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www.koronaretes.hu

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

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

Amit kínálunk:

• Kimagasló jutalék a piacon 

  (piaci megbízás esetén akár 66%)

• Marketing eszközök és hirdetések támogatása

• Irodai- és technikai háttér, korszerű infrastruktúra

Feladatok:

• Eladó ingatlanok felkutatása, megbízási szerződések megkötése

• Bankcsoport saját portfóliójának és a piaci ingatlanok értékesítése

• Ingatlan bemutatások szervezése, lebonyolítása

• Vételi ajánlatok és ügyletzárások menedzselése

• Aktív közreműködés az adás-vételi szerződések  előkészítésében

29,9 M Ft 32,9 M Ft

Amit várunk:

• Kiváló kommunikációs- és 

  meggyőzőkészség

• Megbízhatóság

• Csapatmunka

Iroda címe: 2112 Veresegyház, Fő út

(A MOL benzinkút épületében)

Mobil: +36 30 390 9902
E-mail: szerencsi.eva@otpip.hu  •  www.otpip.hu

Munkalehetőség az OTP Csoportnál
Ingatlanközvetítőket keresünk

Gödöllőn kö-
zel az egye-
temhez kíná-
lunk egy 160 
m2-es  dup-
la teraszos, 
dupla kom-
fortos 4 szo-
bás, 4 erkélyes, gázkazán fűtéses, pin-
cés házat ipari árammal 618 m2-es tel-
ken, fúrt kúttal. Vállalkozásra is alkalmas! 
A kert szép dísznövényekkel beültetett, 
szaletli és egy halastó is található rajta.

Veresegyhá-
zon kínálunk 
m e g v é t e l -
re egy új épí-
tésű amerikai 
konyhás nap-
pali+3 szo-
bás, egy szin-
tes, mediterrán stílusú 137 m2-es, dup-
la komfortos , extrákkal felszerelt házat  
egy 790 m2-es telken.

OTP Ingatlanpont Kft.

A látás hónapja   5.

Kreatív nyelvtanulás  6.

Tüdőszűrés    7. 

Erdőkertesi programok    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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November 13-án, pénteken a musical kedvelőinek kedveskedik a 

Veres1Színház. E „vészjósló napon” mutatják be a HADART Társulat ven-

dégjátékában DAN GOGGIN: APÁCÁK című világhírű musicaljét. 

Egy este, mikor visszaérnek afrikai missziójukról, váratlan szerencsét-

lenség történik: mialatt a nővérek ötfős csoportja átruccan a szomszé-

dos Mária dombra, az 52 otthon maradt apáca bevacsorázik egyik tár-

suk mérgező főztjéből. A bingózásból hazatérő életben maradt apá-

cákra vár a feladat, hogy eltemessék a megboldogult lányokat...

MUSICAL

Veresi piactér
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                 Telefon: 06-70/626-94-29                Veresegyház, Ivacsi tó partján

RTON NAPI VIGADALO
 a Haldorádó étteremben

2015. november 11-15.

Étlap

Libamájpástétom illatos hagymalekvárral, pirított kalácson tálalva   1850 Ft

Ropogós libatepertő foszlós kenyérrel lilahagymával és siratós paprikával   1390Ft

Aranyló libaleves vele főtt zöldségekkel és gyömbéres macesz gombóccal   850 Ft

Tejszínével illatosított libaaprólékleves erdei gombákkal   950 Ft

Fűszeres ludaskása zöldség gyöngyökkel aprólékkal és lib zúzával   1290 Ft

Vörösboros libazúza pörkölt szalonnás zsemlegombóccal  1450 Ft

Kemencében hosszan sült sólet füstölt libamellel, főtt tojással és töltött libanyakkal   1790 Ft

Ropogós libacomb comfi tt pezsgős káposztával, tócsnival    2400 Ft

Rozéra sütött libamell paajos burgonyapürével és sült gyümölcsökkel 2690 Ft

OMMÁR

A kép csak illusztráció

       

       Veresi piactér



KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA

HOZZA MAGÁVAL SZE-

MÉLYI IGAZOLVÁNYÁT,

A TAJ-SZÁMOT IGAZO-

T  ü  d  ő  s  z  ű  r  é  s
2015. november 13-tól – november 25-ig

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

LÓ TB-KÁRTYÁJÁT, ILLET-

VE HA VAN AZ ELŐZŐ ÉVI  

TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST.

A szűrővizsgálat 40 év feletti la-

kosoknak évente egy alkalommal 

továbbra is ingyenes. 40 éves kor 

alatt, illetve munkahelyi alkal-

massági vizsgálathoz a vizsgálat 

díja 1.700.-Ft, mely az OEP által 

országosan elrendelt összeg. A be-

fi zetés a szűrőállomáson (a hely-

színen) kapható csekken törté-

nik. A 14-18 év közötti gyerme-

kek szűrése ingyenes, de beuta-

ló, és szülői beleegyező nyilatko-

zat szükséges. A törvény által kö-

telezettek, illetve a 18 évnél idő-

sebb tanulóknál, akiknek az okta-

tási törvény ezt előírja, a vizsgálat 

természetesen ingyenes.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁN-

LOTT, PANASZ NÉLKÜL 

IS LEHET BETEG!

A vizsgálat alkalmas a TBC il-

letve sok más tüdőbetegség idő-

ben történő felismerésére!

Kérjük a nyugdíjasokat és a 

munkájukat kötetlen munka-

időben végzőket, hogy a tüdő-

szűrés zavartalan lebonyolítása 

érdekében lehetőleg a délelőtti 

időpontokban keressék fel a tü-

dőszűrő 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)

Multifokális szemüveget szeretne, 

de fél a megszokásától?

Nálunk a megoldás:

Szemüveget vásárolni igazi kihívás. 

Olyan keretet szeretnénk, amely va-

lóban illik hozzánk, és olyan szem-

üveglencsét, amely tökéletes látást 

biztosít számunkra. E kettő együt-

tes megvalósítása pedig nem egy-

szerű feladat.

Boltunkban visuReal video-

Október a látás hónapja

Már sokan várják, idén vajon milyen kedvezmények-

re számíthatnak nálunk, a látás hónapja alkalmából.

Hiszen évről-évre extra kedvezményekkel várjuk ked-

ves Vásárlóinkat októberben és idén még november-

ben is! Idén is érdemes most csináltatni szemüveget!

Bejelentkezés:

MSE Optika 

                     Gödöllő,

Petőfi  tér 3.

Tel: 28/417-367

centírozóval mindez könnyen meg-

oldható. A műszer segítségével fény-

képeket és videókat készítünk Önről a

kiválasztott szemüvegkeretekben.

Életszerűen, és teljesen valóság-

hűen a bemutatjuk, hogy a készü-

lő szemüvegben milyen vastag lesz 

a lencse, a különböző vékonyítások 

mellet. Számítógépen megmutat-

juk, hogy milyen lenne a szemüveg

színezett lencsével, vagy mennyit je-

lent egy jó tükröződésmentesítés a

lencse felszínén.

Így gyerekjátékká

válik a szemüvegvá-

lasztás!

És ez nem minden!

A számítógép

és kamera kom-

binációjából álló

videocentírozó lehetővé teszi a szem-

vizsgálat során a gyors, tizedmillimé-

ter pontossággal történő mérést.

Ahhoz, hogy a legnagyobb viselé-

si kényelmet érjük el szemüvegében, 

pontos szemvizsgálatra és a szem-

üveglencse pontos becsiszolására 

egyformán szükség van.

A szem pupillája elé kell, hogy kerül-

jön a szemüveglencse fókuszpontja. 

Ennek meghatározását a legtöbb lát-

szerész üzletben kézi feljelöléssel vég-

zik.

Nálunk mindez rendkívül precíz, szá-

mítógépes programmal történik, a hi-

balehetőség kizárásával.

Ez a pontosság különösen fontos 

a multifokális (progresszív), vagy a 

vékonyított szemüveglencsék ese-

tében.

Sok hozzánk betérő, kedves vá-

sárlónktól halljuk, hogy nem mer 

multifokális lencsét vásárolni, mert 

azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem is 

lehet megszokni. Az ilyen problémák 

hátterében általában a rosszul elké-

szített szemüveg áll.

Videocentírozó berendezéssel a 

hibalehetőségek szinte nullára 

csökkennek.

Technikai fejlesztéseinkkel arra tö-

rekszünk, hogy az elkészített szem-

üveg Önnek kiváló látásminőséget, 

gyors megszokást és hosszú évekig 

tartó, kényelmes viseletet biztosít-

son.

A szemvizsgálat nálunk ingyenes, 

tartalmazza a szemüveg felírását, 

szemfenékvizsgálatot, és a szürke il-

letve zöldhályogszűrést is. 

Kedvező akciók, és maximális készí-

tési pontosság, csúcstechnológiával: 

2 ok, hogy miért is minket válasszon!

Nagy szeretettel és sok-sok év szak-

mai tapasztalatával várjuk, hogy iga-

zán tökéletes szemüvege lehessen.

Akcióink:
Ingyenes szemvizsgálat!
Multifokális szemüveglencsék  30% kedvezménnyel! 
Egyet fi zet kettőt kap akció a multifokális lencsékre,
két új keret vásárlása esetén!!

Az akció meghosszabbítva novemberben is!
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Amikor Virág, Zsó-

fi  és Blanka néhány éve a Kreatív

Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet

tanulni, ők sem gondolták, hogy

ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek.

Virág és Blanka átlagos nyelvtanu-

lónak tartotta magát, 27 évesen

mindössze egy nyelvből volt bizo-

nyítványuk. Életük nagy felfedezé-

sének érzik a módszerrel való meg-

ismerkedést. Azóta ugyanis Virág

kilenc, Blanka pedig tizenhárom

nyelvből szerzett középfokú nyelv-

vizsgát. Zsófi  pedig 18 éves „krea-

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek 

bemutatója Veresegyházon!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló 

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és  

21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

tív nyelvtanuló”, negyedikes gimna-

zistaként már tíz nyelvből vizsgázott 

sikeresen, teljesítménye korosztályá-

ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta tet-

tek középfokú nyelvvizsgát, a felké-

szüléshez kizárólag a Kreatív Tananya-

got használták. Figyelem, manapság 

gyakori, hogy a középfokú nyelvvizs-

ga hiánya miatt a végzősök fele nem 

veheti át diplomáját!

 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 

nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyé-

ni bajnoka Magyarországon. Három 

dolog, amiért érdemes ezzel a tan-

anyaggal tanulni:

1. A könyvben szerep-

lő 8000 kétnyelvű mon-

datrész, mondat és a

hanganyag megtanít

beszélni – tanári segít-

ség nélkül.

2. A könyv tartalmazza

a középfokú nyelvvizs-

ga nyelvi anyagát – ezt a

lányok eredményei is bi-

zonyítják.

3. Kiváló módszer új-

rakezdésre, szinten tar-

tásra, sőt – újra elővé-

ve – bármikor felfrissít-

hetjük vele nyelvtudá-

sunkat anélkül, hogy be

kellene iratkoznunk egy

nyelvtanfolyamra.

További információ az

alábbi honlapon talál-

ható, illetve az előadá-

son, ahol elmondjuk 

a titkot, hogyan lehet

minden olyan emberből

sikeres nyelvtanuló, aki

valóban komolyan gon-

dolja, hogy elsajátít egy

idegen nyelvet.

FÓT: 2015. november 17. (kedd)
és 24. (kedd) 17-19 óráig
Vörösmarty Művelődési Ház –
Bársony terem (Vörösmarty tér 3.)

VERESEGYHÁZ: 2015. november 18.
(szerda) és 25. (szerda) 17-19 óráig
Innovációs Központ – 309-es  terem
(Fő út 45-47.)

GÖDÖLLŐ: 2015. november 19. (csütör-
tök) és 26. (csütörtök) 17-19 óráig
Művészetek Háza- F4-es terem 
(Szabadság út 6.)

A GUNA Biolifting fi atalító kezelés 
Veresegyházon elsőként a Janssen Referencia Szépségszalonban érhető el!

A dinamizált hatóanyagú 

Guna Biolifting kezeléseknek 

köszönhetően arcbőre évek-

kel korábbi állapotát nyerhe-

ti vissza! Bőre látványosan fi -

atalabb, kisimultabb, hamva-

sabb lesz anélkül, hogy tekin-

tete mesterkéltté, idegenné 

válna. A kezelés további elő-

nye, hogy nem lokalizálódik 

egyetlen ráncra, hanem az arc 

egész területén indít el szö-

veti fi atalodást. A kezelésnek 

nincsenek ismert mellékhatá-

sai. A kezelés következtében a 

szervezetben a saját energiáit 

felhasználva indul el a javulási 

folyamat a kezelt szöveti terü-

       Veresegyház 2112, 

Fő út 25/A

Janssen Referencia 

Szépségszalon

Bejelentkezés: 

+36 30 454 5918

www.janssenreferenciaszalon.hu

leten. A szövet revitalizálódik,

a bőr kötőszövete erősödik, fe-

szesebbé válik.

A kezelés során homeopáti-

ás 100  %-os tisztaságú ható-

anyagokat, vitaminokat illet-

ve kollagént juttatunk a bőrbe,

amely új életre kelti a bőrszöve-

teket. A kezelt felületet a kol-

lagént tartalmazó hatóanyagok 

reaktivizálják, a sejtek közöt-

ti állomány megújul. A Guna

Biolifting kezelés bőrgyógy-

ászati mikrotűvel (MezoPen),

a Guna tű nélküli technikájával

a mezoterápiával, vagy egyéb tű

nélküli kezelésekkel történik

Bizonyos esetekben az ered-

mény már az első kezelés után 

látszik, de a hosszan tartó látvá-

nyos hatás érdekében állapottól  

és kívánt eredménytől függően 

4 -10 kezelésre van szükség.

Guna biolifting ...

hogy természetesen szebb legyen!
Hatása: 

∙ Természetes

∙ Gyors 

∙ Fájdalommentes

∙ Látványos, fokozatos

   változást biztosít!



Ahogyan az embernél a fog-

szuvasodás, a kutyáknál, macs-

káknál a fogkövesség a legel-

terjedtebb szájüregi probléma. 

A fogkőképződés a 3 évesnél 

idősebb kutyák nagy százalé-

kára jellemző. Észrevehető tü-

nete a kellemetlen szájszag, 

amit az ínyre, fogra, fogközök-

re rakódó bomló ételmaradék 

és az ezt megtámadó baktéri-

umok, egyszóvalplakk okoz. 

Ha a plakkban mészsók vál-

nak ki, akkor beszélhetünk a 

fogkövesedésről. Ez nem min-

den kutyára jellemző, de ritka 

az a szerencsés kedvenc, mely-

nél a plakk nem kövesedik el. 

Amennyiben a folyamatos fel-

rakódást nem akadályozzuk 

meg, a folyamat egyre súlyos-

bodik, és akár kedvencünk fo-

gainak elvesztéséhez vezethet. 

A fogkőszilárd, sárgás-barna 

lepedék a fogakon, mely általá-

ban körbeveszi a fogat, és már 

pusztán rágással nehéz eltűn-

tetni. Tudnunk kell, hogy ez 

a lepedék kitűnő táptalaj kü-

lönböző baktériumok elsza-

porodására. Ezek a baktériu-

mok károsítják majd a fogak és 

a fogmeder állományát, súlyos 

ínygyulladást okozhatnak. A 

gazdának a gyulladt piros íny is 

Rágódunk a problémán?

feltűnhet. Súlyos fogkövesség 

esetén a rágás fájdalmas, a fo-

gak meglazulnak, ezért az álla-

tok kevesebbet esznek, lefogy-

hatnak. Fogköves állatok száj-

üregében megtalálható bakté-

riumok komoly veszélyforrást 

jelentenek a tulajdonosok szá-

mára is!

Már a maradó fogak megjele-

nése után megjelenhet a fogkő, 

ezért a tulajdonosnak törődnie 

kell kedvence fogaival. Köny-

nyebb a fogkövesedést meg-

előzni, mint a megjelent fog-

követ letisztítani.  Ha már el-

hatalmasodott a fogkő, állat-

orvosi beavatkozásra van szük-

ség. Altatásban, általában ult-

rahangos fogkő-eltávolítóval 

az állatorvos letakarítja a le-

rakódott fogkövet. Esetlege-

sen, súlyos fogkövesség ese-

tén, amikor a foggyökér is érin-

tett, a mozgó fogakat eltávolít-

ja, majd polírozza a fogak fel-

színét, hogy a felrakódási idő 

minél hosszabbra nyújtható le-

gyen. Ezután, a tulajdonos-

ra hárul a feladat, hogy meg-

akadályozza a gyors újraképző-

dést! Erre több lehetőség van: 

rágócsík, vagy szalag rágatása, 

fogkrém, fogkefe használata, 

vagy olyan enzimeket tartalma-

zó jutalomfalatként használha-

tó táp etetése, mely a felrakódott 

plakkot oldja. Célszerű állatorvos 

segítségét kérve, egyénre szabot-

tan meghatározni az alkalmazha-

tó terápiát. Általában, azon álla-

toknál, melyeknél állatorvosi se-

gítségre volt szükség, ezt nagy 

valószínűséggel ismételni kell, de 

az a cél, hogy két fogkőleszedés 

között eltelt idő minél hosszabb 

legyen, megőrizve ezzel kedven-

cünk szájüregi egészségét!

Érdemes kedvencünk fogaza-

tát félévente átvizsgáltatni, de 

az éves felülvizsgálatot minden-

képpen javasoljuk. 

Dr. Szász László 

Revetek Állatorvosi Rendelő
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KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
-GYERMEKRÉSZLEG-

nyaa-gyngyö-zűsz-ŐSZ-kadr-

vré-kócs-rsí-lágn-szví

E szép szólánc a Kosztolányi De-

zső által kiválasztott 10 legszebb 

magyar szó, csakhogy mókásan 

összekeverve!! Játékunk ezek ki-

igazítására buzdít benneteket.

1933. november 19-én a Pesti hír-

lapban, A tíz legszebb magyar szó 

című esszéjében arra kereste a vá-

laszt, mitől ítélhetünk egy szót 

szépnek. Szerinte szépek a dalla-

mos szavak, melyek jelentésük sze-

rint is emelkedettebbek és kelleme-

sek!

A költő nem csak a szavak, a nyel-

vi játékok nagy mestere is volt. Ne-

véhez fűződik az intarzia - ez eset-

ben egy nyelvi játék-, melynek lé-

nyege, hogy egy nevet, szót, mon-

datot be kell ágyazni egy másik ér-

telmes mondatba. Saját nevét így 

rejtette el:

Vendég panasza az étkezdében: Itt 

rossz a KOSZT, Ó LÁNY, IDE

ZSÖRTÖLŐDNI JÁR AZ EM-

BER.

Kedves gyerekek! A fönti tíz leg-

szebb összekevert magyar szóból 

tehát 9-et kell kiigazítanotok, s a 

könyvtár címére beküldeni, jutal-

mazzuk. 

Határidő: november 23. Címünk 

a szokásos: Veresegyház, Fő út 

53. vagy gyermekkonyvtar@

veresegyhaz.hu. ill. személyesen.

A textilszobrászat története visz-

szavezethető a különböző ruhá-

zatok keményítése mellett, a tex-

tilek ruha-, és lakásdíszként tör-

ténő felhasználásához. A krea-

tív díszítés egyik módja a kike-

ményített textilek alkalmazása.

A kreatív technikákban mai na-

pig használják ezeket az eljáráso-

kat kisebb dísztárgyak szilárddá

tételére. Pl. ruhadíszek, textilvi-

rágok, csipketojás, csipketál, tex-

til karácsonyfadíszek. (…) A tex-

tilszobrászat Josefi ne de Roode

holland művész által kifejlesztett 

technikával újult meg. Az új tex-

tilszobrászati technika új lehető-

séget adott a képzőművészek ke-

zébe. 

„Újítónak vallom magam, aki

más szemlélettel mutatja meg az 

Élet szépségét vagy sötétségét. A

„Hozd ki magadból a csodát…”
Újrahasznosítás művészi fokon

g

Látogatás Szilárdi Edina selyemfestő és textilszobrász isaszegi műhelyében 

XXI. század megérett arra, hogy 

ne a szériagyártást preferálja, ha-

nem az emberi kreativitásban, az 

egyediség megtalálásában adja to-

vább az értékeit, ami természete-

sen az egyénhez szól.” – így foglal-

ja össze alkotótevékenysége össze-

tettségét Szilárdi Edina, isaszegi

alkotó. Műhelye nem egy a most 

divatos többi kreatív műhely kö-

zött, sokkal több annál.    

A Velencei Karneválra érkeztem

talán? Legalábbis a műterembe be-

lépve úgy éreztem magam, mint-

ha egy elvarázsolt helyre kerül-

tem volna. A polcokon, tárlókban

valami megfoghatatlan misztéri-

ummal átitatott légkörben „zsol-

nai mázas hatással”, vagy a „se-

lyem suhogásának fi nom elegan-

ciájával” nonfi guratív látomások,

pasztell, színátmenetes reliefek,

egyedien megkomponált dombor-

művek, vagy éppenséggel antik 

szoboralakok, angyalok, „fényes

arcú babák” néztek velem szembe

– gyönyörű jelmezekbe öltöztet-

ve. A bronz-, vagy bőrhatású mű-

vek felületén villantak a bordók, a

vörösek, az ibolyakékek, a színek 

fenséges kontrasztban izzottak a

leheletnyi csillámpor alatt... Alig-

alig eszméltem. Jól látom? A szí-

nes rétegben a nagymamám csip-

kéje kelt ott új életre? A „gyöngyös

koszorú”, a „bíbor”, a „bársony”, az 

arany és az ezüst fénye: a pazar-

ság ebben az átalakult létezésben

egészen új értelmet nyert. A rész-

letgazdagság fogta meg a tekin-

tetet. Szobrok is meg nem is, ké-

pek is meg nem is, soha nem ta-

pintott anyagszerkezet és textú-

rák, mégis az arányok, a forma-

szépség, az aranymetszés szabálya

Edina mindegyik művében külö-

nös hangsúlyt kaptak. 

Edina önálló alkotótevékenysé-

gével összhangban tanfolyamo-

kat is szervez. Terápia? Újrahasz-

nosítás? A lélek tisztítása? A tár-

sas kapcsolatok erősítése? Vidám

asszonyklub összefogása? Mit je-

lent a számunkra Edina foglalko-

zása? Mindegyik fogalmat egy-

szerre. A hallgatók (a hazánkban

még ritkaságszámban menő) kü-

lönleges kézműves technika elsa-

játításával egyedi tárgyakat készít-

hetnek, amely által életfelfogásuk,

művészethez, s nem utolsósorban

önmagukhoz való viszonyulásuk 

is (szinte észrevétlenül) egy má-

sik irányba terelődik. A kreati-

vitás kibontakoztatása ünnep az 

életünkben, amire mindannyian 

képesek vagyunk. Ezzel a tech-

nikával készíthetünk szobrokat, 

domborműveket, képeket, ba-

bákat, a megunt holmikat ala-

kíthatjuk át teljesen új formába, 

üvegből, fadobozból műalkotá-

sokat hozhatunk létre, éksze-

reket és még sorolhatnám, mi 

mindent tudunk alkotni. „Az 

ország több pontjáról jönnek el 

hozzám művészek és amatőrök 

is egyaránt és tapasztalják meg, 

mi mindent tudunk létrehozni, 

alkotássá tenni, akár egy meg-

unt régi pólónkból, vagy a nagy-

mamánktól megörökölt csipke-

terítőből, amit már csak emlék-

ként őrzünk... Ezekből és sok 

minden más anyag felhasználá-

sával egy bizonyos textilkemé-

nyítő és ragasztóanyag segít-

ségével készítjük az alkotáso-

kat.” A siker, az alkotás örömé-

nek megtapasztalása, a képessé-

gek felfedezése és kamatoztatá-

sa nem csak a „profi ” művészek 

kiváltsága. A bennünk rejlő mű-

vész megtalálásával az élmény a 

mienké is lehet.

Edina tanfolyamán a hallgatók 

végre elérkeztek a munkafolya-

mat utolsó fázisaihoz. A „felöl-

töztetett” szobrokra már csak a 

színezés, a díszítés várt. „Új re-

ménnyel űzetve így változtat-

ta át a műveletekben mindenki 

másként a saját életruháját.” A 

mű elkészült, s íme, a „művész-



9

       

       Veresi piactér

ERDŐKERTES   
2113 Erdőkertes Fő út 112.

 28/595-066;  Tel/Fax: 595-065;  595-067   

E-mail: faluhaz@erdokertes.hu 

www.erdokertesfaluhaz.hu

kedés” akár a varázslat, egy pil-

lantás alatt „költészetté” neme-

sedett át. Jóleső megújulást át-

élve bontakozott ki a saját kéz-

zel alkotott műveikben: a szív, a

lélek. Bámulatos mi mindent le-

het elérni ezzel a technikával!

„A mestert a legjobban a tanít-

ványai minősítik...” S ennek fé-

nyében úgy hiszem, Isaszegen

vannak a „világ leglelkesebb és

legnagyszerűbb művészei”. Vé-

gül egy „csoportos kiállítás” is

NOVEMBERI PROGRAMOK 

DECEMBERI ELŐZETESSEL

TÜDŐSZŰRÉS:

november 6-án (péntek) 8-14-ig 

november 9-én (hétfő) 12-18-ig 

november 10-én (kedd) 8-14-ig 

november 11-én (szerda) 12-18-ig

2015. november 6. (péntek) 18.oo óra

KISPLASZTIKAI KIÁLLÍTÁS 

AZ ARANYCSAPAT egy szobrász 

szemével – Fekete Géza szobrász al-

kotásai

Megnyitót mond:

Kopeczky Lajos alpolgármester

Megtekinthető: november 24-ig

A belépés díjtalan!

2015. november 10. (kedd)

9-oo és 11.oo

GYERMEKSZÍNHÁZ

EGYEZTETÉS ALATT

Belépődíj: Csoportos: 400.-Ft,

egyéni: 600.-Ft

2015. november 12. (csütörtök) 15.oo

WERTHEIM CIRKUSZ

Belépődíjas rendezvény (tájékoztató

plakátokon, kuponokon)

2015. november 13. (péntek) 

10.oo óra

„EGY KICSIT MÁS” 

EGÉSZSÉGNAP

Szűrések, tanácsok az egészséges táp-

lálkozáshoz és életmódhoz, baba-

hordozó, előadások, ajánlott élel-

miszerek, kóstolók, bemutatók,

Kanga-torna stb. 

Közben: 14.00-18.00-ig VÉRADÁS

A belépés díjtalan, de egyes vizsgála-

tokhoz TAJ-kártya szükséges!

Kétóránként tombolasorsolás! 

2015. november 14. (szombat)

„CSALÁDI NAP A TERMÉ-

SZETBEN” Túra a Pilisben (tájékoz-

tató a honlapunkon)

A belépés díjtalan!

2015. november 14. (szombat)

19.oo óra

A Ki Akarok Nyílni Óvoda 

SZMK-bálja

Részvételi díj: 3.300.-Ft (kapható az 

óvodában és az SZMK-tagoknál)

2015. november 15. (vasárnap)

GOMBAISMERETI TÚRA – 

GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉ-

SÉVEL

Indulás 8.oo-kor a Faluház elől, bő-

vebb tájékoztatás plakátokon! 

A részvétel díjtalan!

2015. november 19. (csütörtök) 18.oo

BioPont klub

A program egyeztetés alatt

A részvétel díjtalan!

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 (elővé-

telben már kapható)

2015. november 21. (szombat) 

9.oo-12.oo 

BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE

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

kezés határideje: nov. 13-ig!)

A részvétel díjtalan!

2015. november 21. (szombat) 

13.oo – 16.oo

„RÉZMOZSARAT

VEGYENEK!”   Bolha-piac

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

lentkezés határideje: nov. 13-ig!)

A részvétel díjtalan!

2015. november 24. (kedd) 15.oo

Kézműves foglalkozás – 

Részvételi díj: 300.-Ft 

(Részletes tájékoztató plakátokon!)

Az előzetes jelentkezés határideje:

november 22.

2015. november 26. (csütörtök)

18.oo

VILÁGJÁRÓK KLUBJA „Békét 

és Szelet! - Három év alatt a Föld

körül” - Méder Áron fényképes él-

ménybeszámolója. aki egy hatméte-

res balatoni vitorlással egyedül ha-

józta körül a Földet.

A részvétel díjtalan!

2015. november 24. (kedd) 15.oo

Kézműves foglalkozás – 

Részvételi díj: 300.-Ft 

(Részletes tájékoztató plakátokon!)

Az előzetes jelentkezés határideje:

november 22.

2015. november 28. (szombat) 14.oo

ULTI-KLUB

2015. november 28.  (szombat) 18.oo

„ITT ÉLÜNK” közös kiállítás az 

ERDŐKERTESI ALKOTÓK 

munkáiból

A részvétel díjtalan!

2015. november 29. (vasárnap) 17.oo

NOSZTALGIA KLUB

DECEMBERI ELŐZETES:

ADVENTI PROGRAMOK A

SZENT ISTVÁN PARKBAN:

November 29-én 16.oo Ökumeni-

kus istentisztelet a Községi Adven-

ti Koszorú mellett

17.oo Adventnyitó közös éneklés –

programgazda a két óvoda

December 6-án   15.oo „A FALU

LÁNGJA” Borparádé: forraltbor, 

sültkolbász, kirakodóvásár

December 13-án 14.3o Adventi Ud-

var – adventi vásár az intézmények 

részvételével

December 20-án 18.oo Karácsonyi 

Hangverseny a katolikus templomban

   

2015. december 8. (kedd) 

15.oo és 17.oo óra 

Adventi készülődés,  15.oo 

gyermekeknek (részvételi díj: 300.-) 

    

17.oo felnőtteknek 

(részvételi díj: 500.-)

(Csak megfelelő számú jelentkező 

esetén, ezért előzetes bejelentkezés 

szükséges, dec. 5-ig!)

2015. december 10. (csütörtök) 17.3o

A LISZNYAY SZABÓ GÁBOR 

ZENEISKOLA ERDŐKERTESI 

NÖVENDÉKEINEK KARÁCSO-

NYI HANGVERSENYE

A belépés díjtalan!

2015. december 13. (vasárnap) 

17.oo óra

NOSZTALGIA KLUB

Belépés: klub-tagsági kártyával

2015. december 14. (hétfő) 14.oo óra

GYERMEKKARÁCSONY AZ 

ESZAK RENDEZÉSÉBEN

Belépés csak meghívóval!

2015. december 16. (szerda) 16.00 óra

FALUKARÁCSONY 

Az ESZAK-kal közös rendezvény, 

műsor: 

Neumann János Általános Iskola

A belépés díjtalan!

2015. december 18. (péntek) 

10.oo és 11.oo óra

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A 

NEUMANN J. ÁLT. ISKOLA DI-

ÁKJAINAK, 

   

2015. december 19. (szombat) 14.oo

ULTI-KLUB

2015. december 30. (szerda) 17.oo óra

A Barátság Nyugdíjas Klub évzáró 

rendezvénye

Belépés csak klubtagoknak.
   

„összejött” – stílszerűen – olyan 

lett a foglalkozás, akár: a Velencei 

Biennále. Még a jelenben vagyunk, 

de a közelgő ünnepre gondolva 

máris körvonalazódnak a követke-

ző és következő foglalkozáson el-

készítendő munkák. Miből legyen 

a karácsonyfán az új dísz, s az ün-

nepi asztalon a dekoráció? 

„Régen, a gazdag ember felesé-

ge se dobta ki, ha kilyukadt egy lá-

bas, mert tudta hogy jön a drótos-

tót és megfoldozza”. A mai ember 

(a nyugati civilizációban legalább-

is) iszonyú pazarló módon él. És

ezt a pazarlást lelki, szellemi síkra

is érthetjük. Edina az újrahaszno-

sítás érdekes és sokszínű formáját 

honosította meg Isaszegen. Ami

által a haszontalannak tartott ka-

catok és más hulladék anyagok 

újra termékként, vagy éppen mű-

vészeti alkotásként öltenek for-

mát. Túl azon, hogy segít az al-

kotás örömének kibontakoztatá-

sában, Edina valami mást is ad

nekünk. Arra hívja fel a fi gyel-

met, hogy semmit se pocsékol-

junk el, különösen a tehetségün-

ket. Teremtsünk inkább tisz-

ta szívvel kincseket! A technika 

segítségével készteti a jelenlévő-

ket a mai életidegen, romboló 

szemléletmód, s a pazarló élet-

vitel gyökeres megváltoztatá-

sára. El kell jönnünk Edinához 

máskor is, hogy ezen a mester-

grádicson megújulva egyre ma-

gasabb szintre lépjünk.    

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

A borítékra kérjükírják rá: ,,VP11 rejtvény, ”. Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő út 6. 

Beküldési határidő: 2015. november 23.  Könyv utalványt nyertek: Molnár Éva (Veresegyház), Katona Zoltán (Veresegyház),  

Erdei Zita (Veresegyház). Gratulálunk! A nyerteseket postai úton értesítjük.

Nyereményeiket átvehetik a Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.

       

       Veresi piactér

A Jó szomszéd ajánlata.
2015. november 11-17-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 11. 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

Veresegyházi magánóvodába 
megfelelelő végzettséggel 

rendelkező óvodavezetőt keresünk. 

Tel.: 06 70/277 4560

Állásajánló:

AUTÓSZERELŐT és KAROSSZÉ-

RIA-LAKATOST keresünk teljes

munkaidőre veresegyházi munkavégzés-

sel. Több éves munkatapasztalat előny.

Önéletrajzokat az info@szinkron-car.

hu címre várjuk. Érdeklődni a 30/914-

8484-es telefonszámon lehet.

Veresegyházi üdítőital gyártó cég a kö-

vetkező munkakörökbe munkatár-

sat keres: Gépkezelő/karbantartó - El-

várás: műszaki végzettség; Targon-

cás – Elvárás: gépkezelői jogosítvány;

Üdítőital előkészítő – betanított mun-

ka. Jelentkezés fényképes önéletrajz-

zal és fi zetési igény megjelölésével: hr@

gramexdrinks.com

Kiadó:

KIADÓ IRODÁK 18-25  m2-ig Veres-

egyházon a Szadai úton! Ár: megegye-

zés szerint. Érd.: 30/914-8484

Kiadó, Veresegyházon a centrumban 20 

m2-es helyiség! Tel.: 0628 389-062

Szolgáltatás:

Nyak-váll-talp masszázs, fülgyertyázás! 

Tel.: 0670 275-5932

Vállalom veszélyes és magas fák gallya-

zását és kivágását! 0620 3939-311

Költözetés akár csomagolással, bútor-

szereléssel, dobozolással 4000 Ft/ órá-

tól! Fuvarozás UNIÓN belül! Kovács 

Péter: 0630 9546-504

Matematika-fi zika-műszaki tantárgyak 

oktatását, korrepetálását vállalja mér-

nök-műszaki tanár. Tel.: 0670/945-0819

Eladó:

Befektetési célra ajánlom Veresegyhá-

zon a centrumban egy ingatlanon lévő: 

45 m2-es és egy 20 m2-es üzlethelyisége-

ket. Tel.: 0670 275-5932

Karácsonyra EZÜST, LUC (15 db) és 

NORMAND (15 db) fenyő vásárolható 

Váchartyánban a termelőtől december 10-

étől a készlet erejéig. Előre kivágott ezüst-

fenyő 2500 Ft/db ártól. Lucfenyő 1500 Ft/

db ártól. Normann fenyő 5000 Ft/db ártól. 

Előre kiásott 4000 Ft/db ártól. Helyben vá-

gott és kertből 3000 Ft/db ártól, amely elő-

re is választható. Tel.: 0620 577-2189, vagy 

0627 367-107 (este). Cím: Váchartyán, Jó-

zsef Attila u. 40. (Rudnaykert MÁV meg-

állótól 300 méterre).

Eladó Gödöllőn 1001 négyzetméteres. 

beépítetlen zártkert a belterület határán, 

az Úrréti Tó közelében, a Füves Közben. 

Irányár: 2,9 millió forint. 

Tel.: 0630 537-6985

100 %-os magyar gyümölcslé, 10 féle íz-

ben, őstermelőtől,  tartósítószer, színezőa-

nyag, mesterséges ízesítők nélkül. Árusítás 

kóstolóval, szerdánként, a Veresi Piacon!

Keres:

Eladó lakást vagy házat keresek Veres-

egyházon vagy Erdőkertesen 50 m2-től

70 m2-ig, 13 millió forintig. 

Tel.: 0620 375-8889

Vásárolna:

Vásárolnék President Grant és Stalker 

IX. CV rádiót! Tel.:0620 3939-311

Vásárolnék Mitsubishi L200, L300, 

Mazda E2200, Nissan Urvan, VWT3-

as Transportert! Tel.: 0670 334-0761

Vásárolnék Mercedes W123, W124, 

190E és Mercedes teherautót 1-24 ton-

násig. Tel.: 0670 334-0761
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Októberi pillanatok

8.Veresegyházi, amatőr asztalitenisz verseny gyerekeknek, felnőtteknek
Veresegyház Város Önkormányzata főtámogatásával a Galaxis Asztalitenisz Klub szervezésében.

Helyszín:
Mézesvölgyi Általános Iskola
tornatermében. 
(2112 Veresegyház, 
Mogyoródi u 5-7)

Időpont: 2015. November 08.
vasárnap, 8-21 óra között. 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

Nevezésed előzetesen küldd el
e-mailben az istvan.letanoczki@
wellcamino.hu címre. (Név, szül.
dátum, lakhely). 2015.11.05-ig!
(Helyszínen korlátozottan elfoga-
dunk nevezést, szigorúan 7.45 és
9.45, 12.45 és 14.45-ig!) 

A verseny célja: a sportág népsze-
rűsítése, sportolási és versenyzé-
si lehetőség biztosítása a veresegy-
házi és az amatőr sportoló lakosság
számára.
Ahonnan a nevezőket várjuk most 

a Galaxis-os tagok mellett: Ve-
resegyház, Erdőkertes, Szada,
Őrbottyán, Vácegres, Galgamácsa,
Aszód, Vácduka, Vácrátót,
Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Gö-
döllő, Isaszeg, Csömör városok.

Kategória tervezet:
akár 10 kategóriában!   
Gyermekek : 
- 8.00. óra. 3 fi úkategória (7-12, 13-

15, 16-18 év) 
- 10.00 óra. 2 leánykategória (7-
12,13-18 év)
- gyermek páros (amennyiben az
időbeosztás engedi)
Felnőttek:
- 13.00. óra női felnőtt amatőr
- 13.00. óra hobby férfi  felnőtt (tel-
jesen amatőr, nem játszik csapat-
ban)

- 15.00. óra amatőr férfi  felnőtt 
(max. MOATSZ Pest megyei baj-
nokság „B” ill. Bp. kerület II. baj-
nokság)
- 15.00. óra haladó férfi  felnőtt 

(max. MOATSZ Pest megyei baj-
nokság „A” ill. Bp. kerület I. baj-
nokság)
- Felnőtt összevont páros, az egyé-

ni mérkőzések után (egyenes kiesé-
ses vagy csoportküzdelmekkel.)
Gyerekek esetében főleg ama-

tőrök jelentkezését várjuk, azaz 
akik MOATSZ versenyengedéllyel

nem rendelkeznek és nem indultak 
ranglistaversenyen.  Várunk/vár-
juk a családot szeretettel.
Egyéb információ: A verseny le-

bonyolítása vegyes rendszerben
(csoportmérkőzések, majd egye-
nes kiesés) történik. A verseny 3
nyert játszmás mérkőzésekkel, 12
db asztalon  8 db Donic és 4 db
Butterfl y  asztalon zajlik. A ver-
senykiírásban nem szereplő kérdé-
sekben a MOATSZ  szabályköny-
vében foglaltak az irányadók. Ét-
kezni, inni csak a tornatermen kí-
vül lehet. A szervező fenntartja a
verseny lebonyolításában való vál-
toztatás jogát. A versenyen minden
résztvevő saját felelősségére vesz
részt. (Szükséges: saját ütő, sport-
ruházat, sportcipő).

Kapcsolat: Letanóczki István
Tel: +36 30 9000-175

e-mail: istvan.letanoczki@
wellcamino.hu

Fotó: Ferenczi Fotó: Lethenyei



13131313

Veresi piactér



14

       

       Veresi piactér

www.hanka.hu



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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 www.diego.hu

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

Ajánlataink 2015. november 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!
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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!

PEUGEOT 308

peugeot.hu

A Peugeot 308 Access 1.2 PureTech motorral szerelt, 82 LE változatának kombinált üzemanyag-fogyasztása 5,0 l/100 km, CO
2
-kibocsátása 114 g/km.

*Jelen ajánlat a 2015. október 5. és 2015. december 31. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, használt autó beszámítása és új Peugeot 308 vásárlása esetén.

A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A hirdetésben szereplő bruttó 3 990 000 Ft indulóár a Peugeot 308 Access 1.2 PureTech motorral felszerelt,

82 LE változatára vonatkozik. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Peugeot Hungária Kft. fenntartja a kondíciók

változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!

**Access felszereltség esetén a következő vezetést segítő rendszerek érhetők el a széria részeként: fedélzeti számítógép, sebességfüggő szervokormány, tempomat és

sebességhatároló.

PEUGEOT 308
Már 3 990 0 0 0 FT-tól*

PEUGEOT  

i-COCKPIT

ÚJ PureTech  

BENZINMOTOROK

VEZETÉST SEGÍTŐ 

RENDSZEREK**

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

Hirdessen itt! Szikora Bea •  0620 978 48 00

Hajdu Szilvia • 0630 680 8389


