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Őrbottyán városközpontjához közel
csendes nyugodt környéken építési telek eladó. Elektromos kapuval védett,
6-m széles magánút végén lévő örök
panorámás, déli fekvésű telek, alkalmas házépítésre vagy akár hétvégi teleknek is. Beépíthetősége 30 %. Vezetékes víz a telken belül, villanyórával rendelkezik, csatorna és a gáz telken kívül
pár méterre található.

Erdőkertesen eladó egy 30nm es kis
családi ház, melyben 2 szoba, étkezős
konyha, fürdő, és egy kamra került kialakításra. A ház teljes egésze alatt pince van. A 872 m2-es összközműves sarok telken, ásott kút biztosítja a locsolást. A telken gyümölcs fák és örökzöldek is találhatók.

Munkalehetőség az OTP Csoportnál
Feladatok:



Ingatlanközvetítőket keresünk

• Eladó ingatlanok felkutatása, megbízási szerződések megkötése
• Bankcsoport saját portfóliójának és a piaci ingatlanok értékesítése
• Ingatlan bemutatások szervezése, lebonyolítása
• Vételi ajánlatok és ügyletzárások menedzselése
• Aktív közreműködés az adás-vételi szerződések előkészítésében

Amit kínálunk:

Amit várunk:

• Kimagasló jutalék a piacon
(piaci megbízás esetén akár 66%)
• Marketing eszközök és hirdetések támogatása
• Irodai- és technikai háttér, korszerű
infrastruktúra

• Kiváló kommunikációsés meggyőzőkészség
• Megbízhatóság
• Csapatmunka

OTP Ingatlanpont Kft.
Iroda címe: 2112 Veresegyház, Fő út
(A MOL benzinkút épületében)
Mobil: +36 70 395 52 79
E-mail: lovistyek.bence@otpip.hu • www.otpip.hu

Veresi piactér
Új Lakóingatlan Építés, Lakásbővítés, CSOK!
2002 évben alakult, referenciákkal rendelkező
építőipari vállalkozás, kedvező áron vállalja:

- Új házak építését, bővítését
(teljes körű ügyintézéssel,
kulcsrakész állapotig);
- Építőipari részmunkák elvégzését
(kőműves, ács, festő, burkoló munkák);
- Vállalkozások részére
Felelős Műszaki Vezetést;
- Építtetők részére Műszaki Ellenőrzést;
- E-építési naplóvezetést.
Amennyiben Ön építeni szeretne,
ingyenesen tájékoztatjuk lehetőségeiről
az új Szocpol „CSOK” területén.
Keressen minket, kérje ajánlatunkat és érjük el céljainkat!

Stabil Alap Bt.
Tel.: 0630 500 2418; 0670 630 1579
E-mail: stabilalap2002@gmail.com

Veresi piactér
Ovifoci - Korcsolya - Vívás

Veresegyház

MESEKASTÉLY
Oktatási azonosító:

ÓVODA

Nyitva tartás
Veresegyház:
Hétfő - Péntek:
8:30 - 18:00
Szombat: 7:30 - 16:00
Vasárnap: Zárva!

Látog
Látogasson
el hozzánk
gyermekével!
Kis létszámú vegyes
életkorú csoportok
Ismerkedés az óvoda
mindennapjaival, sajátosságaival,
pedagógusokkal.
Folyamatos beiratkozás.
Információ: Torda Mónika
06-20/36-52-296
Dr. Kottán Éva
06-20/34-08-045
www.mesekastely.blogspot.hu

Zeneovi - Néptánc - Angol

AREC sóterápia - Egészséges életmód
d

203096

2112, Veresegyház, Fő tér
(MOL Üzletsor)
Telefon:
06 20 395 4775
E-mail: info@koronaretes.hu
www.koronaretes.hu

Gödöllő, Ady Endre sétány 16.
Miniakadémia - Iskolafelkészítő

Minden ami rétes!

Rétesek, piték, krémes, paleo-diabetikus sütemények!

Minden telefonon leadott rendelésre kedvezményt adunk!
Az ajánlat visszavonásig érvényes!

Szentlélek Templom
2016. március 11-én, pénteken emelték fel a Szentlélek Templom toronysisakját. Veresegyház új templomát 2016. május 14-én,
szombaton szentelik fel.
fotó:
fot
ó VVT
TV
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www.diego.hu

10 NAP ALATT!
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Gyere be hozzánk és válassz a szebbnél-szebb minták közül!

Veresegyház, Fő út 6.
0628 387-870, 0630 680-8389
www.hanka.hu

2.399

1.799
F/ ²
Ft/m²

8 mmott tölgy
barnít

Ajánlataink 2016. április 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi
mennyiséget szolgálunk ki! *Az akció az egyenes szegésre és a nálunk vásárolt függönyökre vonatkozik.
Az akció további részleteirÜl érdeklÜdjön áruházainkban!

VERESEGYHÁZ, FÜ út 19. Tel: +36 (28) 384-592
Nyitva: H-P: 7-17, Sz: 8-12, V: ZÁRVA
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Gyógytornász Veresegyházon
és környékén házhoz kimegy!
Vállalom mozgásszervi/ nyak, váll, gerinc,
derék, csípő, térd és boka/ és idegrendszeri/
agyvérzés, bénulás, gerincvelő sérülés,
Parkinson, Sclerosis Multiplex/
problémák kezelését.

Elérhetőség: 06/20 577 4824
www.rehabilitacio.eu

Állatorvos: 06 30/551-1346, H-P.: 15:00-17:00-ig
és megbeszélés szerinti kezelések!
Állatpatika: 06 30/ 241-2567
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-19:00-ig, Szo.: 8:00-13:00.
Kozmetika: 06 30/ 241-2567

Hétvégi ügyelet: 0630 943-9898 Állatpatika: Szo-V.: 9:00-19:00-ig,
Állatorvosi ügyelet: Szo -V.: 10.00 - 19.00 Gödöllő, Faiskola u. 2. (A Kastély mögött)
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Ebzárlat
2016. április 2-tól április 28-ig
ebzárlatot hirdettek a Pest megye
több területén, többek között Veresegyházon és környékén. Miért
is van ebzárlat és mit jelent ez az
állattartók számára?
A veszettség a melegvérű állatok számára és az ember számára is halálos kimenetelű betegség. Magyarországon ritkán felüti
a fejét a betegség, fő fenntartója a
vörös róka, bár legutóbb denevérben mutatták ki. A vörös rókákat
az egész ország területén tervezetten csalétek kihelyezésével immunizálják. A rókák immunizálása
történik területünkön áprilisban.
A vakcinát tartalmazó csalétkek
kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.A csalétek az
ember számára kellemetlen szagú,
belsejébe helyezik el a vakcinát,
mely emberre, állatra ártalmatlan.
Annak ellenére, hogy nem veszélyes, a kihelyezett csalétkekhez
nem szabad hozzányúlni.
Fontos tudni, hogy ha sérült kezű
ember érintkezik a csalétek vakci-

nával, főleg, a kapszulába zárt tartalmával, akkor azt mihamarabb jelenteni kell a háziorvosnak, vagy felkeresni a legközelebbi orvosi ügyeletet.
Április 28-ig tehát, a kutya, macska
tulajdonosok bizonyosodjanak meg
arról, hogy kedvencük nem kóborolhat el, mert a befogott kutya, macska
hatósági megfigyelés alá kerül. Vagyis fokozottan figyelni kell a kerítések réseire, és azokra a kedvencekre,
amelyek párkeresésre indulnak, vagy
éppen megsétáltatják magukat megszokásból. Sétáltatni közterületen
csak pórázon és szájkosárral lehet,
kedvencet szabadon engedni tilos. A
macskákra is fokozottabban kell figyelni, főleg arra, hogy biztosan otthon kapjanak enni, ne szedjék öszsze a kihelyezett csalétkeket. Olyan
rendezvényt sem szabad tartani, melyen egyszerre több kedvenc is részt
vehet, vagy nem szabad ilyen szabadtéri rendezvényre kutyával menni.A
jelzett időszak alatt a kezelt területen
tilos a legeltetés!
dr Szász László
Revetek Állatorvosi Rendelő

REUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
dr. Nagy Péter

2100 Gödöllő Gábor Áron u. 2-10.
( Átrium üzletház )

Kollagén terápia!
TESTVÉRKEDVEZMÉNY: 22.000 FT/FŐ

Derékfájás ( lumbago), csontritkulás,
csípő- és térdarthrosis; sokizületi gyulladás;
köszvény és egyéb izületi betegségek kezelése

Rendelési idő: péntek
Bejelentkezés: +36 20 980 44 68
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ERDŐKERTES
2113 Erdőkertes Fő út 112.
28/595-066; Tel/Fax: 595-065; 595-067

E-mail: faluhaz@erdokertes.hu
www.erdokertesfaluhaz.hu
2016. áprilisi
p
programok
p g
májusi előzetessel
Április 19-ig megtekinthető
B. Láng Ernesztin kiállítása
A belépés díjtalan!
Április 9. 19.oo
SZÍNHÁZI ELŐADÁS
„Vonatfütty, avagy szóljatok a portásnak!” címaű zenés krimi-komédia a
Pódium Színház előadásában (2 felvonás)
Belépődíj: I. hely: 1.600.-Ft; II. hely:
1.200.-Ft (elővételben már kapható!)
Április 18. (péntek) 14.oo- 18.oo
óráig BABRUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Előzetes bejelentkezés: április 1-ig!
Április 17. (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Őrbottyán (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)

Április 28. (csütörtök) 18.oo: VILÁGJÁRÓK KLUBJA
Két év Vietnamban - Both Emese
előadása
Májusi előzetes:
Május 1. (vasárnap) (retro) MAJÁLIS az Ifjúsági Táborban
Május 8. (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Háromház (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)
Május 10 (kedd) Baba-mama klubnap (részletesen plakátokon és a
honlapokon)
Május 26. (csütörtök) 18.oo
Világjárók Klubja
Irán - testközelből - Cseh Zsombor
élménybeszámolója
FELHÍVÁS!

A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez,
elsősorban a saját rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek
Április 22. (péntek) 18.oo ÉLŐZE- megkönnyítsük a programjaink látoNÉS BLUESTÖRTÉNET GIER gatását. VÁRJUK a jelentkezőket,
GABRIEL bluesgitárossal III. rész akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
Egy fiktív zenei utazás a ‚30-as évek
Mississippi-deltájától a ‚40-es, ‚50-es ***
évek Chicagóján keresztül a ‚60-as Angol nyelvvizsgát szeretnél? vagy
csak felfrissítenéd nyelvtudásod? Itt
évek Londonjába.
A belépőjegy ára az előadás napján: a lehetőség januártól bekapcsolódni a már működő Angol nyelvi klub
700 Ft, elővételben 500.- Ft!
csoportba Erdőkertesen a Faluházban. A tanulás és a jó hangulat gaÁprilis 23.. (szombat) 14.oo
rantált, péntek esténként fél hattól
ULTI-KLUB
fél nyolcig.
Április 23. (szombat) 17.oo Zsombo- Kurzuskönyv: Traveller Intermediate
ri Erzsébet selyemfestő kiállításának (beszerzésében segítünk!)
További információk, jelentkezés:
megnyitója (ismertető alább!)
06 20 3596915
Megnyitja: Mohai Gábor
Közreműködik a Kertesi Kamara- zsuzsi.gyorfi@gmail.com
kórus
Április 24. (vasárnap) 17.oo óra
NOSZTALGIA KLUB
Belépés csak klubtagoknak
Április 28. (csütörtök) „TE
SZEDD!” Erdőkertes ismét részt
vesz az országos szemétszedés-programban
(részletes tájékoztató plakátokon és a
honlapokon)

Zsombori Erzsébet budapesti festőművész, selyemfestményeiről és
könyvillusztrációiról ismert. Romániában, Szilágy megyében élt, tanulmányait Kolozsvárott végezte. Alkalmazott grafikusként indult, majd
festeni kezdett, eleinte hagyományos batik technikával, virágcsendéleteket, portrékat és figurális kompozíciókat. Megismerkedett a se-

lyemmel, megteremtette saját technikáját és művészi világát. 1987-ben
áttelepült Magyarországra. Tagja a
Szőnyi István Alkotóközösségnek és
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Magyarországon és külföldön több mint 50 egyéni kiállítása volt, és számos csoportos
kiállításon is részt vett.
***
Internet Fiesta volt (ismét) a könyvtárunkban
Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár az idén is csatlakozott az Internet
Fiesta országos programjához.
Ezúttal az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub 2016. 03. 17-én megrendezett 3D nyomtató bemutatója került az eseménysorozat középpontjába. A klubtagok a napokban kezdték meg a közösség első működő 3D
nyomtatójának tesztelését és beállítását.
A kitartó munka eredménye az
interneten
szabadon
elérhető
RepRap projekt által összegyűjtött
és publikát információk felhasználásával készült. (http://reprap.org/
wiki/RepRap/hu)
A főként fiatalokból álló résztvevők
előtt a klubtagok bemutatták a 3D
nyomtatás összes folyamatának működését az ötlet megfogalmazásától a 3D modell fájl létrehozásán át
a kézzelfogható nyomtatvány előállításáig.
Fontos kiemelni, hogy mindez kizárólag ingyenes, nyílt forráskódú szoftverek, GPL licenc-ű hardver megoldások felhasználásával tör-

tént. A klub elkötelezett az elektronikai hulladéktermelés visszaszorítása mellett, ezért a fejlesztés
során kizárólag elektronikai hulladékgyűjtésből kimentett számítógépeket és Antix Linux operációs rendszert (http://antix.mepis.
org), használtak. Nem utolsó sorban a 3D nyomtató számos eleme is
elektronikai hulladékokból kinyert
alkatrészekből származik. A klubtagok egyik kifejezett célja, hogy
megszerzett tudásukat megosszák
az érdeklődőkkel. A programban
részt vett öt felnőtt és kilenc gyermek. (TJP)
***
Mikrokontroller klub működik a
Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör építés.
Mikrokontroller- és számítógép
programozás. Linux alapismeretek.
Bővebb információ a Faluház honlapján!
***
KÉZMŰVES, PATCHWORK
(TEXTIL) szakkört indítunk felnőttek számára, megfelelő számú
jelentkező esetén. Bővebb tájékoztató a honlapunkon és plakátokon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin

Hinta tolvajok a játszótéren
Feltehetően március 14. éjszaka ismeretlen gyűjtögetők erővágóval felszerelkezve leszerelték, majd biztos, ami biztos alapon el is lopták a Majális utcai játszótéren az egyesületünk tagjai által készített „mamahintát”. Autóval hajtottak át a virágágyáson a játszótérre, tönkretették a
munkánkat és ezzel nagy szomorúságot és jelentős anyagi kart okozva a
hegyvidék közösségének.
Emellett további kedvességként letépték a villanyvezetékeket, kitörték
a kialakított világítást. Értetlenül állunk a primitív rongálás és a mások
tulajdona iránti közöny előtt.
Szeretnénk kérni minden jó szándékú barátunkat, hogy jelezze, ha véletlenül meglátja a környéken ezt a hintát egy hátsókertben, hátha viszszaadhatjuk a gyerekekre vigyázó anyukáknak, hiszen értük, a kikapcsolódni és pihenni vágyó helyieknek építgettük ezt a kis parkot immár
hosszú éveken át.
Köszönjük.

Forrás Egyesület
facebook.com/forrasegyesulet
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A könyvtár gyermekrészlegének hírei
2016. március
Szigetvár: 450 éve történt, rejtvénysorozattal emlékezünk…
2016-ban 450 éve annak,
hogy Szigetváron Zrínyi
Miklós 2500 katonájával egy
hónapon keresztül állt ellen
az I. Szulejmán szultán százezres hadával szemben. A
közelben veszteglő császári sereg nem segített, élelmük, vizük elfogyott. Már
csak 300-an maradtak, amikor egy éjjel Zrínyi kitört
embereivel kitört a lángokban álló belső várból. Kardja
előtt meghátrált az ellenség,
csak a távolabb álló janicsárok sortüze győzte le a rettenthetetlen vezért és vitézeit. Szigetvár elesett ugyan,
de a török seregnek nem maradt ereje, hogy tovább nyo-

muljon Nyugat-Magyarország Keressétek meg a Google
Képek-ben J.P.Kraff t: Zrínyi
és Bécs ellen.
kiront az égő szigetvárból c.
1. kérdés: Számoljatok utána, festményét!
tehát mikor volt a szigetvári csa3. kérdés: Milyen színű parita?
A Zrínyi-napok Magyarország pán ül a szigetvári hős?
egyik legrégebbi, 1833 óta meg- Beküldési határidő: április 21.
rendezett hagyományos emlék- Címünk:Veresegyház, Fő út
gyermekkonyvtar@
ünnepsége. Gondolata ……… 53.,vagy
………-től ered, aki 1826-ban veresegyhaz.hu, vagy személyea mohácsi csata 300. évforduló- sen.
ján javasolta a nemzetnek, hogy
méltóképpen emlékezzen meg A márciusi feladvány megfej- 4. Közmondás íjjal:
tése:
Szigetvár védőiről.
pl. Se íja se tárgya
1. Tell Vilmos almát nyilazott
2. kérdés: Ki az a nagy magyar le fia fejéről
Helyes megfejtőnk, Sinkó
költőnk? (a városi könyvtár név- 2. Nem magáz, de nyílvessző- Kitti választhat zsákbamacstartó= tegez
adója egyben)
kát. Gratulálunk és várjuk!
3. Robin Hood angol volt.

A TANKÖTELES GYERMEKEK BEÍRATÁSÁRA
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYÁBA
2016/2017. TANÉVRE
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre az első osztályosok iskolai beíratása:
• 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
• 2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között
Fabriczius József Általános Iskola Felvételi Körzete a 2016/2017 tanévben
Helye: Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épületének igazgató-helyettesi irodája
(Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.)
A beíratáskor be kell mutatni:
• a gyermek lakcímigazolványát,
• a gyermek TAJ-kártyáját,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Beiratkozáshoz hozzák magukkal azokat a nyilatkozatokat, melyeket a
szülői értekezleten kapnak meg.
Tájékoztatom az érdekelt szülőket, hogy a leendő első osztályosok szülei
részére az iskola szülői értekezletet tart, melynek
• időpontja: 2016. április 11. (hétfő) 17.00 óra
• helye: Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épületének aulája
Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7.
Veresegyház, 2016. március 11.
Szalainé Gulyás Ágnes
mb. intézményvezető
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Program a fiatalok
foglalkoztatásának
növelésére
Személyre szabott segítséget kapnak azok a fiatalok, akik bekapcsolódnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe. A program célja,
hogy minél kevesebb időt töltsenek a fiatalok munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.

A kormány az Ifjúsági Garancia Rendszert tekinti a fiatalok foglalkoztatását elősegítő elsődleges eszköznek – hangsúlyozta a programmal kapcsolatban Tarnai Richárd. A kormánymegbízott elmondta,
hazánkban 2015. évben vezették be az Ifjúsági Garancia Rendszert,
amelynek célja a fiatalok foglalkoztatásának növelése, a munkanélküliség csökkentése.
A program lényege, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél keve-

sebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, valamint személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A fiatalok számára országosan egységesen a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való
belépési pontként. Pest megyében a foglalkoztatási osztályok munkatársai meghatározott időn belül valamilyen konkrét lehetőség felajánlásával nyújtanak segítséget az elhelyezkedésre, képzésre.
A szakképzetlen fiatalok esetében a projekt elsősorban a gazdaság
igényeinek megfelelő szakképesítés megszerzése, a szakképzett fiataloknál a munkatapasztalat megszerzésére, illetve az elhelyezkedésre helyezi a hangsúlyt.
A program többek között lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy támogatott képzésben, támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá válás támogatásában, munkába járás támogatásában, lakhatási támogatásban, elhelyezkedést elősegítő szolgáltatásokban részesüljön.
A program megyei részleteivel kapcsolatos további információt a Pest
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán lehet kérni, valamint a lakóhely helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársai is tudnak felvilágosítást nyújtani.

Kéz a Kézben Óvoda
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2016.-2017. nevelési évre
A beíratás időpontjai:
2016. április 20.-án (szerda)
2016. április 21.-én (csütörtök)
2016. április 22.-én (péntek)

8-18 óráig
8-17 óráig
8-13 óráig

Az „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű, VEKOP-8.2.1-15 kódszámú kiemelt projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium irányítása alatt, az Európai Szociális Alap valamint a
nemzeti társfinanszírozás támogatásával valósul meg.

Beíratás helye: 6. sz. tagóvoda (2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.)
3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:
-

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. rendelkezése értelmében a
gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét
betölti a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően,
legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a
kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. augusztus 31-ig
születtek.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján
kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e közleményben meghatározott
időpontban.

Az óvodai felvételről:
-

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke
óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermek felvétele a nevelési évben
folyamatos. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt.

-

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény.

-

A Köznevelési Törvény rendelkezése alapján az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül
betölti abban az esetben, ha minden a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

KÖZÉLETI - KERESKEDELMI LAP XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal!
Szerkeszti és kiadja: Hanka Média Kft. • 2112 Veresegyház, Fő út 6.
Telefon/Fax: (28) 387-870; info@hanka.hu •
Főszerkesztő: Balogh-Czoller Andrea • Archivumunk a www.hanka.hu
címen található • Nyomdai előkészítés: Hanka Média Kft.
Hirdetésfelvétel: info@hanka.hu • (30)680-8389 • (20) 978-4800
Honlap: www.hanka.hu
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A rejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db 3000 Ft értékű könyvutalványtt sorsolunk ki.
A borítékra kérjükírják rá: ,,VP3
,
rejtvény”. Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő út 6.
Beküldési határidő: 2016. április 25. Könyv utalványt nyertek: Pálinkás György (Veresegyház), Molnár Attila
(Veresegyház), Török Lászlóné (Erdőkertes). Gratulálunk! Megfejtés: „BOSRZ” A nyerteseket postai úton értesítjük.
Nyereményeiket átvehetik a Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.

Várjuk
j kedves vásárlóinkat!
2016. április 6-12.
Részletekkel és AKCIÓinkkal várjuk boltjainkba: Csömörön, Erdőkertesen,
Gödöllőn, Kerepesen, Mogyoródon, Szadán, Sződön, Veresegyházon.

Az akcióinkról és
híreinkről elsőként
értesülhet:
www.godollocoop.hu
és facebook.com/
godollocoop
oldalainkon.
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MATYÓKA LÁSZLÓ
Diesel adagoló javítás
Tel.: 28/366-674
Mobil: 70/386-5339

MATYÓKA TAMÁS
Computeres diagnosztika
Common Rail
rendszerek szervizelése

Mobil: 70/315-1776

Csomád, Kossuth Lajos u. 21. • www.dieselszerviz.hu

A Vargabetű Könyvesbolt hírei:
Webáruházunkban kedvére válogathat,
és kedvezményes áron, szállítási
költség nélkül veheti át a könyveket!
Figyelje a :
vargabetukonyvesbolt.hu
és a Vargabetű Könyvesbolt
híreit a Facebook-on

Álláshirdetés
KAROSSZÉRIA-LAKATOST keresünk teljes munkaidőre veresegyházi munkavégzéssel.
g
Több éves munkatapasztalat
p
előny.
y Önéletrajzokat
j
az
info@szinkron-car.hu címre várjuk. Érdeklődni a 30/914-8484-es telefonszámon lehet.

Matematika-fizika-műszaki tantárgyak
oktatását, korrepetálását vállalja mérnök-műszaki tanár.
Tel.: 0670/945-0819

Otthon végezhető ajándék,dísztárgyak
csomagolása,
stb:
06-90-603906
(http://audiopress-hungary.
webnode.hu 635Ft/min,,0612228397,
06204963980).

Költözetés akár csomagolással, bútorszereléssel,, dobozolással 4000 Ft/ órától! Fuvarozás UNIÓN belül!
Kovács Péter: 0630 9546-504

Gondnokot keresünk a TOP TENISZ
CENTRUM-ba (Szada és Veresegyház
határán). Fő feladatok: pályakarbantartás,, kerti munkák.
Érdeklődés: 06 20 22 70 777.
Kiadó:
KIADÓ IRODÁK 25-38 m2-igg Veresegyházon
gy
a Szadai úton! Ár: megegyezés szerint. Érd.: 30/914-8484
Eladó-Kiadó ingatlanokat keresünk regisztrált ügyfeleink részére.
Tel.: 0620 944-6205, 0670 275-7320.
Kiadó, Veresegyházon a centrumban
20 nm-es helyiség! Tel.: 0628 389-062
Szolgáltatás:
Fűkaszálást, fűnyírást, sövény nyírást,
telek tisztítást és egyéb kerti munkákat
vállalunk! Tel.: 0670 458-3965
Talp- és svédmasszázs Veresegyházon,
a Hatha Jóga Stúdióban. (K & H Bank
felett). Elérhetőség: 0620 459-3900
Nyak-váll-talp masszázs, fülgyertyázás!
Tel.: 0670 275-5932

Kutyaszerető 10 éves kislány kutyasétáltatást vállal Veresegyházon.
06-70/945-08-19

Vásárolna:
Vásárolnék President Grant és Stalker
IX. CV rádiót! Tel.:0620 3939-311
Vásárolnék Mitsubishi L200, L300,
Mazda E2200, Nissan Urvan, VWT3as Transportert! Tel.: 0670 334-0761
Vásárolnék Mercedes W123, W124,
190E és Mercedes teherautót 1-24 tonnásig. Tel.: 0670 334-0761
Eladó:
Eladó Gödöllőn 1001 nm-es, zárt kerti ingatlan a belterület határán. Irányár:
2,9 millió Ft. Telefon: 0630 537-6985.
Befektetési célra eladó vagy kiadó Veresegyházon a centrumban egy ingatlanon lévő: 45 nm-es és egy 20 nm-es üzlethelyiség. (Irodának is alkalmas)
Tel.: 0670 275-5932
Albérletet keres:
Albérletet keresek 1 nagy szoba, vagy 1
½ szobás, összkomfortos, gázkonvektoros, vagy távfűtéses lakást!
Tel.: 0630 263-7905
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7. RIDIKÜL SZALON VERESEGYHÁZ –
A bátorság a választásban rejlik
Hogy bátorság rejlik-e a választásban, erre a
kérdésre próbáltunk válaszokat keresni meghívottainkkal az est folyamán. Nagyszerű
volt, hogy az utolsó fél órában párbeszéddé
alakult a beszélgetés a meghívottak és a hallgatóság között. Mindnyájan személyes élményeinken és tapasztalatainkon keresztül próbáltuk körbejárni ezt a kérdéskört, mely érezhetően több időt követelt volna.
Talán az első nagy választásunk az lehet,
hogy éppen melyik családba születünk bele,
és így gyermekként hol kapjuk meg szüleink
által az első impulzusokat a világról. Ahogy
növekszünk, akarva-akaratlanulbekerülünk
közösségekbe, ahol új meghatározó személyiségekkel találkozunk, akik előrelendíthetik életünk hajóját. Egy gyermek életében
fontos lehet az óvoda, ahova szülei beíratják,
vagy „csak” besorolódik.Nem mindenhol van
lehetőség még manapság sem a szabad óvoda
és óvónéni választására. A meleg családi fészekből ez az első nagyobb kiszakadás (habár
az utóbbi évekbe a bölcsőde kezdi átvenni ezt
a szerepet). A sok új élmény, új felnőtt pél-

da, ami lehet jó vagy rossz, új társak, akikkel meg kell vívni apró harcainkat, mindmind nyomot hagynak bennünk.Talán a jel,
amit az oviban kapunk is meghatározó lehet. Mindenesetre mindannyian elgondolkodtunk azon, hogy a saját jelünk mibenléte, vagy nemléte, vajon így visszanézve mit
is jelenthet. A következő nagyobb lépés az
iskolaválasztás. Ma Veresegyházon igen komoly gondot okoz az iskola és a tanító néni
választása, leginkább a bőség zavara miatt.
Pár éve ez is inkább sorsszerű volt, ma kiválaszthatjuk gyerekünknek az intézményt,
és azon belül jó esetben a tanítót is. Egy 6-7
éves gyereknek még a szülő választja a tanítóját, pedig közel sem biztos, hogy ugyanaz
tetszene a gyerekünknek is. Van, aki évekre
előre megtervezi gyereke életét, tudatosan
beállítja egy útra, és igyekszik ezen tartani, vajon jól csinálja? A gyerekeinknek kell
az iránymutatás, vajon hol van az a határ,
ahol hagynunk kellene, hogy a gyerek döntsön? Ebben az életszakaszban bármi olyan
hullámverést, ami miatt nem lenne sima az

utunk, a család, mint biztos háttér, csitítani, korrigálni tudja.
Hódos-Sári Beáta gyógypedagógus, rengeteg kisgyermekkel foglalkozott már és azon a véleményen van, hogy az óvoda a felhőtlen játék lehetőségét kellene, hogy biztosítsa, mindamellett, hogy a
készségeketegyénre és életkora szabva fejlessze. Az
iskolák is jó lenne, ha kis csoportlétszámmal működnének, lehetőség lenne az egyénre szabott feladatokra. Ebben az életkorban arra kellene nagy hangsúlyt
fektetni, hogy a gyermekek egészséges önbizalma
megmaradjon és fejlődjön, ahelyett, hogy szoronganak és leépül az önbecsülésük.
Fiatalként talán először önállóan a gimnázium, középiskola kiválasztásánál adódik némi lehetőség a
véleménynyilvánításra. Itt már elkezdjük érzékelni, hogy jó helyen vagyunk-e, hogy azt tanuljuk, azt
kapjuk egy-egy adott intézménytől, és az ott mellénk rendelt tanároktól, mesterektől, ami minket előre visz, vagy esetleg mégsem és elkezdünk lázadni.
Az egyetemekre, főiskolákra, jó estben önszántunkból, esetleg kis szülői ráhatásra kerülünk, viszont ott
megmaradni és értelmesem, éretten teljesíteni a vizsgaidőszakokat, csak úgy lehet, hogy az minket érdekel. Ezek után, ha kikerülünk a nagybetűs ÉLETBE, a magunk útját megtalálni már saját döntéseink
eredménye.
Csomborné Halmai Ágnes, aki tanárként és edzőként is rengeteg kis- és nagyobb gyermekkel foglalkozik nap, mint nap, azt a lényeges dolgot emelte ki,
hogy azoknak az embereknek, akik embertársaikkal
foglalkoznak, fontos lenne megújulni, felfrissülni,
mert egyébként előbb-utóbb fásultság, kimerültség,
vagyis kiégés lesz úrrá rajtuk és ez fizikális betegségekben is megmutatkozhat. Sajnos a tanárokra nézve a mostani rendszernem ad megfelelő lehetőséget,
ezért tanácsos mindenkinek magának megtalálni az
új utakat a feltöltődésre.
Jankov István a gyermekekre vonatkozóan tett egy
nagyon lényeges kijelentést. Azt állította, hogy egy
szülőnek az lenne a feladata, bárhogyan is alakul az
iskolaválasztás, hogy ablakokat nyitogasson gyermeke előtt, vagyis megadja a lehetőséget a gyermekének a választásra és a véleménynyilvánításra. Annak
a fontosságát is kiemelte, hogy egy felnőtt számára is
fontos a különböző ablakokon való betekintés, főleg
akkor, ha valami miatt úgy érzi, hogy nem jó úton jár.
A mozgás, sport lényegét nem csak az egészség megőrzésében látja, hanem abban is, hogy egy fárasztó
nap után újra képes feltölteni az embert energiával.
Arra bíztat mindenkit, hogy találja meg a számára jó
érzést hozó foglalkozást.
Abban mindannyian megegyező véleményen
voltunk, hogy olyan helyzetekben nem szabad
bennemaradni huzamos ideig, ami rossz érzésekkel
tölt el. Lehet bármilyen jól fizető biztos állásunk, ha
morálisan, emberileg kiéget és rombol, akkor bizony
bármilyen nehéz, legjobb feladni és váltani, valami
másik utat keresni. És akkor itt van szükségünk bátorságra, erőre, támogatásra, pozitív visszacsatolásra, rugalmasságra, dinamizmusra és nem utolsó sorban sok szerencsére, hogy megtaláljuk és átéljük minél többször a Csíkszentmihályi Mihály által leírt
„flow” érzést.
Erzse Imola és Nyárády Zsuzsa
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Ha 2106, akkor Olimpia, ha 2016 km,
akkor Toborzó Országfutás!
Mozdulj Velünk!
Április 13-án eldördül a startpisztoly, és kezdetét veszi az országos Toborzó Országfutás! 27 nap alatt több mint 200 településen futunk át, hogy népszerűsítsük a katonai szakmát, és
a sportot! Vácegres településre a futás április 13-án, 14:55 óra
körül érkezik, majd polgármester asszony a település nevében
szalagot köt a satfétabotra.
Csatlakozz Te is, és fuss velünk!
Kísérd át a településeteken a futónkat!
Várunk mindenkit szeretettel!
Mozdulj Velünk!
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 51.
Levelezési cím: 1885 Budapest Pf.:25
Telefon: HM: 02 (2) 26-164; városi:
06 (1) 236-5275
Fax: HM: 02 (2) 25-341; városi:
06 (1) 236-5359
E-mail: hknyp@hm.gov.hu
www.hadkiegeszites.honvedseg.hu

Életre szóló élmények…
y
Lappföldön jártunk!
A Move’n’shootexchange program, egy nemzetközi ifjúsági csere, az Erasmus+ keretein belül, ami a lélegzetelállítóan
szép Lapföldön kerül megrendezésre, Finnországban.
A résztvevők 6 különböző országból érkeztek, amelyek a
következők: Németország, Szlovénia, Olaszország, Izland,
Finnország, és végül, de nem utolsó sorban, Magyarország.
A fiatalok életkora 16 és 25 év között van.
A csere legfőbb célja, a résztvevők már meglévő készségeinek fejlesztése, és új képességek elsajátítása. A fiatalok több
csoportban dolgozhatnak,ilyenek például: Fotó készítés, Videó készítés, Zene és Tánc, vagy Közösségi Média.
A program március 21-én kezdődött és március 30-ig
tart. Összesen 41 ember tartózkodik a nagyon jól felszerelt
Vasatokka ifjúsági központban, amibe beletartoznak az ifjúsági dolgozók, és az ifjúsági csere szervezői.
A programok között találhatók aktív benti, és kinti elfoglaltságok is, amiket a tapasztalt vezetők, és a motivált résztvevők
együtt szerveznek meg. De a legjobb dolog a Move’n’shoot
programban, az hogy nem csak a résztvevők tudják fejleszteni
a készségeiket, mindenki tanul valamit egymástól.
Köz-Pont Ifjúsági Ház / Támaszpont MOPKA
Veresegyház, Fő út 68. Tel: (30) 432 4204
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peugeot.hu

MINDENKINEK!

PEUGEOT 3008

1 300 000 FT KEDVEZMÉNNYEL*
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN

PEUGEOT 2008

600 000 FT KEDVEZMÉNNYEL*

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN

Az új Peugeot 2008 kombinált átlagfogyasztása: 3,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 95-114 g/km. Az új Peugeot 3008 kombinált átlagfogyasztása: 4,1-5,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 108-135 g/km.
*A bruttó 600 000 Ft értékű kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 2008 személygépkocsi, míg a bruttó 1 300 000 Ft értékű kedvezményre vonatkozó ajánlat a Peugeot 3008 személygépkocsi
vásárlása esetén, a 2016. január 4-től visszavonásig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, amennyiben az új Peugeot 2008 vagy 3008 személygépkocsi vásárlása használtautó-beszámítással
történik. A kedvezmény teszt és használt Peugeot 2008 vagy 3008 személygépkocsi vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a feltüntetett
kedvezmények a meghatározott modellek megvásárlása esetén, a használtautó-beszámítással elérhető - a listaárból levonandó - maximális kedvezményt foglalják magukba. A kép illusztráció.
A Peugeot Hungária Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű,
az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben vagy a www.peugeot.hu oldalon!

PEUGEOT PÁSZTOR
1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 2., TEL.: 06 1 254 0881
2112 VERESEGYHÁZ, SZADAI ÚT 8., TEL.: 06 28 586 000
www.peugeotpasztor.hu
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Hirdessen itt!

Szikora Bea • 0620 978 48 00
Hajdu Szilvia • 0630 680 8389

Első lepárlás esetén
a literenkénti munkadíj árából

20% KEDVEZMÉNYT
adunk ezen kupon bemutatójának.
1 liter pálinka főzési díja kedvezményesen így 1450 Ft,
mely minden költséget tartalmaz!
6
HIVATKOZZON PROMÓCIÓS KÓDUNKRA: VEP3
Az akció 12l 50,0 % V/V késztermék felett érvényes
Az akció 12 l 50,0% V/V késztermék felett érvényes
CÍM:

Farkas Gábor

2146 Mogyoród Arany J. u 31.

asztalos mester
gyártás, beépítés, szaktanácsadás
INGYENES FELMÉRÉS,
SZAKTANÁCSADÁS!

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
A TE ÁLMODAT IS MEGVALÓSÍTJUK!
KONYHABÚTOROK, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK

Világszerte több mint 25.000 főt foglalkoztató multinacionális
vállalat Gödöllő mellett található magyarországi leányvállalata
a Mondi Szada Kft. keres azonnali belépéssel, műszakban
dolgozó munkatársat az alábbi pozíciókba:
Raktáros
Feladatok:

www.butor-keszites-tervezes.hu
Tel.: 06 20/961 5610 • ERDŐKERTES, Fő u. 28.

által kijelölt
vizsgaállomás

• Üzemen belüli, illetve külső
anyagmozgatási feladatok ellátása,
üzemek folyamatos anyagáramlásának biztosítása,
az anyagmozgatás
dokumentálása (SAP)
• Anyag átvétel és kiadás, teherautók
ki- és berakodása
a leadott rakodási sorrend szerint
• Kimenő áruk előírásoknak
megfelelő előkészítése,
csomagolása
Elvárások:
• OKJ – s bizonyítvány,
targoncavezető jogosítvány és
vezetési gyakorlat• Pontosság,
megbízhatóság, nyitottság
Előny:
• SAP ismerete
• Gyártó vállalatnál
szerzett tapasztalat

Vizsgára fogadunk:
• Motorkerékpárt • Személygépkocsit
• Kisteherautót 3,5 T-ig
2112 Veresegyház, Ráday utca 6.
Telefon: 28/ 589-036, 20/982-34-62

Gé k
lő
Gépkezelő
Feladatok:

• Termelés előkészítése
• Gépek (vágógépek,
pneumatikus gépek,
kasírozó gépek) beállítása,
kezelése, üzemeltetése
• Gyártási adatok rögzítése (SAP)
Elvárások:
• Alapfokú végzettség
• Pontosság, megbízhatóság
Előny:
• Hasonló területen szerezett
tapasztalat
Számítógépes ismeretek

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
és
• Stabil nemzetközi háttér
• Változatos munka
• Cafetéria juttatás+ bejárás támogatása
ása

Kapcsolat: Mondi Szada Kft. 2111 Szada, Vasút u. 13.
Tel: +36-28-502-502
Email: hr.szada@mondigroup.com
Várjuk önéletrajzát a fenti email-címre!

