
Teniszakadémia 2.
Óvodai beíratás 4.
Átadták 
a szennyvíztisztítót 6.
Programajánló 13.
Lomtalanítás 14.
Alvajárók 18.

XIX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM • 2015. OKTÓBER

www.koronaretes.hu

Cím: 
Veresegyház, Fő tér 
MOL Üzletház   
Rendelésfelvétel:  
+36203954775 
Nyitvatartás:  
Kedd - Péntek: 
8:30 - 18:00
Szombat: 7:30 - 16:00

Friss házi rétes   

almás, barackos, túrós, barackos-túrós,

meggyes, meggyes-mákos, tökös-mákos,

 mákos, szilvás, káposztás . . .

Házi és reform sütemény variációk

Sós és édes aprósütemények, pogácsák

PrímaPék Veresegyház, PrímaPék Veresegyház, 
Budapesti út 1/B.Budapesti út 1/B.
Tel.: 06 70 670 2519Tel.: 06 70 670 2519

Nyitva tartás: Nyitva tartás: 
Hétfő – Péntek 6,00 -12,00 Hétfő – Péntek 6,00 -12,00 

és 16,00- 19,00és 16,00- 19,00
Szombat: 7,00 – 19,00Szombat: 7,00 – 19,00

 TÉRJEN BE HOZZÁNK!TÉRJEN BE HOZZÁNK!
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!

    Üzletünkben az alábbi termékek kaphatók:Üzletünkben az alábbi termékek kaphatók:
Kenyerek, péksütemények; szendvicsek; kávé (elvitelre is!); Cserpes Kenyerek, péksütemények; szendvicsek; kávé (elvitelre is!); Cserpes 
tejtermékek; BIO tejek, desszertek és tejszínek; ásványvíz, energia tejtermékek; BIO tejek, desszertek és tejszínek; ásványvíz, energia 

italok, üdítők (MÁRKA, Almdudler, Coca-Cola termékek)

Veresi Szüret    4.

Tüdőszűrés    5.

Erdőkertesi programok   8.

Megnyitott a Ridikül Szalon   9.
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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      
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www.hanka.hu
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T  ü  d  ő  s  z  ű  r  é  s
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy vá-

rosunkban 2015. november 13-tól – november 25-ig tüdőszűrés lesz.

A vizsgálat helye: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

konferenciaterme Veresegyház, Fő út 45-47. II. emelet 312. szoba

Időpontja:

hétfő, szerda: 12.40 -18.00 óráig

kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 13.45 óráig

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL SZEMÉ-

LYI IGAZOLVÁNYÁT, A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-

KÁRTYÁJÁT, ILLETVE HA VAN AZ ELŐZŐ ÉVI  TÜDŐ-

SZŰRŐ IGAZOLÁST.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal to-

vábbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassá-

gi vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700.-Ft, mely az OEP által országo-

san elrendelt összeg. A befi zetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kap-

ható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, 

de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által 

kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási 

törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ  NÉLKÜL IS LE-

HET BETEG!

A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben tör-

ténő felismerésére!

Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat kötetlen munkaidőben vég-

zőket, hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása érdekében lehetőleg 

a délelőtti időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást.
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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)

Ez a Magyar Triatlon Szövetség 

jelmondata. A triatlonsport nép-

szerűsége meredeken ível fölfelé, 

az utóbbi években főként a felnőtt 

korosztályok létszámainak emel-

kedése volt fi gyelemre méltó. So-

kan családalapítás után döntenek 

úgy, hogy elkezdenek (esetleg újra 

kezdenek) sportolni, egészségeseb-

ben szeretnének élni, szabadidejü-

ket aktívan kívánják eltölteni. Egy 

triatlonverseny teljesítése kétségte-

lenül kihívást jelent, még a legrövi-

debb – sprint – táv esetében is, nem 

beszélve a hosszabb távokról, me-

lyek sok középkorú amatőr sporto-

ló bakancslistájára felkerülnek.

Triatlonos berkekben még egy 

szlogent emlegetnek gyakran: „Az 

út maga a cél”. Az életmódváltás, a 

rendszeres sportolás, a kiegyensú-

lyozott táplálkozás, a pozitív élet-

szemlélet jelentik az utat, melynek 

megtalálása a cél. Egy verseny tel-

jesítése már csak hab a tortán…

A Veresegyház VSK Triatlon 

Szakosztálya 2015 októberétől fel-

nőtt- és szenior csoportot is indít, 

ahol segítséget nyújtunk az emle-

getett út felleléséhez.

A triatlon a XXI. század 

egyéni sportja

Információ és jelentkezés:

Szegedi Attila, szakosztályvezető: 

+36 309 303 281

Jankov István „Medve”: 

+36 209 227 279



Nyár végi, őszi időszakban 

sok kutyának okoz kellemetlen, 

akár fájdalmas elváltozást a légy. 

A szuronyos istállólégy szín-

re, alakra szinte olyan, mint a 

házilégy, 4-8 mm nagyságú, zö-

mök testű rovar. Mégis megkü-

lönböztethető az előreálló szu-

ronyszerűen kihegyesedő szívó 

szájszervéről, mellyel nemcsak 

szerves anyagokkal táplálkozik, 

hanem sebesre csípi kedvenc ál-

lataink fül végét, fül tövét, akár 

orrhátát. Ezeken a területeken 

sokkal vékonyabb a bőr, köny-

nyebben elérik a rovarok a haj-

szálereket. Szúrása igen fájdal-

mas, vérszívás után párosodik 

és évente, ha kedvező az idő és 

a körülmények, akkor a nagy-

számú utánpótlás már 14 napos 

ciklusokban biztosított. A páro-

sodott nőstény telel át és tavasz-

szal, melegben rakja le az első 

adag petét állatok ürülékébe. 

Kellemetlen legyek
Általában a gazdasági állatok kör-

nyezetében élnek, ott gyakoribb az 

előfordulásuk. Köztigazdája lehet 

a fonálférgeknek, illetve kórokozó 

baktériumokat is terjeszthet.

Elég egy csípés, és a csípés után 

kiserkenő sebváladék mágnesként 

vonzza a többi legyet is, melyek 

akár tömegesen is megjelenhetnek 

egy állat körül. Ilyen esetben sze-

gény kutya tehetetlen. Hiába ráz-

za a fülét, egész testét, hiába pró-

bál megszabadulni a rovaroktól, 

ha ellepték, akkor menthetetlenül 

szétcsipkedik. Egy gondos gazdi 

azonban ezt még időben észreve-

szi és tesz róla, hogy megszabadít-

sa kedvencét ezektől az idegesítő és 

kártékony rovaroktól. Sok esetben 

nem észrevehető a kedvenc körül a 

légy, csak az okozott sebek. Van-

nak olyan kutyák, melyeket nem 

bántanak a legyek és vannak, me-

lyeket viszont annak ellenére, hogy 

a közelében nincs gazdasági állat, 

mégis megtalálják a szuronyos is-

tállólegyek. Erre még nem ismert 

a magyarázat.Sok esetben még 

együtt tartott kutyáknál is csak az 

egyiket kezdik ki. Fontos, hogy-

ha ilyen elváltozásokat tapaszta-

lunk kedvenceinknél, akkor sür-

gősen alkalmazni kell riasztószere-

ket, amik a legyeket távol tartják. 

Ha már sebes területeket találunk, 

akkor a sebeket is kezelni kell, ide-

ális esetben akkor, mielőtt még 

a vastag pörk réteg megjelenne a

csípett területen.Ez a kora őszi

időszak a kullancsoknak is ked-

vez, ezért fokozott fi gyelmet kell

fordítani az ellenük történő vé-

dekezésre is.

dr. Szász László

Revetek Állatorvosi Rendelő
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Köszönetnyilvánítás

Örök hála és köszönet a Veresegyház Városi Önkormány-

zati Idősek Otthona minden dolgozójának, hogy édes-

anyánkat, Horváth Józsefnét (Lidika nénit) az utolsó éve-

iben, oly nagy odaadással, szeretettel gondozták, ápolták.

Király család
TÁNCTANÁR: HATOS BETTINNNANNNNNNNNN
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Immár a 12. alkalommal, szep-

tember 12-én, szombaton ta-

lálkoztak a tenisz megszállot-

tai, hogy a Civil Kör Veresegy-

házért szervezésében majd az 

egész napjukat teniszezéssel 

töltsék.  Ideális időben, ideális 

környezetben vetélkedett egy-

mással a 12 résztvevő. Sorsolá-

son alakult ki a hat pár és min-

denki megmérkőzött  minden-

kivel. A fél kilenckor kezdődött 

játék a koradélutáni órákig folyt, 

szinte megállás nélkül, rende-

sen kifárasztva minden részve-

vőt. A mérkőzések kilenc gé-

mig tartottak, minden páros-

nak öt mérkőzést kellett játsza-

nia.  Ez azt jelentette, hogy min-

den páros 67-68 gémet küzdött 

végig. A sportteljesítmény érté-

keléséhez azt is meg kell jegyez-

Teniszbajnokság a Vadkacsa Teniszklubban
ni, hogy a résztvevők átlagéletkora

- a hölgyeket nem számítva – talán

inkább a hetvenhez volt közelebb,

mint a hatvanhoz…(Összehason-

lításul: a US Open döntőjében

Djokovics –Federer a négy szett-

ben összesen 42 gémet játszott!)

Az eredmények, a nyert mérkő-

zések (és a nyert gémek ) sorrend-

jében: Herzeg Andi –Moldvay 

Miklós (mindegyik mérkőzésü-

ket megnyerték, ( rajt –cél győ-

zelem!), Simmel Erzsi – dr Mádi

Csaba, Gaál Jenő – dr. Szabó Lász-

ló, Csányi László – Mizsei Tamás,

Máltai László- Vincze István, Fe-

hér Tamás – Móré László. Külön

említést érdemel a hölgyek sze-

replése:.„Háziasszonyunk”, Mezei

Marika beugrott játszani, amikor a

férfi ak közül valaki már nem bír-

ta, s nem véletlen, hogy az első he-

lyért a két vegyespáros küzdött, él-

vezet volt nézni a hölgyek pontos, 

elegáns,  játékát, s olykor bravúros  

megoldásaikat.  A teniszparádét jó 

hangulatú falatozás követte,  házi-

asszonyunk  töltött paprikával 

és palacsintával vendégelte meg 

a résztvevőket. 

Szöveg és fotó: Mádi Csaba

Kedves Gyerekek!

Kapcsolódva szeptemberi té-

mánkhoz, e hónapban is mara-

dunk a „lovak mellett”.

Most rajzpályázaton vehettek 

részt, egy A/4-es méretű bármi-

lyen technikával elkészített al-

kotással. A rajz ábrázolja ked-

venc lovatokat, vagy Kincsemet 

és „Csalogány” macskát.

Ha nem emlékeznétek: Egyik,

talán a leghíresebb lovunk Kin-

csem, „aki” 1874-ben született 

angol telivér kanca volt, és aki-

ről napjainkban forgatnak nagy-

szabású fi lmet. Páratlan, világ-

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyermekrészlegének hírei

„KEDVENCEM A LÓ”– Rajzpályázat

hírű kincse volt tulajdonosának, 

s az egész nemzetnek is. Minden 

versenyt megnyert, amin elindult, 

szám szerint 54-ből 54-et! Kissé 

szeszélyes, „bogaras” volt: 1 napig 

is szomjazott, ha nem kapott meg-

felelő vizet. Kedvenc társa egy fe-

kete-fehér nőstény macska, Csa-

logány volt, nélküle egyetlen ver-

senyre se ment el. (Ez volt előző 

havi rejtvényünk megfejtése.)

Az alkotások beküldési határideje: 

október 30.

A városi könyvtár gyermekrészle-

gébe várjuk műveiteket, amelyeket 

díjazunk, és a legszebbeket ugyan-

itt ki is állítjuk.

Előző havi rejtvényünkben volt 

kérdés a híres macska neve, amely 

tehát: Csalogány. Akinek sikerült 

eltalálnia: Huszka Lili 9é, zsákba-

macskával várjuk őt.

A könyvtár címe:

2112 Veresegyház,

Fő út 53.
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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 

novemberi előzetessel

Egész hónapban látható a Galérián: 

Petrás Anna és Stúdiója - A népi ipar-

művészet ma 

(fonott bútor, kerámia, szőttes, bőr, 

textília...) 

Megtekinthető: október 31-ig.

A belépés díjtalan! 

2015. október 6. (kedd) 18.00 óra – 

Batthyány park

MÉCSESGYÚJTÁS AZ ARADI 

VÉRTANUK EMLÉKÉRE

A részvétel díjtalan!

2015. október 7. (szerda) 17.00 óra

KÖSZÖNTJÜK A SZÉPKORÚA-

KAT!

Kalapszerelem – a Mozaik Művészpá-

holy színkörének előadása

Sok humor és nosztalgikus slágerek az 

Idősek Világnapja alkalmából

Belépés meghívóval (a 65 évet betöl-

tött kertesiek polgármesteri meghívó-

levelet kapnak)

2015. október 6 – 12-ig 

(keddtől hétfőig)

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NA-

POK 

Benne: A család szerepe a fi atalkori 

szenvedélybetegségek megelőzése ér-

dekében. 

Október 10-én (szombat) 10.3o-kor 

Dr. Zacher Gábor toxikológus, a Hon-

véd kórház Sürgősségi osztályának ve-

zetője tart előadást többek között a 

drog-megelőzésről.  (részletes progra-

mok plakáton, honlapon, fb-on)

A belépés díjtalan!

2015. október 11. (vasárnap)

„CSALÁDI NAP A TERMÉSZET-

BEN” Túra a Pilisben (tájékoztató a 

honlapunkon)

A belépés díjtalan!

2015. október 13. (kedd) 11.oo

GYERMEKSZÍNHÁZ

JÁTSSSZUNK PANTOMIMET!  A 

Dvorák & Patka Színház előadásában

Belépődíj: Csoportos: 500.-Ft, egyé-

ni: 700.-Ft

2015. október 15. (csütörtök) 19.00 óra

Varga Árpád Zsolt: TÁBORI LEVE-

LEZŐLAPOK ERDŐVÁROSRÓL

Filmvetítés, ŐSBEMUTATÓ

A belépés díjtalan!

2015. október 16. (péntek) 15.00 óra

PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP

Az általános iskolák 7-8. osztályos ta-

nulói és szüleik számára

A részvétel díjtalan!

2015. október 16. (péntek) 18.00 óra

„VIRÁGOS KERTES” kiállítás és

eredményhirdetés (szervező: Kertes

Erdőkertesért Munkacsoport)

A belépés díjtalan!

2015. október 17. (szombat) 9.oo-12.

oo 

BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE

Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelent-

kezés határideje: okt. 7-ig!)

A részvétel díjtalan!

2015. október 17. (szombat) 

13.oo – 16.oo

„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!”

Bolha-piac

Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (a beje-

lentkezés határideje: okt. 7-ig!)

A részvétel díjtalan!

2015. október 22. (csütörtök) 18.oo

BioPont klub

Mit lehet tudni az akvapóniáról

Előadó: Kókai Ferenc

programgazda:

Varga-Farkas Edit Sára 

A részvétel díjtalan!

2015. október 22. (csütörtök) 

10.oo és 11.oo óra 

A Neumann János Általános Iskola

‚56-os megemlékezése 

2015. október 23. (péntek) 17.00 óra

MEGEMLÉKEZÉS AZ ’56-OS

FORRADALOM ÉS SZABAD-

SÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN

„Vérharmat” pódiumműsor a Szép

Ernő Színház előadásában

Szereplők: Dóka Andrea, 

Krizsik Alfonz és Szinovál Gyula 

Szerkesztette és rendezte: 

Krizsik Alfonz

Utána fáklyás séta a Kopjafához.

A részvétel díjtalan!

2015. október 24. (szombat) 14.oo

ULTI-KLUB

2015. október 25. (vasárnap) 17.oo

NOSZTALGIA KLUB

2015. október 27. (kedd) 15.oo

Kézműves foglalkozás – 

Halloween-party

Részvételi díj: 300.-Ft  

(Részletes tájékoztató plakátokon!)

Az előzetes jelentkezés határideje: 

október 22.

2015. október 29. 18.oo

VILÁGJÁRÓK KLUBJA - „Hosz-

szú az út Magyarországig - főleg Vi-

etnámból kerékpárral...” Both Emese

erdőkertesi fi atal fényképes úti- és él-

ménybeszámolója (reményeink szerint 

addigra hazaér, ha mégsem, honlapun-

kon és a Facebook-on jelezzük)

A részvétel díjtalan!

NOVEMBERI ELŐZETES:

TÜDŐSZŰRÉS:

6-án (péntek) 8-14-ig 

9-én (hétfő) 12-18-ig 

10-én (kedd) 8-14-ig 

11-én (szerda) 12-18-ig

2015. november 13. (péntek) 10.00 óra

„EGY KICSIT MÁS” EGÉSZSÉG-

NAP

Szűrések, tanácsok az egészséges táp-

lálkozáshoz és életmódhoz, előadások,

ajánlott élelmiszerek, kóstolók, stb.

14.00-18.00-ig VÉRADÁS

A belépés díjtalan, de egyes vizsgá-

latokhoz TAJ-kártya szükséges! Két-

óránként tombolasorsolás! 

2015. november 20. (péntek) 18.oo óra

SZÍNHÁZI ELŐADÁS

Bernard Slade: Váratlan találkozá-

sok lírai komédia két részben a Vénusz 

Színház előadásában

Belépődíj: 1.300.-Ft és 900.-Ft 

(elővételben már kapható) 

2015. november 26. (csütörtök) 18.oo

VILÁGJÁRÓK KLUBJA „Békét és

Szelet! - Három év alatt a Föld kö-

rül” - Méder Áron fényképes élmény-

beszámolója, aki egy hatméteres bala-

toni vitorlással egyedül hajózta körül a

Földet.

A részvétel díjtalan!

Az Alapfokú gombaismereti tanfolya-

mot ősztől (megfelelő számú jelentke-

ző esetén) ismét indítjuk a Faluház-

ban, vezeti Kis Szidónia gombaszakér-

tő. Elméleti foglalkozások ősszel és ta-

vasszal 6-6 alkalommal, minden má-

sodik csütörtökön 18.o-20.oo-ig. Te-

repgyakorlat  ősszel és tavasszal 6-6

alkalommal, előzetesen egyeztetett 

hétvégi időpontokban, telekocsikkal,

költségmegosztással. 

A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegy-

zetet is tartalmazza).

BioPont klub indult 2014. májusban a

Faluházban, amely a környezettuda-

tos, vegyszermentes életmódot tűzte

ki célul. Az előadásokhoz kapcsolódó-

an az egymástól-tanulás módszerét (is)

alkalmazzuk. A havi rendszerességű

foglalkozások mellett célzott ter-

mészetjárásokon veszünk részt, pl.

gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán,

továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a

gyógynövények feldolgozását.  A rész-

vétel díjtalan!

***

Mikrokontroller klub működik a Fa-

luházban!

Robot-, elektronikus játék-, lakásri-

asztó-, öntöző automatika-, látvány-

elektronika áramkör építés. Mikro-

kontroller- és számítógép programo-

zás. Linux alapismeretek. Bővebb in-

formáció a Faluház honlapján!

SZÍNHÁZ NOVEMBERBEN!

Bernard Slade: Váratlan találkozá-

sok

Az örök kérdés: nő és férf i állandó 

harca, a nő a férf it akarja, a férf i a 

nőt...

Csak olyan mások, de mégis talán 

egymásnak teremtődtek.

Egy éppen váló házaspár 10 évé-

nek története tárul elénk, ezen 10 

év alatt megvívják a harcaikat egy-

mással, önmagukkal, vidám, mor-

bid, vagy tragikus pillanatokban so-

dorja őket újra és újra egymás mel-

lé az élet.

S hogy a hosszú küzdelem könnyes-

bús-groteszk pillanatait leküzd-

ve végül visszatalálnak-e újra egy-

máshoz...? Derüljön ki ez ebben a 

Neil Simon-i humorral megírt ki-

tűnő lírai komédia végén, ami any-

nyira rólunk szól.... a férf i-nő, szere-

lem-szeretet - kapcsolat szinte meg-

oldhatatlannak tűnő konf liktusáról, 

mégis oly varázslatos harcáról...!!

A kitűnő amerikai szerző a Jövőre, 

veled ugyanitt! című világhírű víg-

játékáról lehet ismert a magyar né-

zők számára is.

Szereplők:

Amy - Venczel Hajnalka

Michael - Kósa Dénes

Fordította: Ungvári Tamás

Díszlet, jelmez: Szitás Bernadett

Hang,- és fénytechnika: Besenyei 

Zsuzsanna

Rendező: Szitás Barbaba

MEGHÍVÓ

az IDEGEN NYELVEN BESZÉ-

LŐK KLUBJÁBA

Sok szeretettel várunk mindenkit, 

aki bármilyen idegen nyelven ért, 

beszél illetve külföldön huzamosabb 

ideig élt, hogy CSATLAKOZZON 

baráti társaságunk által ÚJRA EL-

INDÍTOTT IDEGEN NYELVEN 

BESZÉLŐK KLUBJÁBA.

A klubban NÉMETÜL, ANGO-

LUL, KÍNAIUL és MAGYARUL  

beszélő baráti társaság, kötetlen lég-

körben zajló beszélgetésekre invitál 

minden érdeklődőt.

Az INGYENES összejöveteleink-

re a FALUHÁZBAN kerül sor, vár-

juk az elérhetőségeinken a jelentke-

zésüket.

A programok minden második csü-

törtökön, 17.oo órától vannak (pá-

ros hét!).

MINDEN ÉRDEKŐDŐT SZE-

RETETTEL VÁRUNK!      BELÉ-

PŐDÍJ NINCS!
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Miért szükséges a bőrünknek a

mikrodermabrázió?

Testünket a bőrünk felszínén

lévő vékony elhalt hámréteg védi

meg a külső behatásokkal szem-

ben (pl. víz, napfény, vegyi anya-

gok, stb.). Ez a védelem annyira

tökéletes, hogy megakadályoz-

za a bőr számára szükséges anya-

gok, pl. vitaminok hidratáló, táp-

láló készítmények bejutását a mé-

lyebb rétegekbe. Arcunkat és a tes-

tünket borító bőrfelületen lévő el-

halt sejtjeinket testünk folyamato-

san  pótolja új sejtek létrehozása

által. A mikrodermabráziós keze-

lés felgyorsítja ezt a folyamatot az-

által, hogy pillanatok alatt eltávolít-

ja ezeket az elhalt sejteket,  így je-

lentősen felgyorsítja az új, friss bőr-

sejtek kialakulását. 

ŐSZI BŐRMEGÚJÍTÁS GYÉMÁNTFEJES MIKRODERMABRÁZIÓVAL

Milyen javulás tapasztalható a bőr 

állapotában?

Javulás már az első alkalom után 

tapasztalható, a bőr puhább tapin-

tású, üdébb színű, szinte „lélegzik”. 

Ahhoz azonban , hogy a bőr felszí-

néről a szükségtelenül megvasta-

godott, elhalt réteget eltávolítsuk, 

több alkalomra van szükség. A ke-

zelések előrehaladtával tapasztal-

ni fogja, hogy bőre szinte újjászüle-

tik, simább puhább tapintásúvá vá-

lik. A kozmetikai krémek, készítmé-

nyek felszívódása, hatása lényege-

sen eredményesebb lesz. Mitessze-

res bőr esetén a kellemetlen, zsíros 

hatás eltűnik, csökken. A pigment 

foltok eltűnnek, halványodnak.

Gyémántfejes mikrodermabrázió

A minőségi készülékkel végzett gyé-

mántfejes mikrodermabráziónak 

nincsenek hátrányai, csak előnyei:

• Teljesen fájdalommentes

• Gyengéd hámlasztás, mely irányí-

tott és egyenletes

• Tiszta, fertőzésektől mentes

• Nincs veszélye, hogy egy kis kris-

tálydarab a szembe kerülne

zióval érhetjük el a legnagyobb 

hatékonyságot, minden egyéb 

kellemetlen mellékhatás nélkül. 

Kezdetben kúraszerűen javasolt 

heti illetve kétheti rendszeresség-

gel 6-8 alkalommal, majd az ered-

mény fenntartása érdekében rit-

kábban, de rendszeresen. A keze-

léseknél előfordulhat enyhe bőr-

pír. Napfénytől, szoláriumtól fo-

kozottan óvni kell a bőrt, fényvé-

dő krém használata mindenkép-

pen ajánlott!

Szentesi Dorottya

Orchidea Gyógykozmetika és 

Wellness Szalon

Algologie referencia szalon

Veresegyház –Csonkás-

Szent Erzsébet krt. 2/c

www.facebook.com/

algologiekozmetika

06-20-354-1775

Amikor lehűl a levegő, a fák levelei elszíneződnek pompás színten-

gerré változtatva az erdőt. Véget ér a nyári vakáció és beköszönt az

ősz. Ilyenkor bőrünknek is szüksége van egy kis felfrissülésre a nyári

napozás után. A z egyik leghatékonyabb és szinte minden bőrprob-

lémára megoldást kínáló eljárás a gyémántfejes mikrodermabrázió

jelenleg a leghatékonyabb bőrcsiszolás, melynek során a bőr legfel-

ső, elhalt hámrétegét távolítjuk el.

Gyere és próbáld ki Te is a Bőrmegújító Gyémántfejes 

Mikrodermabráziós kezelést és kúrát 

Október 31-ig 10% kedvezménnyel! 

• Nincs gyógyulási idő

• A testen is alkalmazható

• Nincs kémiai behatás

A gyémántfejes mikrodermabrá-

A Szalon országos koor-

dinátora,Platthy Ildikó és ve-

resegyházi vezetője, moderá-

tora, Nyárády Zsuzsanna, va-

lamint Lengyelné Erzse Imo-

la háziasszony szeretnék, hogy 

a hölgyek kortól függetlenül

megosszák egymással tapasz-

talataikat, a beszélgetésekről

mindenki "útravalóval" távoz-

zon és várja a következő alkal-

mat!

Olyan kis közösséget szeret-

nének létrehozni, ahol a tagok-

nak fontos a jó társaság, egy-egy 

igényes, építő, "jóízű" beszélge-

tés, és akik a klubbon kívül is

számíthatnak egymásra!

A Szalont a Katlan Tóni Ven-

Megnyitott a Ridikül Szalon
 „Töltődjünk együtt a modern kori fonóban” - ezzel a mottóval 

indult útjára a veresegyházi Ridikül Szalon. Egy hely, ahol ösz-

szeülhetünk, és hírességek, szakértők, ismerősök, barátok se-

gítségével kibeszélhetjük a minket foglalkoztató témákat. Le-

hetőség, hogy egy tea vagy egy kávé mellett havonta megosz-

szuk egymással élményeinket, véleményünket, tapasztalatain-

kat. Nyíltan, közösen, együtt.

déglője a Malomhoz étterem kü-

löntermében rendezték be: már az 

első alkalommal több, mint hetven 

érdeklődő jött el. A három meghí-

vottal, Platthy Ildikó ötletgazdá-

val, Kucsa Margitával, a tősgyö-

keres veresegyházi lokálpatriótával 

és Budai Boglárkával, aki kislány 

kora óta él városunkban, és jogász 

végzettsége ellenére a show tánc és 

a ritmikus gimnasztika a szenve-

délye, olyan témákat feszegettek: 

„Mit jelent Nőnek lenni?” „Mit je-

lent Veresegyházon nőnek lenni?”. 

Az este meglepetésvendége Ve-

resegyház rekorder polgármestere 

volt. Pásztor Béla egyszerűen azt 

állítja a nőről, hogy ők jelentik „a 

biztonságot”. És igen, nemcsak a 

nő olvasatában biztonság a FÉR-

FI, hanem a férfi éban is egy olyan

NŐ, aki a családban 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

bővebben a Szalon Faceboook- ol-

dalán tájékozódhat.

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

            ifotó: Lethenyei
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A rejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db 3000 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki. A borítékra kérjükírják rá: ,,t VP10 rejtvény, ”. Megfejtés: „Siessen suszter úr, 

kezdek fáradni.”Beküldési határidő: 2015. október 22.  Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő út 6. 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! A borítékra

kérjük írják rá: ,,VP10 bérlet, ” Könyv utalványt nyertek: Csapó Istvánné (Fót), Szilvási László (Veresegyház), Hatyka Józsefné (Budapest). 

Gratulálunk! A nyerteseket postai úton értesítjük. Nyereményeiket átvehetik a Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.

       

       Veresi piactér

A Jó szomszéd ajánlata.
2015. október 7-13-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.
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KÖZÉLETI - KERESKEDELMI LAP XIX. ÉVFOLYAM 10. 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

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

Állásajánló:
Alkalmi kerti munkára , -havonta leg-
alább két alkalom - a kerti munkákat is-
merő (gyomlálás, fűnyírás, permetezés,
stb.) akár nyugdíjas,  vagy délutáni időre,
megbízható embert keresünk.  Érdeklőd-

) y g j , gy ,

ni lehet: 0630 959-0111

Épületgépész Vállalkozás épületgépész-
karbantartó, kivitelező munkatársat keres.
Elvárások: •Víz-, gáz-, központi fűtés-,
klímatechnika-,  villanyszerelő valame-
lyikében való szaktudás, végzettség.
Jelentkezés: Kármán Csaba 0670/2112208;
e-mail: kapcsolat@klimavilag.hu

Kiadó:
KIADÓ IRODÁK 18-38 m2-ig Veres-
egyházon a Szadai úton! Ár: megegyezés

g

szerint. Érd.: 30/914-8484
gy

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

Veresegyházi magánóvodába 
megfelelelő végzettséggel 

rendelkező óvodavezetőt keresünk. 

Tel.: 06 70/277 4560

Veresegyház, Csonkáson, parkosított kör-
nyezetben, napfényes, erkélyes lakószo-
bák, kulturált embereknek kiadó, konyha 
és fürdőszoba használattal. 
Tel.: 06 28 632 571, 06 70 670 7720

Szolgáltatás:
Nyak-váll-talp masszázs, fülgyertyázás!
Tel.: 0670 275-5932

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

Eladó:
Befektetési célra ajánlom Veresegyházon a 
centrumban egy ingatlanon lévő: 45 m2-es 
és egy 20 m2-es üzlethelyiségeket.
Tel.: 0670 275-5932

Keres:
Eladó lakást vagy házat keresek Veresegy-
házon vagy Erdőkertesen 50 m2-től 70 m2-
ig, 13 millió forintig. Tel.: 0620 375-8889
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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 
veszélyeztető tényezőket.
2015 tavaszán iskolai előadások-

ra került sor, melyben a Kincsva-
dászat c. terepi vetélkedő szabá-
lyai mellett a felsős diákok megis-
merkedhettek 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 el-
terjedési térkép segítségével meg
kellett keresni a kiválasztott fajo-
kat természetes élőhelyükön. Az
eredményes kutatást fotókkal kel-
lett dokumentálni.A beküldött fo-
tók értékelése során a ritka, ezért 
nehezen megtalálható állatok és
növények több pontot értek a kö-
zönséges 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 további 
kettőt is megtaláltak. Külön emlí-
tést érdemel, hogy sikerült felven-
niük videóra egy éneklő nádirigót 
a Malom-tó úszónádasában. A 2. és 
3. helyezést a „Kecske” és az „Er-
dei eprek” c. csapatok érték el. A 
gyerekek ügyességét dicséri, hogy 
a csapatok egy részének a cifrará-
kot, a törpeharcsát és az ember kö-
zelségét kerülő,fokozottan védett 
gyurgyalagot is sikerült lencse-
végre kapniuk. Ugyanakkor tör-
téntek tévedések is: több csapat is 
a védett gyilkos csomorika helyett 
más ernyős virágzatú növény fotó-
ját küldte be a Malom-tóról. Az ál-
latok közül a mocsári teknős, a nö-
vények közülpedig a kocsányos 
tölgy volt a kedvenc (a leggyakrab-
ban választott) faj. Részlet az Erdei 
eprek csapat élménybeszámolójá-
ból: „Bejártuk Veresegyház tavait. 
Megvizsgáltunk közelebbről is ál-
latokat, növényeket. Bővült a tudá-
sunk, és jó sárosak lettünk. Sajnos 
a kecskebékák elbújtak, hiába vár-
tuk őket fényképezőgéppel a ke-
zünkben...”
Az 1. helyezett csapat tagjai in-

terjút adtak a Veresegyházi Vá-
rosi TV-nek. A díjazott csapatok 

részt vettek egy tanösvény túrán
a veresi tavak körül, illetve a Ma-
lom-tavon egy vízminőségmérési
akcióban is. A gyerekek ezen felül
a Tavirózsa Egyesület kiadványait 
(ÖKO-LOGIKA társasjáték, „Ter-
mészeti kincseink védelme Veres-
egyház térségében” című könyv,

Veresegyházi Tavak Tanösvény 
füzet, játékkártya Veresegyház 
természeti kincseiről) kapták 
díjazásul. Külön köszönet illeti 
Gyetvai Éva tanárnő segítségét a 
szervezésben.

Tavirózsa Egyesület



Mozdulj Veresegyház!
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Korszerűsödött a közvilágítás

Korszerű, energiatakarékos, LED technológiájú lámpatestekre cserélték ki az utcai 

közvilágítástVeresegyház nagy részén. A terveknek megfelelően, augusztus folyamán 

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

gítják a közterületeket.

fofofoffofofofofofofofofffofoffofofofofofofofofofoffofofofofoffoofof tótótótótótótótótótótótóótótótótótóótóótótóótóótttt : : ::::::::::::::::::: FeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFFeFeFeFeFeFeeeFFeFeFeFFFFeFeFeeeeFeFeeFFelvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlllvvvllvvvvvvvégégégégégégégégégégégégégégégéégégégégégéégégégéggééégégégéégéggéggégggéégggi,i,iii,i,i,i,i,i,i,i,ii,iii,i,ii,iii,i,iiiiiiiiiiiiiiiii,,,, LL L LL LL L L LLLLLLLLLL L LLLLLL LLLLLLLLLLLLeteteteteetetetettetetetetettetetetteteteeteteteteteeeeeteeetttheheheheheheheheheheheheeeheehehehehehehehehehehhhehehhehhhhheeenynynynynnynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynyynynynynnynnynynnyyyyyyyyyeieieeeeieieieieieieieieieieieieeieieieieiieieiieiieieiieeieieee

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 34W-os fénycsöveket, amelyeksokat fogyaszta-

nak és rövid élettartamúak,lecserélik a városban. Olyan megoldásra törekedtek, hogy a fényerősség, a hatásfok ugyanolyan legyen, mint

korábban, de mindezt LED-es technológiájú lámpatestek szolgáltassák. Augusztus folyamán aJuko Kft. közreműködésével felkerültek ezek 

a modern lámpatestek: a nagyrészt 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.

Több olyan jelzés is érkezett az Önkormányzathoz, hogy mintha a lámpatestek cseréje után csökkent volna a közvilágítás hatásfoka. Az 

osztályvezető erre reagálva elmondta: a fénymérési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a közterületen, az úttesten ugyanolyan fényerősség

van, mint korábban volt. A technológia ugyanakkor olyan, hogy afényt kizárólag a megvilágítani kívánt úttestre koncentrálja, gyakorlatilag 

nincs fényszennyezése. Ezért oldalra, előre és hátra alig szórja a fényt. Emiatt tűnhet úgy, mintha nem adna annyi fényt, mint a korábbi lám-

pa. Cserháti Ferenc hozzátette: elvárás volt, hogy a Juko Kft. közreműködésével felkerültLED-es technológiájú lámpatestek, a 20-25 méte-

res oszloptávolsággal ne a magántelkeket, hanem a közterületeket világítsák be. A lakosság észrevételei annyiban lehetnek jogosak, hogy

sok helyen az eltérő időben történt oszlopállításoknak köszönhetően ennél távolabb lehetnek egymástól az oszlopok, vagy nem minden

oszlopon volt eddig sem lámpatest. Emiatt, illetve a speciális útviszonyoknak vagy a növényzetnek köszönhetően azonban lehetnek átfe-

dés nélküli részek. Ezeket a jövőben felmérik és amennyiben lehetőség van rá, orvosolják. 

A modern, hatékonyabb technológiára történő áttérés jelentős sikernek számít, mert a lámpatestek cseréjével évente 14 millió forintot

takarít meg a város. Ebből az összegből a jövőben lehetőség lesz a helyenként felmerülő problémák kezelésére is.A város ígérete szerint 

a legkritikusabbnak számító helyeken ezt rövid időn belül meg is teszik, máshol pedig kivitelezési költségvetést készítenek a folyamatos 

fejlesztés érdekében.

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

Kovács Péter – Veresi Krónika
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              Telefon: 06 70/626 9429,  06 28/950 207

Menü
Konyakban érlelt kacsamáj terrine,

füge chatny-val édes kalácson tálalva.

Mogyoró krémleves róka gombákkal

Bőrén sült fogas steak csilivel és rákkal,

fokhagymás parajjal és mézes sütőtökkel

Vodkás eper sorbet

Rozéra sütött  szarvas gerinc, házi burgonya fánkkal,

erdei gyümölcsökkel és saját pecsenyelevével

Csokoládés brownie narancs kompóttal

 

Villányi borvacsora a Haldorádó étterem teraszán
Időpont: 2015. október 17.

A menüsorhoz és a borkóstolóhoz a borokat Lelovits Tamás a 

Villányi Lelovits pincészet tulajdonosa, főborásza kínálja.

A sparheltnél Fábián Gábor Főszakács és csapata tüsténkedik.

Ajtónyitás 18.00-kor

A menü ára: 8900Ft/fő ami magába foglalja a 

borkóstolót és a menühöz kínált borokat is

A helyszínen lehetőség nyílik a borok palackban 

történő megvásárlására.
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Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű munkaszerződés

• Stabil nemzetközi háttér

• Változatos munka

• Cafetéria juttatás+ bejárás támogatása

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:

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

Raktáros

Feladatok:

• 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 jogo-

sítvány és vezetési gyakorlat

• Pontosság, megbízhatóság, nyitottság

Előny:

• SAP ismerete 

• Gyártó vállalatnál 

szerzett tapasztalat

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!
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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/m²

2222.2992 922 299

.

 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

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

Hirdessen itt! Szikora Bea •  0620 978 48 00

Hajdu Szilvia • 0630 680 8389


