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 KUTYA, MACSKA,  EGZOTIKUS ÁLLAT, HASZONÁLLAT KEZELÉSEK HÁZNÁL.
Rendelés Őrbottyán Fő u.45/a
Munkanapokon de.  8.30-10.00
                         du.17.00-19.00
Szombaton előzetes egyeztetéssel
de.8.30-10.00
Hétvégén telefonos ügyelet

-belgyógyászati,sebészeti, szülészeti ellátás
-védőoltások, chipelések
-teljes körű kivizsgálások,
-Ultrahang,- Röntgen,-Labordiagnosztika
-műtétek, ivartalanítások
-rehabilitációs kezelések

Kopogtat a tavasz, ilyen szép-
séges látvány fogad a veresi 
tavaknál, nem csoda, ha a jó 
idő egyre többeket csalogat 
ki a természetbe. Ki gyalogo-
san, ki két keréken indul út-
nak, utóbbi esetben azonban 
nem árt, ha felkészülünk a 
szezonra a balesetek elkerü-
lése érdekében, ahogyan mo-
toros oktató szakértőnk ta-
nácsolja.

A kerékpárosok is egyre mesz-
szebbre vágynak: alakul egy 
új kerékpárút terve, amely 
Veresegyházról Gödön át a 
Duna menti bicikliútra csat-
lakozna. Írásainkat a témák-
ban a 4. oldalon találja. 

(Fotó: Horváth G. István)



Visszatekintő

Fődíj Váckisújfalunak!

A Virágos Magyarországért! mozgalom húsz éve fog össze hazánk-
ban több, mint 2 millió környezetbarát embert, a legnagyobb és leg-
sikeresebb civil kezdeményezésként élenjáró tagja az európai szö-
vetségnek is. 

A Virágos Magyarországért Szervező Bizottságának legmagasabb 
elismerését, az ARANY RÓZSA-díjat tavaly Váckisújfalu kapta; olyan 
turisztikai „nagyhatalmak” társaságában, mint Balatonfüred, Keszt-
hely, Hódmezővásárhely vagy Mohács.

Azt a díjat, amelyet évente, régiónként egy település kaphat, a dí-
jat, amely elismerése annak a több, mint egy évtizedes munkának, 
amelyet Váckisújfalu község önkormányzata és az otthonukat sze-
rető váckisújfalusi polgárok közösen végeznek. Az elbírálás során a 
szakmai zsűri fokozott figyelemmel minősíti a település köz- és ma-
gánterületeinek gondozottságát, tisztaságát, egységes képét, fejlő-
dését, közművesítettséget, a közösségi részvételt, az önkormányzat 
erőfeszítését, fenntartói szerepét és stratégiai gondolkodását, zöld-
felületi programját, a nevelési-oktatási intézmények környezet-tuda-
tosságát és a korszerű hulladékgazdálkodás meglétét – mindezek 
együttes mérlegelését követően hozzák meg döntésüket. 
Én még most sem hiszem el - mondta dr. Sajó Gyula polgármester - 
bár, mióta átvehettem a Várkert bazár különtermének színpadán, és 
hazahozhattuk Szilágyi Gábor alpolgármester úrral, minden reggel 
megnézem és megérintem a díjat. Túl a megtiszteltetésen, az elis-
merés révén jó hírünk folyamatosan jelen lesz a médiában, nyomós 
érv lesz pályázatok során is. Önkormányzatunk nevében ezúton is 
köszönöm azon polgáraink önzetlen munkáját, akik az egész telepü-
lést magukénak érezve gondozzák közös otthonunkat. Remélem, a 
most elnyert elismerés megerősíti őket, egyidejűleg serkentőleg hat 

azokra, akik eddig kételkedtek volna abban, hogy van értelme a kö-
zösségért végzett tevékenységnek. Mert ez a díj a falu minden tagjáé 
is egy kicsit, így mindannyiunkat kötelez is.

Március 15-én nem a szokásos módon ünnepeltek Vácrátóton: a ha-
gyományos megemlékezést a terepfutás és közös szavalat pótolta.
A Futapest Klub ezen a délelőttön rendezte meg hagyományos vácrá-
tóti futóversenyét. A kellemes,  napsütéses időben rekord létszámú, 
271 fős mezőny teljesítette a 12.3 km-es, illetve a 4 km-es távokat. 

A futásban 17 helybéli versenyző vett részt, és a tizenéves lányok 

kategóriáját rátóti versenyző, Galántai Csilla nyerte! 
Délután 3 órától a főtérre invitálta a lakosokat az önkormányzat, hogy 
az országos kezdeményezéshez csatlakozva közösen szavalják el 
Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét, az ünnepi megemlékezés je-
gyében. Kisgyermekek és idősebbek egyaránt megmozdultak, hogy 
eleget tegyenek a felhívásnak, és a közös versmondást követően a 
Himnuszt is elénekelték a megjelentek. 

A polgármester, dr Sajó Gyula a Virágos Magyarországért díjátadón 
képviselte a községet

A polgármester, Spiegelhalter László megköszönte a részvételt

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-22
Szombat: 6- 21

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Szombat:6-22

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-22
Szombat: 6- 21

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6-22
Szombat: 6- 21ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENVasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek  is a fentiek szerint tartanak nyitva.

Futóverseny és közös szavalat

A Nemzeti dal szavalásához gyűltek össze a vácrátótiak

Hogyan juthat 
a VERESINFO  applikációhoz?

Az applikáció ingyen letölthető az  App 
Store-ból vagy Play Áruházból. Segítsé-
gül az alábbi QR kódot is megadjuk:
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Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

SZENT PIÓ IDŐSEK KLUBJA
2112 Veresegyház, Fő út 93.
Tel.: (28) 631 - 064
VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI  
KÖZPONT
Székhely: 2113 Erdőkertes, Fő út  51.
Tel.: (28) 595 - 051
 E-mail: esely@eselykisterseg.hu
 

 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Tel.: (28) 589 -785
Nyitva: hétfő-csütörtök: 8-17-ig
            péntek: 8-14-ig
 

SZÓ-FOGADÓ BESZÉDJAVÍTÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 14.
 

KINCS-TÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Székhely: 2112 Veresegyház, 
Köves utca 12.
 
OKMÁNYIRODA
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Központ
Tel.: (28) 588 - 661
Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
             Hétfő: 8-16 óráig 
            Kedd: 8-16 óráig 
  Szerda: 8-18 óráig 
  Csütörtök: 8-16 óráig 
  Péntek: 8-12 óráig 
  
JÁRÁSI GYÁMHIVATAL
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
Tel.: (28) 588 692 - 695 
          ügyfélfogadási idő: 
            Hétfő: 8-12  és 13-17.30
            Szerda: 8-12 és 13-16.30
            Péntek: 8-12.30

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Misszió orvosi ügyelet: (20) 922 0082

A Kistérség A Veresegyházi Többcélú Kistérségi   
Társulás havi lapja  n Terjesztve: Csomád, 

Erdőkertes,  Galgamácsa, Vácduka, Vácegres,  
Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház,  

 Csörög, Váchartyán 
n Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

n Munkatárs: Horváth G. István  
n  Fotók és címlap: Lethenyei László 

n  Nyomdai előkészítés: Rókantik Bt.  n  ISSN 1788-1404  
n  Információs telefon: + 06 30 477 3786, 

+ 36 30 468 66 86,  +36 (28) 388-605    
n E-mail: akisterseg@freemail.hu   
n Honlap: www.vkisterseg.hu  n 

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!   
 Kistérség megjelenését támogatja:   

CBA Baldauf Kft. és a  Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

Március eleje óta új rendszerben működik a szo-
ciális segélyezés. Az úgynevezett jövedelem-
kompenzáló kiadásokat a járási hivatalok fizetik, 
közvetlenül az állami költségvetésből. A kiadás-
kompenzáló támogatásokról az önkormányzatok 
döntenek, a helyi sajátosságokat figyelembe véve. 

Nézzük először a változásokat az állam szem-
pontjából: nem biztos, hogy igazságosabb, de az 
biztos, hogy átláthatóbb lett a rendszer. Minden 
olyan támogatást, mely „automatikusan jár” egy 
magyar állampolgárnak, a kormányhivatalok fi-
zetnek. Ami jár, az jár alapon, mindenki egyfor-
mán kap támogatást, de a kritikus élethelyzetekre 
nem érzékeny a rendszer.

A önkormányzatok szemszögéből: a méltányossá-
gi támogatást eddig is saját pénzükből fizették az 
önkormányzatok, az állam nem adott hozzá egy 
fillért sem. Március 1-jétől például a lakásfenn-
tartási támogatást az önkormányzatoknak saját 
költségvetésükből kell előteremteniük, állami se-
gítséget nem kapnak. Minden olyan élethelyzet, 
(hirtelen betegség, tűzeset, baleset miatti krízis) 
amit nem tud (nem akar) az állam megoldani, az 
önkormányzat hatáskörébe tartozik. A támogatá-
sokat minden esetben kérni kell, az jogosultságot 
vizsgálják, ez komoly ellentétek forrása lehet.

A segélyezettek szempontjából: az első nagy kér-
dés, hogy ha valaki bajba kerül, mennyi idő múl-
va jut ellátáshoz, segítséghez. Jövedelmi adatokat 
produkálni, űrlapokat kitölteni, döntésre várni 
nagyon hosszú idő. A terepen dolgozó szociális 
munkások szerepe felértékelődik. 
Jogos félelem, hogy a krízishelyzetben nem törté-
nik meg időben a segítségnyújtás. 
Összefoglalva: az állam elegánsan áthárította a 
feladatot az önkormányzatoknak, a települési 
szociális ellátó rendszer pedig eszköztelen. Az 
önkormányzatok pénze „tűzoltásra” elegendő 
csupán. Tartós segélyezésre nem. 

Nagyné Gódor Csilla, az Esély Szociális Alap-
ellátó Központ vezetője foglalja össze a legfo-
nottabb változásokat a kistérségi ellátásban:

Négy ellátási formát szüntetett meg az állam: 
A méltányossági közgyógyellátást - ez a legna-
gyobb érvágás, de a települések jó része, hasonló 
formában megtartotta. Lesznek olyan rászorultak, 
akik nem kapnak támogatást.
A lakásfenntartási támogatást – ezt más néven, de 
hasonló tartalommal, szinte valamennyi önkor-
mányzat megtartotta, felelősségérzetből. Általá-
ban rezsifizetési gondok megoldását segíti ez a 
támogatás. 

Adósságkezelést - ezzel a támogatással többen 
éltek vissza, mint kellett volna. Csekély önrész 
mellett, nagyobb részben az állam, kevésbé az 
önkormányzat fizette ki a rezsitartozást, ami adott 
esetben több százezer forintra is rúghatott. Akár 
többször, egymás után is ismétlődhetett ez a fo-
lyamat. Ezt egyetlen önkormányzat sem tartotta 
meg.

Méltányossági ápolási díjat - a kistérségi települé-
sek egy része megtartotta ezt a támogatási formát. 
Ugyanakkor az értékelési pontrendszer szigoro-
dása azt eredményezheti, hogy jó néhányan ellá-
tatlanul maradnak.

Megszűnt a rendszeres szociális segély fogalma. 
Akik korábban szociális segélyt kaptak, most 
foglalkozás helyettesítő támogatást vehetnek fel. 
Akik megfelelnek, a feltételeknek forduljanak a 
Járási Hivatalhoz az ellátásért.  A szigorítás mi-
att egy-két százalékuk marad ellátatlanul, ami 
igen kemény megélhetési problémát okoz a csa-
ládokban. Korábban a segélyezettek kötelezően 
együttműködtek a családsegítővel, ez megszűnik, 
és mostantól önállóan kell megszervezniük az 
életüket. 
Ha önként tovább tartják velünk a kapcsolatot, ak-
kor szívesen segítünk. Szerződést kötünk, mely-
ben megállapodunk arról, hogy mit tud ő tenni és 
mi az, amiben mi közreműködünk. Így önállóan 
döntenek, de a szakszerű segítség is kéznél lesz.

Köszönjük Nagyné Gódor Csilla intézményveze-
tő - ESÉLY Szociális Alapellátási Központ - se-
gítségét!

Horváth G István

ÁLLÁSHIRDETÉS

A váckisújfalui egycsoportos Kisvakond Óvoda határozott időre, az 
intézményvezetői pályázat elbírálásáig – előreláthatólag 2015. július 12-ig – 

 óvodApEdAGóGuSt  
keres azonnali belépéssel.

Érdeklődni Szabados Adrienn jegyzőnél a 06/70-371-8566-os telefonszámon, 
vagy a jegyzo@vackisujfalu.hu e-mailcímen. 

Nagyné Gódor Csilla, az Esély vezetője tájékoztatta 
az olvasókat

Változott a szociális ellátás!
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Támogatói csoportot hozott létre (nem csak) a 
kerékpározás szerelmeseinek Rekvényi László. A 
veresegyházi szervező így fogalmazta meg a célt 
Facebook oldalán:„Nagyon szeretek kerékpároz-
ni, családdal, barátokkal gyakran járunk a Duna 
parton, Dunakeszitől Szobig. Veresegyházról elég 
problémás ezt az utat elérni. Nagyon jó lenne, ha 
Csomád és Göd között megépítenének egy kerék-
párutat. A két település közvetlenül csatlakozhat-
na a nemzetközi kerékpárút hálózathoz… Ezt a 
csoportot azért hoztam létre, hogy az elgondolás 
támogatói egymásra találjanak, elősegítsék, az öt-
let megvalósulását.” 
Az terv részleteiről kérdeztem az ötletgazdát…

Merre vezetne a majdani kerékpárút?
Több megoldás is elképzelhető, akár egyszerre is. 
A rövidebb, gyorsabb a Csomád - Göd irány. A 
hosszabb, de szebb - ezt támogatja a veresegyházi 
polgármester, Pásztor Béla úr is - a veresegyházi 
tavak mellett haladna, egészen a medvefarmig. 
Folytatódna a Csomádi vasútállomás felé és ott 
menne át az erdőn, a régi katonai bázis mellett. 
Onnét kéne valamelyik felüljárót megcélozni és 
átkelni a 2/a út fölött. 
A Csomádi polgármesternek, Klement János úr-
nak is tetszik az ötlet. Bicikliutat ők is terveznek 
Csomád új településrésze és a vasútállomás kö-
zött. Itt találkozhatna a két útszakasz, és Dunake-
szit célozná meg. 

Persze ez nem zárja ki, hogy Csomádtól Göd irá-
nyába is épüljön út, ez lenne a gyorsabb, rövidebb 
útvonal. A gödi termálfürdő közelében érné el a 
várost és nyílegyenesen vinne le a Duna partra. 
Mindkét útvonal a már egyébként is használt föld-
utakon, illetve elhagyott és részben aszfaltozott 
utakon vezetne, elkerülve a forgalmas területeket. 

Van együttműködési szándék a környező tele-
pülések részéről?

Az önkormányzatok részéről megvan a szándék, a 
pénzt meg pályázatokon össze lehet szedni. A Ke-
rékpáros Magyarországért programba tökéletesen 
illik az elgondolásunk, itt június környékén írják 
ki a pályázatokat. 
A Veresegyházi polgármester, Pásztor Béla úr tá-
mogatja, a Csomádi polgármester, Klement János 
úr támogatja, a Gödi polgármester, Markó József 
úr is csatlakozott ehhez a Facebook csoporthoz, ő 
is támogatja az elképzelést.  
Fontos körülmény, hogy az érintett városokban 
már van kiépített kerékpárút-hálózat, illetve Cso-
mád már döntött ennek megvalósításáról. A tele-
püléseket is összekötő útvonalnak nagy szerepe 
lehetne a kistérségi turizmus fejlesztésében. Ha 
elérjük a nemzetközi kerékpárút-hálózatot, továb-
bi idegenforgalmi lehetőségek adódnak a kistér-
ség számára.
Ha pályáznak a települések – még ha külön-külön 

is – esélynövelő, ha több város azonos cél megva-
lósításáért folyamodik.

Mi a következő lépés a megvalósításhoz?
 
Ahogy bejön a jó idő, elkezdhetjük bejárni ezeket 
az utakat, előkészítve egy nagyobb kerékpáros 
közös túrát. Az érdeklődők és csatlakozni szán-
dékozók keressék a Facebook-on a Veresegyház, 
Csomád, Göd kerékpárutat támogatók csoportját, 
itt naprakész tájékoztatást találhatnak a kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban.

Horváth G István

Tavasszal a motoros szíve hevesebben ver. Be-
rozsdásodtunk a hosszú téli hónapok alatt, akár-
csak a vas, ezért nem árt felkészülni a szezonra 
– nemcsak műszakilag, de tudásban is!

Dénes Gábor motoros szakoktató segítségével - 
a teljesség igénye nélkül - összegyűjtöttünk pár 
fontos dolgot, amit érdemes az első út előtt át-
gondolni. 

Előbb a gépet „hozzuk divatba” !
Kerekek: vizsgáljuk meg alaposan a gumikat, ha 
repedéseket találunk, beszéljük meg szakember-
rel. Ne feledkezzünk meg az előírt gumiabroncs 
nyomás beállításáról sem!
Fékek: ellenőrizzük a fékfolyadék szinteket (első, 
hátsó fék olajtartálya). Győződjünk meg arról, 
fognak-e a fékek, toljuk a motort és használjuk 
a fékeket! Hiba esetén irány a műhely, a fék nem 
játék!

Kormány: a motoros vizsgán tanultak alapján 
könnyen ellenőrizhetjük!
Kenőolaj: szükség esetén cserélni, de az olajszin-
tet mindenképpen ellenőrizni kell. 
Elektromos rendszer: feltöltött akkumulátorral a 
szokásos ellenőrzés elvégzése. 

Hogyan „melegítsünk” be a szezonra?
Hasznos a szezont egy motoros tréninggel kezde-
ni, ahol felfrissíthetjük, bővíthetjük tudásunkat. 
Agyunk hiába kezeli a rázós helyzeteket, ha tes-
tünk nem követni parancsait. Az sem lenézendő, 
ha egy forgalommentes területen, gyakorolunk 
pár órát. 

Mit vegyünk fel?
Motorozáskor a testünk a „karosszériánk”, ha 
megsérül, nem vehetünk másikat a boltban. Szük-
ség van tehát biztonságos ruházatra, ahogy bukó-
sisakra is. A különbség az, hogy a bukó kötelező, 
a védőruha „csak” ajánlott, nem büntet meg a 
rendőr a hiányáért. Aki két perc alatt eléri a két sa-
rokra található úticélt, ne vegyen fel atom biztos 
öltözetet, de aki egész nap a motoron ül, öltözzön 
fel tisztességesen, saját biztonsága érdekében.
A minimum motoros ruha azoknak, akik keveset, 
ritkán, jó időben motoroznak, robogóznak a kö-
vetkező: nyitott sisak sport vagy motoros szem-
üveggel, kesztyű, motoros kabát protektorokkal, 
magas szárú, fűzős vagy tépőzáras bakancs.
Motoros mondás, hogy mindenki annyit törődik 
sisakjával, amennyit a feje ér. A nagykönyv sze-
rint fejvédőinket csak néhány szezonon keresztül 
használhatnánk. Az ép sisakokat újjávarázsolhat-
juk a bélés cseréjével. A sérült bukót azonnal fe-
lejtsük el! 

Mire figyeljünk az első kilométereken?
Akkor ülök motorra, ha Pestre megyek alkatré-
szért, dugó nem érint, a parkolás ingyenes. Ko-

molyra fordítva, ott ahol süt a nap és jókedvvel 
megy az embert, lehet „húzni neki”, élvezetes 
motorozni. Ahol árnyék van, ott még fázik az em-
ber. Induláskor a hideg gumi nem tapad jól, míg 
be nem melegszik, kerüljük a hirtelen gázadást. 
Az útburkolat sokszor még vizes, párás, csúszós 
főleg a reggeli órákban. 

Végül: Közlekedjetek úgy, hogy a forgalomban 
résztvevők hibáit ki tudjátok védeni, saját érde-
ketekben is!

( A tavaszi-nyári közlekedésre való felkészítés 
nemcsak a motorok, de a kerékpárok számára is 
elengedhetetlen. Ehhez segítséget Olvasóink a 
12. oldalon, a Dynamic Sport ajánlatában talál-
hatnak.)

CSOMÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ  

ÉS KÖNYVTÁR  
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 39.  

/Fax : 28/366-785 
E-mail: muvhaz@csomad.hu, 

www.csomad.hu, facebook - Művelődési Ház Könyvtár Csomád 
 
 

Húsvéti Készülődés  

2015. április 2-án.  
15 órától  

 Kézműves foglalkozás 
 Húsvéti ajtódísz készítés 
 Márványozott - Savval maratott - Mákos tojáskészítés 
 Húsvéti mézeskalács készítés 

Hozhatsz magaddal nyers, főtt, kifújt tojásokat, hogy minél többet 
tudj haza vinni! 

 

16 órától a Kuttyomfitty Társulat  
bemutatásával megtekinthető  

Az eltáncolt cipellők  
Mesés utazás a táncok világába, avagy táncos utazás a mesék 

világába 

 
 Belépő díj az előadásra:  

 500 Ft/ fő 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 
 

Széles utat, gumifákkal!

Csatlakozzunk az európai kerékpárút-hálózathoz!

Csomád, a Liget utca vége, itt kezdődik a Gödre 
vezető földút, vagyis az egyik lehetséges kerék-
párút nyomvonala

Megfelelő felszerelés, némi gyakorlás, és indulhat 
a motorozás
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A hónap embere
Ebben a rovatunkban szeretnénk olyan személyiségeket, figyelemre méltó teljesítményeket, rendkívüli eredményeket, újszerű kezdeményezéseket meg-
mutatni olvasóinknak, amelyekre itt, a Kistérségben büszkék lehetünk, és amelyek követendő példaként szolgálhatnak másoknak. Térségünkben az 
országos átlagnál jóval több gyermek él, jogos tehát, hogy ezúttal közülük is bemutassunk valakit, aki nem az átlagos tinédzserek életét éli. Akit most 
megismerhetnek, már bizonyította, hogy a kategóriájában a legjobb a világon…

Marci, a holnap hőse
A tizenkét esztendős veresegyházi Deák Márton a 
tettek embere, nem a szavaké. Keveset árul el ma-
gáról. Ám ez a szerénység nem vonatkozik sport-
béli teljesítményére. Csupán annyit jelent, hogy 
az újságírói kérdések megválaszolását mesterére 
– Mészáros Zsoltra - hagyja, ő inkább gyakorol. 
Kevésbé ismert sportágban jeleskedik, ezért 
kezdjük egy rövidke ismertetővel. A hazai Kempo 
sport megteremtésében múlhatatlan érdemeket 
szerzett a negyvennégy éves korában, 2002-ben, 
elhunyt hat danos mester, Juhász Ferenc. Végső 
akarata szerint Veresegyházon helyezték örök 
nyugalomba. 

A több küzdősport elemeit ötvöző Kempo verse-
nyei többnyire tatamin zajlanak, hiszen a spor-
tolók dobótechnikákat is alkalmaznak.  A verse-
nyek technikai és küzdelmi számokat foglalnak 
magukba. Egy verseny során a résztvevők leg-
alább két-három kategóriában mérettetnek meg. A 
Kempo országonként is eltérő lehet, más Kempot 
csinálnak Spanyolországban, mint Amerikában.  
A versenyek aktuális szabályait a megnyitón is-
mertetik.
A technikai számok formagyakorlatokból állnak. 
A küzdelmi számokban dobások és földharc sze-
repel, ebben jeleskedett Marci is, aki korcsoport-
jában Kempo világkupa győztes, azaz világbaj-
nok. 

Miért esett Marci választása erre a sportágra?
Cselgánccsal kezdte, de nem szerette, túl egysíkú-
nak tartotta. Amikor megismerte a Kempo sokszí-
nűségét, ezt választotta.

Milyen adottságokat kíván a Kempo?
A kitartás és elkötelezettség ebben a sportágban 
is alapkövetelmény.  A sikeres versenyző útja a 
rengeteg munkán és gyakorláson át vezet.

Ezt követi a felkészítés, felkészülés…
Kiválasztjuk a sportoló habitusának legmegfele-
lőbb versenyszámokat. Az egyes elemek gyakor-
lására, csiszolására külön-külön fordítunk időt. 
Például a földharc gyakorlására rendszeresen lá-
togattunk brazil dzsiu-dzsicu edzéseket. 
Kiemelkedő eredmény nem képzelhető el a társ-
sportágak alapos ismerete nélkül. Nem feledke-
zünk meg az erőnlét fejlesztéséről sem. Ebben a 
spotágban a fejlődés lassabb, ám több mindenben 
lépünk előre. 

Hol tart tanítványa, Deák Márton a fejlődésben?
A Kempo Világszövetség tavalyi, budapesti vi-
lágbajnokságán, önvédelmi versenyszámban első 
helyezést ért el – világkupát nyert, vagyis világ-
bajnok lett. 

Hogy emlékszik a mester, melyik volt a legne-
hezebb pillanat, melyet tanítványával élt át?
A kudarc feldolgozása, egy vesztes mérkőzésen 
túljutni, az a legnehezebb.

Tud arról, hogy lenne Marcinak példaképe?
Konkrét személyről nem tudok, de feltett szándé-
ka, hogy Kempo mesterré váljon.

Milyen támogatást kap Marci?
A szülői támogatás mellett az én munkám segíti a 

fejlődését, egyéb semmi.

A legközelebbi próbatétel?
Az április végén, Törökországban világkupa 
verseny, a Kempo Világszövetség rendezésében. 
Marci három számban indul, ez három aranyérem 
szerzési lehetőség.

Marci nem annyira hónap, mint inkább a holnap 
embere: ígéretes tehetség egy izgalmas sportág-
ban, ahol  nem csak a testi erő és az 
ügyesség számít, hanem a lelki stabilitás is. Ha 
így folytatja, felnő majd hozzá, és megmutatja az 
egész világnak, milyen fiúk teremnek Veresegy-
házon!

Célkeresztben a turizmus és 
a mezőgazdaság

Veresegyházon március 20-án, pénteken, 18 órá-
tól tartotta éves közmeghallgatását a város kép-
viselő-testülete. Az önkormányzat a város 2015. 
évi költségvetését pár nappal az esemény előtt 
fogadta el, így a polgármester, Pásztor Béla be-
számolójában ennek részleteire is kitért.
A legszembetűnőbb változás a térségközpont 
életében, hogy az immár 18 ezer lakost számlá-
ló, útjaival 7 ezer személygépkocsit kiszolgáló 
város fejlődésének új szakaszába lépett, ahol az 
előrelépést már nem annyira az iparosítás, mint 
inkább a turizmus és a mezőgazdaság fejleszté-
sével kívánja megvalósítani.
 A turizmus, hiszen folyamatosan zajlik a munka 
az új termálfürdő megépítése érdekében, jó mi-
nőségű utak épültek és épülnek meg továbbra is, 
és fontos idegenforgalmi célponttá, múzeummá 
válhat a régi katolikus templom, miután az idén 
megépül az új. Természetesen a régi látványos-
ságok fejlesztése is fontos marad, különös tekin-
tettel a Medveotthon és állatkert intézményére, 
amely évente mintegy 200 ezer látogatót vonz a 
városba.
A mezőgazdaság irányába történő fordulás 
első látványos jele a GE Kisrét utcai telepének 
szomszédságában a Garden Invest termálvízzel 
fűtött korszerű üvegháza, ahol ausztriai export-
ra termelnek bio paradicsomot, több mint 30 
helybélinek munkalehetőséget teremtve. Mint 

a polgármester hangsúlyozta, hasonló modern, 
környezetbarát beruházásokat továbbra is szíve-
sen fogad a város.
A város jólétét, gazdasági stabilitását a minden-
napokban is érezhetik az itteniek: nemcsak azért, 
mert az intézmények megfelelően működnek, 
hanem azért is, mert jelentős a szociális bizton-
ság. Az önkormányzat már több mint száz bérla-
kást építtetett azok számára, akik nem tudnak sa-
ját lakást vásárolni. A szándék eredetileg az volt, 
hogy a bedőlt hitelek miatt otthontalanná vált 
családokon segítsenek, mára azonban a program 
továbbgördül, hiszen a fiatal családok számára is 
lehetőséget kínál az otthonteremtéshez a bérla-
kás-program.  

Veresegyház fejlődését az utóbbi években jól 
láthatóan az a tény határozza meg, hogy örven-
detesen sok gyermek és fiatal él a városban. Az 
ő érdekükben volt szükség a bölcsőde, illetve a 
református iskola megépítésére, a régi általános 
iskola kibővítésére, és szintén az ő érdeküket 
szolgálja majd a közeljövőben megépítendő kö-
zépiskola, melynek helyét a régi tsz tanya meg-
vásárlásával biztosította az önkormányzat. Az 
iskolaépítés ugyan állami feladat lenne – hang-
súlyozta a polgármester -, de a városnak magá-
nak kell létrehoznia ezeket az intézményeket, 
hogy kiszolgálja az itt élők igényeit.
A mindössze 36 év átlag életkorú Veresegyház 
sportélete is fellendülőben van. A sportolók és 
az aktív életet élők kedvéért több sportpálya is 
épült a közelmúltban, és több tornacsarnokot is 

terveznek. Az első szintén a tsz tanya területén 
lévő régi öntöde csarnokának átalakításával ké-
szül el nemsokára.

A polgármesteri beszámolót követően a jelen 
lévő lakosok tehették fel kérdéseit a képviselő-
testületnek. Mivel a város úthálózatának nagy 
része már megépült, és az útépítések jelenleg is 
zajlanak , az észrevételek többsége már nem a 
rossz útviszonyokra vonatkozott, mint az utóbbi 
évek közmeghallgatásain, hanem inkább a jár-
dák hiányára. Fontos információ, hogy a város 
egyik leghosszabb utcája, a Ráday utca is tovább 
épül a közeljövőben, és egy szakaszán járda is 
készül, ahogyan a Petőfi tér felé vezető úton is. 
Bár több felszólaló is kifogásolta, hogy a Fő út 
városközponttól Gödöllő felé eső szakaszán el-
maradtak eddig a fejlesztések, és más képet mu-
tat, mint az út többi szakasza, nem is beszélve a 
vasútállomás állapotáról, a polgármester válasza 
szerint ezen a területen nem várható még előre-
lépés. Az útszakasz átalakítása a MÁV tervezett 
vasútfejlesztési programjának része, annak ke-
retében, illetve azzal párhuzamosan kell meg-
valósulnia, ám a program sajnos késésben van. 
Szó esett még a Lévai utca forgalmáról, melyet 
a Viczián utca megépítésével tervez mérsékelni 
a város vezetése, a mindenki számára kötelező 
közteherviselésről, a hulladékszállításról és a kö-
zelgő lomtalanítás módjáról, illetve kisebb vita 
bontakozott ki az újabb tervezett hitelfelvétel-
ről, ami nélkül a fenti fejlesztések nem lennének 
megvalósíthatók.   

Deák Marci kempo világbajnok

A hónap híre
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Gazdaság

FALuTAKARÍTÁS 

GALGAMÁCSÁN

Az önkormányzat felhívására kitakarították te-
lepülésüket a mácsaiak március 22-én. 

Természetesen a lakosság többsége máskor 
is rendben tartja a környezetét, ez az alkalom 
azonban más volt: egyszerre, közösen fogtak 
neki a tavaszi nagytakarításnak. Az akcióhoz 
bárki csatlakozhatott akár a közösségi területe-
ken vállalt szemétszedéssel, akár azzal, hogy a 
háza előtti útszakaszt teszi rendbe.

Galgamácsán március 27. a tavaszi lomtalaní-
tás dátuma, így a hónap végére az egész tele-
pülés megszabadul majd a télen felhalmozott 
szeméttől, és tisztább, rendezettebb képet mu-
tat az első településtakarítási akciónak köszön-
hetően is.  

CSOMÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ  

ÉS KÖNYVTÁR  
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 39.  

/Fax : 28/366-785 
E-mail: muvhaz@csomad.hu,  

www.csomad.hu, facebook - Művelődési Ház Könyvtár Csomád 
 

 

    F E L H Í V Á S  
Szavaló- mese, novella, 
 és prózamondó verseny 

 

A KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából 
a Csomádi Művelődési Ház és Könyvtár  
és az Esztergály Mihály Általános Iskola 

szavaló versenyt hirdet. 
 

Időpont: 2015. április 14. (kedd) 14 órakor 
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár színházterem 
 
A vers témája: tavasz, természet 
A mese, novella, próza témája: szabadon választható (max. 5 perc) 
Korcsoportok: általános iskola alsó és felső tagozat, felnőtt 
korosztály  

A legjobb három szavalók díjazásban részesülnek! 

A szavaló verseny után kb. 15,30-tól a  

Csillaghúr és barátai  
zenés műsorát láthatják az érdeklődők 
Várjuk szeretettel az óvodásokat és az iskolásokat  
 
 
Jelentkezési határidő: 2015. április 3. 
Jelentkezni lehet: Salamonné Marikánál a művelődési házban  
Lajtosné Marika pedagógusnál az iskolában 

A hónap híre

Nyakunkon a Húsvét!
Hamarosan Húsvét, és még nemigen szok-
tunk hozzá, hogy vasárnaponként nem tarta-
nak nyitva a kedvenc üzleteink? Nincs mese, 
ki kell használnunk a CBA térségi boltjainak 
hétfőtől szombatig tartó hosszított nyitva tar-
tási idejét… Így bármennyire elhúzódik is a 
munka, este tíz előtt biztosan megérkezünk 
valamelyik üzletbe, hogy a másnapi vagy a 
hétvégi ennivalót beszerezhessük. Az üzletek 
a négy adventi hétvége kivételével még egy 
vasárnapi alkalommal nyitva lehetnek egy év-
ben: a Veres Center március 29-ére időzítette 
ezt a rendkívüli nyitva tartást.

A húsvéti készülődés jegyében a többi térségi 
bolt is remek akciókkal hívogatja a vevőket. 
A legnagyobb sláger természetesen a sonka, 
amelyet többféle minőségben és áron vihetünk 
haza idén is. A Füstölt kötözött lapocka példá-
ul már 899 Ft, a Pápai parasztsonka 1499 Ft 
kilogrammonkénti áron kapható, de választha-
tunk akár egészben elkészített, hagyományos 
érlelésű sonkát is, ha elég nagy a család. Ebben 
az évben is a gyorsérlelésű termékek kerülnek 
kevesebbe, míg a házi módszerekkel készült 
fi nomságok ára természetesen magasabb. 

A főtt sonka mellé kerülhetnek már hazai pri-
mőrök is, a melegházi paprika, paradicsom 
ugyan egyáltalán nem olcsó még ebben az 
időszakban, de ízben felülmúlja a külföldi 
importból származó zöldségeket és az ünnepi 
alkalomra talán jobban megengedhetjük ma-
gunknak a különlegességnek számító vitamin-
forrásokat.

Nincs hiány a különböző tojásfestékekben, 
dekorációban, kiegészítőkben, és mindenféle 
csokifi gurát megtalálunk a legolcsóbbaktól 
a minőségi, márkás termékekig, amelyekre 
az utóbbi években egyre inkább megnőtt az 
igény. 
 
Minőségi és különlegesen fi nom sült is ke-
rülhet az asztalokra a keleméri bárányból ké-
szítve, amely a hentespultokban folyamatosan 
megtalálható.

A térség legkedveltebb CBA üzlete, a Szada 
Center idén tavasszal küllemében és árukész-
letében is megújul majd! A nemrég indult non 
food termékkínálat tovább bővül, és a lakás-
textil mellett hamarosan kerti bútorok is szere-
pelnek majd a kínálatban. 

A Centerek megújításában nem vesz részt ez-
úttal a Veres Center, hiszen a jelenlegi áruház 
már nem sokáig szolgálja a vevőket: a vele 
szemben építendő új CBA üzletház veszi majd 
át a szerepét. Az új beruházás kivitelezői pá-
lyázatait már kiírták, és amint a kiválasztás 
megtörténik, indulhat is az építkezés!

Richter József, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója, Oláh Miklós, az Artistaképző Intézet igazgató-
ja, és a Pest megyei Vöröskereszt vezetősége is részt vett március 20-án azon a sajtótájékoztatón, 
amelyet a három intézmény összefogásával meghirdetett cirkusznépszerűsítési programról tartottak. 
Az eseményre stílszerűen az utazó cirkusz sátrában került sor, Veresegyházon, a szezon első állo-
máshelyén, a varázslatos cirkuszi látványvilág minden elemét felvonultatva. Hiszen ez a társulat, a 
Fővárosi nagycirkusz utazó cirkusza nem holmi rossz értelemben vett vándorcirkusz: a produkciók, 
a sátor, a berendezés, az egész miliő nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét.

A programot, melyben ezzel a modern, színvonalas intézménnyel járják az országot, 2012-ben hív-
ták életre, tulajdonképpen jószolgálati indíttatásból, azzal a szándékkal, hogy a cirkusz, mint műfaj 
újra népszerű legyen, illetve, hogy olyan településekre is eljusson, ahol ez a szórakozási forma 
korábban ismeretlen volt. Ha már jószolgálatról van szó, a program társadalmi felelősségvállalási 
elemet is tartalmaz.

 Miközben ugyanis a cirkuszi műfaj népszerűsítésének szándékával járják az országot, minden me-
gyeszékhelyen ingyenes belépést biztosítanak a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű gyerme-
kek számára, ezzel is lehetővé téve, hogy ne maradjanak ki a varázslatos cirkuszi világ jelentette 
élményből.

Veresegyházi állomásán a 
társulat a fóti gyermekvá-
ros lakóit hívta meg elő-
adására, amelyet – lévén a 
szezon első, nyitó állomá-
sa – fergeteges tűzijáték 
követett.

A cirkuszmissziós prog-
ram állandó partnere a 
Magyar Vöröskereszt, 
amely tapasztalataival se-
gíti, hogy eljussanak a rá-
szorulókhoz.

Miközben a legeldugottabb településen is magas színvonalú cirkuszművészetet mutatnak be, hang-
súlyt fektetnek az utánpótlásra is: idén szerte az országban keresik azokat a tehetségeket, akik ked-
vet éreznek magukban és az artistaképző tanulói lehetnek.  

A Fővárosi Nagycirkusz utazó társulata így próbálja újra ráirányítani a fi gyelmet a nagy múltú hazai 
cirkuszművészetre, eljuttatva mindenkihez színvonalas előadásait, és gondoskodva arról is, hogy a 
jövő cirkuszában is világszínvonalú produkciókat láthasson a közönség, olyan tehetséges magyar 
művészektől, amilyeneket sajtótájékoztató végén csodálhattak meg a megjelentek.

A hónap híre

Cirkuszmisszió a műfaj fennmaradásáért

A Fővárosi Nagycirkusz utazó társulata Veresegyházon kezdte az idényt
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1. hét   április 2 - 8     

2-4-8-án 15.30
LizA, A rókAtüNdér - magyar romantikus 
vígjáték 98 perc, Fsz: Balsai Mónika, David 
Sakurai, Schmied Zoltán, Korhatár:16
Liza, a csinos, de roppant szerény ápolónő élete 
egy csapásra megváltozik, amikor születésnapi 
kimenőt kap. 

3-5-7-én 11.30
SpoNgyABoB – Ki A VíZBől! 3D
szinkronizált amerikai animációs film 93 perc
Korhatár:6 

3-án és 6-án 15.30
SAmbA - szinkronizált francia romantikus vígjá-
ték 120 perc, Fsz: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg
Korhatár:12
A szenegáli bevándorló Samba Franciaországban 
egy hotel mosogatófiújaként dolgozik, megtakarí-
tott pénzét pedig családjának küldi haza. Amikor 
egy állásinterjún elutasítják, felmerül a veszélye, 
hogy kiutasítják az országból. A félénk bevándor-
lási hivatalbeli alkalmazott, Alice megígéri, hogy 
segít neki, ám hiába kellene távolságot tartania, 
az életvidám, sármos férfinak nem tud ellenállni 
és kis idő elteltével belé habarodik. 

2-4-6-án 11.30
CSoCSó-SZToRi 3D - szinkronizált spanyol-
argentin animációs film 106 perc, Korhatár:6

13.30
VégRE oTTHoN! 3D - szinkronizált amerikai 
animációs film 94 perc, Korhatár: 6

17.45   20.30
HALáLoS irAmbAN 7. - szinkronizált ame-
rikai akciófilm  138 perc, Fsz: Vin Diesel, Paul 
Walker, Jason Statham, Korhatár:16
A Halálos iramban 7 több mint egy évvel az után 
veszi fel a cselekmény fonalát, hogy a kegyelmet 
kapott Dom és Brian visszatértek az Államok-
ba. A törvény helyes oldalán kezdenek új életet, 
mégsem számíthatnak boldog családi életre. Dom 
nehezen tud újra közel kerülni Lettyhez, Brian pe-
dig furcsán érzi magát kertvárosi átlagpolgárként 
felesége, Mia oldalán. Egyikük sem sejti, hogy kö-
zeleg a végzet egy hidegvérű, bosszúszomjas brit 
orgyilkos képében.

5-én és 7-én 15.30
SwiNG - magyar romantikus vígjáték 117 perc
Fsz: Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, Törőcsik 
Franciska, Korhatár:12
Három elkeseredett, különböző korú nőt egy esős 
éjszakán egymás mellé sodor az élet, akiket aztán 
egy kiöregedett dizőz felkarol és létrehozza velük 
élete utolsó nagy művét a Swing Angels nevű éne-
kes haknizenekart. A lányok az ötvenes évek női 
trióinak stílusában egy transzvesztita bártulajdo-
nos és egy hakniszervező menedzser segítségével 
körbeturnézzák a Balatont. A zenekarral így vagy 
úgy, egy újabb lehetőséget kapnak az élettől a to-
vábblépésre. 

 2. hét    április 9 – 15

14.00
HAMupipőKE
szinkronizált amerikai film, Fsz: Cate Blanchett, 
Hayley Atwell, Richard Madden, Korhatár:6

16.00  
bérHAvErok - szinkronizált amerikai víg-
játék 101 perc, Fsz : Kevin Hart, Josh Gad,   
Korhatár: 16
Egy balféknek is jár a boldog esküvő. Doug leg-
alábbis ebben reménykedik, így menyasszonyá-
nak, álmai nőjének azt hazudja, hogy rengeteg 
barátja van.  

18.00 
kELEti NyuGALom – A máSodik 
mAriGoLd HotEL - feliratos amerikai-angol 
vígjáték 122 perc, Fsz: Dev Patel, Judi Dench,  
Richard Gere, Korhatár: 12

20.15
HALáLoS irAmbAN 7. - szinkronizált ame-
rikai akciófilm  138 perc, Fsz: Vin Diesel, Paul 
Walker, Jason Statham, Korhatár:16

3. hét április 16 - 22

14.00 
HAMupipőKE
szinkronizált amerikai film, Fsz: Cate Blanchett, 
Hayley Atwell, Richard Madden, Korhatár:6

16-18-20-22-én16.00 és 18.00   17-19-21-én 
16.00 és 20.00
A pLázA áSzA vEGASbAN - szinkronizált 
amerikai vígjáték 94 perc, Fsz: Kevin James, 
Raini Rodriquez, Korhatár:12

16-18-20-22-én 20.00   17-19-21-én  18.00
A LAzAruS HAtáS
szinkronizált amerikai thriller 83 perc, Fsz: Evan 
Peters, Olivia Wilde, Előzetes korhatár:16
Egy csoport orvostanhallgató megtalálja a mód-
ját, hogyan hozzák vissza a halottakat az életbe.

4. hét április 23 - 29

16.00     Csak 25-26-án vetítjük!
VégRE oTTHoN! 3D - szinkronizált amerikai 
animációs film 94 perc, Korhatár: előzetes 6
A Galaxis legidegesítőbben optimista űrlénye, 
akit az sem lendít ki mindent átfogó boldogságá-
ból, hogy saját népe üldözi keresztül a világűrön, 
a Földön bujkál. 

18.00
A pLázA áSzA vEGASbAN
szinkronizált amerikai vígjáték 94 perc, Fsz: Ke-
vin James, Raini Rodriquez, Korhatár:12

20.00
A 44. GyErmEk - szinkronizált cseh-angol-
amerikai filmdráma 137 perc, Fsz: Tom Hardy, 
Gary Oldman, Előzetes korhatár:16
A politikai töltetű thriller az 1953-as sztálini 
Szovjetunióban játszódik. 

5.  hét április 30 – május 6

14.00    Csak 1-2-án vetítjük!
VégRE oTTHoN! 3D - szinkronizált amerikai 
animációs film 94 perc, Korhatár: előzetes 6

16.00 
SAM – KiSMADáR NAgy KAlANDjA 3D
szinkronizált francia animációs film 90 perc
Korhatár: 6
A politikai töltetű thriller az 1953-as sztálini 
Szovjetunióban játszódik. 

18.00  20.00
ArGo 2.  - magyar akció-vígjáték  perc
Fsz: Kovács Lajos, Scherer Péter, Bicskey Lukács
Előzetes korhatár: 12

Részletes filmismertetők a www.vkisterseg.hu 
oldalunkon!

A Gödöllői Filmszínház műsora

VERESI FuTÓFESZT 2015
www.futofeszt.hu

https://www.facebook.com/futofeszt
Rendezvény időpont: 2015. április 12. (vasárnap) 10:30

A rendezvény fővédnöke: pásztor Béla Veresegyház polgármestere

távok: Félmaraton (2×10,5 km), ¼ maraton (10,5 km), 5 km (2×2,5 km), 2,5 km, 800 m (nincs 
nevezés)
korcsoportok:
•    14 év alatt (2001-ben és utána születettek)
•    15 – 40 év között (2000 – 1975 között születettek)
•    41 – 59 év között (1974 – 1956 között születettek)
•    60 év felett (1955 és előtte születettek)

A 800 m-es táv kivételével minden célba érkezőnek egyedi emlékérmet adunk. Ezen kívül korcso-
portonként (külön női és külön férfi) az első 3 helyezettet díjazzuk. A 800 m-es távon indulók közül 
a célba érés sorrendjében az első 5 óvodás és iskolás (külön-külön) korú versenyzőt oklevéllel és 
külön ajándékkal díjazzuk.
Nevezési díjak:
Határidők                 800 m 2,5 km 5 km 10,5 km Félmaraton
2014.12.06-tól         ingyenes 1.000 Ft/fő 1.000 Ft/fő 2.000 Ft/fő 2.500 Ft/fő
2015.01.31-ig
2015.02.01-től         ingyenes 1.300 Ft/fő 1.300 Ft/fő        2.200 Ft/fő 3.000 Ft/fő
2015.02.28-ig
2015.03.01-től         ingyenes          1.500 Ft/fő        1.500 Ft/fő        2.500 Ft/fő      3.500 Ft/fő
2015.04.05-ig
2015.04.12-én,         ingyenes          2.000 Ft/fő       2.000 Ft/fő        4.000 Ft/fő      5.000 Ft/fő
a helyszínen

A nevezési díj tartalmazza a komplett frissítést a pályán és a célban, elektronikus időmérést, egye-
di emlékérmet, orvosi felügyeletet, biztosított útvonalat, befutócsomagot, és a versenyhez kapcso-
lódó egyéb programokat.
További infomációk a www.futofeszt.hu oldalon. Ha bármilyen kérdése van, akkor írjon nekünk az 
info@futofeszt.hu címre.
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A Veres1 Színház tavaszi műsora

Agatha Christie: Az egérfogó, premier bér-
let - március 28, szombat, 19.00

Agatha Christie: Az egérfogó, bérletszünet - 
március 30, hétfő, 19.00

Agatha Christie: Az egérfogó, bérletszünet - 
április 19, vasárnap, 19.00

peter Quilter: mr. és mrs., premier bérlet - 
április 25, szombat, 19.00

peter Quilter: mr. és mrs., bérletszünet - áp-
rilis 26, vasárnap, 19.00

Jegyiroda: Veresegyház, Fő út 45-47.  
(Innovációs Központ “B” recepció),  

telefon: 70/3-717-838.
További információ: veres1szinhaz.hu

VISSZATEKINTŐ ÉS PROGRAMAJÁNLÓ VÁCKISÚJFALURÓL

 ABBA FOREVER!

„Szuper, fantasztikus, tisztára, mint az eredeti, negyven évet repültem vissza az időben” – ilyen és 
ehhez hasonló megjegyzéseket lehetett hallani a váckisújfalusi Közösségi klubban megjelentektől az 
ABBA revival koncert után. És valóban, a színpadon a TomCat zenekar mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy a közönség boldogan és elégedetten mosolyogva távozzon. S.O.S., Dancing Queen, Money, 
Money, Money, Knowing Me, Knowing You, Voulez-
Vous, The Winner Takes It All - sorjáztak egymás után az 
örökzöld mega-slágerek, és a közönség mindössze annyit 
tudott mondani: Mamma Mia!, amelyet azonban csak a 
színpadon követett Waterloo. Agnetha, Björn, Benny, 
Anni-Frid is csak elismerően csettinthetett volna, látva-
hallva ezt a valóban szuper produkciót. Itt nem fél- vagy 
egész playback hakni „csillagok”, hanem valódi, képzett 
zenészek előadását élvezhettük ebben a másfél órában. 
Gyorsan kiderült, hogy a lányok nem csak roppant csi-
nosak és kedvesek, hanem tehetségesek is; Zsuzsi csu-
da-hangjával, Judit szenzációs vokáljával és multi instru-
mentális játéktudásával nyűgözte le a nagyérdeműt, Tomi 
pedig hol zongorán, hol gitáron úgy tolta, mint egy (két) valódi Abba tag. A ráadásokban a Neotontól 
az Illésig hazai örökzöldeket énekelhetett a vidám közönség, saját tapsával diktálva az ütemet. Nem 
téved nagyot, aki azt mondja: Újfalun az év könnyűzenei koncertje zajlott ezen a szombat délután.

SEGÍTSÉG A CIVILEKNEK A CIVILEKTŐL

A tavalyi MÚZSÁK ÖLELÉSÉBEN összművészeti találkozó speciális célja volt a BOTTYÁN 
EQUUS HUNGÁRIA LÓ ÉS KUTYAOTTHON munkájának támogatása. Ennek során helyben elké-
szített alkotásaikat a művészek az otthont működtető alapítványnak ajánlották fel, amely jótékonysági 
árverést rendezett azokból. Nagy öröm, hogy közel 100.000.-Ft gyűlt össze így az őrbottyáni állatme-
nedék számára, amely civil támogatók adományaiból és önkéntesek munkájával végzi hasznos tevé-
kenységét. Hajrá pacik és kutyusok, jó hír nektek, hogy idén újra megölelnek benneteket is a múzsák!

MŰSORAJÁNLÓ

03. 28. (szombat) iii. Karikatúra-találkozó, 
 A Fele királyság együttes koncertje   Közösségi Klub
04. 03. (péntek) őrizzük örökségünk! Húsvéti kézművesség   Közösségi Klub
    Corvin udvar
04. 04. (szombat) Húsvéti koncert a Várnagy quartettel   Közösségi Klub
04. 10. (péntek)  A Költészet Napja, Füredi Mihály nap,
 Merkl Katalin festőművész kamara tárlatának megnyitója Közösségi Klub
04. 18. (szombat) A Föld Napja 2015. - Településtisztasági nap   Faluszerte

Pr

MEGÉRKEZETT HOZZÁNK IS AZ EuROPETHROB INFORMÁCIÓS MOBILALKALMAZÁS

Az előrejelzések alapján kétféle ember van: aki-
nek már okostelefonja van, és akinek ezután lesz.  
A Europethrob applikációval még jobban ki tud-
juk használni az okostelefonok  előnyeit. 

Mondhatjuk úgy is, hogy az okostelefonok ettől 
lesznek még okosabbak.  Nagyon szerethető al-
kalmazás.

A látványosságoktól a közérdekű információkig, 
az éttermektől a fogorvosig, programok, koncer-
tek, akciók, helyi hírek… csak élő, aktuális in-

formációk, több nyelven, Google Maps alapján 
lokálisan meghatározott körben lévő szolgálta-
tók, cégek elérhetősége, ismertetője, akciói, ese-
ményei.

Az EUROPETHROB küldetése, hogy a vállal-
kozások és az ügyfelek könnyebben egymásra 
találjanak, a vállalkozások optimalizálni tudják 
a reklámköltségeiket, a felhasználók könnyen, 
gyorsan megtalálják az őket érdeklő informáci-
ókat.

A EUROPETHROB AZ ÚJ MARKETINGESZ-
KÖZ, AMELY FORRADALMASÍTJA A REK-
LÁMPIACOT

A reklámpiac változása kényszerítette ki az új 
utak keresését. Az alapvető emberi igényekből 
kiindulva, az okostelefonok népszerűségét figye-
lembe véve támadt az ötlet egy sokoldalú alkal-
mazás kifejlesztésére.

A EUROPETHROB applikáció egyik különle-
gessége, hogy a szolgáltatókkal egy klikkre kap-

csolatot teremthetünk, elérhetjük telefonon vagy 
e-mailben, sőt,  a telefon navigációja segítségé-
vel eljuthatunk a kiválasztott célig. 

Be lehet állítani a témaköröket, amelyeken 
pushértesítéseket kapunk a bennünket legjob-
ban érdeklő akciókról, mindezt azon a nyel-
ven, amelyen a tulajdonosa egyébként hasz-
nálja a telefonját. Jelenleg a világon egyedül a 
EUROPETHROB alkalmazás képes erre.

A szoftver magyar szabadalom alapján többéves 
nagyon komoly informatikai fejlesztői munkával 
készült.
Az EUROPETHROB alkalmazás óriási siker-
rel startolt már több magyar nagyvárosban, és a 
szomszédos országokban. Most megérkezett Ve-
resegyházra!
Ingyenesen letölthető a Google Play áruházból 
és az AppStore-ból.

Vállalkozásoknak ingyenes konzultáció a mobil 
reklámban rejlő lehetőségekről: 70 3788438 és 
godollo3@europethrob.com
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Veresegyház egyik legforgalmasabb részén, a 
Mézesvölgyi iskola melletti épületben új cégtáb-
la került az egyik üzlethelyiség fölé: megnyílt a 
Protect munkavédelmi és munkaruházati szaküz-
let. A bolt nemcsak a megfelelő munkavégzéshez 
elengedhetetlen felszereléseket és eszközöket 
árusítja, hanem bemutatóterem is egyben, ahol az 
ügyfelek megtekinthetik, kiválaszthatják és meg-
rendelhetik a számukra legmegfelelőbb terméke-
ket. A választék szinte korlátlan, hiszen, ahogyan 
a szólás tartja: a lehetetlent teljesítik, a csodákra 
egy kicsit várni kell…, de mindenképpen eleget 
tesznek a vevői igényeknek.
Cégünket 2008-ban alapítottuk, fő tevékenységi 
körünk a tisztatéri eszközök és védőfelszerelé-
sek értékesítése. – mutatja be üzletét a tulajdo-
nos, Tordai Gábor. - Jogos a kérdés, hogy mi is 
az a tisztatér? Nos, ez olyan munkaterület, ahol 
a legkisebb mechanikai és mikrobális szennyező-
dés is nem kívánatos vendégnek számít, ilyenek 
például a mikroelektronikai üzemek, kontakt-
lencsegyárak vagy laboratóriumok. Ezen kívül 
partnereink közé tartoznak állatorvosi rendelők, 
festőüzemek, szerelőműhelyek, konyhák és esz-
tétikai szalonok is.

A nagyobb cégek kiszolgálása mellett miért 
vágtak most kiskereskedelmi üzlet nyitásába?
Egyre többen kerestek meg minket azzal, hogy 
termékeink felkeltették érdeklődésüket, de nem 
áll módjukban ipari mennyiségben vásárolni, 
viszont a kiskereskedelemben elérhető árak szá-
mukra megfi zethetetlenek. Gondoltunk egy na-
gyot, és ez év februárjában megnyitottuk üzletün-
ket Veresegyházon.

Akkor ez most nem munkavédelmi szaküzlet?
Jó kérdés, de igen! Sőt annál sokkal több! Egy-
szerre üzlet, bemutatóterem és értékesítési pont.  
A munkavédelembe tulajdonképpen belecsöp-
pentünk. Meglévő partnereink egyre szélesebb 
igényein keresztül kanyarodtunk ebbe az irány-
ba, valójában kézenfekvő kiegészítőjeként annak, 
amit évek óta árulunk. A boltban vásárlóink kesz-
tyűk széles választékát, maszkokat, sisakokat, 
munkaruhákat, védőcipőket, papucsokat, háztar-
tási tisztítószereket és egyéb hasznos, a biztonsá-
gos munkavégzéshez elengedhetetlen kellékeket 
találnak. Emellett ipari kerekek, kézikocsik és 
praktikus tároló dobozok, úgynevezett hobby-

boxok mintadarabjai is megtekinthetők, rövid ha-
táridővel megrendelhetők. 

Létezik egyáltalán olyan termék, ami itt nem 
kapható?
Természetesen lehetetlen minden igényt kielégí-
tő árukészletet raktározni, de a katalógusainkban 
szereplő több ezer termék között mindenki meg-
találja a keresett felszerelést, amit természetesen 
a kívánt mennyiségben beszerzünk számára. Az 
egyéni vásárlóink mellett várjuk a helyi vállalko-
zások jelentkezését, amelyek számára személyre 
szabott árakat és kiszállítást tudunk biztosítani, 
de saját belső parkolónk itt is lehetővé teszi a 
kényelmes áruátvételt. boltunk veresegyházon, 
a Mogyoródi út 1. szám alatt hétköznap 9-17, 
szombaton 9-13 óra között várja a vásárlókat!

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

D r .  G é c z i  M á r i a
S Z Ü L É S Z - NŐG Y Ó G Y Á S Z  
S Z A K O R V O S

Hétfő: 18.00-20.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR 
Veresegyház,  Könyves Kálmán út  5.
www.nogyogyasz.co.cc

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

GOOD DENT
FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ  

GYERMEK ÉS FELNŐTT FOGÁSZAT

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

-Kitűnő szakemberek
-Minőségi alapanyagok 
-Korrekt árak
-Családias 
 hangulat

ANTIBIOTIKUM 
IGEN VAGY NEM?

CRP GYORSTESZT 3 PERC ALATT

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfő, péntek: délután
Dr. Kicsiny Emese 

Előjegyzés: 0670/328-0000
www.gyermekgyogyasz.hu

vagy küldjön e-mailt 
ugyfelszolgalat@

zoldhid.hu

@

vagy telefonáljon 
06-40/201-026

keresse fel 
honlapunkat

www.zoldhid.hu/
e-szamla

KÉRJÜK, ADJA MEG:
 nevét
 fogyasztási helyét
 ügyfél azonosítóját
 e-mail címét
 átutalást vagy csoportos   

 díjbeszedést választ?
 elfogadja-e az adatkezelési   

 nyilatkozatot?

MIT KELL TENNIE?

Egyszerű
Kényelmes
Zöld

ÖN JÓL DÖNTÖTT:
NINCS TÖBB SORBAN ÁLLÁS,
NINCS TÖBB ELVESZETT CSEKK.

A Zöld Híd: a megadott e-mail címen visszajelez Önnek, hogy 
sikeresen átállították a számlázás formáját. Ön ezután minden 
elkészült számlájáról kap egy értesítést e-mailben  a www.e-szamla.
hu oldaltól, hogy hol tekintheti meg e-SZÁMLÁJÁT, amelyet a 
választott fi zetési módon rendezhet.

KÖSZÖNJÜK!

VÁLTSON e-SZÁMLÁRA!
SPÓROLJON AZ IDEJÉVEL!

www.zoldhid.hu/e-SZAMLA

A Zöld Híd rögzíti az Ön igényét 
és a kapott adatok szerint 
beállítja Önnek az e-SZÁMLA 
szolgáltatást.

infografika210x190.indd   1 2015.03.03.   6:41

Protect – ami a jó munkához kell
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Őszi Napsugár Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány célul tűzte ki, hogy segítse a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában élő 
lakókat.

Támogassa az új gondozási módszerek bevezetését.
Új ápolási eszközök beszerzésével javítsa az Otthon tárgyi feltételeit, fejlessze az ellátás minőségét, jobb 
életkörülményeket teremtve ezzel. 
Segítse változatossá tenni a lakók szabadidejének kulturált eltöltését,
kirándulások, színházlátogatások, nyaralás támogatásával.

Ha az alapítvány céljaival egyetért, és szeretné támogatni az Otthonban élő időseket, járuljon hozzá a 
személyi jövedelemadójának 1% -ával!
Adószám: 18691377-1-13     Támogatását köszönjük!
       Az Alapítvány Kuratóriuma

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is! 

Kövesse a térség híreit, szóljon hozzá az eseményekhez az
újság Facebook oldalán is!

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:
•

Kacsur Annamária (Veresegyház és környéke)
tel.: 30 /468 6686, akisterseg@freemail.hu

•
Fülöp Hajnalka (A Kistérség Újság a 
Facebookon: Kistérség Veresegyházi)•

Horváth g. istván (munkatárs) 
akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786

Apróhirdetés felvétel: 
Veresegyház, Innovációs Központ B porta, 

sportrészleg
www. vkisterseg.hu,   

E-mail: akisterseg@freemail.hu

Hirdetési ügyekben hívja munkatársainkat:

Közlendője van?
 Szeretné, ha népszerűbb lenne? 

Bővítené ügyfélkörét? Nem akar a 
tömegbe olvadni? Vagy egyszerűen 

csak keres valamit?
Személyre szabott ajánlatokkal áll 
rendelkezésére a Kistérség Újság!

lEgyEN AZ iSMERőSÜNK!
kistérség veresegyházi 

ÉPÍTÉSZTERVEZŐ
vállalja 25 év tervezői és 

kivitelezői gyakorlattal 
családi házak, bővítések,
 átalakítások  tervezését, 
költségvetés-készítést,

műszaki ellenőrzést, vagy 
kivitelezést.

06-70- 3813680
attila.csaji@gmail.com

KOMPLETT 
ÉPÜLETKIVITELEZÉST 

(falazást, aljzatbetonozást, 
vakolást, burkolást külön is) 
vállalunk 20 év gyakorlattal, 

minden szakmában megbízható, 
referenciaképes szakemberekkel. 

06703813680; 
attila.csaji@gmail.com

CSOMÁD CSÖRÖG VERESEGYHÁZ

DÁTUM HÉTFŐ DÁTUM KEDD DÁTUM HÉTFŐ DÁTUM HÉTFŐ
6 KOMMUNÁL SZELEKTÍV 7 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 6 KOMMUNÁLIS ZÖLD 6 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
13 KOMMUNÁL ZÖLD 14 KOMMUNÁLIS ZÖLD 13 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 13 KOMMUNÁLIS ZÖLD
20 KOMMUNÁL SZELEKTÍV 21 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 20 KOMMUNÁLIS ZÖLD 20 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
27 KOMMUNÁL ZÖLD 28 KOMMUNÁLIS ZÖLD 27 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 27 KOMMUNÁLIS ZÖLD

ERDŐKERTES ŐRBOTTYÁN VÁCDUKA VÁCEGRES

DÁTUM SZERDA DÁTUM CSÜTÖRTÖK DÁTUM CSÜTÖRTÖK DÁTUM SZERDA
1 KOMMUNÁL SZELEKTÍV 2 KOMMUNÁLIS ZÖLD 2 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 1 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
8 KOMMUNÁL ZÖLD 9 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 9 KOMMUNÁLIS ZÖLD 8 KOMMUNÁLIS ZÖLD
15 KOMMUNÁL SZELEKTÍV 16 KOMMUNÁLIS ZÖLD 16 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 15 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
22 KOMMUNÁL ZÖLD 23 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 23 KOMMUNÁLIS ZÖLD 22 KOMMUNÁLIS ZÖLD
29 KOMMUNÁL SZELEKTÍV 30 KOMMUNÁLIS ZÖLD 30 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 29 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND 
2015 április

VÁLTSON e- SZÁMLÁRA!
SPÓROLJON AZ IDEJÉVEL!

w w w . z o l d h i d . h u / e - s z a m l a

hirdetes.indd   1 2015.03.18.   13:44

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

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

új!
Dr Ferencz Ildikó

Belgyógyász fõorvos-diabetológus

BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI 
MAGÁNRENDELÉS

Akár hétvégén is!

 
Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA

Bejelentkezés 06 70 225 2565

Az első  konzul táció ingyenes !  

Vargabetű Könyvesbolt   
Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs Központ       

 
 
 

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse 
jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el és nem 

hagy el soha.” 
                                                                                                                     Leonardo da Vinci 

 
Nem tud minket személyesen felkeresni az 
üzletünkben, nem probléma, mi ebben is 

tudunk segíteni! 
 

Rendelését leadhatja telefonon, email-ben, a 
Facebook-n és a weboldalunkon! 

 

06 28 389 042    vargabetu2@invitel.hu 

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt 

vargabetukonyvesbolt.hu 
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Szinkronban a várossal: a Szinkron-Car KFT.

Nem túlzás azt állítani, hogy Veresegyház 
Pest megye egyik legdinamikusabban fejlő-
dő városa. Napról-napra épül, szépül, növe-
kedik. 
Ezzel „szinkronban” Pap Zoltán is hasonló 
eredményeket tudott felmutatni a vállalko-
zásában. Vajon mi lehet a sikerének a titka? 
Erről őt magát kérdeztem.

Mi motivált arra, hogy autókkal foglalkozz?

Mindig is autókkal akartam foglalkozni, de 
nem csak kedvtelésből. Nehezítette a helyze-
temet, hogy az autószerelés divat szakmának 
számított. Boldog-boldogtalan kocsit akart 
bütykölgetni, pedig nehéz volt bekerülni az 
iskolába. Ha jól emlékszem, amikor én pró-
bálkoztam kétszáz fölött volt a jelentkezők 
száma, de csak tizenöten jutottunk be. Sike-
resen levizsgáztam, aztán pedig a hobbim lett 
a hivatásom.  

Honnan jött a vállalkozás nevének ötlete? 

Talán onnan, hogy van ilyen alkatrész az au-
tóban. A szinkron segíti elő két tengely kap-
csolatát, hogy “finoman” akadálymentesen 
történjen. De ebből tovább is asszociálha-
tunk, az ügyfélkapcsolatra vagy a szolgálta-
tás minőségére. Ezekben is elengedhetetlen, 
hogy szinkronban legyünk.

Milyenek voltak a kezdetek?

1989-ben kezdtük meg a munkát egyéni 
vállalkozásként. Először autóalkatrészeket 
értékesítettünk a közelben lévő szervizek-
nek, szerelőknek. Tíz évvel később már au-
tót szereltünk, szervizeltünk és karosszériát 
javítottunk.2002-ben beüzemeltük az autó-
fényező műhelyünket. Rá két évre korlátolt 
felelősségű társasággá alakultunk át, mert 
kinőttük a kisipari kereteket.2005-ben kaptuk 

meg a minőségbiztosítás bizonyítványát. Ez 
a nemzetközi ISO minősítés, amivel azóta is 
rendelkezünk. 2009-ben autó bérbeadással 
kezdtünk el foglalkozni. 2011-ben az egyik 
piacvezető biztosító társaságnak, a Genera-
li Biztosító Zrt.-nek kiemelt javítója lettünk. 
Egy évvel később pedig megnyitottuk saját 
vizsgabázisunkat. Manapság pedig szolgálta-
tásaink körét szélesítjük.  Manapság pedig fi-
gyelünk, hogy szolgáltatásunk teljes legyen.
  
Milyen szolgáltatásokat tud nyújtani a cég? 

Igyekszünk az autós szolgáltatások teljes kö-
rét kiépíteni. Szükség esetén, a főleg biztosí-
tás területére szakosodott jogász, közlekedé-
si szakértő segít a károsultaknak. Lehetőség 
van Casco és kötelezőbiztosítás kötésére. 
A javítás idejére módunkban áll csereautót 
biztosítani az ügyfélnek. Nagyon sikeres „ho-
zom – viszem” szolgáltatásunk. Ennek lénye-
ge, hogy a hibás járművet a megadott helyről 
(például a tulajdonos lakásáról) a műhelybe 
visszük, majd a kijavított gépkocsit vissza-
szállítjuk.

Miben látod az üzleti siker titkát?

Üzleti sikerünk titka a megelégedett ügyfelek 
sora és a csapatmunka. Tizennyolc tapasztalt 
munkatársam több mint tíz éve segíti vállal-
kozásunk előrejutását.

Milyen további terveid vannak? 
Fejleszteni mindig kell. Itt nem nagy beruhá-
zásokra gondolok, esetleg egy kis szakoso-
dás. Ezalatt arra gondolok, hogy egyes típu-
soknál maximalizálnánk a szolgáltatást. Mivel 
nem lehet minden típussal foglalkozni, ren-
geteg márka és annak típusa fut az utakon. 
Tanfolyamok, képzések révén, biztosítanánk 
a szakmai színvonal megtartását.   

B.H.

TÖRŐDJÖN TÖBBET EGÉSZSÉGÉVEL!
Erre kíván lehetőséget nyújtani a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában 

működő fürdő. A fürdő egyszerre 12 személy befogadására alkalmas vízmasszázs (két medencé-
ben) és infraszaunával. Gyógytornász vezetésével gyógytorna a csontritkulás megelőzésére és 

kezelésére, testkontroll gyakorlatokkal.

Nyitva tartás: minden nap 8-20 óráig.

Torna: hétfő, szerda 830-930-ig      930-1030-ig

Belépők:     
 Torna: 600 Ft     
 Masszázsmedence ½ óra (jakuzzi): 400 Ft 
 Ülőmedence 1 óra: 600 Ft   
 Infraszauna ½ óra: 550 Ft
 Frissítő - és gyógymasszázs 1/2 óra: 1750 Ft ,  
                   1 óra: 3150 Ft
 Nyugdíjas kombinált jegy (szauna,   
 medence,jakuzzi) 1 ½ óra : 1000 Ft
( Az ár egyenként fél – fél óra igénybevételt jelent)

Családi jegy 1 ½ óra: 3200 Ft
(2 felnőtt, 2 gyere 14 éves korig)

Babaúszásra ülőmedence bérbe adó!

Cím: Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek  
 Otthona, 2112 Veresegyház, Fő út 106.
 ( A fürdő különálló egységként működik)
Bejelentkezéssel és anélkül is igénybe vehető.
A tornát Nagy Ágnes gyógytornász vezeti, 
gyógymasszőr: Földi Katalin
Telefonszám: 28-386-200/205.mellék

499Ft/kg

Napraforgó étolaj
1l

Csirkecomb farrésszel *
lédig, elöhutott. A kép illusztráció!

Trappista sajt
A kép illusztráció!

Füstölt, főtt tarja
A kép illusztráció!

mini    abc    szuper  A kép illusztráció!

999Ft/kg

lédig, elöhutott. A kép illusztráció!lédig, elöhutott. A kép illusztráció!lédig, elöhutott. A kép illusztráció!lédig, elöhutott. A kép illusztráció!

499Ft/kg

999Ft/kg

Az ajánlat  
csak  

március 30-án,

HÉTFŐN
érvényes!

Trappista sajtTrappista sajt
999Ft/kg

Az ajánlat  
csak  

március 30-án,

HÉTFŐN
érvényes!

299Ft

A kép illusztráció!A kép illusztráció!
mini    abc    szuper  A kép illusztráció!

999Ft/kg

Napraforgó étolajNapraforgó étolaj

299Ft



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

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonra

Nyomtatott 

 vászonképek
Képáruház  |  SzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon

Ajándékba  |  Irodába  |  Montázs családi fotókról
Igényes vászonképek otthonraIgényes vászonképek otthonra

Nyomtatott

vászonképek
Képáruház  Képáruház  |  SzépKép.huSzépKép.hu

SzépKép
Minden lakásban otthon
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CSALÁDOD
BRINGABOLTJA!

12 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRONÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRON

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU
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2015. április 10.

19.00

Erdőkertes

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

T.: 28/361-356
30/952-1950
30/606-8261


