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Őszi akció:
A hirdetés felmutatójának
vashulladékra +1, szinesfémhulladékra + 10 Ft-ot adunk
kilónként!

A veresegyházi szüreti felvonulásról készült képünk
éppen a vasútállomás előtt
haladó menetet örökíti
meg, és a vonatközlekedés
nehézségeit ismerve nem
lenne csoda, ha az jutna
róla eszünkbe: bizony, talán gyorsabb lenne vonat
helyett most is lovaskocsin
közlekedni.
Írásunk a sokakat bosszantó témáról az 5. oldalon
olvasható, facebook oldalunkon pedig továbbra is
várjuk
tapasztalataikat,
panaszaikat, javaslataikat,
hogy továbbíthassuk az illetékesekhez.
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Almában az egészség!
Júliustól az Alma franchise-hálózat tagjaként működik a veresegyházi Triangoló
Üzletházban található gyógyszertár. Megváltozott a patika korábbi arculata, más a
cégtábla, a bejárat, de ami a legfontosabb: az Alma-hálózat tagjaként jobb árakat
tudnak garantálni és nagyobb gondot fordítanak a páciensekre, mint korábban.
A jól láthatóan más portál és dekoráció mellett mit érzékelhetnek a váltásból a vásárlók?

Kiknek kínál még a hagyományos patikáknál többet a gyógyszertár?

- Az egyik fontos változás, hogy ebben a rendszerben havonta már
száz terméket tudunk akciós áron kínálni a vevőinknek, a korábbi,
legfeljebb 10 kedvezményes készítménnyel szemben. – ismerteti a
változásokat a patikát üzemelő cég ügyvezetője, File Szabolcs. – Az
országban jelenleg több mint 100 Alma-gyógyszertár található, melyek mindegyikében minimum 20%-kal olcsóbban lehet megvenni a
havi akciós termékeket, de vannak olyanok is, amelyek akár 35%kal olcsóbbak az adott hónapban. Októberben például a szezonban
legkeresettebb, nátha, köhögés, orrdugulás elleni szerek ára különösen kedvező. Az akciókról a havonta postaládában terjesztett,
illetve a patikában is megtalálható szóróanyagból tájékozódhatnak
az Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban és Veresegyházon élők.

- Szeretnénk, ha a vásárlóink nemcsak a receptjeiket váltanák ki
nálunk, hanem bizalommal fordulnának tanácsokért az itt dolgozó
kollégáinkhoz: ha visszatérne a beteg-patikus közötti régi jó kapcsolat. Ennek érdekében számos ötletünk vár még megvalósításra.
De részt veszünk például már most is a Felicitas-programban, ami
az újszülöttek számára összeállított ingyenes mintacsomagot juttat
azoknak a kismamáknak, akik jelezték erre az igényüket az orvostól
vagy a védőnőtől kapott adatlapon. Nálunk ezt is átvehetik, ahogyan egyéb szolgáltatásainkkal is állunk vevőink rendelkezésére, a
korábban már megszokott nyitva tartási rend szerint.

Fontos a kellemes környezet és a jó ár, de ez mégsem minden, ha beteg az ember…
- A legnagyobb kincsünk az egészség, éppen ezért a megőrzése,
visszaszerzése érdekében különleges gondozási programot is bevezetett az Alma-hálózat vásárlói részére. Nálunk is igényelhető természetesen egy adatlap kitöltésével a gondozási kártya, ami amellett, hogy 5%-os árkedvezményt jelent a tulajdonosának – kivéve
az OEP támogatott vagy közgyógyellátásra vásárolt gyógyszereket, és a havi akciós termékeket -, feljogosítja a hálózat egészségprogramjában való részvételre is. A program, melynek informatikai
feltételeit, fejlesztéseit a T-mobile biztosítja, lehetővé teszi, hogy
orvosok által ellenőrzött, rendszeres információt, tanácsokat kapjanak szakértőktől emailen vagy sms-ben. Ezek hangsúlyozottan
nem reklámcélú tájékoztatók, hanem kifejezetten szakmai anyagok,
amelyek másfél-két hetente jutnak el a gondozási programban részt
vevőkhöz. Amennyiben az adatlapon az illető megadja az alapbetegségét, kifejezetten az ő egészségi problémájára vonatkozóan kapja
az információt. Például, ha a program internetes felületén megadja
a sportolási szokásait, a panaszai ismeretében szakértő segítséget
kaphat az edzésprogramja összeállításában. A kártyával járó kedvezmény minden Alma-gyógyszertárban – így itt, a Triangolóban is
– jár a vásárlóknak.

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház

Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Center

Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

CBA Cent

Erdőkertes, Béke u. 2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-20
Szombat: 7- 17
Vasárnap: 7-14

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 7-21
Szombat: 7- 18
Vasárnap: 8-18

Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
145 ezer emberen segített idén a Kormány által
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Változás a Társulásban
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7701 települések testületei az év első felében
A Veresegyházi
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Társuláshoz
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Ugyanezen időponttól kezdődően – elsősorban a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására – Vácduka Község Önkormányzata a 41/2013. (V. 16.) számú határozata alapján csatlakozik a Társuláshoz.
A Társulási Tanács mind a kilépő, mind a belépő önkormányzat határozatát elfogadta, így a Társulás a továbbiakban is 8 tagú marad.
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Gazdaság
Őszi hangulatok, hagyományos ízek a CBA-ban

Az ünnep előtti héten a térségi CBA boltokban minden kelléket megtaláltunk még a Halottak napi megemlékezéshez. Több fajta mécsest is láttunk,
az egészen egyszerűtől a hosszú ideig világító, üveges, fedeles változatig,
és sokféle színben pompáztak a cserepes krizantémok. Aki csak utazás közben, a temetőkbe menet tudja beszerezni ezeket, bízhat benne, hogy ezekben az üzletekben mindent könnyen és gyorsan megtalál.
A CBA azokra is gondolt, akik a nálunk még új keletű Halloween ünnepet
is megtartják, jókedvvel, fantáziával, bulizással. Kellékként megtalálják a
CBA üzletekben az elengedhetetlen Halloween tököt, apró ajándéktárgyakat, és természetesen a party többi szükséges kellékét is.
Az idő előrehaladtával a polcokon már teljesen átvették helyüket a hagyományos őszi áruk. A gyümölcspultot a hagyma, a burgonya és az alma
uralja, ez utóbbi már 99 Ft/kg áron is kapható. A húspultban rendszeresen
kínálnak hurkát, kolbászt, tepertőt többféle hazai gyártótól, és megjelent a
kocsonyahús is. Az idei ősz újdonsága, hogy a Szada Centerben és a Veres
Centerben mangalicahúst is árusítanak!
A grillbárok ételkínálata mint mindig, most is igazodott az évszakváltáshoz
és szezonális alapanyagokhoz. Mostanában sütőtök krémlevest, kocsonyát,
sült tököt is készítenek a vendégeknek.
Márton nap közeledtével előtérbe kerülnek a libából, kacsából készült házias ételek, de a boltban is teljes választékban található liba- és kacsahús,
a combtól a májig. Az árak is figyelemre méltóak: a friss pecsenye kacsából 1kg 699 Ft, a friss pecsenye kacsacomb 1kg-ja 1499 Ft, a friss hízott
libacombból 1kg 1399 Ft. A libapecsenye leöblítéséhez idei új borokat is
ajánlanak a boltok.
És mert az esték már egyre hűvösebbek, mindegyik térségi üzlet kínál a
szezonális műszaki cikkek között hősugárzókat, olajradiátorokat, hogy
mindenki otthonosan, kényelmesen érezhesse magát az őszi borongásban.

Ideális alapanyagok töklámpásnak

A hónap híre
Megújul az ivóvízhálózat
Erdőkertesen a 2012-2013 évben több esetben történt ivóvíz-nyomócső törés ezért a DMRV
Zrt. úgy döntött, hogy megkezdi itt az ivóvízvezetékek felújítását, cseréjét.
2013. október 21-én három utcában kezdődött meg a rekonstrukció:
- A Szabadkai utcában a Dobó utcától a Bacsó Béla utcáig
- A Fő úton a Rizling utcától a Katona József utcáig
- A Kolozsvári utcában a Fő úttól a Bacsó Béla utcáig
A befejezés várható időtartama 2014. március eleje. A rekonstrukció ideje alatt a vízszolgáltatás zavartalan, kisebb vízhiány a rákötések ideje alatt várható, erről konkrét értesítéseket
tesznek közzé.
Az utcában a közlekedés egy sávon haladhat, valószínűleg teljes lezárásra szintén csak kisebb
időre lesz szükség. Szíves türelmüket, megértésüket előre is köszönjük.
Mécsesek, gyertyák

A Szabadkai utca ivóvízvezetékének rekonstrukcióját követően a DMRV Zrt. a Jókai utca Szabadkai u. - Mikszáth u. közötti szakaszát is zúzott kő terítéssel helyreállítja

Év végi hajrában Csomád
Év vége felé haladva sem csökken a fejlesztési kedv Csomádon. Ebben
az évben még két beruházás megkezdését tervezi az önkormányzat: az új
sportöltöző és a bölcsőde építését.
A sportöltöző beruházás teljes egészében önerőből valósul majd meg. Nem
halogatható tovább, hiszen a jelenlegi öltöző épülete életveszélyes állapotban van, a vályogfal és a szigetelés nélküli alapozás, a korszerűtlensége és
a Sportszövetség előírása miatt, mely szerint közút nem választhatja el a
sportpályát az öltözőtől, már nem újítható fel.
Az új sportöltöző a vonatkozó előírás szerint már a műfüves pálya és a
futballpálya közötti területen épül fel.
Az új bölcsőde uniós támogatással megvalósuló beruházás, melyre 113.989
eFt + ÁFA összeget nyert a település.
Ezekkel a beruházásokkal Csomád Község intézményrendszere teljessé
válik a folyamatban
lévő, valamint az elmúlt években megépült, illetve felújításra került általános iskola, óvoda, művelődési ház, könyvtár, falumúzeum, műfüves pálya
beruházásokat is tekintve.
Nemcsak nagy beruházásokkal lép elő mostanában a település. A Falumúzeumban nemrég társadalmi munkában, a Csomádon működő civil szerve-

4

zetek összefogásával épült meg a kemence, melynek felavatására szeptember 28-án, a községi szüreti mulatság alkalmával került sor.
Szintén még az őszre tervezik a Templom utcai játszótér területrendezését,
melyre ugyancsak nagyon sok társadalmi munkafelajánlás érkezett, egyesületek, civil szervezetek, képviselők, csomádi lakosok részéről.
Így tavasszal már az új játszóeszközök beépítése következhet.

Szüreti felvonulás Csomádon, a Falumúzeumnál

A hónap témája
A váci állomás épül, a vonatozás kiszámíthatatlan
A váci vasútállomás átépítése és a pályakarbantartási munkák miatt a tervek
szerint november 22-ig módosult közlekedési rend szerint járnak a vonatok
a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon. Emiatt is naponta szállnak “harcba”
az idővel és a MÁV járműveivel azok az utasok, akik ezen a vonalon járnak
munkába, iskolába, vagy bármi más ok miatt rendszeresen utaznak, és fontos lenne számukra a pontosság.
A MÁV- Start honlapja szerint ez a vonal a főváros egyik legnagyobb utasforgalmú szakasza, kb. napi 180 vonat közlekedik rajta, és több mint 22000
ingázó közlekedését biztosítja. A prognózisok a következő évekre jelentős
növekedést jósolnak az érintett térségből a fővárosba utazók számában,
ezért a vasúti kapacitás növelése érdekében halaszthatatlanná vált a váci
vasútállomás infrastruktúrájának átépítése. Várhatóan ezek után gyorsabbá
és kiszámíthatóbbá válik a vonatközlekedés.
Csakhogy amíg a várva várt és szükséges fejlesztés zajlik, a vonatok közlekedése szinte kiszámíthatatlanná vált, és számos panasz érkezik az utasoktól a késések miatt. A MÁV az átmeneti nehézségek miatt intenzívebb
kommunikációba kezdett a témáról az érintettekkel. Pásztor Béla veresegyházi polgármester egy levelet írt a MÁV-nak, szeptember elején, hogy információt kérjen a rendszeres késésekről és a megoldásokról.

“A baj forrása, hogy egy vágányú a 71-es vonal, amit nem fejlesztenek,
pedig a népesség növekedése a vonal mellett erősen indokolttá tenné!
A megoldás a sürgős kétvágányúsítás lenne legalább Budapesttől Fótig, mert Fóton, ha kihajol az ember az ablakon (ami amúgy tilos) lefejeli a kerítésen a kakast. Kb. ilyen közel van ott a kerítés!
1-2 megállót el kéne törölni, mint például az Alagimajort, aminek a forgalma annyi 1 hónapban, mint például Vicziántelepé 1 munkanapon!
Az így megspórolt bő 10 perc elég lenne arra, hogy Csomádon váltsák
egymást a vonatok és rövidebb legyen a menetidő! Ennyi a minimális,
de roppant sürgős beavatkozás lényege - foglalta össze a MÁV számára tett ajánlását B. István. Meglátjuk, tetszik-e ötlete a MÁV-nak is.

Szép látvány lenne ennyi vonat az állomáson....

Tisztelt Irodavezető Úr!
A Vác- Veresegyház – Budapest Nyugati Pályaudvar, városunkat is érintő vasúti közlekedésével, ezen belül a vonatok érkezési, indulási idejével kapcsolatban keresem meg Önt.
Lakossági bejelentések és a saját tapasztalataink szerint, a Vác– Veresegyház- Budapest Nyugati Pu. vasúti vonalon közlekedő vonatok az
utóbbi hónapokban, rendszeresen — minden nap — késnek. A késések
előfordulása a reggeli és a délutáni órákban jelentős, mértéke nem csupán az egyébként megszokott pár perc, hanem a Veresegyház – Budapest Nyugati Pu. között gyakorta eléri az egy órát. Ezen a szakaszon
a menetrend szerinti menetidő egyébként 38-48 perc közötti lenne.
Az
kat
ba,
san

e vonalról, főképp Budapest irányába tartó helyi lakosoérinti naponta kellemetlenül a vonatok késése. Munkáiskolába járó dolgozók, diákok ezreit érinti igen hátrányoaz a körülmény, hogy nem tudnak kiszámíthatóan közlekedni.

Kérem Önt, hogy szíveskedjen a felvetett kérdésre hathatós és mielőbbi
megoldást találni, hogy a városunkból és az agglomerációból közlekedő
érintett utasok problémája megszűnjön.
Intézkedését és az arról adott tájékoztatását előre is köszönöm.
Veresegyház, 2013. szeptember 6.

Üdvözlettel:
Pásztor Béla
Polgármester

A válaszlevél - amely olvasható a város hivatalos honlapján, www.
veresegyhaz.hu - udvarias, de nem túl sokat mondó írás az okok elemzéséről: meghibásodott járművek, előre nem tervezhető károk: pl. gázolás, kábellopás, és az adottságok, vagyis az egy vágányon zajló közlekedés okozza a nehézségeket, amin folyamatosan próbálnak úrrá lenni - írja Aranyosi
Zoltán, vasúti közlekedési szakértő a MÁV nevében. Megoldást nemigen
említ …
A MÁV és az ő öt ellensége
Lapzártánkkal egy időben újabb kommunikációs huszárvágással próbálták
megmagyarázni a késéseket: a”lehullott falevelek miatt csúszóssá váltak a
sínek” mondatban egy újabb “felelőst” sikerült találniuk - ezt eddig ezt még
nem hallhattuk, olvashattuk. Igaz lehet a mondás, amit a “peron emberei”
terjesztenek: a MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak és az utasok. A
biztosítórendszer hibáját is említették egyszer, ami elfogadható is lenne, ha
nem fordulna elő naponta.
Egy rendszeresen ezen a vonalon utazó olvasónk, Bátorhy István megoldást
is talált, amit lapunknak meg is írt:

Addig is a legfontosabb, hogy tájékozódni tudjanak az utasok, például a
térképes kereső segítségével. A térkép alapú, valós időben adott tájékoztatás a vonatok aktuális helyzetéről, irányáról, a várható késésekről, színesen,
egyértelműen fellelhető a http://vonatinfo.mav-start.hu/ címen.
Mind az androidos, mind a Windows telefonokra, és az IOS operációs rendszerrel működő Apple termékekre elérhető ingyenes MÁV menetrend alkalmazás, amit érdemes használni, hogy térkép alapon és azonnal megtudhassuk az információt.
Okostelefon és internet hiányában a MÁV ügyfélszolgálatához lehet fordulni telefonon : MÁVDIREKT- 06 (40) 49 49 49
Fontos tudni, hogy a vonatkésések esetén kártalanítás is kérhető Az üzletszabályzat alapján a belföldi forgalomban közlekedő feláras vonatok vasúthibára visszavezethető késése esetén az utas átalány-kártérítésre jogosult a
menetjegyen feltüntetett indulási állomás és célállomás között, amelynek
mértéke:
- 30-119 perc késés esetén a menetjegy árának 25%-a;
- 120 perc vagy annál nagyobb késés esetén a menetjegy árának 50%-a.
Az átalány-kártérítés számításának alapja a menetjegy árának a késett vonatra eső része, menettérti útra kiadott menetjegy esetén a menettérti jegy
árának azon útra (oda vagy vissza) eső része, amely út során az utas a késést
elszenvedte.
Jelezzük, hogy a MÁV-START az utassal szembeni kártérítési felelőssége
alól vis maior esetében mentesülhet. Nem kérhető kártérítés, ha az utas nem
rendelkezett menetjeggyel és pót-és helyjeggyel, pótjeggyel, vagy helyjeggyel.
A munkából, iskolából a vonatkésések miatt elkéső utasok a célállomáson
igazolást kérhetnek.
További észrevételeiket várjuk Facebook oldalunkon -www.facebook.
com/kisterseg.veresegyhazi -, ahol Olvasóink továbbra is igen élénken foglalkoznak a témával, megosztják egymással tapasztalataikat, újabb és újabb
javaslatokat tesznek a vonatok jobb időzítésére. Az itt felmerült kérdéseket,
felvetéseket továbbítjuk a MÁV illetékeseinek.
Az összeállítást írta: Fülöp Hajnalka
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Oktatás

Sulibörze után, iskolaválasztás
előtt …

Ezekben a hetekben zajlanak a nyílt napok a középiskolákban, és indulnak
a felvételi előkészítők is. Érdemes ezekre - mondjuk a neten, a könyvtárban- figyelni, és egyre tudatosabban készülni a felvételi vizsgára. Nemcsak
a korábbi tesztek gyakorlásával, hanem önismerettel, pályák megismerésével, a haladást akadályozó problémák feltárásával és lehetőség szerint azok
megoldásával. Mindehhez a veresegyházi KINCS Alapítvány nyújt segítséget, pl. az idén ötödik alkalommal megszervezett Sulibörzével, melyre idén
- október 5-én - több, mint 280 diák volt kíváncsi és nézte meg a kiállító
iskolákat. Emellett, mint minden évben eddig is, részt vehettek az ingyenes
tanácsadásokon is: grafológus, munkavállalási és pályaválasztási tanácsadók segítették a középiskola-és pályaválasztási döntésüket. Az alapos és
átgondolt, de gördülékeny programért elismerés illeti a KINCS Alapítvány
munkatársait, segítőiket és támogatóikat!
A Sulibörze egy fontos állomása annak a támogató folyamatnak, amellyel
a gyerekeket segítik ebben, az életpályájukat nagymértékben meghatározó
pályaválasztási döntés meghozatalában. Ennek a folyamatnak része az a 4
alkalomból álló ingyenes pályaorientációs tréning is, amely az Alapítvány
szervezésében 3 éve zajlik a veresegyházi Fabríczius József Általános Iskola
7. évfolyamán. A foglalkozások eredményeként a tanulók birtokában lesznek azoknak az ismereteknek –képességeikről, érdeklődésükről és a pályák
világáról egyaránt-, amelyekkel tudatosabban választják meg a nekik való
szakmát, hivatást.
A szóbeli felvételi vizsgákat 2014 februárjában tervezett kommunikációs

Sport

Forgalmas volt a sulibörze
tréning fogja segíteni, amelyre jelentkezni januártól lehet a www.kincs.info
honlapcímen.
További segítségért ingyenesen lehet fordulni a Kontankt Alapítványhoz,
ami a gödöllői Petőfi Művelődési Központban- Művészetek Házában- az
első emeleten délelőttönként, időpont-egyeztetéssel, pályaválasztási és
munkakeresési tanácsadás ügyében. www.palyanet.hu, www.muza.hu, és
a www.gixer.hu címen is hasznos lehetőségeket kaptok, ingyenesen, a fiatalok képzéshez, szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Asztalitenisz hírek

Elkezdődött a 2013-2014-es bajnoki szezon az
asztaliteniszben is. A Mézesvölgyi iskolában tavalyi évben elkezdődött edzéseken többek között
az ott megjelenő gyermekek szüleiből is megalakult a Galaxis Veresegyházi Baráti Kör III. csapat,
mely a Galaxis VBK I. és a Galaxis VBK II. mellett szeptembertől részt vesz a Budapest-bajnokság küzdelmeiben. Az évadot egy sok nevetéssel,
szabadtéri ping-ponggal, felnőtt-gyermek focival
és koronaként egy hangulatos szalonnasütéssel
kezdte a csapat.

Asztaliteniszezők egymás közt

A nyári táborokon és a Mozdulj Veresegyház 2
napos sportprogramon sok új ping-pong palánta
jelezte, hogy kipróbálja ezt a sportot is, miután megismerkedett az asztalitenisz robottal és a
sportág alap információival. Az eltelt időszak óta

Keresd meg az ütődet!

6.Veresegyházi,
Kistérségi amatőr

asztalitenisz
verseny

gyerekeknek, felnőtteknek
Helyszín:

Mézesvölgyi Általános iskola tornatermében.(2112 Veresegyház, Mogyoródi út 34)

Időpont: November 10. Vasárnap, 8-21 óra között,
Gyerekeknek 8.00.-tól, Felnőtteknek 13.00.-tól. (Nevezés szigorúan 7.45 és 9.45, 12.45 és 14.45-ig!)
Nevezésed előre elküldheted az istvan.letanoczki@wellcamino.hu címre. (Név, szül. dátum, lakhely)
A verseny célja: a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása a veresegyházi
és Kistérségi amatőr sportoló lakosság számára. (Ahonnan a nevezőket várjuk most a Galaxis-os tagok
mellett: Veresegyház, Erdőkertes, Szada, Őrbottyán, Vácegres, Galgamácsa, Aszód, Vácduka, Vácrátót,
Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Gödöllő városok).

Kategóriák: akár 11 kategóriában!
Gyermekek (csak hobbi, nem igazolt játékosoknak):
- 8.00. óra. 3 fiúkategória (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 (teljesen amatőr,

nem játszik csapatban)
- 15.00. ó. amatőr férfi felnőtt (max. MOATSZ Pest
megyei bajnokság „B” ill. Bp. kerületi bajnokság)
- 15.00. ó. amatőr 2.szint: Pest Megyei „A”,
Budapest Bajnokság 2.o, 1/C, NB III.)
- Felnőtt összevont páros, az egyéni mérkőzések
után (egyenes kieséses vagy csoportküzdelmekkel.)

Nevezés a helyszínen, legkésőbb negyedórával a kezdés előtt. A gyerekek esetében nevezési díj nincs.
Felnőtteknél 1.000 Ft, párosban indulók esetén 500-500 Ft, ahogy a korábbi években is.
Várunk/várjuk a családot szeretettel.
Egyéb információ: A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportmérkőzések, majd egyenes kiesés) történik. A verseny 3 nyert játszmás
mérkőzésekkel, 8 db versenyasztalon (Donic) és 2 db Sponeta és 2 db Joola hobby asztalon zajlik. A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a
MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az irányadók. Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet. A szervező fenntartja a verseny lebonyolításában
való változtatás jogát. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. (Szükséges: saját ütő, sportruházat, sportcipő).

ALAXIS
asztalitenisz klub
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Kapcsolat: Letanóczki István
Tel: +36 30 9000-175
e-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu

már rendszeres látogatói is a szerdai és szombati
edzésnapoknak.
A ping-pongot szerető gyerekek Erdőkertesen a
Neumann János és a szintén veresegyházi Kálvin téri
református iskolában is megismerkedhetnek ezzel a
szellemet és a testet is megmozgató sportággal.
Galaxis VBK. I. : Héregi László, Hiriczkó Ede,
Letanóczki István, Sztranyan János
Galaxis VBK. II. : Molnár Gábor, Mókus 		
Miklós, Bohus Pál, Szuhanyik György, 		
Megyesi Péter, Becsei László
Galaxis VBK. III.: Komáromi Tamás, Márton
Mariann, Drozd Péter, Szántó Ernő, Magyar
Tibor, Dr. Hódosi Miklós, Sárosdi István,
Király. A. László
Eredmények: www.pinyo.hu

Kultúra

A gödöllői mozi műsora
1. hét november 7 - 13
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.45
9-10-én 14.00 és 15.00-kor nem vetítjük!
Isten szolgája: Sándor István –
szalézi vértanú
Akciós helyár 500 Ft, magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc, R: Dér András, korhatár: 12

Sándor István 1914-ben született, és 1953. június 8-án végezték
ki. Szalézi szerzetes volt, rendje szellemében fiatalok oktatásával foglalkozott. Mivel 1950-ben a szerzetesrendeket feloszlatták, ez a fajta tevékenység államellenesnek minősült, így koholt
vádak alapján letartóztatták, a Fő utcai fogdában vallatták,
többször véresre verték. Sándor Istvánnak lett volna lehetősége
külföldre menekülni, de mivel nem akarta a rábízott fiatalokat
magukra hagyni, itthon maradt, vállalván a következményeket.

16.00 9-10-én 14.00-kor is!
Derült égből fasírt 2. – A második
fogás 3D , szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 95 perc, korhatár: 6

Halfalvát elborította az égből hulló étel - és mert lakói
torkig vannak már a sok égi fogással, takarítókat szerződtetnek. A cég hamar jóllakik a feladattal: beszélő kovászos uborkák, emberlelkű eprek özönlötték el várost,
és megjelenik egy hatalmas, sültkrumplilábú sajtpók is.
A 2. fogásban visszatér az első rész összes kedvelt szereplője.
A főhős természetesen ismét a bogaras, de jó szándékú feltaláló, Flint Lockwood valamint hű szerelme a tévés időjáráslány.

18.45
Végjáték
szinkronizált amerikai sci-fi akció 114 perc
Fsz: Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben
Kingsley, Előzetes korhatár: 12

A Földet már többször megpróbálta leigázni egy kimagasló
technikai fejlettséggel rendelkező földönkívüli faj. 70 évvel a
kíméletlen háború után az emberek talán megtalálták szabadulásuk kulcsát Ender Wiggin személyében. A csendes, de annál különlegesebb képességekkel rendelkező fiút egy szigorúan
védett, titkos űrbázisra küldik, ahol hozzá hasonló tehetséges
fiatalokból álló katonai csapatot képeznek ki.

21.00
A nagy füzet
magyar-német francia film 109 perc
Fsz: Gyémánt András, Gyémánt László
Korhatár: 16

A film a második világháború idején egy határszéli faluban a
nagymamájuknál nevelkedő és a könyörtelen világban túlélni
igyekvő ikerpár megrázó története. A gyerekeknek egyedül kell
megtanulniuk mindent, ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik naplójukat a nagy füzetbe. Följegyzik, mit láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Ugyan életben maradnak, de szívük megkeményedik, testük megedződik.

2. hét

november 14 - 20

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.45
16-17-én 14.00 és 15.00-kor nem vetítjük!
Isten szolgája: Sándor István –
szalézi vértanú Akciós helyár 500 Ft
magyar fikciós kisjátékfilm 42 perc, R: Dér András, korhatár: 12
16.00
Justin, a hős lovag 3D 16-17-én 14.00-kor
is! szinkronizált spanyol animációs film 90 perc

Valahol egy messzi-messzi királyságban a bürokraták hozzák a törvényeket, a szabályok uralkodnak mindenen, és
már a lovagoknak is rég nyoma veszett. Az ifjú legénynek,
Justinnak azonban minden vágya, hogy belőle is olyan hős
lovag váljon, mint egykoron nagyapja volt. Apja, Reginald, a királynő főtanácsadója azt akarja, hogy fia a nyomdokaiba lépjen, és az ügyvédi pályát válassza. De Justin
ezt nem nézi tétlenül: a hősies hős telve bátorsággal, és
erővel bebizonyítja, hogy szembe tud nézni a sorsával.

18.45
Thor – Sötét világ 3D 14-én premier
előtti vetítés 00:01-kor
szinkronizált amerikai akció fantasy 112 perc
Fsz: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
Hiddleston, Korhatár: 12

Thor a Föld és a Kilenc birodalom védelméért száll harcba
egy eddig az árnyakban bujkáló ellenséggel, aki most magát
az egész univerzumot akarja. A Thor és A bosszúállók eseményeit követően, a Sötét világban Thor a világegyetem rendjéért harcol, eközben azonban egy ősi faj a bosszúra szomjazó
Malekith vezetésével visszatér, hogy az egész univerzumot
sötétségbe taszítsa. Még Odin és Asgard sem tud szembeszállni azzal az ellenséggel, akivel Thornak szembe kell néznie.

21.00
Phillips kapitány
feliratos amerikai akciófilm 134 perc
Fsz: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Korhatár: 16

2009 április 7-én az USA Tengerészeti Hivatala figyelmeztetést adott ki: azt ajánlotta az amerikai zászló alatt hajózóknak, hogy a fokozódó kalózveszély miatt legalább 1100
kilométer távolságot tartsanak Szomália partjaitól. Csupán egy nappal később kalózok ostromolták meg a Maersk
Alabama nevű teherhajót, amely szomáli, ugandai és kenyai jótékonysági szervezetek számára szállított segélyt.

3. hét november 21 - 27
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00
Vad Magyarország - A vizek birodalma Akciós helyár: 500 Ft
magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn

Egy rétisas család mindennapjai és egy fiatal vidra kalandjai - valahol a magyar mocsarak mélyén. Egész estés természetfilm Magyarország tájairól, állatvilágáról és természethez kötődő hagyományairól, látványos
képekkel, szépséges zenével, Kulka János narrációjával.

15.00
Mikulás mentőakció 3D
szinkronizált angol 3D-s animációs film
Korhatár: kn
18.00
Az éhezők viadala – Futótűz 21-én
premier előtti vetítés 00:01-kor!
feliratos amerikai akció sci-fi 146 perc
Fsz: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson
Előzetes korhatár:16

Bár Katniss Everdeen és Peeta Mellark megnyerték az Éhezők
Viadalának 74. évi versenyét, szenvedéseik még korántsem értek véget. Közeledik a 75. Éhezők Viadala, Snow elnök pedig
új szabályt hoz az esemény tiszteletére: idén az eddigi győztesek közül választanak harcosokat, hogy összemérjék erejüket
egy mindent eldöntő és az Éhezők Viadalához méltó küzdelem
során. Az új aréna pedig temérdek kellemetlen meglepetést
tartogat a kiválasztottaknak.

13.30
csak 30-án és 1-én vetítjük!
Turbó - 3D
Akciós helyár 800 Ft!
szinkronizált amerikai 3D-s animációs film 96
perc, Korhatár: 6

Minden álom valóra válhat. Turbo hisz a saját vágyai
megvalósulásában: a sebesség megszállottja, a száguldás szerelmese, és tudja, hogy a versenypályán a helye.
Még akkor is, ha a csigák nem a gyorsaságukról híresek.
Ő azonban nem adja fel, és amikor egy furcsa baleset még
jobban felgyorsítja, nekifut élete - és minden csiga - legnagyobb vállalkozásának. Esélytelennek látszik, mégis a győzelem felé száguld: nem csoda, ha filmsztár válik belőle.

15.30
Thor – Sötét világ 3D
szinkronizált amerikai akció fantasy 112 perc
Fsz: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
Hiddleston, Korhatár: 12
18.30
Az éhezők viadala - Futótűz
feliratos amerikai akció sci-fi 146 perc
Fsz: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson
Előzetes korhatár:16
21.00
A jogász
feliratos amerikai krimi-thriller 117 perc
Fsz: Brad Pitt, Goran Visnjic, korhatár:16

Nem lehet csak kicsit bűnösnek lenni. Aki kipróbálja a ros�szat, az már nem szabadul többé, akárhogy kapálózik is. Egy
ügyvéd megkéri a barátnője kezét, és úgy érzi, az új életbe
csak több pénzzel vághat bele. Elhatározza, hogy két társával
- egyetlen, kivételes alkalommal - 20 millió dollár értékű kokaint visz be az USA-ba, amit azután saját maga terít szét. Úgy
tervezi, a mocskos munka befejeztével nyugodtan visszatérhet
a törvénytisztelő polgár hétköznapjaihoz. De nagyot téved.

A hónap híre
Gödöllő Vállalkozója
Nemrégiben a megtisztelő Gödöllő Vállalkozója - díjat vehette át a Gödöllői Városi Mozi vezetője, Reményi Richárd.
Az indoklás szerint a városban végzett kimagasló filmszínházi fejlesztésével és magas
fokú szakmai hozzáértésével vált méltóvá az
elismerésre a kistérségünkben élő fiatalember, aki lapunk üzleti partnere is: a mozi műsorát évek óta közli a Veresegyházi Kistérség
lapja, ahogyan beszámoltunk a filmszínház
nagy átalakításáról is az elmúlt évben. Gratulálunk neki és további sok sikert kívánunk!
Apropó, Ön járt már a megújult gödöllői moziban?

20.30
Thor – Sötét világ 3D
szinkronizált amerikai akció fantasy 112 perc
Fsz: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
Hiddleston, Korhatár: 12
4. hét

november 28 – december 4

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14:30, 17.30 30-án
és 1-én 13.30 és 14:30 -kor nem vetítjük!
Vad Magyarország - A vizek birodalma Akciós helyár: 500 Ft
magyar-német természetfilm 52 perc
Narrátor: Kulka János, korhatár: kn

Gémesi György polgármesterrel
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Kultúra
Rekord a Medvefarmon
Sikerült a Guinness-rekord, minden eddiginél többen énekelték együtt
Balu dalát a veresegyházi Medveotthon és Állatkertben szeptember 28án. A szeptember elején rendezett Mackó partyn elhangzott felhívásra
rengetegen megmozdultak, és végül 700 lelkes résztvevő dalolta együtt a
Dzsungel könyve c. musical tán legismertebb dalát – a feltételeknek megfelelően legalább 5 percen át.

Veresegyház, szeretlek!
Szeptember 28-án Veresegyház is csatlakozott az országos felhíváshoz,
és megszervezte saját vetélkedőjét a Magyarország, szeretlek! televíziós vetélkedősorozat nyomán. A város civil szervezeteinek részvételével két csapat küzdött egymással a tréfás feladatok végrehajtásában a
Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában, a helyi közönség előtt.

Veresegyház, szeretlek!

Repülés testben és lélekben

A rekorder kórus

Az Álom-hegy madarai

A Repülés a témája a veresegyházi Udvarház Galériában október 5. óta
látható csoportos kiállításnak. A tárlat, amely számos művész különböző
képzőművészeti ágban létrehozott alkotását mutatja be, az installációtól
a festményig, a fizikai és a belső repülés keltette érzések köré szerveződött. A megnyitó kezdeteként a vendégek stílszerűen papírrepülőket
hajtogattak és dobáltak ki a Galéria ablakain, így hangolódva a repülés
misztikus csodájára.

A Nemzetközi Madármegfigyelő Napok keretében Veresegyházon, az
Álom-hegyen is lehetőség nyílt madarak befogására, gyűrűzésére, jellegzetességeik megfigyelésére és ezt követően szabadon engedésükre. Az
Álom-hegyi –természetvédelmi szempontból is érdekes - területen több
tucatnyi érdeklődő gyűlt össze október 6-án, délelőtt, hogy a szabadban
töltött órák alatt megismerkedhessen az ég madaraival, a föld kincseivel
és a természetvédelem érdekességeivel. Köszönjük a Magyar Madártani
Egyesület ornitológusának, Kerényi Zoltánnak a szakszerű információkat
és a munkáját, valamint a szervezőknek, a Tavirózsa Egyesület aktivistáinak a koordinációt!

Repülők papírból

A madarak végül szárnyra keltek
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A kiállításon bemutatott művek alkotói, Kozák Csaba művészeti íróval
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Közlendője van? Szeretné, ha
SAJTÓKÖZLEMÉNY
népszerűbb lenne?
Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a
A Stahl-Volánspec Kft. telephelyfejlesztése az új
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen csak
Széchenyi terv segítségével valósult meg.
keres valamit?
A STAHL-VOLÁNSPEC Kft. meglévő telephelyét új építésű, szabadon
álló, daruzott összeszerelő üzemmel és irodaépülettel bővítette. A
fejlesztés ﬁnanszírozására a cég az Új Széchenyi Terv „Telephelyfejlesztés” című pályázati konstrukcióból 57.958.000,- forint vissza nem
térítendő támogatást nyert. A beruházás teljes összege 144.895.122,forint volt.

Személyre szabott ajánlatokkal áll
rendelkezésére a Kistérség Újság!
Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
fülöp hajnalka
hodgyai éva

tel: 30/848 5870
e-mail: hfulop@gmail.com
tel.: 20/ 455 8702
e-mail: eva.hodgyai@gmail.com

Apróhirdetés felvétel: Veresegyház, Innovációs
Központ B porta, sportrészleg

www. vkisterseg.hu,
E-mail: akisterseg@freemail.hu

A Stahl-Volánspec Acélszerkezetgyártó
Kft. 1991-ben alakult meg 100%-ig
magyar magánszemélyekből álló társaságként. A cég elsősorban komplett
pótkocsik gyártásával, járműipari alkatrészek és egyéb acélszerkezetek
gyártásával, és kereskedelmével, valamint Goldhofer típusú pótkocsik szervizelésével foglalkozik.
A Kft. hosszú távú célja versenyképességük megőrzése, növelése. Stabil piacú és árbevételű kisvállalkozásként a
legmodernebb technológiákat, fejlesztéseket használva szolgálják ki egyre
bővülő ügyfélkörüket.
Jelen pályázat keretében meglévő telephelyüket bővítették.
A meglévő telephelyre új építésű, szabadon álló, daruzott összeszerelő üzemet és irodaépületet építettek. A meglévő csarnok már szűkösnek bizonyult
STAHL-VOLÁNSPEC Kft.
Cím: 2112 Veresegyház,
Lévai u. 21-23.
E-mail: info@stahl-volanspec.hu
www.stahl-volanspec.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

a tevékenységek szakszerű elvégzéséhez. Az acélszerkezet-gyártás és a
szerelés sokszor ugyanott (ugyanazon
a szerelőálláson) történt, bár a technológiában az évek során jelentősen
elkülönült. A meglévő szociális és irodahelységek is szűkösek voltak a dolgozók számára
A fejlesztéssel 645 nm-es épület épült.
A fejlesztés eredményeként a cég bővülő szolgáltatásaihoz megfelelő méretű és technológiailag korszerű épület
áll rendelkezésre. A folyamatok szervezettebbek, átláthatóbbak, a külön
műhelyben történő szerelés tisztább
munkakörnyezetet, ezáltal minőségjavulást is eredményez. A projekt eredményeként az árbevétel növekedése, a
költséghatékonyság javulása és a versenyképesség erősödése várható.

Kövesse a térség híreit, szóljon
hozzá az eseményekhez az újság
Facebook oldalán is!
lEGyEn AZ ISMERőSünK!
Veresegyházi Kistérség

új!


BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus
- teljeskörű belgyógyászati vizsgálat
- vércukorbeállítás
-teljeskörű anyagcsere felmérés,
(-gyószer- inzulin beállítás, diétás
tanácsadás)
- Doppler ill. hangvilla vizsgálat
- EKG-vizsgálat
- gyógyszerjavaslat kiadása
- szív-érrendszeri rizikófelmérés

A rendelés címe: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.
Rendelés ideje : szerda 16 órától

A vizsgálatok csak előzetes bejelentkezés alapján, RÖVID
HATÁRIDŐN BELÜL a következő számon kérhetők: 06-30/944-8213
E-mail: ferildi@hotmail.com

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT

A MISSZIÓBAN

ANTIBIOTIKUM
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT
Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese
Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu
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Pácienseim részére 40%-os kedvezménnyel vásárolható
Oral-B Triumph 5000-es elektromos fogkefe!

GOOD DENT

FOGORVOSI mAGÁNRENDELŐ
GYERmEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT
-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok
-Korrekt árak
-Családias

hangulat

Web: www.gooddent.hu , E-mail: gooddent@invitel.hu

VERESEGYHÁZ (CSONKÁS) HÉTVEZÉR U. 9.
Tel.: 28/389-935, 30/211-6866

ÚJSZERŰ ANGOLOKTATÁS
VERESEGYHÁZ
BELVÁROSÁBAN

- KEZDŐ ÉS HALADÓ LOVAS OKTATÁS
(GYEREKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK)
- ANGOL ÉS WESTERN STÍLUS
- OSZTÁLYBAN LOVAGLÁS
- TEREPLOVAGLÁS
- LOVAS TÚRÁK
- MAGYAR LOVAS HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE

Iskolánkba 1,5 éves kortól 14 éves
korig várjuk a tanulni vágyókat.
Vállalunk egyéni és csoportos (mini, ovis, iskolás)
felkészítést (max. 8 f ő), délel őtti és délutáni
órákban egyaránt.

AZ ŐSZI SZÜNETBEN NAPKÖZIS TÁBOR

Foglakozásainkon arra törekszünk, hogy minden korosztály
a neki megfelel ő módszer segítségével tanulhasson.

° lovaglás, kézműves foglalkozások, lóápolás, ebéddel
és uzsonnával!

www.havefunkids.hu
Címünk: Veresegyház, Jókai utca 1/b.
06/30 264-7779, 06/70 251-8368

“SZÉP KÁRTYÁT” elfogadunk!

AprÓhirDetÉs

ELADÓ
Négy személyes lakókocsi, teljes felszereltséggel, érvényes okmányokkal!
12 V rendszer – 230 V – asztal – állófűtés –
beépített víztartály – bio wc – előtető – faberakás – franciaágy – gardróbszekrény – gázfűtés
– gázpalack – gázreduktor – gáztűzhely – hálófülke – hűtőszekrény – két heverős háló – két
ülőgarnitúra – konyha – körülés – melegvízrendszer – mobil víztartály – mosdófülke – mosogató – olvasólámpa – plüss kárpit – szúnyogháló – vízpumpa – vonófej-stabilizátor – WC
– zárt elősátor – zuhanyfülke. Műszaki vizsga
érvényes: 2014/5. Irányár: 890.000 Ft

loMTAlAníTÁS
A Zöld Híd Régió Kft., mint Erdőkertes település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója 2013.
november 9-én, szombaton 8:00 órától 16:00
óráig úgynevezett gyűjtőpontos lakossági lomtalanítást tart a községben.
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A lomhulladékot nem az ingatlan elé kell kihelyezni, hanem a tulajdonosoknak maguknak kell
a település területén, az ingatlanukhoz legközelebb eső, az alábbiakban felsorolt gyűjtőpontokra elszállítaniuk, ahol a lomokat a Zöld Híd Régió Kft. munkatársai felügyelete mellett 30m3-es
konténerekbe helyezhetik el!

Gyűjtőpontok:
•
•
•
•
•

Vácbottyáni sor – Kéri utca sarok
Fő út –Béke utca sarok (Háromháznál)
Temető parkolója (Katona J. utca)
Géza utca vége (az Emlékkeresztnél)
Öreg iskola udvara (Bocskai utca 1.)

Visszatekintő
Szoboravató a Hősök
Parkjában

Fáklyás felvonulás indult a kopjafához

Módy Péter szobrászművész ünnepi beszéde
Veresegyházon

Október 6. alkalmából újabb szoborral
gyarapodott a veresegyházi Széchenyidombon található Hősök parkja: a megemlékezés alkalmából ezúttal Dessewffy
Arisztid szobrát, Megyeri László alkotását avatták fel.
Az ünnepségen beszédet mondott
dr Gedai István, a Nemzeti Múzeum
nyugalmazott főigazgatója, és részt
vettek a katonai hagyományőrzők és a
Gaudeamus kórus is

Emlékezés 1956-ra
Veresegyházon az 1956-os Emlékműnél, a Kálvin téren ünnepelték meg a forradalom kirobbanásának évfordulóját. A városi fúvószenekar nyitotta meg a rendezvényt, majd Módy
Péter szobrászművész – a forradalom után születetteket képviselve – mondta el elgondolkodtató ünnepi beszédét. Az ünnepi műsort a Bokréta Táncegyüttes adta elő, majd a város
civil-és pártszervezetei megkoszorúzták az emlékművet. A megemlékezés zárásaként a
jelen lévők gyújtottak mécseseket a talapzaton, majd végigsétáltak a városon a temetőig,
hogy megkoszorúzzák a város 56-os mártírjának sírját.
Erdőkertesen a Faluház adott otthont október 23-án az ünnepi programnak: zenés, verses
összeállítást láthattak a megjelentek. Az ünnepi beszédre és a koszorúzásra a Kopjafánál
került sor, ahová fáklyával vonultak el az erdőkertesiek.

Tisztelgés a Hősök parkjában, Dessewffy
Arisztid szobránál

Csomádon az ünnep reggelén az Esztergály Mihály Általános Iskola nyolcadikos diákjainak műsorával emlékeztek az 56-os eseményekre.

Eldördült az ágyú az ünnepségen

Az ünnepség
koszorúzással és
mécsesgyújtással
zárult

Díszsorfal az Aradi Vértanúk Napján

OKTÓBER 29-ig
Löwenbrau sör
dobozos 4,2 %,
0,5 l, 378 Ft/l

Nyolcadikos diákok
ünnepi műsora
Csomádon

Coop
Napraforgó étolaj
finomított 1 l

Csirkemell*

csontos, lédig, előhűtött
A kép illusztráció!

Coop Frissföl
20%
900 g, 477 Ft/kg

* Ajánlatunk csak a
baromfi húspulttal
is rendelkező
üzleteinkben érvényes!

BENZINKÚT

ALBÉRLET -KERESÉS!

Erdőkertes, Fő u. 234.

Albérletet keres Szadán, vagy Veresegyházon
egy ötven éves technikus. Az albérletre egy
szadai állás betöltése miatt, legalább három éves
időtartamra van szüksége.
Fontos, hogy az
albérlet külön
bejáratú legyen.
Ajánlatokkal hívják az
alábbi telefonszámon
Költő Andrást:

06/20-9523-928

Vászonképre családi fotót, festményt!
AJÁNDÉKOZZON
KERETRE FESZÍTETT

VÁSZONKÉPET

Ft KEDVEZMÉNY
-10TÖRZSVÁSÁRLÓINK
RÉSZÉRE

LITERENKÉNT

artmarket.hu

+36 30 638 8087

HOMOKI ÉS TÁRSA
AUTÓSISKOLA
VERESEGYHÁZI IRODA:
VERESEGYHÁZ, KÖVES U. 14.
MŰVELŐDÉSI HÁZ
TEL.: 06-30-688-3828

TANFOLYAM
INDUL
NOVEMBER 4ÉN
HÉTFŐN
VERESEGYHÁZON
17KOR

www.homokikft.hu
TANFOLYAMAINK
INDULNAK
MINDEN HÓ
ELSŐ
HÉTFŐJÉN!
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 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. ,
center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház,
Budapesti út 1. ,
center.veres@cba-baldauf.hu

ELADNÁ INGATLANÁT?
ÚJ OTTHONT KERES?

Veresegyház és környéki ingatlanok
specialistája vagyok

Hívjon bizalommal!
Szerencsi Éva
+36 30 3909902
szerencsi.eva@dh.hu
www.dh.hu

-Díjmentes értékbecsléssel
-Díjmentes hiteltanácsadással
-Díjmentes jogi tanácsadással
várom megtisztelő megkeresését,
hétvégén is!
DEVIZAHITELESEK SZÁMÁRA EGYEDI
MENTŐ KONSTRUKCIÓKKAL SEGÍTEK!

a boltokban, illetve emailben, önéletrajzzal

Szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkező

PÉKEKET KERES

A SZADA CENTER
ÉS A VERES CENTER

akár már 4990 Ft-tól

Az újságot keresse a Facebook-on! Mindig friss tartalom a Kistérség híreiből, videók, fotók, izgalmas információk, első kézből- közösségből!

