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Esküvő-, gyermek-, portfólió-, családi-, és termék 
fotózást valamint esküvői-, és alkalmi smink 

készítést vállalunk.
Igény esetén helyszínre illetve a megrendelő 

otthonába is kimegyünk.

www.ferencjanos.hu
Ferenc János - fotó

+36 30 237-81-61

 Madarasi Anikó - smink

+36 30 552-37-93

VÁLLALOM CSALÁDI HÁZAK HŐSZIGETELÉSÉT, 

LAKÁSOK, HÁZAK FESTÉSÉT, TAPÉTÁZÁSÁT, 

MÁZOLÁSÁT, LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT.

RÖVID HATÁRIDŐVEL, 
MOST AKCIÓS ÁRON!

Telefon: 06-30/958-1651

FESTÉS

TAPÉTÁZÁS

MÁZOLÁS

HŐSZIGETELÉS
LAMINÁLT 

PADLÓ LERAKÁS

Költözik a gödöllői hivatal   3.
Megnyílt a Ridikül Szalon    6.

Erdőkertesi programok   8.
Korszerűsödött a közvilágítás   11.



Jótudni

Pedikűr
Gépi, kézi pedikűr 

Gyógypedikűr 

SPA kezelés 

Ha problémás a lába ne 

szégyelje, kezeltesse, 

mert fontos a láb egészsége. 

Pál Tímea 06-20/234-6286 
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Gyógykezelések a hotelben: Sonoterápia, Magnevit kezelés, 

Gyógymasszázs, Mofetta kabin, fényterápia és még 20 féle kezelés

Gyógykúra csomag mozgás szervi panaszokra - masszázs 7 nap/6 éj 

már 58.000.- Ft/fő-től.

Gyógykúra  csomag  ÉRSZŰKÜLETI PROBLÉMÁKRA  - 9 nap/8éj A

már 83.000.- Ft/fő     Sonoterápiás kezelés, Mofetta kezelés, érszűkü-

leti problémákra, csontritkulás, 10 gyógykezelés, 1 egészségügyi fel-

mérés 

A Hajnal Hotel egész évben számtalan programmal szórakoztatja 

vendégeit.

Disznótoros programok minden hónapban.  

-  3 nap/2éj 22.000.-Ft-től.

HAJNAL HOTEL ***
3400 MEZŐKÖVESD, ZSÓRY-FÜRDŐ

WWW.HAJNALHOTEL.HU

info@hajnalhotel.hu , 003649505190

A Hajnal Hotel szeretettel várja azokat akik:

    Reumatikus problémákkal küszködnek

    Mozgásszervi műtéteken estek át

    Nőgyógyászati, Psoriasis (pikkelysömör) problémáik vannak

    Fáradtak, kimerültek

A Hajnal Hotel gyógyvize az alábbi betegségekre javasolt:

    mozgásszervi, reumás megbetegedések

    ízületi gyulladás, kopás, köszvény

    sérülések, törések utókezelése

    agyvérzés utáni bénulás

    nemi szervek gyulladása

    bőrbetegség(pikkelysömör)

    szellemi és fi zikai fáradtság

"Egyedülálló gyógy- és wellness paradicsom Bükkalján!"

A Hajnal Hotel saját termálvizével várja továbbra is a gyógyulásra ésl

pihenésre vágyókat. A 485 m-ről feltörő, 36-38 C - os kénes gyógy-

víz egy természeti csoda, mely kiegészül Észak-Magyarország kedve-

ző mikroklímájával.

Fejlődik a Hajnal Hotel!
Még az idén elkezdődik a fedett fürdő beruházása. A projekt révén

sor kerül 1 db gyermekmedence, 1 db úszómedence, 2 db gyógyvizes
medence kialakítására a legmodernebb kialakításban. A tervek sze-
rint a jövő tavasszal már ide  várhatjuk a fürdőzőket.

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)

Költözik a gödöllői hivatal

A tervek szerint október 31-ig kiköltöznek a polgármesteri hivatal

irodái a városházáról.A Szabadság tér 6. és a Kossuth utca 3. alatt szak-

irodákat, a Petőfi  tér 4-6. alatti földszinti üres helyiségben pedig ügy-

félszolgálatot helyeznek el az átépítés idejére. 

A polgármesteri hivatalnak helyet adó épület felújítását, újjáépítését a

képviselő-testület ciklusprogramja tartalmazza. Az újjáépítési program

tervezéséhez az idei költségvetés fedezetet nyújt. 

A városháza szerkezeti megerősítésre szorul, a tetőszerkezetet és a te-

tőteret vissza kell bontani, az épület energetikai rendszerét ki kell cse-

rélni, a külső falazatot újjá kell építeni, a nyílászárókat ki kell cserélni. 

Az átépítés megalapozásához készített szakvéleményben leírt felada-

tok megoldásához az épületet ki kell üríteni.
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1. A nyulak szigorúan növény-

evők. Emésztőrendszerük ah-

hoz alkalmazkodott, hogy nagy 

mennyiségű, de kevés tápanya-

got 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 mennyisé-

gű szénát fogyasztó nyulak rá-

adásul 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 igényel 

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 ál-

lattal és az emberrel - a táplálék-

ban lévő összes kálciumot felveszik, 

majd a fölösleget a vizeletükkel ürí-

tik ki. Ezért a túl magas kálcium

tartalmú táplálék kövek képződésé-

hez vezethet a húgyutakban. Ezért 

a hízónyúltáp nem okos gondolat 

a kedvenc nyulak számára. Ahogy 

a lucernaszéna sem (kivéve néhány 

esetet).

7. Nagyon sok állat - hozzánk ha-

sonlóan - a szokások rabja. A kö-

lyökkorában fogyasztott táplálékról

akkor is nehéz másra átszoktatni, 

ha az számára egészségtelen. Ezért 

is fontos már fi atal kortól a meg-

felelő táplálás! (forrás Oxbow Ma-

gyarország)

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

Immár a 12. alkalommal, szep-

tember 12-én, szombaton talál-

koztak a tenisz megszállottai, 

hogy a Civil Kör Veresegyházért 

szervezésében majd az egész nap-

jukat teniszezéssel töltsék.  Ideá-

lis időben, ideális környezetben

vetélkedett egymással a 12 részt-

vevő. Sorsoláson alakult ki a hat 

pár és mindenki megmérkőzött  

mindenkivel. A fél kilenckor kez-

dődött játék a koradélutáni órákig 

folyt, szinte megállás nélkül, ren-

desen kifárasztva minden rész-

vevőt. A mérkőzések kilenc gé-

mig tartottak, minden párosnak 

öt mérkőzést kellett játszania.  Ez 

azt jelentette, hogy minden pá-

ros 67-68 gémet küzdött végig. A

sportteljesítmény értékeléséhez 

azt is meg kell jegyezni, hogy a

résztvevők átlagéletkora  - a höl-

Teniszbajnokság a Vadkacsa Teniszklubban
gyeket nem számítva – talán inkább 

a hetvenhez volt közelebb, mint a 

hatvanhoz…(Összehasonlításul: a

US Open döntőjében Djokovics

–Federer a négy szettben össze-

sen 42 gémet játszott!)  Az ered-

mények, a nyert mérkőzések (és a 

nyert gémek ) sorrendjében: Herzeg 

Andi –Moldvay Miklós (mindegyik 

mérkőzésüket megnyerték, ( rajt –

cél győzelem!), Simmel Erzsi – dr 

Mádi Csaba, Gaál Jenő – dr. Sza-

bó László, Csányi László – Mizsei 

Tamás, Máltai László- Vincze Ist-

ván, Fehér Tamás – Móré László. 

Külön említést érdemel a hölgyek 

szereplése:.„Háziasszonyunk”, Me-

zei Marika beugrott játszani, ami-

kor a férfi ak közül valaki már nem

bírta, s nem véletlen, hogy az első

helyért a két vegyespáros küzdött, 

élvezet volt nézni a hölgyek pon-

tos, elegáns,  játékát, s olykor bravú-

ros  megoldásaikat.  A teniszparádét 

jó hangulatú falatozás követte,  há-

ziasszonyunk  töltött paprikával és 

palacsintával vendégelte meg a

résztvevőket..

 Szöveg és fotó: Mádi Csaba



5

Jótudni

derékfájás ( lumbago), csontritkulás, 

csípő- és térdarthrosis; sokizületi gyulladás; 

köszvény és egyéb izületi betegségek kezelése

REUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

dr. Nagy Péter

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

Rendelési idő: péntek
Bejelentkezés: +36 20 980 44 68
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A Szalon országos koor-

dinátora,Platthy Ildikó és ve-

resegyházi vezetője, moderáto-

ra, Nyárády Zsuzsanna, valamint 

Lengyelné Erzse Imola háziasz-

szony szeretnék, hogy a hölgyek 

kortól függetlenül megosszák 

egymással tapasztalataikat, a be-

szélgetésekről mindenki "útrava-

lóval" távozzon és várja a követ-

kező alkalmat!

Olyan kis közösséget szeretné-

nek létrehozni, ahol a tagoknak 

fontos a jó társaság, egy-egy igé-

nyes, építő, "jóízű" beszélgetés, és

akik a klubbon kívül is számít-

hatnak egymásra!

A Szalont a Katlan Tóni Ven-

déglője a Malomhoz étterem kü-

Megnyitott a Ridikül Szalon

 „Töltődjünk együtt a modern kori fonóban” - ezzel a mottóval in-

dult útjára a veresegyházi Ridikül Szalon. Egy hely, ahol összeülhe-

tünk, és hírességek, szakértők, ismerősök, barátok segítségével kibe-

szélhetjük a minket foglalkoztató témákat. Lehetőség, hogy egy tea 

vagy egy kávé mellett havonta megosszuk egymással élményeinket, 

véleményünket, tapasztalatainkat. Nyíltan, közösen, együtt.

löntermében rendezték be: már az 

első alkalommal több, mint hetven 

érdeklődő jött el. A három meghí-

vottal, Platthy Ildikó ötletgazdával, 

Kucsa Margitával, a tősgyökeres ve-

resegyházi lokálpatriótával és Budai 

Boglárkával, aki kislány kora óta él 

városunkban, és jogász végzettsége 

ellenére a show tánc és a ritmikus 

gimnasztika a szenvedélye, olyan té-

mákat feszegettek: „Mit jelent Nő-

nek lenni?” „Mit jelent Veresegyhá-

zon nőnek lenni?”. 

Az este meglepetésvendége Veres-

egyház rekorder polgármestere volt. 

Pásztor Béla egyszerűen azt állítja a 

nőről, hogy ők jelentik „a biztonsá-

got”. És igen, nemcsak a nő olvasa-

tában biztonság a FÉRFI, hanem a 

férfi éban is egy olyan NŐ, aki a csa-

ládban a „kovász”.

A Ridikül Szalon Veresegyház a

Duna TV-n futó Ridikül című mű-

sor szerkezetét követő női szalon. 

Egy klub érdekes témákról NEM

CSAK NŐKNEK!

A következő szalon időpontjáról, 

témáiról, meghívott vendégeiről bő-

vebben a Szalon Faceboook- olda-

lán tájékozódhat. 

facebook: Ridikül Szalon Veresegyházff
ridikulszalon.veresegyhaz@gmail.com

                         ffofofofofoffofoffofofffffofofofffffffffofofofofffofofoffoofofofofofofofofofofofooffofofofofofofoffofofofofofofofofofofofofoffofofofofofoffffff tótótóóótótótótótóóótótótóótótóttóótttóttóótttóótóótóóóót ::::: ::: :::::::::::::::::: LeLeLLLLLeLeLeLeLeLLeLeLLLLLLLLLLeLLLeLLLeLeLLeLLLLLLeLeLeLLLLeLeLLeLLLLeLLeLLLeeeeLLeLLLLeLeLeththhththththththththhththhththhhhhththhhththtththhthttthhhtthtthhttthtthttttthhtthhhhenennenenennenennnennneneneeeeenenyeyeyeyeyeyeyeyeyeyyeyeyyeyeyyyeyeyeyeyeeyyyyyyyyyyyyyy iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
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Kincsvadász diákok

Lesben a mocsári teknősöknél (Kocka-tó, „Biotekik” csapat)

A nyertes „Habcsókok” csapat három tagja

2014 őszén indult el a Tavirózsa

Egyesület által vezetett ZöldHíd

Program, melynek egyik fő célja

az, hogy a veresegyházi általános

iskolás diákok elméletben és gya-

korlatban is megismerjék a helyi 

természeti értékeket és az őket ve-

szélyeztető tényezőket. 

2015 tavaszán iskolai előadások-

ra került sor, melyben a Kincsva-

dászat c. terepi vetélkedő szabá-

lyai mellett a felsős diákok meg-

ismerkedhettek a helyi élővilággal. 

A vetélkedőre összesen 11 csapat 

(55 diák) jelentkezett. A feladat az 

volt, hogy a kiosztott, Veresegy-

ház élővilágát bemutató Kincs-

kereső kártyákból (14 állat- és 16

növényfaj) válasszanak ki csapa-

tonként ötöt-ötöt. Ezt követően a

kártyák hátoldalán található elter-

jedési térkép segítségével meg kel-

lett keresni a kiválasztott fajokat 

természetes élőhelyükön. Az ered-

ményes kutatást fotókkal kellett 

dokumentálni.A beküldött fotók 

értékelése során a ritka, ezért ne-

hezen megtalálható állatok és nö-

vények több pontot értek a közön-

séges fajokhoz képest. 

Az eredményhirdetést júniusban

tartottuk meg a Fabriczius József 

Általános Iskolában. Az 1. helye-

zést elért, „Habcsókok” nevű csa-

pat (tagjai: Fejes Regina, Babinka

Lilla, Tuba Zsófi a, Szabó Teodó-

ra) a kötelező öt fajon kívül továb-

bi kettőt is megtaláltak. Külön em-

lítést érdemel, hogy sikerült felven-

niük videóra egy éneklő nádirigót a 

Malom-tó úszónádasában. A 2. és 

3. helyezést a „Kecske” és az „Erdei 

eprek” c. csapatok érték el. A gyere-

kek ügyességét dicséri, hogy a csa-

patok egy részének a cifrarákot, a

törpeharcsát és az ember közelsé-

gét kerülő,fokozottan védett gyur-

gyalagot is sikerült lencsevégre kap-

niuk. Ugyanakkor történtek tévedé-

sek is: több csapat is a védett gyilkos 

csomorika helyett más ernyős virág-

zatú növény fotóját küldte be a Ma-

lom-tóról. Az állatok közül a mo-

csári teknős, a növények közülpedig 

a kocsányos tölgy volt a kedvenc (a 

leggyakrabban választott) faj. Rész-

let az Erdei eprek csapat élménybe-

számolójából: „Bejártuk Veresegy-

ház tavait. Megvizsgáltunk köze-

lebbről is állatokat, növényeket. Bő-

vült a tudásunk, és jó sárosak let-

tünk. Sajnos a kecskebékák elbúj-

tak, hiába vártuk őket fényképező-

géppel a kezünkben...”

Az 1. helyezett csapat tagjai in-

terjút adtak a Veresegyházi Városi 

TV-nek. A díjazott csapatok részt 

vettek egy tanösvény túrán a veresi 

tavak körül, illetve a Malom-ta-

von egy vízminőségmérési akcióban 

is. A gyerekek ezen felül a Taviró-

zsa Egyesület kiadványait (ÖKO-

LOGIKA társasjáték, „Természeti 

kincseink védelme Veresegyház tér-

ségében” című könyv, Veresegyházi 

Tavak Tanösvény füzet, játékkártya 

Veresegyház természeti kincsei-

ről) kapták díjazásul. Külön kö-

szönet illeti Gyetvai Éva tanárnő 

segítségét a szervezésben.

Tavirózsa Egyesület
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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

Októberi programok 

Egész hónapban látható A népi
iparművészet ma című kiállítás
A belépés díjtalan! 

2015.  október 4. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA –

pp

GOMBASZAKÉRTŐ VEZE-
TÉSÉVEL
Indulás 8.oo-kor a Faluház elől, 
bővebb tájékoztatás plakátokon!
A részvétel díjtalan!

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

y y py y p

DI VÉRTANUK EMLÉKÉRE
A részvétel díjtalan!

2015. október 7. (szerda) 
17.00 óra
KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKO-
RÚAKAT!
Szórakoztató műsor az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából

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

2014. október 11. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA –

pp

GOMBASZAKÉRTŐ VEZE-
TÉSÉVEL
A részvétel díjtalan!

2015. október 5 – 11-ig (hétfőtől
vasárnapig)
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI

p gp

NAPOK
Benne: A család szerepe a fi atal-
kori szenvedélybetegségek meg-
előzése érdekében. 
Október 10-én (szombat)10.3o-
kor dr. Zacher Gábor toxikológus, 
a Honvéd kórház Sürgősségi osz-
tályának vezetője tart előadást 
többek között a drog-megelőzés-
ről. (részletes programok plakáto-
kon, honlapjainkon, fc-on)
A belépés díjtalan!

2015. október 16. (péntek)
15.00 óra

PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP
Az általános iskolák 7-8. osztályos 
tanulói és szüleik számára
A részvétel díjtalan!

2015. október 16. (péntek) 18.00 
óra
„VIRÁGOS KERTES” kiállítás 
és eredményhirdetés (szervező: 
ESZAK)
A belépés díjtalan!

2015. október 23. (péntek) 
17.00 óra
MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-
OS FORRADALOM ÉS SZA-
BADSÁGHARC ÉVFORDU-
LÓJÁN
Utána fáklyás séta a Kopjafához.
A belépés díjtalan!

VILÁGJÁRÓK KLUBJA - 
"Hosszú az út  Magyarorszá-
gig - főleg Vietnámból kerékpár-
ral..." Both Emese erdőkertesi fi -
atal fényképes úti- és élménybe-
számolója.
Az októberi program időpontja 
még szervezés alatt!

Könyvtári Híradó!

Az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtár óvodai, iskolai csopor-
tok számára kínál könyvtárismer-
tető, olvasásnépszerűsítő, ismeret-
bővítő foglalkozásokat.

Ebben a tanévben is szeretettel
várunk előzetes időpont egyez-
tetés alapján óvodai és isko-
lai csoportokat, osztályokat. Cé-
lunk, hogy a gyerekek életkoruk-
nak megfelelően játékos formá-
ban ismerkedjenek meg könyvtá-
runkkal. Minden korcsoportnak 
könyvtárismertető, könyvtárhasz-
nálati órákat tartunk, ezen kívül 
a tavasz, nyár, ősz, tél ünnepkörei-
vel (Adventi időszak, Télapóvárás, 
Karácsony, Farsang, Húsvét), nép-
szokásokkal foglalkozunk a gyer-
mekek életkorának megfelelően. 
A magyar és más népek hagyo-
mányaival, szokásaival ismerked-

hetnek. A felső tagozatos iskolá-
soknak a pedagógusokkal egyez-
tetett témában (irodalom, nyelv-
tan, földrajz, ének) rendhagyó 
könyvtári órákat tartunk.
A megfelelő hangulatot, köny-
veink, játékaink, kézműves fog-
lalkozásaink, ünnephez illő da-
lok, mesefi lmek, előadások alakít-
ják. Könyvtári eszközökkel, mód-
szerekkel, segítjük a gyerekeket a 
környező világ megismerésében és 
az olvasás megszerettetésében.
Előzetes időpont egyeztetés a 06 
28 595 066-os telefonszámon a 
könyvtár nyitvatartási idejében:
Hétfő és Péntek: 12.00 – 20.00; 
Kedd: 8.00 – 12.00; Csütörtök: 
10.00 – 14.00.

Felnőtt olvasóinkat is szeretettel 

várjuk új könyveinkkel, reméljük 
mindenki talál érdeklődésének 
megfelelő olvasmányt.

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik könyvtárunk 
részére felajánlották a számuk-
ra már feleslegessé vált könyvei-
ket. Sok olyat találtunk közöttük, 
mely könyvtárunknak eddig nem 
volt meg, ezeket állományba vet-
tük. Volt amit továbbajándékoz-
tunk más könyvtáraknak, rászo-
ruló családoknak, Szociális ott-
honnak, egyéb intézményeknek, a 
többit 100-200 forintért kiárusít-
juk, mely árából új könyveket tu-
dunk vásárolni.

Hollósiné Marika, könyvtáros

Állásajánló:

Alkalmi kerti munkára , 
-havonta legalább két al-
kalom - a kerti munkákat 
ismerő (gyomlálás, fűnyírás, 
permetezés, stb.) akár nyug-
díjas,  vagy délutáni időre, 
megbízható embert keresünk.  
Érdeklődni lehet: 0630 959-

g

0111

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

Kiadó:

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

g gy

Érd.: 30/914-8484
g gy

Kiadó, Veresegyházon a cen-
trumban 20 m2-es helyiség! 
Tel.: 0628 389-062 

Szolgáltatás:

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

Költözetés akár csomagolással, 
bútorszereléssel, dobozolással 
4000 Ft/ órától! 

Fuvarozás UNIÓN belül! 
Kovács Péter: 0630 9546-504

Nyak-váll-talp masszázs, fül-
gyertyázás! 
Tel.: 0670 275-5932

Kertépítést, fakivágást, ön-
tözőrendszer telepítést vál-
lalok! Tel.: 0620 495-8457

Eladó:

Eladó ½ tulajdonú házrész a 
centrumban egy 45 m2-es és 
egy 20 m2-es, különálló üzlethe-
lyiséggel. Tel.: 0670 275-5932.

Befektetési célra ajánlom 
Veresegyházon a centrumban 
egy ingatlanon lévő: 45 nm-es 
és egy 20 nm-es üzlethelyisé-
geket. Tel.: 0670 275-5932

Ajánlatom fontos azok 
számára, akik légzőszervi 
betegségben szenvednek, mert 
itt a  jó, tiszta mátrai levegő. 
Eladom Gyöngyösön lévő 2 
szobás 61 m2-es összkomfortos 
tehermentes lakásomat. Ez té-
gla építésű (35 éve) 3-ik emeleti 
(lift nincs) a város központra 
néző erkéllyel (É-Ny fekvésű). 

p

Központi fűtés van, kedvező 
rezsivel, a konyhában gázpalack 
van (külön van étkező is). 
Ára: 7.2 millió. 

Elérhetőség: 06/20/4424914.

Apró hirdetések
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        Jótudni

A Jó szomszéd ajánlata.
2015. Szeptember 30-október 6-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.

A rejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db 3000 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. t

A borítékra kérjükírják rá: ,,JT09 rejtvény,, ”. Beküldési határidő:y 2015. november 20.  Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő 

út 6. Megfejtés: „Ha nem tetszik itt, költözz el Lajos!” Könyv utalványt nyertek: Budai Jánosné (Őrbottyán), Tasnádi Lajosné (Gödöl-

lő), Angyal Melinda Zsuzsanna (Gödöllő). Gratulálunk! A nyerteseket postai úton értesítjük. Nyereményeiket átvehetik a 

Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.
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KÖZÉLETI - KERESKEDELMI LAP XVII. ÉVFOLYAM 5. 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

       

        Jótudni

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS

PROFI GÉPPEL, 

GYORSAN, TISZTÁN!

Elérhetőség: 06 20/ 28 64 997

Kémények béléscsövezése 

saválló acéllal.

Gázhoz, vegyes tüzeléshez

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

+36 20/ 24 39 279

Ingyenes árajánlattal, 20-30 % kedvezménnyel 
Lindab, Gerard cserepes lemez fedés Villas 3D 

osztrák zsindelyfedés palára! Bontás nélküli 
tetőfedések ajándék kémény átrakással! 

www.fejerhaz.hu, 0630 283-0570

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

Veresegyházi magánóvodába 
megfelelelő végzettséggel 

rendelkező óvodavezetőt keresünk. 

Tel.: 06 70/277 4560



Korszerűsödött a közvilágítás

Veresegyház nagy részén korszerű, energiatakarékos, LED technológiájú lámpatestekre

cserélték ki az utcai közvilágítást. Augusztus folyamán rendben, a terveknek megfelelően

zajlott a munka, így ősztől már költséghatékonyabb és korszerűbb technológiával világít-

ják a közterületeket.

Cserháti Ferenc, az önkormányzat Beruházási osztályának vezetője elmondta: 2013. év elején adták be a pályázatot, amelyben csak a mű-

szaki tartalomra, a lámpák cseréjére lehetett pályázni. Ezért született az a döntés, hogy a sokat fogyasztó és rövid élettartamú 34W-os fény-

csöveket lecserélik a városban. Igyekeztek olyan megoldást találni, hogy a fényerősség, a hatásfok ugyanolyan legyen, mint korábban, de 

mindezt LED-es technológiájú lámpatestek szolgáltassák. AJuko Kft. közreműködésével felkerültek ezek a modern lámpatestek: a nagy-

részt 14 W-os lámpákkal 60%-os megtakarítás érhető el a jövőben. 

A Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott pályázaton nyert támogatás a teljes beruházás összegének 85%-át bizto-

sította, a pénzből 1766 darab lámpatestet tudtak vásárolni. Ezt egészítette ki a város további 77 darabbal. A korszerű, LED technológiájú 

fényforrások cseréjének összköltsége 148 211 131 forint, ennek 85%-át, 125 979 461 forintot fedezett a pályázati forrás. Veresegyház Város 

Önkormányzata a nagyszabású beruházáshoz 22 231 670 Ft önrészt biztosított. 

Többen úgy érzik, mintha a lámpatestek cseréje után csökkent volna a közvilágítás hatásfoka. Az osztályvezető erre reagálva közölte: a 

fénymérési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a közterületen, az úttesten ugyanolyan fényerősség van, mint korábban volt. A technológiának 

gyakorlatilag nincs fényszennyezése, a fényt kizárólag a megvilágítani kívánt úttestre koncentrálja, ezért oldalra, előre és hátra alig szórja a 

fényt. Ezért tűnhet úgy, mintha nem adna annyi fényt, mint a korábbi lámpa. Cserháti Ferenc hozzátette: elvárás volt, hogy a Juko Kft. köz-

reműködésével felkerült LED-es technológiájú lámpatestek ne a magántelkeket, hanem a közterületeket világítsák be, 20-25 méteres osz-

loptávolsággal működtetve. A lakosság észrevételei annyiban lehetnek jogosak, hogy sok helyen az eltérő időben történt oszlopállítások-

nak köszönhetően ennél távolabb lehetnek egymástól az oszlopok, vagy nem minden oszlopon volt eddig sem lámpatest. Ezért, illetve a 

speciális útviszonyoknak vagy a növényzetnek köszönhetően lehetnek átfedés nélküli részek. Ezeket a jövőben felmérik és amennyiben le-

hetőség van rá, orvosolják.

A lámpatestek cseréjével évente 14 millió forintot takarít meg a város, így a modern, hatékonyabb technológiára történő áttérés jelen-

tős sikernek számít. A megtakarított összeg révén a jövőben lehetőség lesz a helyenként felmerülő problémák kezelésére is. A város ígére-

te szerint a legkritikusabbnak számító helyeken ezt rövid időn belül meg is teszik, máshol pedig kivitelezési költségvetést készítenek a fo-

lyamatos fejlesztés érdekében. 

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0241 azonosító számú projekt kivitelezése 2015. augusztus 14–től augusztus 31-ig tartott. 

Kovács Péter – Veresi Krónika
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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.

PADLÓSZ NYEG 

Shaggy Tampa 
filc hátú, 4 m széles, 8 színben 

(beige, szürke, barna színek 5 m szélességben is)

²Ft/m²

2.99999999.29999

.

LAMINÁLT
PADLÓ 

Standard Plus 7 m7 mm 
indiai alma, 2,467 m²/ 4.438 Ft/doboz

Ft/m²²

2222.2999929229922 2999

.

 www.diego.hu

Ajánlataink 2015. október 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni

ÚJ HELYEN! GÖDÖLL , Kazinczy krt. 2. (temet vel szemben)  Tel: +36 (28) 510-825 
Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13, V: Zárva

VERESEGYHÁZ, F  út 19.  Tel: +36 (28) 384-592 
Nyitva: H-P: 7-17, Sz: 8-12, V: ZÁRVA

Alapfokú iskolai 
végzettségre 

épülő képzések:

Cukrász

Eladó

Gépjármű-építési, 

szerelési logisztikus

Járműipari fémalkatrész-gyártó

Járműkarosszéria előkészítő, 

felületbevonó

Gépjárműépítő, szerelő

Pék

Autógyártó

Gépjármű mechatronikus

Vendéglátó eladó

INGYENES 

MÁSODIK SZAKMA

 FELNŐTTOKTATÁS 

KERETÉN BELÜL

A képzés teljesen ingyenes, 

a gyakorlat tanuló szerződés 

keretén belül valósul meg.

Ha igaz rád valamelyik az alábbiak közül:

• Nem érzed jól magad a jelenlegi

  szakmádban

• Nem tudtál elhelyezkedni egy szakmával

•Elmúltál 21 éves és még nincs szakmád

AKKOR NÁLUNK A HELYED!

HOL?

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

MADÁCH IMRE SZAKKÖZÉPIS-

KOLA, SZAKISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM

2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 1-3.

Jelentkezés és további információk 

személyesen az intézményben

vagy az iskola elérhetőségein: 

Tel.: 0628/520713

Email: 

miszki@madach-godollo.sulinet.hu

Szakiskolai ráépülések
Vendéglátó-üzletvezető

Érettségi vizsgára épülő 
képzések:
Kereskedő

Autószerelő

Automatikai technikus

Vendéglátásszervező-vendéglős

Fodrász

Kozmetikus

Hirdessen itt! Szikora Bea •  0620 978 48 00

Hajdu Szilvia • 0630 680 8389


