias. Ez a
pozitúra egy hitelét vesztett pszichológiai elmélet, ami egy 2010-ben publikált kutatáson
alapszik, melyet az alkotó gárda egyik tagja
később megcáfolt.
Ahelyett, hogy „pózolsz”, légy a „legjobb” önmagad. Ne görnyedj, ne fond össze a karod,
és a legfontosabb: tartsd a szemkontaktust. Ne
nézelődj a szobában, miközben beszélgetsz valakivel, ezzel azt a benyomást keltheted benne,
hogy mondandója nem elég érdekes számodra.
Ne felejtsd: érdeklődj bátran, de hallgass szelíden.

Kereskedők továbbra sem vehetnek részt a börzén!
Alkalmi árusoknak a részvétel minden esetben regisztrációhoz kötött:
veresibolhapiac@gmail.com
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ML PB NET KFT
Lakossági Pb gáz házhoz
rendelésre VERESEGYHÁZON

Dr. Makkos Ingatlan Centrum Veresegyházi iroda
2112. Veresegyház Páskom u. 15.
Tel: 06-20-9446205, 06-28-748-807.
INGATLANOK ADÁS-VÉTELE ÉS BÉRBEADÁSA teljes körű szolgáltatással:
ügyvédi feladatok, energetikai tanúsítvány, hitel szakszerű ügyintézésével.
ELADÓ és KIADÓ ingatlanokat keresünk Ügyfeleinknek:
családi házak, lakások, hétvégi házak, ipari és egyéb ingatlanok, telkek stb.
Az országos Iroda aktuális kínálat a www.ingatlandoktor.com portálon található. Néhány
ajánlat a kínálatunkból. H = hirdetési azonosító szám, ez alapján a részletes leírást olvasható. A Veresegyházi Iroda Budapesten, Szegeden. Tatabányán,Tatán, Pápán, Szombathelyen - országosan dolgozik!
ERDŐKERTES:
VERESEGYHÁZ:
H: 80885 Erdőkertes 164 m2 családi ház
H: 83070 Veresegyház 86 m2 családi ház
164 m2 478 m2 telekkel 30,5 Mft.
490 m2 telekkel 33,0 Mft.
2
H: 70307 Erdőkertes 280 m2 2 szintes csaláH: 81938 Veresegyház 168 m családi ház
2
különálló lakással, 582 m telekkel 33,9 Mft di ház 1430 m2 telekkel 32,5 Mft.
H: 80672 Erdőkertes 712 m2 építési telek
H: 81952 Veresegyház 230 m2 3 szint csa5,99 Mft.
ládi ház 830 m2 telekkel 48,0Mft.
H: 81607 Erdőkertes 954 m2 építési telek
H: 64675 Veresegyház 340m2 2 szintes
2
6,9 Mft.
családi ház 1198 m telekkel 58,0 Mft.
2
H: 83519 Veresegyház 33 m faház kivett
IKLAD H: 82559 223 m2 2 generációs csa2
üdülőépület-udvar, 791 m telekkel 16,75 Mft. ládi ház 1120 m2 telekkel 31,5 Mft.
H:70355 Veresegyház 450 m2 3 szintes
ŐRBOTTYÁN: H: 82299 Őrbottyán 70 m2
ház, 1200 m2 telekkel 78,0 Mft.
fsz-es családi ház 1200 m2 telekkel 26,5 Mft.
H: 77264 Őrbottyán 130 m2 2 szintes csaláFÓT:
di ház 1440 m2 telekkel 29,9 Mft.
H: 83290. Fót ipari ingatlan 2400 m2
3 szint, 4000 m2 telekkel 280,0 Mft.
VÁCKISÚJFALU H: 78381 .100 m2 fsz-i
H: 74569. Fót zárkert 68 m2 3 szintes ház, családi ház 4400 m2 telekkel 12,950 Mft.
1079 m2 telek 15,5Mft.
VÁCHARTYÁN H: 57286 220 m2 2 szinH: 83521. Fót zártkerti 166m2 3 szintes
tes családi ház 2240 m2 telekkel 26,9 Mft.
ház, 2463 m2 telekkel 27,0 Mft.

APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS
CNC gépkezelők jelentkezését várjuk hosszú távon kiszámítható nagyvállalathoz, jól ﬁzető budapesti munkahelyre. Feltétel a

szakképesítés mellett min. 2-3 éves gyakorlat! Érd.: 30 468 6686,
30 464 1610.
Újságíráshoz kedvet érző, vagy erre a hivatásra készülő gyakornokot, kollégát keres a Kistérség Magazin.
Jelentkezés emailben: akisterseg@freemail.hu

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
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Minden szombaton szállítunk!

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!

Közlendője van?
Szeretné, ha népszerűbb lenne?
Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen
csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll
rendelkezésére a Kistérség Újság!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•

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

www. vkisterseg.hu,
E-mail: akisterseg@freemail.hu

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

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi

Színesen
Nyár végi mulatságok
Az ünnepi hosszú hétvége bevezetőjeként, augusztus 17-én mutatta be az
idén nyáron készült alkotásokat a veresegyházi művésztelep.
A Kállai András festőművész által életre hívott, és a térség fiatal képzőművészeit összehozó tábor ezúttal is a Gyermekligetben munkálkodott, munkájuk
gyümölcseit pedig közös kiállításon
mutatták be a közönségnek.

Mi rotyog a bográcsban

ságokat természetesen meg is lehetett
kóstolni, de nyilván nem a versengés
számított, hanem az együtt töltött kellemes nap és a finomabbnál finomabb
étkek.
Tuning § Cabrio show

Képek, rajzok mindenütt

Művésztelep, záró kiállítás

Erdőkertesen nyár vége felé már hagyománya van a különleges autócsodák és oldtimerek felvonulásának és
bemutatójának. Ebben az esztendőben
augusztus 25-én gördültek végig a település főutcáján a járgányok, hogy
az Ifjúsági Táborban leparkoljanak, és
minden érdeklődő megcsodálhassa
őket. Árusok, büfé és gyermekjátékok
is szórakoztatták a közönséget.

A színpad mindenkié

Egyszerű, de nagyszerű

Autócsodák és csodálóik

Gyermelyi
4 tojásos
tészta

Lecsófesztivál Erdőkertesen

500 g,
698 Ft/kg

A leghagyományosabb nyári étel okán
is létrejött egy fesztivál: augusztus 19én lecsó rotyogott a bográcsokban az
erdőkertesi Ifjúsági tábor területén. Az
egyedi receptek szerint készült finom-

Egy klasszikus szépség a múltból

HB Hofbrau
München
Lager sör
4%, 0,5 l,
378 Ft/l

Csirkemell
csontos,
előhűtött

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

Szakembereket keresünk a GE
Power veresegyházi gyárába
Hegesztő-lakatos
Lakatos
Készáru raktáros
Duális képzés koordinátor
pozíciókba!

Jelentkezni lehet a következő
elérhetőségeken:
Email: munka@ge.com
Ingyenesen hívható zöld szám:
+3680 880 075

ELEKTROMOPEDEK
SZÉLES VÁLASZTÉKA

· HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
· GARANCIA
· SZERVIZ

06 30/433-8828
www.elektromoped.hu
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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
Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

LEGYEN AZ ISMERŐSÜNK!
Kistérség Veresegyházi
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