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Zálogfiók és ékszerüzlet

www.zaloglanc.hu

ZÁLOGHITELT venne fel, és ÉKSZERT is szeretne vásárolni?

NÁLUNK ezt megtalálja.

EMELT sszeg  zálog itel aran  é szere re, efe tetési aran t m re 
amatmentes el t rlesztéssel

 térség legjo  ltségfeltételeivel

EXTRA ZÁLOGHITEL
jtatott ltsége  nél l

Óriási kuponakció  részlete  az zlete en

VÁSÁROLJON BALLAGÁSRA é szert NAGY enge ménn el

5%-10%-20%

ÚJ - ÚJ - ÚJ
ján é ozzon ARANY ÉRMÉT, ARANY TÖMBÖT

ová i részlete r l ér e l j n zletein en.

lt rált  rn ezet en, isz rét g intézéssel várj
 , . ová i részlete r l ér e l j n m n atársain nál

Címeink:

,  . . . a i ti é ség mellett
Nyitva: H-P 8-16-ig

 elefon      

,  . . a ta aré sz vet ezett l  m re
Nyitva: H-P 8-16-ig

elefon      

,  . . . az  ttal szem en
Nyitva: H-P 8-16-ig

elefon      



PrímaPék Veresegyház,

Budapesti út 1/B.

Tel.: 06 70 670 2519

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 6.00-12.00;  16.00-19.00; Szombat: 7.00-12.00;  Vasárnap: ZÁRVA

 TÉRJEN BE HOZZÁNK!
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Üzletünkben  az alábbi termékek Üzletünkben  az alábbi termékek 
kaphatók:  kávé (elvitelre is), kaphatók:  kávé (elvitelre is), 

szendvicsek, péksütemények, szendvicsek, péksütemények, 
Cserpes tejtermékek; Cserpes tejtermékek; 

BIO tejek, desszertek, tejszínek, BIO tejek, desszertek, tejszínek, 
ásványvizek és hűtött üdítők.ásványvizek és hűtött üdítők.

és  győződjön  meg,  hogy  a  XXI.  században is  készítenek  minőségi  kenyeret, és  győződjön  meg,  hogy  a  XXI.  században is  készítenek  minőségi  kenyeret, 
amit  több  napon  keresztül  lehet  élvezettel  fogyasztani!amit  több  napon  keresztül  lehet  élvezettel  fogyasztani!

Hallássérültek 
Figyelmébe!
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Alkalmi árusítási és vásárlási lehetőség 

délelőtt 8 és 14 óra között.

Helybelieknek és kistérségbelieknek a

veresi piac területén.

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén!

Alkalmi árusoknak a részvétel regisztráció-köteles!

Szeptember 20.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK



2015-ben Veresegyház tör-

ténelmet írt a MAGYAROK 

SPORTJÁBAN A KAJAK – 

KENUBAN: megszerezte első 

Országos Bajnoki címét U14-

es korosztályban Kenu egyes 

3x200m-es váltóban! A rutinos 

összeszokott csapat, Prehoda 

Levente vezényletével elsőnek 

ment át a „ Nyitott Kapun”.

A leányok  Vidék Bajnoki 

Bronz érmet szereztek szintén a 

váltóban úgy, hogy az U 13-asok 

között indulva két VKKC-s jó-

val a megszabott korhatárnál fi -

atalabb versenyző volt! A vég-

eredmény VERESI BRONZ 

3x200m-en váltóban!

Az Országos Bajnokságon 

szintén jól szerepeltek lányaink, 

de már 4x500 m-en U 12-es 

korosztályban Boga Zsuzsanna-

Veresegyházi kajak-kenu siker

Kadók Nikolett- Prehoda Hanga

és Takács Eszti negyedik helyet 

szerzett.

Prehoda Huba 2000-m-en U12

Mini kenuban negyedik, és így 

a 2016-os „Kölyök Válogatott „ 

tagja lett!

A Legértékesebb a jövő szem-

pontjából Prehoda Levente 1000-

m-en elért Országos Bajnoki 5-ik 

helyezése (U14-ben).

Az esztendőből még hátra van-

nak a kötelező levezető verse-

nyek: Lágymányos kupa, UTE 

Maraton, Dunakeszi sárkányha-

jó regatta és az októberi Sukorón 

tervezett Évadzáró verseny. 

Frohner Ferenc 

Versegyházi Kajak-Kenu Club

Elnök-edzője
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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)



LOVAS NEMZET A MA-

GYAR! – mondták rólunk régen. 

Napjainkban nagy divat a ló, a 

lovaglás mint egészséges sport.

Az embert háziasított barátja 

nagyjából 4000 év óta szolgálja, 

segíti. Érdekesség, hogy a a 75 

millió évvel ezelőtt élt ősló nem 

volt nagyobb a kutyánál.

Magyarországon régen földmű-

velési munkára, igavonásra hasz-

nálták. Ma főként a hobby és a 

sport szerelmesei tartják őket, 

s nagy megbecsülésben van ré-

szük. Csak úgy, mint Szent Ist-

ván király idejében, aki rendelet-

tel biztosított vasárnapi munka-

szünetet a lovaknak! 

A lovak minden esetben cso-

portban élnek, mivel - préda-

állatok lévén - a magányosság-

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

-gyermekrészleg-

tól félnek. Az első állami ménest 

1784-ben II. József alapította Me-

zőhegyesen. 

Egyik, talán a leghíresebb lovunk 

KINCSEM, „aki” 1874-ben szüle-

tett angol telivér kanca volt, és aki-

ről napjainkban forgatnak nagy-

szabású fi lmet! Páratlan kincset ért 

tulajdonosának, s az egész nemzet-

nek is világhírével. Minden ver-

senyt megnyert, 54-ből 54-et! Kis-

sé szeszélyes, „bogaras” volt: 1 na-

pig is szomjazott, ha nem kapott 

megfelelő vizet. Kedvenc társa egy 

fekete-fehér nőstény macska volt, 

nélküle egyetlen versenyre se ment 

el.

KÉRDÉS: MI VOLT A NEVE 

KINCSEM MACSKA-BARÁT-

JÁNAK?

Beküldhető szeptember 23-ig a 

szokásos címre: Veresegyház, Fő út 

53. vagy a könyvtár e-mail címére.

Az előző szám helyes megfejté-

se: „Mikor a gyerekek kenyeret 

esznek, Lekvárbajuszt is kennek, 

Mohó szemük a péket csodálja, 

kenyeret hogy csinálja.” 

NYERTESEINK: Máhr 

Fanni 9é  és Timár Dávid 11é. 

Gratulálunk, s ajándékkal vár-

juk őket.

1. A nyulak szigorúan nö-

vényevők. Emésztőrendszerük 

ahhoz alkalmazkodott, hogy 

nagy mennyiségű, de kevés

tápanyagot tartalmazó növényi 

részeket fogyasszanak.

2. Egy nyúl naponta nagyjából

akkora adag szénát kell, hogy 

elfogyasszon, amekkora a teste. 

Ez teszi ki a napi táplálék há-

romnegyedét!

3. A megfelelő mennyiségű

szénát fogyasztó nyulak ráadá-

sul több vizet isznak. A szé-

na ezáltal is segít megelőzni az 

emésztőszervi- és húgyúti be-

tegségeket! Mindig legyen az 

állat előtt friss ivóvíz.

4. E mellett a napi adag kb.

20%-a teljes értékű tápból és 

legfeljebb (!) 5%-a zöldségből

és jutalomfalatból álljon. Nem,

a magkeverék nem teljes érté-

kű táp… és nem, a banán nem 

zöldség :-)

5. A jó nyúltáp legalább 20% 

rostot tartalmaz. Az összetételt 

minden termék csomagolásán 

A nyulak táplálásának 7 aranyszabálya
A nyulat egyre többen tartják kedvencként lakásban, egyre többször találkozunk nyulas gazdival is a rendelőben. Tény, hogy nem igé-

nyel túl nagy helyet, törődést is kevesebbet, mint például egy kutya. Annak ellenére viszont, hogy viszonylag igénytelen háziállatnak 

gondoljuk, gyakran adódnak gondok velük, amire csak az állatorvos adhat segítséget. A rendelőben kezelt nyúlbetegségek többségének 

a hátterében a nem megfelelő táplálás áll. Ebben a tekintetben a nyúl sokkal kényesebb, mint egy kutya. Viszont, ha betartunk néhány 

alapvető szabályt, akkor szép kort élhet meg egy nyuszi a családban.

elolvashatod.

6. A nyulak - szemben sok más

állattal és az emberrel - a táplá-

lékban lévő összes kálciumot fel-

veszik, majd a fölösleget a vizele-

tükkel ürítik ki. Ezért a túl ma-

gas kálcium tartalmú táplálék kö-

vek képződéséhez vezethet a

húgyutakban. Ezért a hízónyúltáp

nem okos gondolat a kedvenc nyu-

lak számára. Ahogy a lucernaszéna

sem (kivéve néhány esetet).

7. Nagyon sok állat - hozzánk ha-

sonlóan - a szokások rabja. A kö-

lyökkorában fogyasztott táplálék-

ról akkor is nehéz másra átszok-

tatni, ha az számára egészségtelen.

Ezért is fontos már fi atal kortól a

megfelelő táplálás! (forrás Oxbow 

Magyarország)

Ha a nyúl táplálásán változtatunk,

vagy a táplálékfelvétel nem a meg-

szokott rendben zajlik, érdemes az 

állatorvos tanácsát kikérni.

dr.Szász László

Revetek Állatorvosi Rendelő
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Bejelentkezés előzetes telefonos 

egyeztetés alapján.

Bitten zu telefonische Voranmeldung

(06-28) 385-835, (06-20) 3333-599

Veresegyház, Karacs Teréz u. 24.

H-P: 9.00-12.00 és 14.00-20.00

 Felnőtt fogászat: Szájhigiéniás

tanácsadás és szájápolási 

termékek, fogkő-eltávolítás, 

ínysorvadás kezelése, 

rögzített fogpótlás, 

azonnali ideiglenes pótlás, 

kivehető fogpótlás.

Esztétikai fogászat: Esztétikai  

tömés, ózon kezelés,

lézer kezelés, sport fogvédők, 

csikorgás elleni sín, 

harapásemelők,

fogfehérítés.

Röntgen, gyermekfogászat.

RÁCZ DENTAL

FOGORVOSI
MAGÁNRENDELŐ 

ZAHNARZTPRAXIS

Német minőség – magyar árak!

raczdental@t-online.hu

www.raczdental.hu
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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

Szeptemberi programok októberi
előzetessel 

2015. szeptember 11-én (péntek)
18.oo-kor
BioPont klub
Tegyél egészségedért! Lemondások 
nélkül, élvezettel!
Előadó: Dr. Farkas Anikó
programgazda: Varga-Farkas Edit 
Sára 
A részvétel díjtalan!

2015.  szeptember 12. (szombat) 9.oo-
12.oo 
BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelent-
kezés határideje: szept. 4-ig!)
A részvétel díjtalan!

2015.  szeptember 12. (szombat)
13.oo – 16.oo
„RÉZMOZSARAT
VEGYENEK!”   Bolha-piac
Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (a beje-
lentkezés határideje: szept.. 4-ig!)
A részvétel díjtalan!

2015.  szeptember 13. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA –

p p

GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-
SÉVEL
A részvétel díjtalan!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
NAPOK – SZEPTEMBER 
19-20. benne:
2015. szeptember 19. (szombat) 16.3o
A Honismereti, Természetismereti és
Természetjáró Tábor záróprogramja,
élménybeszámolók, fi lmvetítés
A részvétel díjtalan!

2015. szeptember 19. (szombat) 18.oo
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Petrás

pp

Anna és Stúdiója - A népi iparművé-
szet ma - 
(fonott bútor, kerámia, szőttes, bőr,
textília...) 
Megnyitja: dr. Pásztor László polgár-
mester, a bemutatott anyagot ismerte-
ti: Petrás Anna
Közreműködik a Kertesi Kamarakó-
rus
Megtekinthető: október 27-ig.
A belépés díjtalan! 

2015. szeptember 20. (vasárnap)
„CSALÁDI NAP A TERMÉ-

p p

SZETBEN”
Túra a Börzsönyben (a jelentkezés ha-
tárideje: szeptember 16.)
A részvétel díjtalan!

2015. szeptember 24. 18.oo
VILÁGJÁRÓK KLUBJA

pp

„Stopposoké a világ” Jeli Gábor fény-
képes úti- és élménybeszámolója.
(Részletek plakátokon, honlapunkon
és a Fc-on)
A részvétel díjtalan!

OKTÓBERI ELŐZETES:

Egész hónapban látható A népi ipar-
művészet ma című kiállítás
A belépés díjtalan!

2015.  október 2. (péntek) 17.00
KÖZÖSSÉGI KERTI SÜTÉS A

pp

FALUHÁZ KERTJÉBEN
Baráti társaságok jelentkezését vár-
juk, szeptember 25-ig
A belépés díjtalan!

2015.  október 4. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA –

p

GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-
SÉVEL
Indulás 8.oo-kor a Faluház elől, bő-
vebb tájékoztatás plakátokon!
A részvétel díjtalan!

2015. október 6. (kedd) 18.00 óra –
Batthyány park
MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI

y y py y p

VÉRTANUK EMLÉKÉRE
A részvétel díjtalan!

2015. október 7. (szerda) 17.00 óra
KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚA-
KAT!
Szórakoztató műsor az Idősek Világ-
napja alkalmából

2015. október 10. (szombat)
„CSALÁDI NAP A TERMÉ-
SZETBEN” Túra a Pilisben
A belépés díjtalan!

2014. október 11. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA –

p

GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-
SÉVEL
A részvétel díjtalan!

2015. október 5 – 11-ig (hétfőtől va-
sárnapig)
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NA-

p gg

POK
Benne: A család szerepe a fi atalkori
szenvedélybetegségek megelőzése ér-
dekében. 
Október 10-én (szombat)10.3o-kor 
dr. Zacher Gábor toxikológus, a
Honvéd kórház Sürgősségi osztályá-

nak vezetője tart előadást többek kö-
zött a drog-megelőzésről.
(részletes programok plakátokon, 
honlapjainkon, fc-on)
A belépés díjtalan!

2015. október 16. (péntek) 15.00 óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP 

pp

Az általános iskolák 7-8. osztályos ta-
nulói és szüleik számára
A részvétel díjtalan!

2015. október 16. (péntek) 18.00 óra
„VIRÁGOS KERTES” kiállí-

p

tás és eredményhirdetés (szervező: 
ESZAK)
A belépés díjtalan!

2015. október 23. (péntek) 17.00 óra
MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS 

pp

FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN
Utána fáklyás séta a Kopjafához.
A belépés díjtalan!

VILÁGJÁRÓK KLUBJA - „Hosz-
szú az út  Magyarországig - főleg Vi-
etnámból kerékpárral...” Both Emese 
erdőkertesi fi atal fényképes úti- és él-
ménybeszámolója.
Az októberi program időpontja még 
szervezés alatt!

FELHÍVÁS!

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 
színházlátogatást szervez külön au-
tóbusszal 2015. október 18-án, va-
sárnap a József Attila Színházba Neil 
Simon: A NAPSUGÁR FIÚK vígjá-

p

tékra (a Csíki Játékszín – Csíkszere-
da - vendégjátéka)
Indulás: 2015. október 18. 17.30-kor 
a Faluház elől

A színházjegy és a busz ára: 2300 Ft
Jelentkezni szeptember 30-ig lehet a 
Faluházban, a részvételi díj befi zeté-
sével!
A program minimum 30 fő jelentke-
zésével valósulhat meg.

A Faluház GYERMEKMEGŐR-
ZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, 
elsősorban a saját rendezvényei ide-
jére, hogy a kisgyermekes szülőknek 
megkönnyítsük a programjaink lá-
togatását. VÁRJUK a jelentkezőket, 

g y p g j

akikkel elbeszélgetünk a feladatról.

Az Erdőkertesi Faluház kistérségi 
Zsoké Klub szervezésével igyekszik 
otthont adni Veresegyház, Erdőker-
tes, Őrbottyán, Szada, Csomád lo-

gy

vasainak.
Az együttműködés célja a színvonalas 
klubélet megteremtése, valamint egy 
munkahelyteremtő turisztikai pro-
jekt megvalósítása. A programokról 
értesülhetnek honlapunkon.
Jelentkezni lehet a civil szervező-
dés ötletgazdája elérhetőségein: 
Ertinger Géza tel: 0628786538 ema-
il: ertinger.geza@upcmail.hu  
A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

g g pg g p

Az Alapfokú gombaismereti tanfo-
lyamot ősztől ismét indítjuk a Falu-
házban, vezeti Kis Szidónia gomba-
szakértő. Elméleti foglalkozások ősz-
szel és tavasszal 6-6 alkalommal, 
minden második csütörtökön 18.o-
20.oo-ig. Terepgyakorlat  ősszel és 
tavasszal 6-6 alkalommal, előzetesen 
egyeztetett hétvégi időpontokban, te-
lekocsikkal, költségmegosztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegy-
zetet is tartalmazza).
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SYLVAN SHOWROOM ÉS FOTÓSTÚDIÓ
Ha szeretnél egy élet-

re szóló élmény részese
lenni, magabiztossá és
divatossá válni,érdekel
milyen színek,  vagy 
ruha fazonok áll-
nak Neked a legjob-
ban, vagy csak szeret-
néd magad mint mo-
dell kipróbálni?  Ne
habozz jelentkezni!   

Mi tudunk segíteni!

Szolgáltatásaink:
Szín-és stílustanács-
adás gardróbrende-
zéssel  - Sylvan ruha-
rendelés (kollekció-
ból) - Egyedi ruhater-
vezés és készítés,  egyé-
ni méretre és alkalom-
ra - Mini kollekcióké-
szítés  - Átváltoztató
megszépítő fotózás

Sylvan szolgáltatások:
Színtanácsadás
Nem csak nőknek, férfi aknak is!

Ajándék színkártyával!
Fedezd fel a legjobb színeidet,

amitől frissnek és fi atalosnak lát-
szol!
-a színanalízis során megszer-

zett ismeretekkel tisztában leszel 
azzal mik a legelőnyösebb színe-
id és azzal is mik azok, amik nem
állnak jól, - tudatos vásárlóvá vál-
hatsz, időt és pénzt takaríthatsz 
meg azzal, hogy pontosan tud-
ni  fogod, milyen színeket keress
a vásárlás során. A színtanács-
adás kb. 1,5-2 órát vesz igénybe.
Ajándék: színkártya illetve a ta-
nácsadáson elhangzottakról írá-
sos anyagot is adok,  e-mailben. 
A színtanácsadás ára: 13.000 Ft
Stílustanácsadás gardróbrende-

zéssel 
Egyedi megjelenést szeretnél

egy-egy különleges alkalomra? 
Szeretnéd tudni, hogy mi áll Ne-

ked igazán jól?  A gardróbrende-
zésnél megnézzük milyen testal-
kat vagy, mik azok a fazonok és szí-
nek,  amik a legelőnyösebbek szá-
modra és mik azok, amik kevésbé 
és miért, megbeszéljük,  hogy mit 
mivel viselj és még a kiegészítőidre 
is kitérünk. A gardróbfrissítés: kb. 
3-4-óra A tanácsadáson elhang-
zottakról, írásos anyagot is adok 
e-mailben. A gardróbrendezés ára: 
15.000 Ft 
Átváltoztató, megszépítő fotózás
Bármelyik tanácsadás mellé vagy 

önmagában is választható, átvál-
toztató stúdiófotózásunk, smin-
kessel, fodrásszal, divattervező-
stylisttal. Amennyiben a fotózást 
megelőzően részt veszel, szín vagy 
stílustanácsadáson a fotózás  so-
rán a színtípusodnak megfelelő-
en kapsz sminket és frizurát vala-
mint az alkatodhoz  legjobban illő 
Sylvan ruhában pózolhatsz. Átvál-

gj

toztató csomagáraink már 19.900 
Ft-tól elérhetők!

Elérhetőségeink: SylvanShowroom és Fotóstúdió:  Veresegyház, Budapesti út 1/B, 

földszint 6. (A CBA mellett) www.facebook.com/SylvanHu www.sylvan.co.hu

Nyitva tartás: Hétfő és Szerda: 12-19 Péntek: 10-15 A többi napokon bejelent-

kezés szerint, hétvégén is! Bejelentkezés: +36 20 465 9288

Egyedi tervezésű, természetes anyagokból készült kézműves, kisszé-
riás női ruhák megvásárolhatók, kedvező áron a showroomban -20% 
-30% kedvezménnyel!



Tájékoztató
a Fabriczius József Általános Iskolaértékmegőrző szekrényeinek 

j

bérletére vonatkozó tudnivalókról a 2015/2016-os tanévre

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Veresegyház város Önkormányzatának 
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ) a 2015/2016.
tanévben ismét megkezdi az értékmegőrző szekrények kiosztását az 
azt igénylő tanulók számára a Fabriczius József Általános Iskola Fő

g g y

úti épületében.

A szekrények bérleti díja a 2015/2016-os tanévre 5000 Ft.

A szekrények kiosztása során elsőbbséget élveznek azok a családok,
akik 2014/2015-ös tanévben már rendelkeztek szekrénnyel, ameny-
nyiben előzetesen jelzik a szekrény megtartására irányuló szándéku-
kat. Az ezen felül érkező igényeket a szabad kapacitás terhére, érke-
zési sorrendben tudjuk teljesíteni.

A 30 cm x 35 cm x 50 cm méretű, számkombinációs zárral ellátott 
biztonsági értékmegőrző szekrények bérleti jogviszonyban igényel-
hetők a GAMESZ-től.
A bérleti szerződés aláírására, a bérleti díj megfi zetésére, valamint a

szekrények és kódjaik kiosztására előzetes telefonos egyeztetést kö-
vetően kerülhet sor a GAMESZ ügyfélfogadási rendjében (H: 9-12
óra, Sz: 9-12 és 13-15 óra, P: 9-12 óra) a Veresegyház, Sport u. 4.
sz. alatt.

A szekrények bérletével kapcsolatos további kérdéseiket, észrevéte-
leiket az iskolauzemeltetes@veresegyhaz.hu e-mail címen jelezhetik.

 Nagy József Attila

 igazgató 

9

       Veresi piactér

TÁNCTANÁR: HATOS BETTINNNANNNNNNNN
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A rejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db 3000 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A borítékra kérjükírják rá: ,,t VP09 rejtvény, ”.

A borítékra kérjük írják rá: ,,VP09 bérlet, ” Beküldési határidő: 2015. szeptember 28.  Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő út 6.

Plusz nyereményként kisorsolunk 2 db névre szóló spinning bérletet a SpinRacing jóvoltából! Bérletet nyertek: Tóthné Monoki Mária (Veresegyház), 

Uszkai Eszter (Veresegyház). Könyv utalványt nyertek: Katona Zoltán (Veresegyház), Gere Zsuzsanna (Veresegyház), Fekete Károly (Budapest, VII.

ker.). Gratulálunk!A nyerteseket postai úton értesítjük. Nyereményeiket átvehetik a Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.
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A Jó szomszéd ajánlata.
2015. szepteber 9-15-ig.

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.



Állásajánlat:

Alkalmi kerti munkára , -havon-
ta legalább két alkalom - a ker-
ti munkákat ismerő (gyomlálás,
fűnyírás, permetezés, stb.) akár 
nyugdíjas,  vagy délutáni idő-
re, megbízható embert keresünk.
Érdeklődni lehet: 0630 959-0111

, g

Veresegyházra, családi házba heti
öt napi (kb 4 óra/nap) munkavég-
zésre bejárónőt (mosás, főzés, taka-
rítás, kertészkedés, állatgondozás)
keresünk! Tel.: 0670 366-6119

Otthon végezhető fülbevalók és
egyéb termékek csomagolás,stb:
06-90-603-906 (http://audiopress-
hungary.webnode.hu 635Ft/min,
0612228397, 06204963980)  

Veresegyházi magánóvodá-
ba megfelelő végzettséggel ren-
delkező óvodavezetőt keresünk!
Előny: nyugdíjas részmunkaidő.
Tel.: 0670 277-4560.

Önállóan dolgozni tudó fodrászt 
keresünk szadai szépségszalo-
nunkba, vagy fodrászhelyiség ki-
adó hosszú távra! Önéletrajzot a

gy y g

gretaszalon@gmail.com –ra várjuk!

Kiadó:

KIADÓ IRODÁK 18-38 m2-ig 
Veresegyházon a Szadai úton! Ár:

g

megegyezés szerint.
Érd.: 30/914-8484

g gy

20 nm-es helyiség kiadó a centrum-
ban! Tel.: 0670 275-5932. 

Baráti, munkahelyi, iskolai csoport 
részére kiadó 5 szobából, 1 közös-
ségi teremből, 3 fürdőszobából, 1
konyhából álló épület rész Veres-
egyház, Csonkáson. Parkosított,
tiszta levegőjű, csendes környezet-
ben. A lakószobák verőfényesek, er-
kélyesek. Tel.: 0628 632-571, 0670
620-7720.

Szolgáltatás:

Költözetés akár csomagolással, bú-
torszereléssel, dobozolással 4000 
Ft/ órától! Fuvarozás UNIÓN be-
lül! Kovács Péter: 0630 9546-504

Matematika-fi zika-műszaki tan-
tárgyak oktatását, korrepetálá-
sát vállalja mérnök-műszaki tanár. 
Tel.: 0670/945-0819

Eladó:

A Pest Megyei Vácegresen külterü-
leti, 3 HA szántóföld 6,5 millióért, 
igény esetén 6 HA is eladó! Hrsz.: 
093/11. Érd.: 0620 886-3468
g y

Hordozható, két funkciós klíma el-
adó! 0670 275-5932.

Eladó ½ tulajdonú házrész a cent-
rumban egy 45 nm-es és egy 20 
nm-es, különálló üzlethelyiséggel. 
Tel.: 0670 275-5932.

Reveteken 300 négyszögöl telken 5
szobás, panorámás, családi ház 30
nm terasszal, dupla garázzsal, 2 db
kültéri kocsi beállóval eladó! 
Ár: 42 M. Ft. Tel.: 0620 436-8800

Bérbe adóba:

Őrbottyáni tanyán bértartást válla-
lok! (Max 4-6 ló, csak kanca és he-
rélt) A bértartáshoz hozzá értő lo-
vászt keresek. Ott lakás megoldha-
tó! Tel.: 0670 366-6119.

       Veresi piactér

KÖZÉLETI - KERESKEDELMI LAP XIX. ÉVFOLYAM 9. 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

Egyedi tiff any dísztárgyak, színvonalas 
ajándéktárgyak, használati tárgyak 

értékesítésére munkatársat keresek!
A tiff any technikát ismerő, önállóan dolgozni tudó kollégát keresek. 

( A kreatív gondolkodás mindenképpen szükséges!)

Érdeklődni lehet: 06 30 959-0111

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
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VARÁZSHANGOK - A Nagy közös Koncert

Fellépők:

LAÁR ANDRÁS ének, gitár, tündértilinkó

MAROSFALVI IMRE ENRICO hegedű

KÖVI SZABOLCS fuvolák, furulyák, pánsíp

KŐRÖSI GÁBOR egzotikus ütőhangszerek, handpan

A Zene Világnapjának tündérfonalán az összefogás jegyében egy pél-

daértékű egyedülálló KÖZÖS KONCERT, ahol mindenki EGY-ÉN és EGY-

S-ÉG egyaránt. 

Tündér-világ üzenete, csodája az improvizáció szárnyain, az Égi-dalla-

mok varázshangjainak megidézése a NÉGY ELŐADÓMŰVÉSZ játékán 

keresztül.

Nekünk szól és értünk ... a tündöklés része leszünk. 

Jegyek válthatók az Ezerkincs Életmód Centrumban.

Cím: Veresegyház, Fő út 59.

Tel: 06 70 505 89 09

E-mail: ezerkincs@gmail.com

Korszerűbb közvilágítás Veresegyházon

Elkészült Veresegyház közvilágítási hálózatának korszerűsítése.

A település Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében benyújtott pályázaton nyert támogatást. Augusztus folyamán 218 utcában 1766 db

lámpatestet cseréltek ki a KEOP-5.5.0/A/12-2013-024 azonosító számú projekt keretében.

Ez a Veresegyházon lévő 3337 lámpatest több, mint felét jelenti. 

A korszerű, LED technológiájú fényforrások cseréjének összköltsége 148 211 131 forint, ennek 85%-át, 125 979 461 forintot fedeztek a pá-

lyázati forrásból. Veresegyház Város Önkormányzata a nagyszabású beruházáshoz22 231 670 Ftönrészt biztosított. 

A lámpatestek cseréje nyomán jelentős energia-megtakarítás érhető el: az új lámpáknak jobb a megvilágítási képességük, mint az eddig 

használtaknak, emellett 60%-kal kevesebbe kerül az üzemeltetésük. 

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-024 azonosító számú projekt kivitelezése 2015. augusztus 14–augusztus 31-ig tartott. 

Fotók: Lethenyei László



Augusztus 16-án nyitotta meg állatsimogatóját a Veresegyhá-

zi Medveotthon, ahol persze nem medvét, vagy farkast, hanem 

kézbarát állatokat tudnak simogatni a gyerekek. 

A BarátkoZOO a medvéktől, farkasoktól függetlenül is látogat-

ható, a parkolóból visszafelé indulva, egy parkosított farmon. 

Külön belépővel lehet belépni, ami egységesen 200 Ft.

A kisállat farm nyitva tartása: naponta 10-18 között.

Az állatfajok, amiket itt bemutatunk:

házijuh, láma, emu, törpe dísztyúkok, kakasok (sebright, 

páduai és holland fehér bóbitás, angol viador), ékszerteknős, 

görög teknős, afrikai törpesün, tengerimalac, házinyúl, csincsil-

la, barátpapagáj, disznó

Mindenkit vár a Medveotthon!

Megnyílt a BarátkoZOO a Medveotthonban

13131313
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50 éves jubileum
 Pásztor Béla 50 évvel ezelőtt, 1965. szeptember 1-én kezdte el tanács-

elnökként Veresegyház község vezetését, majd a rendszerváltást kö-

vetően folytatta polgármesterként. 2015. szeptember 1-jén hatalmas

ünnepség volt a Mézesvölgyi Iskolában, ahol a város megköszönte

neki a sok évtizedes munkáját.



Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából
2015. augusztus 20-án városi kitüntetésben részesültek az alábbi személyek:

Veresegyház Díszpolgára posztumusz kitüntető cím

- Harcos György elhunyt képviselő

Fabriczius József Közoktatási Díj

- Csákfalvyné Quraini Andrea óvónő

- Gyombolai Gyula középiskolai tanár

Sejtes Vendel Közművelődési Díj

- Kovács László népzenész

- Kvaka Ferenc vállalkozó, az Iskolaszék tagja

Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj

- Mihálydeák Barna népzenész, zenepedagógus

- Megyeri László szobrász

Darányi József Közszolgálati Díj

- Kecskés Sándor a Helyi Választási Bizottság elnöke

- Nagy Mónika belső ellenőr

- Orosz Tiborné konyhai dolgozó

- Papp Marianna élelmezésvezető

Szotáczky József Egészségügyi és Szociális Díj

- Vigh Eleonóra intézményvezető

- Tóth Jánosné gondozó

Polgármesteri elismerésben részesültek:

- a Gödöllő COOP Zrt. Veresegyházi

áruházának kollektívája

- Erős István

- Kisák Péter

- Menyhártné Kreicz Dóra

- Nagy József

- Pethes Györgyné

- Serfőző Zoltán
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Fotók: Lethenyei László



Őszi Liget Idősek Otthona Veresegyházon

Őszi Liget Nonprofi t Kft

resegyház Ver
Pacsirta utca 4.

www.osziliget.hu
E-mail:osziliget@invitel.hu

Vörös László
06/30-504-55-08

Várjuk érdeklődőinket tartós bentlakásos elhelyezésre.

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

peugeot.hu

Megérkezett az új, kirobbanóan energikus Peugeot 208! Újrarajzolt, még karakteresebb hűtőmaszk, 3D hatású, LED-es hátsó lámpák,

i-Cockpit vezetőhely kisméretű kormánykerékkel és 7”-os érintőképernyővel*, hatékonyabb és még alacsonyabb károsanyag-kibocsátású, 

új BlueHDi erőforrások. A modellhez elérhető a 2015-ben az 1–1,4 literes kategóriában az Év Nemzetközi Motorja díjat elnyert, új 110 LE-s

PureTech benzinmotor is. Új Peugeot 208. Vezetésre csábít!

*Felszereltségi szinttől függően széria vagy megvásárolható opció.

Az új Peugeot 208 kombinált átlagfogyasztása: 3,4-5,4 l/100 km, CO
2
-kibocsátása: 87-125 g/km.

ÚJ PEUGEOT 208

ÚJ PURETECH  

BENZINMOTOROK

VÁROSI VÉSZFÉKEZŐ 

RENDSZER*

PEUGEOT i-COCKPIT

peuge

ÚJ PEUGEOT 208
ENGEDD SZABADON A BENNED REJLŐ ENERGIÁT!
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Hirdessen itt! Szikora Bea •  0620 978 48 00

Hajdu Szilvia • 0630 680 8389

Gavallér öltönyüzlet
sportos és elegáns férfi ruházat természetes alapanyagokból

Veresegyház, Budapesti út 1/b.

Gavallér divat

CBA
A CBA melletti üzletsor

Nyitva: H-P.: 10-18, Szo.: 9-13
Telefon: +36-30-425-7880
www.gavallerdivat.hu

gavallerdivat@gmail.com

Öltöny
35.000 Ft  helyett

25.000 Ft

Miért érdemes nálunk vásárolni?

- Hírlevél feliratkozásért pólót adunk ajándékba.
- Regisztrált partnereinknek mindig más-más
   kedvezményt adunk.
- Nem kell Budapestre utazni.
- Minden inget kicsomagolunk és felpróbáltatjuk vásárlás előtt.
- Ha különböző a zakó és a nadrág mérete, 
   akkor két öltönyből összepárosítjuk.
- Az öltönynek a zakóját külön-külön is megvásárolhatja 
   és igaz ez minden szettre
- Méretre igazítást végzünk, akár azonnal.
- Az övet is méretre igazítjuk.
- Ha van kedvenc márkája, megpróbáljuk beszerezni.
- Extra nagy, és extra kicsi ruhákat is talál.
- Klimatizált környezetben várjuk.
- Ha nem jó a méret, akkor lebeszéljük a vásárlásról.

Információ: 06(70)396-8239

Bille uszodatechnikai üzletBille uszodatechnikai üzlet
Veresegyház, Mogyoródi út 49.Veresegyház, Mogyoródi út 49.

- komplett medencék (tervezés, 

  kivitelezés, karbantartás)

- kerti tavak építése

- uszodatechnikai eszközök

- uszodavegyszerek

- kiegészítő elemek

Nyitva: H-P.: 10.00-17.00 (kivéve Kedd: 11.00-17.00) 
Cs.: szünnap Szo: 9.00-12.00

Fűkaszálást, fakivágást is vállalunk!
Hívjanak bizalommal!

Szeptembertől üzletünk telefonos időpont Szeptembertől üzletünk telefonos időpont 
egyeztetéssel  tart nyitva!egyeztetéssel  tart nyitva!

ÖN ELÉGEDETT AZ ALAKJÁVAL?

VVerreessfffffittttt SSzaaa oooonn:: VVVVVeeerrrrreeeeeeseggyyháázz, MMMoggyyoorróóddi út 66..Veresfitt Szalon: Veresegyház, Mogyoródi út 6.
Beejjjejee eeeeenttkkeezzzézzés:s: 0 062200995555515154545.Bejelentkezés: 06209551545.

wwwwwwwwwwwwwwwwww.vvvvvvvveresffittt.hhhuuwww.veresfitt.hu

MMMi seggggggggítünnkkkkkkkkkkkkkkk,,, hhhhhhooooooggggggggggyyyyyyyyyyy aaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzz ááááááááááálllllllloooooommmmmmmaaalllaaakkkkk 
vaallóóóóóóóóóóóóósssssssssáááááágggggggggggggggggggááááááááááá vvvvvvvvvvvvvvvááááááááááááááállllllllljjjjjjjjjjoooooooooonnnnnnnn.

gggggggyyyyyyyg

Vacushape vákumos 

futópad  30 perc 

gyaloglás vákum-

kamrában

Célzott zsírégetés, 

feszesítés derékon, hason, 

fenéken, combokon

Power Plate

vibrációs tréning

személyi edzéssel

45 perc alatt 

megmozgatjuk az 

izmok 98%-át

MOST CSAK 30.000 Ft
a 20 alkalmas kombinált bérlet
és a 20 alkalmas Vacushape bérlet!


