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Veresi Pálinkaház
GONDOLJON AZ ÜNNEPEKRE!
Ajándékba nálunk 100 féle kiváló
palackozott pálinkából vásárolhat!

PÁLINKA KÓSTOLÓ
PROGRAMOK
Vigyen új ízt
az ünnepek
hangulatába
programjainkkal!

Gödöllőn közel az egyetemhez kínálunk egy 160 m2-es dupla teraszos,
dupla komfortos 4 szobás, 4 erkélyes,
gázkazán fűtéses, pincés házat ipari
árammal 618 m2-es telken, fúrt kúttal.
Vállalkozásra is alkalmas! A kert szép
dísznövényekkel beültetett, szaletli és
egy halastó is található rajta.

Veresegyházon kínálunk megvételre
egy új építésű amerikai konyhás nappali+3 szobás, egy szintes, mediterrán
stílusú 137 m2-es, dupla komfortos ,
extrákkal felszerelt házat egy 790 m2es telken.

29,9 M Ft

32,9 M Ft

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

Amit kínálunk:

Amit várunk:

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

• Kiváló kommunikációsés meggyőzőkészség
• Megbízhatóság
• Csapatmunka

OTP Ingatlanpont Kft.
Iroda címe: 2112 Veresegyház, Fő út
(A MOL benzinkút épületében)
Mobil: +36 30 390 9902
E-mail: szerencsi.eva@otpip.hu • www.otpip.hu

Veresi piactér

Zálogfiók és ékszerüzlet
www.zaloglanc.hu
ZÁLOGHITELT

venne fel, és ÉKSZERT is szeretne vásárolni?
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BEIGLI KÉSZÍTÉSE
– ahogy a Korona Rétesházban
készítik immár
4 éve nagy sikerrel
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

Fél deci langyos tejhez hozzáadjuk a 1o dkg cukort, belemorzsoljuk az élesztőt és pihentetjük 5-10 percet.
l kg lisztet 250 g margarinnal összemorzsoljuk majd hozzáadjuk a
3 db közepes nagyságú tojást és 150 g tejfölt, 25 g sót és a reszelt
citromhéjat.
A hozzávalókból könnyű tésztát gyúrunk. A tésztát kb. 60-90 percet kelesztjük, majd 7 cipókra daraboljuk.
A cipókat a sütő tepsi méretéhez igazítva a megfelelő méretre
nyújtjuk.
Majd felcsavarjuk rudakba.

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

www.koronaretes.hu

Pálinkafozés
már 100 litertol!

06 30/493 5017
Veresegyház, Hársfa u. 4.

Töltelék:
A tölteléket a tészta kelése közben elkészítjük.
A töltelékhez 50 dkg cukorból kevés vízzel szirupot főzünk es abba
tesszük bele a 70 dkg diót vagy mákot.
A diótöltelékhez reszelt citromhéjat, rumot, vanília cukrot, és édesmorzsát adunk.
A mákhoz vaníliát, egy kis mazsolát adunk, majd szilvalekvárral ízesítjük.
A töltelékek lágyak, kenhető állagúak legyenek.
Összeállítás:
1. A tésztát konyharuhára tesszük és a tölteléket egyenletesen szétkenjük rajta. Majd felcsavarjuk rudakba
2. Tojás-sárgával kenjük a tetejét, megszurkáljuk, majd félórát kelesztjük.
3. Tojás- fehérjével körbekenjük, hűtőben pihentetjük amíg megszárad (kb. 20 perc.) Ezt 2x megismételjük.
4. Tojás-sárgával lekenjük, szobahőmérsékleten kb. 90- 120 percig pihentetjük. Így gátoljuk meg, hogy ne repedezzen fel a rúd.
Sütés 170 C-on előmelegített sütőben 30 perc.
A megsült rudakat vajjal vagy margarinnal megkenjük még melegen.

Amennyiben mégis inkább a mi szakértelmünkben
bízik, rendelje meg nálunk a beiglit az ünnepi asztalra!
Korona Rétesház, Veresegyház, Fő tér, MOL üzletsor
Telefon: 06-20/395-47-75
2143 Kistarcsa, Szabadság út 6.

Jó étvágyat és kellemes ünnepeket kíván minden
vásárlójának a 9 éves Korona Rétesház!
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Szépüljön Ön is az év legszebb ünnepére!

„SZOMBAT ESTI LÁZ”
retrodisco a Mézesvölgyben
A Fabriczius József Általános Iskola Iskolaszéke 2015.
január 30-án jótékonysági iskolabált rendez,
melynek bevételét majdnem teljes egészében
15 darab számítógép beszerzésére szeretné
felhasználni, ugyanis az egyik számítógép
teremnek teljesen elavult a gépparkja.
Szeretnék, ha minél többen jönnének el a
jótékonysági bálra (jelmezes belépő jegy: 2500 Ft),
illetve támogatói jegyet (3.500 Ft) vásárolnának,
s ezzel hozzájárulnának a géppark cseréjéhez.
Bővebb információk a
www.veresfabalap.hu honlapon.
Köszönettel: Nagy Gabriella
iskolaszék elnök
4

Karácsony estéjén Ön is ragyoghat,
ehhez nyújt segítséget a
Janssen Referencia Szépségszalon ünnepi
ajánlatával, amely minden arckezelés árából
20% kedvezményt biztosít minden
kedves vendége számára december 31-ig!
Arckezelésekről tájékozódjon bővebben:

www.janssenreferenciaszalon.hu
Ajándékozzon szépséget szeretett hölgyének!
Lepje meg egy Prémiumarckezelést
tartalmazó ajándékutalvánnyal!

Kusztos Mónika
Veresegyház, Fő út 25/A
06-30/454-59-18

Veresi piactér

Hulladékszállítás
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 65 ezer ügyfélcímet szolgál ki 45 településen. Az ügyfelek többsége rendszeresen befizeti számláit és nincs
tartozása a hulladékszolgáltató társaság felé. Az Ügyfelek ezzel a felelős magatartással járulnak hozzá a Zöld Híd 265 munkahelyének megtartásához, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalas működtetéséhez, a közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzetek elkerüléséhez és a környezetbiztonság fenntartásához.
Sajnos azonban közel 14 000 ügyfelünk nem fizeti rendszeresen a hulladékszállítási díjat. Gyakorlatilag minden ötödik ügyfelünknek tartozása van! Sőt sokan évek óta „potyautasok”, azaz úgy veszik igénybe
a szolgáltatást, hogy nem szerepelnek a nyilvántartásunkban. A Zöld
Híd Régió Nonprofit Kft-nél mindezek miatt az elmúlt években 500

millió forintos hiány keletkezett: ennyi pénzből 9 hónapon keresztül
tudnánk biztosítani az összes dolgozónk munkabérét.
A Zöld Híd Régió Nkft. ezúton is szeretné felhívni érintett Ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben lejárt tartozásuk van, azaz nem fizették meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásunk ellenértékét, nekik nem tudjuk biztosítani a 2016-os évre érvényes matricát!
Ahhoz tehát, hogy 2016. január 01-től a hulladékokat el tudjuk szállítani, érvényes, 2016. évi matrica szükséges.
Tisztelettel kérjük, hogy akinek tartozása van, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az ismert címeken és elérhetőségeken. http://www.zoldhid.hu/kft/Ugyfelszolgalat/
A közszolgáltató a 2016-os matricák postázását 2015. november 16tól kezdi meg.
Köszönjük figyelmét és együttműködését!

Iskola- és óvodabővítés
Veresegyházon
Új, kilenc tantermes iskolát építenek és két óvoda bővítését, korszerűsítését is előkészítették Veresegyházon. A három projekt összköltsége megközelíti az egymilliárd forintot.
Az új iskola speciális fejlesztést
igénylő gyerekeket fogad majd két
korosztályban, ennek megfelelően az épületben Kincstár és Szófogadó néven két egységet alakítanak ki. Az építkezéshez az állam
300 millió forintot biztosít, míg az
önkormányzat az előkészítésre, valamint egy szabad telek biztosítására 100 milliót költ – jelentette be
a település polgármestere. Pásztor
Béla hozzátette: a várhatóan jövő
szeptemberben megnyíló 9 tantermes, 100-120 férőhelyes iskola lét-

rehozása az eszközökkel és egyéb
költségekkel együtt mintegy félmilliárd forintba kerül majd. A projekt lebonyolításához szükséges
pályázatokat decemberben bírálják el.
Közlése szerint két helyi óvoda
bővítése, modernizálása is megtörténik a közeljövőben. A Lévai utcai
intézményben körülbelül 200 millió forintból növelik a foglalkoztató
tereket, így biztosítva az eddiginél
kényelmesebb elhelyezést a gyerekeknek, míg a Széchenyi utcai óvoda négy foglalkoztató teremmel
bővül. Ez a projekt is csaknem 200
millió forintba kerül. Mindkét óvoda modernizálásának költségét önkormányzati forrásból fedezik.

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

Hétvégi ügyelet: 0630 943-9898 Állatpatika: Szo-V.: 9:00-19:00-ig,
Állatorvosi ügyelet: Szo -V.: 10.00 - 19.00 Gödöllő, Faiskola u. 2. (A Kastély mögött)
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10 ajándékötlet, amivel meglephetjük kedvencünket karácsonyra
Ki az, aki ne lepné meg kedvencét is valami apró vagy nagyobb értékű ajándékkal karácsonyra? Kérem, fogadják szeretettel ajándékötleteinket, melyet úgy állítottunk
össze egy 10-es listába, hogy mindenki találjon kedvére valót, ám
ezek ne a bóvli kategóriába tartozzanak, terhelve ezzel amúgy is
nagy ökolábnyomunkat és a kedvenc számára is hasznosak, élvezhetőek legyenek.

1. jó minőségű kutyatáp – a téli
időszakban nem árt, ha erre is
hangsúlyt fektetünk, hiszen a napfény és a zöld növények hiánya
kedvenceink szervezetét is megviseli.

2. vitamin – amennyiben a táp
nem az a minőség, amiben már
eleve megvannak a szükséges vitaminok, nagyszerű ajándék, ha a
téli időszakra beszerzünk egy doboz vitamint.
3. fogkrém, rágócsík, olyan táp,
mely a fogtisztulást segíti – a fogkőképződés igen elterjedt a kedvenceknél, ezért praktikus ajándék lehet bármi, ami valóban tesz
a fogkő lerakódás ellen.
4. jutalomfalat – készítsünk magunk kekszet. Mi is adtunk receptet hozzá, de rengeteg van az
interneten is. Abban biztosan nem
lesz olyan adalékanyag, mely nemkívánatos.
5. Jó minőségű etető-, itatótál,
mely kerámiából, fémből készült.
6. párna – egy lazán kitömött párna (esetleg saját készítésű) is nagyszerű ajándék, amennyiben természetes szálú huzat van rajta. A
műszál kerülendő, mert sok olyan
kedvenc van, mely allergiás a műszálra és ezt szőrhullás, vakaródzás
formájában érzékeljük.
7. fekvőhely, pléd, játék – mely
szintén ne legyen műszál, műanyag, amennyiben megoldható.
Tele van már környezetünk olyan

REUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
dr. Nagy Péter

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

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

Rendelési idő: péntek
Bejelentkezés: +36 20 980 44 68
6

műanyagokkal, melyek ki tudja
mikor bomlanak le.
8. kozmetikai kezelés – talán ez
az, ami a legszemélyesebb ajándék
kedvencek számára
9. jó minőségű fésű – mely természetesen nemcsak a polcon hever,
hanem többször használva ápoljuk
kedvencünk szőrzetét.
10. gravírozott biléta, mely nyakörvre csatolva igazán egyedivé teszi
a kedvenc megjelenését.
+1 – A karácsony az együtt töltött időről szól leginkább, így eb-

ből próbáljanak kedvenceik számára is a lehető legtöbbet juttatni. Ez
lesz a legnagyobb ajándék!
Kívánok minden kedves olvasónak és családjának Nagyon Boldog
Ünnepeket!
Dr. Szász László állatorvos
Revetek Állatorvosi Rendelő

Veresi piactér

Veresi siker Lengyelországban
November 22-én Lengyelországban tartották a JiuJitsu Világbajnokságot! A Veresi Küzdősport Egyesület három főt delegált a válogatottba.
Három remek harcos,három kiváló ember, három fantasztikus
sportoló, akik már számtalanszor
bizonyították tehetségüket, rátermettségüket.

harcot,de sajnos nem sikerült a
bravúr, Bendegúz a negyedik helyen végzett.
És jött a nehézsúly, a királykategória. Kerstner Róbert ellenállhatatlanul menetelt gyönyörű
akciókkal jutott a döntőbe, ahol
okosan, néhol harcosan küzdve
szerzett világbajnoki címet, öregbítve ezzel a Veresi Küzdősport
Egyesület, Veresegyház és MaHegyi Dávid egy parádés má- gyarország jó hírét!
sodik helyezést elérve megadta a
CSAPAT alaphangulatát.
Gratulálunk a versenyzőknek,
Őt Gaál Bendegúz követte, aki akik szívüket, lelküket adták az
a döntőbe jutásért folyó mérkő- érmekért, helyezésekért!
zésen könyöksérülést szenvedett,
így a bronzcsata maradt számáFelkészítő edző: Ilyés Gyula
ra, ahol egy kézzel is vállalta a

Asztalitenisz Diákolimpia
2015.november 17-én történetében először rendezte
meg a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola a
Mézesvölgyi tornateremben az „Asztalitenisz Diákolimpia” Gödöllő körzeti versenyét.

A dobogós helyek mellett a Pest megyei döntőbe jutás volt a tét,
egy iskolából limitált létszámú sportoló jelentkezhetett és örömteli, hogy korábban már iskolai szinten is kellett „selejtezőt” tartani.
Az évről évre növekvő létszám miatt már 16 ping-pong asztalon
pattogott a labda, 34 gyermek töltötte együtt a keddi napot. A környékbeli asztalitenisz fejlődésének köszönhetően szinte minden dobogós hely „a szűkebb környéken” maradt és a Galaxis AK palántái
nagyon szépen szerepeltek.
Egyéniben az első 4 helyezett, csapatban az 1. helyezett jutott tovább a decemberi megye döntőre.
Eredmények:
Lányok
y (2005-2007)
1. Letanóczki Dalma (Fabriczius JJózsef Ált. Isk., Veresegyház)
gy
2. Unyi Eszter (Kálvin téri Református Ált. Isk., Veresegyház)
3. Deliagosz
g
Kalliopé
p (Szada, Székelyy B.)
4. Erős Bianka (Fabriczius József Ált. Isk., Veresegyház)
Lányok
y (2001-2004)
1. Sándor Petra (Fabriczius József Ált. Isk., Veresegyház)
2. Bodnár Nikoletta (Isaszeg)
3. Fosztó Anna (Kistarcsa)
4. Szécsényi Anna (Kistarcsa)
Fiúk (2005-2007)
1.Varga
g Gergő
g (Kálvin téri Református Ált. Isk., Veresegyház)
gy
2.Hangai Barna (Kálvin téri Református Ált. Isk., Veresegyház)
3.Deliagosz
g
Sztamatisz (Szada, Székelyy B.)
4. Jardek Benedek (Fabriczius József Ált. Isk., Veresegyház)
Fiúk (2001-2004)
1. Bakó Oszkár (Neumann, Erdőkertes)
2. Lakatos László (Neumann, Erdőkertes)
3.Papp
pp Sándor (Neumann, Erdőkertes)
4.Éll Bálint (Kistarcsa)
Leányy csapat:
p
1. Letanóczki Dalma-Sándor Petra (Fabriczius József Ált. Isk., Veresegyház)
gy
2. Erős Bianka-Simon Adél (Fabriczius József Ált. Isk., Veresegyház) teljes
j holtversenyben
y
a Unyi
y Eszter-Paár Emília (Kálvin téri
Református Ált. Isk., Veresegyház) Fosztó Anna-Szécsényi Anna
(Kistarcsa) párosokkal.

TÁNCTANÁR: HATOS BETTIN
NA

Fiú csapat:
1. Bakó Oszkár-Perjési Richárd (Neumann, Erdőkertes)
2. Papp Sándor-Lakatos László (Neumann, Erdőkertes)
3. Vadas Áron-Milus Lajos (Fabriczius József Ált. Isk., Veresegyház)
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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
DECEMBERI PROGRAMOK
2016. januári előzetessel
2015. december 20-ig látható az
„ITT ÉLÜNK” közös kiállítás az
ERDŐKERTESI
ALKOTÓK
munkáiból
A részvétel díjtalan!
ADVENTI PROGRAMOK
A SZENT ISTVÁN PARKBAN:
November 29-én 16.oo Ökumenikus
istentisztelet a Községi Adventi Koszorú mellett

2015. december 19. (szombat)
14.oo
ULTI-KLUB
2015. december 30. (szerda)
17.oo óra
A Barátság Nyugdíjas Klub évzáró
rendezvénye
Belépés csak klubtagoknak.
2016. JANUÁRI ELŐZETES:

AZ INTÉZMÉNY DECEMBER
2015. december 4. (péntek) 16.00 óra 21-TŐL 2016. JANUÁR 16-IG
ERZSÉBET BÁL A Neumann Já- ZÁRVA TART.
nos Általános Iskola alsótagozatos
diákjainak
2016. január 23-án 18.oo Kiállítás A
Magyar Kultúra Napja tiszteletére:
2015. december 13. (vasárnap)
IN MEMORIAM FÜZESI ZSU17.oo óra
ZSA
NOSZTALGIA KLUB
Kiállítás a neves gyermekkönyv-ilBelépés: klub-tagsági kártyával
lusztrátor emlékére. A tárlat anyagát
a bátyja, Füzesi Ferenc bocsátotta a
2015. december 14. (hétfő) 14.oo óra Faluház rendelkezésére.
GYERMEKKARÁCSONY
AZ ESZAK RENDEZÉSÉBEN
FELHÍVÁS!
Belépés csak meghívóval!
A Faluház GYERMEKMEGŐR-

17.oo Nyit a Kalácsosház - Advent- 2015. december 16. (szerda) 16.00 óra
nyitó közös éneklés – programgazda FALUKARÁCSONY
a két óvoda
Az ESZAK-kal közös rendezvény,
műsor: Neumann János Általános IsNov. 30-tól dec. 20-ig hétfőtől szom- kola
batig, minden nap 17.oo-19.oo ig A belépés díjtalan!
nyitva a Kalácsosház, forraltbor, kürtőskalács, zene hívogatja a község la- 2015. december 17. (csütörtök)
kóit a parkba
14.oo óra
Községi intézmények karácsonyi ünDecember 6-án
15.oo „A FALU nepsége - zártkörű
LÁNGJA” Borparádé: forraltbor,
2015. december 18. (péntek)
sültkolbász, kirakodóvásár
10.oo és 11.oo óra
December 13-án 14.3o Adventi Ud- KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
var – adventi jótékonysági vásár az A NEUMANN J. ÁLT. ISKOLA
intézmények részvételével
DIÁKJAINAK

ZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez,
elsősorban a saját rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek
megkönnyítsük a programjaink látogatását. VÁRJUK a jelentkezőket,
akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
Kedves erdőkertesi Anyukák, Kismamák és Nagymamák!
Találkozzunk minden héten csütörtökön 10.00-12.00-ig a Erdőkertesi
Faluházban (a nyár folyamán a
parkban – a fc-on mindig jelezzük
a helyszínt)!

Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes Baba-Mama
Szeretettel várunk minKlub.
den érdeklődőt! Csányi Anita és
December 20-án 18.oo Karácsonyi 18.oo órakor szülőknek, hozzátarto- Varga-Bokor Zsuzsanna
Hangverseny a katolikus templom- zóknak, barátoknak
ban

Indul a Medveotthon
téli fotópályázata!
Gyere és fotózz a kifutók között! A legjobban sikerült, hangulatos téli fotókat ÜZENETBEN várjuk a Facebook oldalunkra, mi
feltöltjük egy albumba, és indulhat a szavazás,
gyűlhetnek a lájkok.
A legsikeresebb képek beküldői éves belépőt
nyernek a Medveotthonba.
Fényképezőgépeket és meleg ruhát előkészíteni, kalandra fel!

https://www.facebook.com
medveotthonveresegyhaz
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Az Alapfokú gombaismereti tanfolyamot tavasztól (megfelelő számú jelentkező esetén) ismét indítjuk a Faluházban, vezeti Kis Szidónia gombaszakértő. Elméleti foglalkozások
tavasszal és ősszel 6-6 alkalommal,
minden második csütörtökön 18.o20.oo-ig. Terepgyakorlat tavasszal
és ősszel 6-6 alkalommal, előzetesen
egyeztetett hétvégi időpontokban,
telekocsikkal, költségmegosztással.
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza).
BioPont klub indult 2014. májusban a Faluházban, amely a környezettudatos, vegyszermentes életmódot tűzte ki célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk.
A havi rendszerességű foglalkozások mellett célzott természetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban is megtanuljuk
a gyógynövények feldolgozását. A
részvétel díjtalan!
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látványelektronika áramkör építés. Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Bővebb információ a Faluház honlapján!
PATCHWORK
KÉZMŰVES,
(TEXTIL) szakkört indítunk felnőttek számára, megfelelő számú jelentkező esetén. Bővebb tájékoztató a
honlapunkon és plakátokon.
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Pallag Katalin

Veresi piactér

A könyvtár gyermekrészlegének hírei
2015. december Karácsony
Ha most, az év végén számba
vesszük, hogy természeti környezetünkből mire figyeltünk év
közben kiemelten, az élő természet ajándékaival csodálatosan
földíszíthetünk képzeletünkben
egy karácsonyfát.
Az év fája 2015-ben a kocsányos tölgy

A magyarság régtől fogva ismert, megbecsült fája a kocsányos tölgy. Honfoglaló eleink
még az őshazából indulva végig abban az erdőssztyepp zónában haladtak a Kárpát-medence felé, melynek jellemző erdőalkotó fája. Matuzsálemi élettartama, jelentős magassága és
törzsátmérője, terebélyes koronája, miatt a kocsányos tölgy a

mitológia égi isteneinek szent fája volt.
Nem véletlen, hogy Linné a ‚Quercus
robur’ tudományos nevet adta neki, hiszen a latin kifejezés az erősségre, keménységre, szilárdságra utal. A kocsányos tölgynek jellegzetes rügy- és levélállása van. Ez azt jelenti, hogy felülről nézve úgy látjuk az öt levelüket, hogy azok szabályos CSILLAGOT formálnak. Ez az úgynevezett
„erdészcsillag”, amely a hazai erdészek
jelképévé vált.
Az év rovara 2015-ben a nagy szentjánosbogár, (MELYEK FENYŐNK
PARÁNYI KARÁCSONYI ÉGŐI)
Aki nyári éjszakákon erdőszéleken,
réteken sétál, apró, zöldesfehér fénypontokat láthat a fűben – a szentjánosbogarak lámpásait. A szentjánosbogarak fénye a potroh világítószervében keletkezik. A világítószervben
a luciferin nevű anyag a luciferáz enzim segítségével oxidálódik, ami fény
kibocsátásával jár. A bogár a világítószerv oxigén-ellátásának szabályozásával ki-be kapcsolgathatja a lámpását.
Az év vadvirága 2015-ben a fehér
szegfűk, (MELYEK KÉPZELT
KARÁCSONYFÁNK
FEHÉR
CSILLAGDÍSZEI)
Az év gombája 2015-ben a sötét trombitagomba,
(MELYEK

HARSONÁZÓ
ANGYALOK
HANGSZEREI)
Sötét színe miatt nem mindenki tartja vonzónak, de amiért szeretjük, az nem is a külseje, hanem
az íze. Kevesen tudják, de valóban
príma fűszer. Savanyú talajú erdeinkben helyenként igen nagy tömegben teremhet. Leginkább bükk
és tölgy alatt található, azok gyökérkapcsolt partnere. Ha még nem
kóstoltad, próbáld ki. Garantált az
ízélmény.
Az év madara 2015-ben a
búbosbanka, (MELYEK CSODÁS CSÚCSDÍSZEI LEHETNÉNEK KÉPZELETBELI KARÁCSONYFÁNKNAK)
Fészket nem épít, 5-8 tojását (na-

ponta egyet-egyet) egy esőtől védett üreg aljára rakja.
Az európai állomány vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az őszi vonulás
dandárja hazánkban aug.-szeptemberre esik, de egyes (gyakran
hófoltok között a talajon táplálkozó) példányokkal decemberben és
januárban is találkoznak a madármegfigyelők! Emberkövető madárként a faj megtanulta kihasználni a lakott területek számára kedvező élőhelykínálatát is. A
búbosbankák számára is a megfelelő fészkelőhelyek hiánya jelentheti az egyik legnagyobb problémát.
Vigyázzunk rájuk, nem csak ez
évben!
A könyvtárnak igazi MEGLEPETÉST okozott az a sok szép
munka, amelyeket a gyerekek
küldtek be a KEDVENCEM: A
LÓ c. rajzpályázatra. A könyvtár
honlapján: konyvtar.veresegyhaz.
hu megtalálhatjátok a rajzokat, a
helyezéseket s büszkélkedhettek!
Mi pedig Köszönjük Nektek!
BOLDOG
KARÁCSONYT,
KELLEMES TÉLI SZÜNIDŐT!

„Itt élünk” kiállítás az Erdőkertesi Faluházban
Az idei Adventi Erdőkertesi programok
részeként, ismételten megrendezésre kerül a település Faluházában az itt élő alkotók közös kiállítása. Aki eljön megnézni a
25 alkotót befogadó tárlatot, meggyőződhet a sokszínűségről és igazi műalkotásokat
is találhat a szemlélő az alkotások között.
A teljesség igénye nélkül látható lesz fafaragás, festmény, grafi ka, Tiffany üveg tárgyak, bőr, szobor, porcelán ékszer, csontfaragás, textil-bőr viselet, szövés.
ALKOTÓK:
Abasári Gitta, B.Tóth János, Benkó Pál,
Boros Borbála, Böjte Horváth István.
Csendom Veronika, Farkas-Both Luca,
Gógucz Nóra, Hegedűs Sándor, Horváth
Veronika, István Pál,Járosi Károly, Kalocsai Zsolt, Kiss Károly, Kiss Mariann,
Komor Hajnalka, Korpás Zsuzsa, Lovas Dániel, Pallag Katalin, Rácz Krisztina, Rigler György, Sajó Borbála, Tejeda
Erika Anna, Temesi Attila, Nádasiné
Szakály Gizi
A megnyitó estéjén alkalma lesz a közönségnek a művészekkel való közös beszélgetésre.
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A rejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db 3000 Ft értékű könyvutalványtt sorsolunk ki.
A borítékra kérjükírják rá: ,,VP12
,
rejtvény”. Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő út 6.
Beküldési határidő: 2016. január 25. Könyv utalványt nyertek: Banka Lajos (Erdőkertes), Czene Jánosné (Veresegyház),
Ivánka Gyula (Veresegyház). Gratulálunk! Megfejtés: „Ez vajon hányadik házassági évfordulónk?” A nyerteseket postai úton értesítjük.
Nyereményeiket átvehetik a Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.

Karácsonyig minden vasárnap 7-15 óráig ünnepi
hangulatban várjuk
j kedves vásárlóinkat!

2015. december 9-15.

Részletekkel és AKCIÓinkkal várjuk boltjainkba: Csömörön, Erdőkertesen,
Gödöllőn, Kerepesen, Mogyoródon,
n Szadán,
n,
Szadán Sződön,
Sződön V
Veresegyházon
Veresegyházon.
e esegyházon.
er

Az akcióinkról és híreinkről
elsőkéntértesülhet:
www.godollocoop.hu
és facebook.com/
godollocoop
oldalainkon.

10

Veresi piactér

MATYÓKA LÁSZLÓ
Diesel adagoló javítás
Tel.: 28/366-674
Mobil: 70/386-5339

MATYÓKA TAMÁS
Computeres diagnosztika
Common Rail
rendszerek szervizelése

Mobil: 70/315-1776

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

Állásajánló:
AUTÓSZERELŐT és KAROSSZÉRIA-LAKATOST keresünk teljes munkaidőre veresegyházi munkavégzéssel.
Több éves munkatapasztalat előny. Önéletrajzokat az info@szinkron-car.hu címre várjuk. Érdeklődni a 30/914-8484-es
telefonszámon lehet.

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

Kiadó:
KIADÓ IRODÁK 25-38 m 2-ig Veresegyházon a Szadai úton! Ár: megegyezés
szerint. Érd.: 30/914-8484
Veresegyház központi részén 2 szoba kiadó hosszú távra, konyha és fürdőszoba
használattal.
Érdeklődni: 06-20/982-34-62
Kiadó, Veresegyházon a centrumban 20
m 2-es helyiség! Tel.: 0628 389-062
Veresegyház, Csonkáson, parkosított környezetben, napfényes, erkélyes, lakószobák, kulturált embereknek kiadó, konyha
és fürdőszoba használattal.
Tel.: 06 28/632-571, 06 70/670-7720
Szolgáltatás:
Nyak-váll-talp masszázs, fülgyertyázás!
Tel.: 06 70/275-5932
Vállalom veszélyes és magas fák gallyazását és kivágását! 06 20/3939-311
Költözetés akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4000 Ft/ órától!
Fuvarozás UNIÓN belül!
Kovács Péter: 06 30/9546-504
Eladó:
Befektetési célra eladó vagy kiadó Veresegyházon a centrumban egy ingatlanon
lévő: 45 m 2-es és egy 20 m 2-es üzlethelyi-

ség. (Irodának is alkalmas)
Tel.: 06 70/275-5932
Karácsonyra EZÜST, LUC (15 db) és
NORMAND (15 db) fenyő vásárolható Váchartyánban a termelőtől december 10-étől a készlet erejéig. Előre kivágott ezüstfenyő 2500 Ft/db ártól. Lucfenyő 1500 Ft/db ártól. Normann fenyő
5000 Ft/db ártól. Előre kiásott 4000 Ft/
db ártól. Helyben vágott és kertből 3000
Ft/db ártól, amely előre is választható.
Tel.: 06 20/577-2189, vagy 06 27/367-107
(este). Cím: Váchartyán, József Attila u.
40. (Rudnaykert MÁV megállótól 300
méterre).
Eladó egy teljesen új, öntöttvas kályha, ára
20.000 Ft és egy hordozható fűtő (hűtő)
klíma, ára: 10.000 Ft. Tel.:06 70/275-5932
Eladó „Velamos” mountain bike 26-os férfi
kerékpár SHIMANOSIS 16 fokozatú váltóval, hord táskával 8000 Ft-os áron!
Tel.: 06 30/259-3831
„Asgatec SF 1600” típusú elektromos hómaró eladó 1600 W, 40 cm munka szélesség, 180o forgásszögű kidobó kürt.
Ára: 25.000 Ft. Tel.: 06 30/259-3831
Vásárolna:
Vásárolnék President Grant és Stalker IX.
CV rádiót! Tel.:06 20/3939-311
Vásárolnék Mitsubishi L200, L300, Mazda E2200, Nissan Urvan, VWT3-as
Transportert! Tel.: 06 70/334-0761
Vásárolnék Mercedes W123, W124, 190E
és Mercedes teherautót 1-24 tonnásig.
Tel.: 06 70/334-0761
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Veresegyházi márkakereskedés
és márkaszerviz keres:
karosszéria munkafelvevő,
autószerelő, autófényező,
karosszéria lakatos,
raktáros munkatársakat.
A fényképes önéletrajzokat a

szabo.krisztian@pasztorcsoport.hu
e-mail címre várjuk!

A „Pince”
kozmetika ajánlata

Karácsonyra:

Ajándékozz kozmetikai
szolgáltatás csomagot az
általad választott értékben!
Több információ: facebook:

c.cos.pincekozmetika
Bognár Judit kozmetikus mester
Veresegyház, Kölcsey u. 56. Tel.: 0670 364-6003

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.

Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a p
pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

KÖZÉLETI - KERESKEDELMI LAP XIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal!
Szerkeszti és kiadja: Hanka Média Kft. • 2112 Veresegyház, Fő út 6.
Telefon/Fax: (28) 387-870; info@hanka.hu •
Főszerkesztő: Balogh-Czoller Andrea • Archivumunk a www.hanka.hu
címen található • Nyomdai előkészítés: Hanka Média Kft.
Hirdetésfelvétel: info@hanka.hu • (30)680-8389 • (20) 978-4800 Honlap: www.hanka.hu
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Farkas Gábor
asztalos mester
gyártás, beépítés, szaktanácsadás
INGYENES FELMÉRÉS,
SZAKTANÁCSADÁS!

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

www.butor-keszites-tervezes.hu
Tel.: 06 20/961 5610 • ERDŐKERTES, Fő u. 28.
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HAJNAL HOTEL ***
3400 MEZŐKÖVESD, ZSÓRY-FÜRDŐ
WWW.HAJNALHOTEL.HU
info@hajnalhotel.hu , 003649505190
Disznótoros hétvégék jövőre is!
2016.01.15-17., 01.29-31.,
02.19-21., 03.18-20., 04.08-10.
3 nap /2 éj
Csomag tartalma:
Szállás, svédasztalos reggelivel,
Péntek este svédasztalos vacsora, élőzenével
Szombat: 8 órától disznóvágás, reggel 5 cl pálinka, forralt bor, tea,
Reggeli: svédasztal + (hagymás vér)
Ebéd: Orjaleves cérnametélttel, toros káposzta, rétes
Este: „Disznótor” élőzenével, disznótoros lakomával: Sült pecsenye,
oldalas, sült hurka, sült kolbász, hagymás tört burgonya, töltött káposzta, desszert
Vasárnap:
Svédasztalos reggeli: tepertő, abárolt szalonna
Saját gyógyvizes medence, finn szauna, infra szauna, merülő medence, gőzkabin, sókamra, jakuzzi/,fitness terem korlátlan használata
Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása
Igény esetén fürdőköpeny
WIFI, Zárt parkoló
Hajnal szárny: 22.000.-Ft/fő/2éj
Kikelet szárny: 23.500.-Ft/fő/2éj
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Január 22. – 24. 3 nap /2 éj
Pótszilveszter
A csomag tartalma:
-szállás,– svédasztalos reggelivel és vacsorával
- péntek este svédasztalos vacsora, élőzene, szombat este 4 fogásos
vacsora, élőzene, borkóstoló, műsor
-wellness központ használata (gyógyvizes medence, infra szauna,
sókabin, finn szauna, jacuzzi)
-fürdőköntös használata,
-napi egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása
-ingyenes parkolás, WiFi.
Hajnal szárny: 21.900.-Ft/fő/2éj
Kikelet szárny: 23.900.-Ft/fő/2éj
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Világszerte több mint 25.000 főt foglalkoztató multinacionális
vállalat Gödöllő mellett található magyarországi leányvállalata
a Mondi Szada Kft. keres azonnali belépéssel, műszakban
dolgozó munkatársat az alábbi pozíciókba:
Raktáros
Feladatok:
• Üzemen belüli, illetve külső anyagmozgatási feladatok ellátása,
üzemek folyamatos anyagáramlásának biztosítása,
az anyagmozgatás dokumentálása (SAP)
• Anyag átvétel és kiadás, teherautók ki- és berakodása
a leadott rakodási sorrend szerint
• Kimenő áruk előírásoknak megfelelő előkészítése, csomagolása
Elvárások:
• OKJ – s bizonyítvány, targoncavezető jogosítvány és vezetési gyakorlat
• Pontosság, megbízhatóság, nyitottság
Előny:
• SAP ismerete
• Gyártó vállalatnál
szerzett tapasztalat

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

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

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!

15

Hirdessen itt!

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

