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 KapcsolÓDJon HozzÁnK mEgÚJUlt FacEbooK olDalUnKon, Hogy Együtt napraKészEK lEgyünK!   
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Meglehetősen szeszélyes az idei tavasz, de 
még a leghűvösebb, legesősebb napokon is 

jólesően hat ránk a rendezett, virágos 
közterületek látványa Veresegyházon. 

A város az elmúlt években is szép, gondo-
zott képet mutatott, újabban azonban jól 

érezhetően még ehhez képest is előrelépett: 
ötletes, sokszor káprázatos növénydíszek 

kerültek oda is, ahol korábban csak egy-egy 
oszlop árválkodott, és számos olyan dísznö-

vénnyel is találkozhatunk, amelyeket 
korábban nem láthattunk. 

A városban, és a Kistérség több településén 
is jutalmazzák az önkormányzatok a virágos, 
rendezett portákat, melynek köszönhetően a 

házak előkertjei is egyre szebb képet 
mutatnak. 

Írásunk a virágokról és „mesterükről” a
 4. oldalon található.



Hívogató

Kurucz György Megbízhatósági Futam

A Fóti Motorbarátok Köre tisztelettel meghív minden veteránjármű 
tulajdonost, restaurátort és veteránozás iránt érdeklődőt a Kurucz 
György Megbízhatósági Futamra. 

Kérjük figyelmesen olvassa el a kiírást! (az esemény honlapján, ill. 
a www.vkisterseg.hu honlapon)

Időpont: 2015. június 21.

Helyszín: Galgamácsa és Aszód közötti főútról nyíló hegyi út. A fu-
tamot a hegyi felfutók szabályai szerint bonyolítjuk. Szintkülönbség 
180 m, két 45 fokos, egy 90 fokos kanyarral. A verseny a MAVAMSZ 
bajnokság 2. futama
A versenyre a MAVAMSZ szabályai és előírásai érvényesek. Az 
egyesület a MAVAMSZ tagja.

Előnevezési határidő: 2015. június 10. 

Előnevezési díj a nevezési határidőig: 6000.-Ft
A nevezési díjból 3000.-Ft összeget foglalónak a határidőig kérjük 
átutalni.
FMBK Egyesület 10102244-58065800-01000005 (Budapest Bank),
közlemény: támogatói hozzájárulás + résztvevő neve. További 
3000.-Ft a helyszínen fizetendő be.

Helyszíni nevezés: 8500.-Ft.

A részvétel 1945. előtt gyártott járművek számára ingyenes!

      web: www.fmbk.hufmbk@fmbk.hu

ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBEN
CBA Bevásárlóház
Veresegyház, Szadai u. 7.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.00
Szombat: 6.30- 20.00

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00

CBA Cent
Erdőkertes, Béke u.  2.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.00-21.00
Szombat: 6.00- 20.00

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30ÜZLETEK A KISTÉRSÉGBENVasárnap valamennyi üzlet ZÁRVA! A boltok mellett működő dohányüzletek  is a fentiek szerint tartanak nyitva.Nyitvatartás 2015. máj. 1-től

Hogyan juthat 
a VERESINFO  
applikációhoz?

Az applikáció ingyen letölthető az  
App Store-ból vagy Play Áruházból. 
Segítségül az alábbi QR kódot is 
megadjuk:



3

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   Terjesztve: Csomád, 

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

 Csörög, Váchartyán
 Alapító főszerkesztő: Kacsur Annamária 

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

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

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

 A kistérségi lakosság számára ingyenes!  
 Kistérség megjelenését támogatja:  

CBA Baldauf Kft. és a  Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

A futóversenyen 5 különböző távon mérettethet-
ték meg magukat a sportág szerelmesei. A legrövi-
debb 800 méteres távon a legkisebbek ismerked-
hettek meg a futóversenyek hangulatával, a 2,5 és 
5 kilométeres versenytávokon a szervezők pedig 
elsősorban a kezdő futóknak kívántak teljesíthető, 
de mégis felkészülést igénylő kihívást nyújtani. A 
10,5 kilométeres versenyben a középhaladó futók 
találhatták meg maguknak a testhezálló kihívást, 
míg az esemény királykategóriája a félmaratoni 
versenytáv volt, amely a kimondottan meleg és 
napsütéses napon komoly kihívás elé állította a 
versenyzőket. Az eseményre 149 településről ér-

keztek versenyzők, a regisztrált versenytávokon 
összesen 1131 futó állt rajthoz, amelyből 596 volt 
férfi  és 535 női sportoló. A legtöbb versenyző a 
110 méteres szintemelkedésű félmaratoni távon 
mérette meg magát, a leggyorsabb férfi  verseny-
ző 1:17:37-es, míg a leggyorsabb női versenyző 
1:38:58-as eredménnyel ért be a célba. 
A siker elsősorban annak köszönhető, hogy a 
sportesemény megrendezése során igazi példaér-
tékű közösségi és intézményi összefogás valósult 
meg. A verseny során több mint 300 önkéntes 
segítette a szervezők munkáját, továbbá komoly 
tárgyi eszköz és szakmai segítséggel járult hozzá 
az rendezvény sikeréhez Veresegyház polgármes-
teri hivatala, a város számos vállalata és intézmé-
nye, nem beszélve az első rendezésű eseménynek 
bizalmat szavazó szponzorokról. A futófesztivál 
szervezője a Veresi Futókört szervező Veresiek 
Mozgásáért Egyesület, amelyet lelkes veresegy-
házi 
illetve környékbeli amatőr és profi  futók alapítot-
tak a közelmúltban. A rendezvény életre hívásával 
az egyesület célja nemcsak a helyi és a térségi fu-
tómozgalom megerősítése, hanem egy olyan or-
szágos, minden évben ismétlődő versenysorozat 
létrehozása, amely a futószezon kezdetekor vonzó 
tavaszi alternatívát nyújt a futósport szerelmesei-
nek. 

KÉZMŰVES TÁBOR  2015. július 13-17-ig
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő 
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.

•
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR  2015. július 13-17-ig
Szakmai vezető KOVÁCS ÉVA
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő
Jelentkezni lehet a Faluházban június 5-ig.

KÉZMŰVES, PATCHWORK  (TEXTIL)  
TÁBOR   (felnőtt!)     2015. július 13-17-ig
(a jelentkezők által választott 3 napon!)
 Részvételi díj: 15.000.-Ft/fő/3nap (szállás nél-
kül 12.000.-Ft)
A díj szállást, étkezést, foglalkozásvezetést, 
anyagköltséget tartalmaz
Tervezett program: textilfestési technikák, nyá-
ri táska varrása, takaró/terítő készítése, rátétes 
párna varrása.  Jelentkezni lehet a Faluházban 
június 20-ig!

 

Június 21. 
 

 
 
Alkalmi árusítási és vásárlási lehetőség délelőtt 8 és 14 óra között. 

Helybelieknek és kistérségbelieknek a veresi piac területén. 
 

Árusoknak a részvétel regisztráció-köteles!  
Kereskedők nem vehetnek részt a rendezvényen. 

nyári táborok az Erdőkertesi Faluház szervezésében:

A TÁBOROK MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN INDULNAK!

 EgYrE népszErűBBEK A VIdéKI FutÓVErsEnYEK 

példaértékű összefogás és hatalmas siker az első Veresi Futófeszten 

Óriási sikerrel zárult a Veresi Futófeszt néven megrendezett veresegyházi félmaratoni futóver-
seny. Bár az eseményt a szervező veresi futókör első alkalommal rendezte meg, a rendezvény 
máris igen tekintélyes tömegeket tudott megmozgatni. Összesen mintegy 1300 futó állt rajthoz, 
ami nem csak egy önkéntes alapon szervezett regionális futóeseménynél, hanem egy profi torien-
tált fővárosi verseny esetén is egy jelentős szám. A rendezvény sikere garancia arra is, hogy az 
eredeti terveknek megfelelően az első veresi futóverseny ne csak egy egyedi alkalom, hanem egy 
hagyományteremető rendezvény lehessen.

Népszerű volt a családi futás
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A hónap témája

Egy szErEncsés EmbEr 
Tavaly kezdte el munkáját a város szolgálatá-
ban a város főkertésze, aki egyébként tősgyö-
keres veresegyházi. Kisák Péter negyvenes 
évei derekán jár, feleségével három gyerme-
ket nevelnek. Korábban hét esztendőn át szer-
vezte, irányította Gödöllőn a parkfenntartási 
munkákat – látható sikerrel - aztán szerződött 
szülővárosába. 

Tevékenységének köszönhetően már az első tavaszon tizenötezer tő egy-
nyári virágot telepítettek a szabadtéri ágyásokba. Idén meg sem állnak húsz-
ezerig. Hogy ez sok, vagy kevés? A szakember véleménye, hogy ez bizony 
kevés. Akkor lenne elégedett, ha ötvenezer növény szépítené, gazdagítaná 
városunk utcaképét. Ebben a tervben persze már szerepel az építendő fürdő 
virágosítása is. 

Szerencsés embernek érzi magát, mert engedik dolgozni, van idő kitalálni, 
megvalósítani elképzeléseit. Ami a csapatát illeti kertelés nélkül fogalmaz:
- A csapat jó, jobban mondva jó lesz!  Lelkiismeretesek, szeretik csinálni, 
van is értelme. Amikor elmennek valahonnan, és látják a munkájuk eredmé-
nyét, az ösztönző. A szakmai hiányosságokat pótolni kell, jelenleg csak egy 
kertész végzettségű fiú van közöttük. Ez is egy szakma, ezt is meg lehet és 
meg is kell tanulni, én tudom, ők kevésbé, ezért napi szinten vannak vitáink, 
de a jó szándék megvan bennük, látom, hogy lesz ebből valami. 

A kertész szakma is változik, fejlődik, megújul. Itt is vannak trendek, mint a 
divatban. Az idén a vegyes-ágyásokra helyezzük a hangsúlyt – több növényt 
ültetünk ki egy helyre. Tavaly harminc olyan egynyári virágot ültettünk ki a 
városban, amelyek korábban nem voltak közterületen. Idén újabb tíz fajtával 
bővül a kiültetett növények köre. A városban egyre több a szép kert, és ez 
nem csak pénzkérdés. Jártunk a város valamennyi utcájában, tapasztaltuk, 
hogy az épület vakolására nem jutott még pénz, de az udvar, ápolt, gondo-
zott volt, öröm volt ránézni. Ha sikerül elérnünk egy bizonyos igényességet 
önmagunkkal szemben, akkor már előrébb vagyunk – sorolja tapasztalatait 
Péter, majd így folytatja. Ugyanez a helyzet a kiültetésekkel is, sokkal keve-
sebb rongálási, lopási kárunk volt, mint amire számítottam, minél ápoltabb, 
gondozottabb a terület, annál kevésbé pusztítják, rongálják. 

Magamat cáfolom, de pont a múlt héten volt két csúnya lopási kárunk.  A 

református temető elől tűnt el négy fa, ráadásul ezek igen ritkák, keresettek, 
a faiskolában is kevés volt belőlük, vitték, mint a cukrot. A kiültetés előtt 
már egy hónappal megvettem, őriztük a GAMESZ-nál, óvtuk, nehogy el-
fagyjon.,. 

Az ügy végül pár nap alatt megoldódott, sikerült a rendőrség segítségével 
visszaszerezni az ellopott fákat. Miután felkutattam a növényeket, feljelen-
tést tettem és a forró nyomon indult nyomozás, melynek eredményeként 
ismét a helyükön vannak. A város központi részein nagyon sok a viacolor 
burkolat, ahová csak ládákban tudunk növényeket telepíteni. Így kerültek vi-
rágok az állomás elé a körforgalomhoz is, ami sokkal derűsebb képet mutat 
a virágoknak köszönhetően.    

A város főkertésze és munkatársai rengeteget dolgoznak azért, hogy hasonló 
üde, szívderítő látványban legyen részünk a település közterein, zöld szige-
tein. Jó lenne, ha munkájukat és az általuk kialakított városképet mindany-
nyian egyformán megbecsülnénk és óvnánk, és másoknak sem engednénk 
tönkretenni. Hiszen nem mindegy, mit látunk magunk körül…. 

(H.G.I.)

Májusban is felkerestük Cserháti Ferencet, a vá-
rosi beruházási osztály vezetőjét, hogy a Veres-
egyházon folyamatban lévő fejlesztések aktuális 
helyzetéről érdeklődjünk. 

A veresegyháziak türelmetlenül várják az új 
termálfürdő felépültét. Vannak-e újabb hírei?

Majdnem kész vannak a kiviteli tervek, de még 
nincs minden nálam, a tervezés utolsó simításai 
folynak. 

Elvonultak a régészek a katolikus templom 
építési területéről. Kezdődhet a munka?

Megkötöttük a kivitelezői szerződést, 11-én, 
a régészek után szükségessé vált némi terület-
rendezés, ami még nem az építkezés része, in-
kább az alapkőletétel előkészülete. Megtörtént 
a szomszédos épületek állapotfelmérése. A köz-
vetlen szomszédságban álló házaknál nagyon 
alapos munkát végeztek, de száz méteres körben 
minden építményt lefényképeztek, levideóztak 
rögzítve jelenlegi állapotukat. Erre azért volt 
szükség, hogy az esetleges kárigényeket tisztes-
ségesen vizsgálhassuk ki. Köteleztük erre a kivi-
telezőt és ez a felmérés megtörtént a régi katoli-
kus templom esetében is. A lakók tulajdonának 

megóvása ugyanolyan fontos, mint a műemlékek 
védelme.
Ha a templom építése megkezdődik, akkor a 
templom előtti, viacoloros, útszakaszon forgalmi 
rend változás várható.   

Mikor kezdődhet a sportcsarnok építése, hi-
szen egyre közeleg az év végi átadás ideje?

Rövid határidővel megkötjük a szerződést az 
Inox csarnok kiviteli terveinek elkészítésére. 
Nagyon gyorsan elkészülünk, mert ez egyszerű 
tervezés. A megválaszolandó kérdések: mit bír 
statikailag az épület, hol szükséges megerősíteni, 
milyen rétegekből álljon a padlózat, hogy alkal-
massá váljon sportolásra. 
Átgondoljuk, hogy a kapcsolódó helyiségek, öl-
tözők hogyan alakíthatók ki. 
Remélem, hogy még a nyáron lesz építési enge-
dély, és megkezdődik a kivitelezés.

Eláznak a vásárlók, az árusok, mert a piac 
idején is működik a szökőkút a Városháza 
előtt. Miért?

A szökőkút a városháza épületével egyidős, nem 
túl régi. Sajnos a tavalyi év végére a vízsugarat 
megvilágító lámpák kétharmada már nem mű-

ködött. Egy kiadós zápor eláztatta és gépésze-
tileg is tönkretette, most felújítottuk. Nem sze-
retnénk, ha a szökőkút felületén piac működne! 
Csikk megy bele, szotyi megy bele, nem erre 
való. Szeretnénk, ha működne a szökőkút, de ez 
csak úgy megy, ha piacnapokon is vigyázunk rá. 
Azért működik a szökőkút a piac alatt, hogy ne 
telepedjenek rá, ez persze az árusoknak nem tet-
szik. Szép a város, egyre szebb, de piacnap után 
mindig találunk olyan területet ahol károsodott, 
elpusztult valami. 

Lejjebb vesszük majd a vízsugár magasságát, 
hogy a szél ne hordja szét, és ne az embereket 
áztassuk el. Húsz, harminc centiméter magassá-
gú vízsugárral piacnapokon is menni fog a szö-
kőkút.

Végül jó hír a termálvizet használóknak:

Azok a fogyasztók - társasházak, intézmények és 
üzemek is - akik eddig ki voltak zárva a termál-
vízellátásból ismét használhatják. Ennek oka, 
hogy a paradicsomültevény már jóval kevesebb 
termálenergiát igényel. Nem ismétlődik meg a 
probléma, mert mire ismét többet kell fűteni az 
üvegházakban – szeptember végén -  az új kút - 
teljes erővel termel majd. 

épül a tEmplom!

A hónap híre

Virágokban tobzódik a város
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Gazdaság
mEgHÍVÓ - IV. pénzügyI-

tanÁcsaDÓI KonFErEncIÁra

Indul a pályázati dömping, középpontban 
az EU-s pályázatok! Tájékoztató és konzul-

táció!

Brüsszelben, az Európai Bizottság (EB) jó-
váhagyta a 2014-2020-as időszakra vonat-
kozó Operatív Programokat (OP), így nagy 
számban indulhatnak a pályázati kiírások. 
2015-ben 133 db új, EU-s pályázatot fognak 
meghirdetni, melyből a Gazdaságfejlesztés 
bőségesen kap pénzt. A nyári hónapoktól 
folyamatosan, nagy tömegben lehet számí-
tani pályázati kiírásokra az összesen 12 ezer 
mrd   Ft forrásból.  Júniusi konferenciánkon 
az előadók, a legfrissebb információkat  
mondják el Gödöllőn.

Időpont: 2015. június 9. kedd
Regisztráció: 9, 30 - 10,00 között

Helyszín: Gödöllő, Szabadság tér 1. 
Rézgombos 

Inkubátorház
Helyszín megtekintése: www.rezgombos.hu 

Témakörök: az országban bárhol működő 
vállalkozások számára részletesen bemutatjuk 
többek között a legnépszerűbb GINOP (Gaz-
dasági Innovációs), VEKOP (Versenyképes 
Mo), Kombinált pályázat (támogatás-hitel-
önerő) konstrukciókat és számos olcsó, ked-
vező hitel lehetőséget a Budapest Banktól, és 
a Széchenyi Kártya programok adta lehetősé-
gekről (beruházás, folyószámlahitel), valamint 
a pályázatírás buktatóit tanácsadói szemmel. 
A konferencia végén NETWORKING – 
bemutatkozási, kapcsolatépítési lehetőség! 
Hozzon magával névjegykártyát, szóróla-
pot!
Itt látható a részletes program, ahol 
regisztrálni is tud : http://arundo.hu/HU/12-
102/Konferencia_rendezveny.Penzugy  

a posta ElégEDEtt, 

az ügyFElEK KEVésbé…

A mai veresegyházi postahivatal 1986 decembe-
rében nyitott, a község lakóinak összefogásával 
– társadalmi munkában - épült fel. (A korábbi 
postaépület a Kinizsi és Szabadság út sarkán 
működött.) A Magyar Posta is hozzátette a ma-
gáét, az elmúlt években kívül-belül felújította az 
épületet, 60 millióért. Úgynevezett nyitott pultos 
rendszert alakítottak ki, a kulturáltabb, komfor-
tosabb kiszolgálás tűzték ki célul.

Ezen a ponton némi hiba csúszhatott a megvaló-
sításba, már ami a komfortos és kulturált kiszol-
gálást illeti. Ha belépünk az épületbe, gyakran a 
várakozók hosszú sora a „fogadó bizottság”. 
Több internetes bejegyzés is tanúsítja, hogy elfo-
gyott a várakozók cérnája és a közösségi oldalon 
bosszankodják ki magukat. 
Ez a vélemény magában foglalja szinte az összes 
problémát: 

„Jó lenne, ha a veresi postánál valami komoly 
átszervezés lenne, mert a város lakossága már “ 
rég “ kinőtte. Hiába lett felújítva, kicsi, kevés az 
ablak, kevés az ügyintéző, nagyon lassan megy 

minden, és szinte nap, mint nap sorokban kell 
állni hosszú percekig, mire az ember elintézi az 
ügyét. Ez különösen érvényes a szombati napra, 
amikor piac is van. Egyszóval katasztrófa ilyen-
kor a postára menni, befi zetni vagy más ügyet 
intézni. A lakosság nagy része nem a városban 
dolgozik és csak későn ér haza, így csak ekkor 
tud postára menni, na meg persze hétvégén. Ar-
ról pedig említést sem merek tenni, hogy mi lesz 
akkor, ha jó idő lesz és a beözönlő nyaralókkal 
még nagyobb lesz a posta leterheltsége!”

A Magyar Posta szóvivőjével, Apáti-Tóth Katá-
val váltottunk email-t a témában.
A szóvivő asszony első kézből cáfolja, hogy 
hosszan várakoznánk a postán.
„A veresegyházi posta az átlagos kiszolgálási 
idő tekintetében teljesíti a Magyar Posta belső 
elvárásait, amely alapján az ügyfelek 74 száza-
lékát 7 percen belül ki kell szolgálni.” – így a 
hivatalos válasz.
De megfelel-e ez a postán várakozók igényei-
nek? Hogy minden negyedik türelmetlenkedő 
mennyi ideig álldogál a sorban, azt nem mérte 
senki. 
Bár a postavezető „folyamatosan fi gyeli a for-
galom alakulását és ehhez igazítja az ügyfélki-
szolgálást aktuálisan ellátó ügyintézői ablakok 

számát,” mégis megesik, hogy a négy ablakból 
kettő, ha működik. 
Azt gondolnánk, nincs elég postáskisasszony és 
ez okoz fennakadást. De a hivatal válasza ismét 
eloszlat minden kétséget: „a posta elegendő hu-
mánerőforrással rendelkezik az ügyféligények 
optimális kiszolgálására” . 

Türelmes népek lakják ezt a várost, mert a múlt 
évben átlagosan, havonta egyszer panaszkod-
tunk „megalapozottan” a postára, és az idei év-
ben még ennél is kevesebbszer. Egyszer sem a 
várakozási idő hossza esett kifogás alá – írja le-
velében a szóvivő. 

A város kinőtte postáját, bővíteni kéne! A szol-
gáltató hivatalos álláspontja szerint ez nem in-
dokolt.
„A hasonló méretű postákhoz képest a veresegy-
házi posta terheltsége átlagos, szolgáltatásainak 
kihasználtsága nem mutat növekvő tendenciát, 
így sem a létszámbővítés, sem pedig újabb posta 
nyitása a forgalmi tendenciák alapján nem indo-
kolt.  A Magyar Posta számára jogszabály írja 
elő, hogy egy településen hány postát kell mű-
ködtetnie. Veresegyház lakosainak száma a KSH 

folytatás a 6. oldalon...

spórolhat szombaton, ha hét közben is vásárol!

Veresegyházon, a Veres Centerrel szemközti területen már megkezdődtek az új center kivitelezési 
munkálatai. Az ütemezés szerint a beruházás az év végére készül el, nagy eséllyel tehát már az új, 
legnagyobb Centerben intézhetjük a karácsonyi bevásárlást!

Miközben a térségi CBA áruházlánc legújabb tagjának megszületésére várnak, a Szada Center már 
megnyitásának nyolcadik évfordulójára készül. Ebből az alkalomból a június 5-6-7-i hétvégén ki-
használja azt a lehetőséget is, hogy az év egyetlen vasárnapján nyitva tartson. Így a vásárlók pénte-
ken, szombaton és vasárnap is teljes nyitva tartási időben vehetnek részt a jelenleg még legnagyobb 
térségi CBA élelmiszer-áruház megünneplésében. 

Mire számíthatnak a látogatók június 5-6-7-én?
Az érkező vásárlókat a bejáratnál pezsgővel és tortával fogadják majd az ünnepi hétvégén, a gye-
rekeknek lufi hajtogatással kedveskednek.  Az üzletben számos árubemutató, étel-és italkóstoltatás 
zajlik majd mindhárom napon, és természetesen rendkívüli születésnapi meglepetés árakon lesz 
kapható számos népszerű termék.

Nyár elejére alaposan feltöltik a készleteket a legkedveltebb szezonális fi nomságokkal: bőséges 
választékban kapható fagylalt és jégkrém, üdítők és különféle ásványvizek.
Az évforduló körüli időszakban, májustól június végéig zajlik a Szada Center kedvezmény kupon 
akciója! Az akcióban a keddi és szerdai napokon legalább 3 ezer forint értékben vásárló vevőket 
a pénztáraknál 10%-os kedvezményre jogosító kuponnal ajándékozzák meg, amelyeket szombat 
délutánonként, 12-21.30  között lehet ugyanitt beváltani.  Így ha valaki hét közben is betér ide napi 
apróságokért, a hétvégi nagybevásárlás árának 10%-át megspórolhatja. 

A 8. születésnapjára készülő Szada Center dekorációja nemrégiben megújult, esténként kivilá-
gítva impozáns látványt nyújt
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Gazdaság

A hónap embere

Báll Dávid Kocsis Zoltánnal és a Fesztiválzenekar-
ral

Lapunk megjelenésével egy időben ünnepli 
harmincharmadik születésnapját Báll Dávid 
zongoraművész. A Krisztusi korba lépett 
zeneművész kistérségünkben él, alkot.
Hegedülni tanult, nyolc évesen már zongorá-
zott, első sikereit mégis ütőhangszeren érte el 
tizenkét évesen. Végül a zongora mellett dön-
tött. Dávid 2006-ban diplomázott a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemen, ahol 2011-ben 
“cum laude” minősítéssel avatták doktorrá.

Korábban Vácott, Debrecenben, Nyíregyházán 
tanítottál. Két éve, hogy tanársegédként dolgo-
zol a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. 
Koncertezni, vagy tanítani szeretsz inkább?
Nem igazán lehet összehasonlítani a kettőt, mind-
kettőnek megvan a maga szépsége. Nagyon sok 
szálon kötődik egymáshoz a tanítás és a koncer-
tezés, azt hiszem, a legtöbb művész életé-ben van 
olyan időszak, amikor erre is és arra is szívesen 
fordít időt. Szeretek tehetséges nö-vendékekkel 
foglalkozni, én is megtapasztaltam, hogy a taní-
tás során nem pusztán a diák, ha-nem a tanár is 
rengeteget tanul. Több intézményben láttam már 
el oktatói feladatot, az, hogy a nagyhírű Zeneaka-
démián a legkiválóbb művészek és professzorok 
mellett dolgozhatok, igazán nagy megtiszteltetés 
számomra.

Amerikai és európai koncertturnék a Buda-
pesti Fesztiválzenekarral, Fischer Ivánnal. 
Szívesebben játszol egyedül, vagy „biztonságo-
sabb”, ha zenekar is közreműködik?
Fischer Ivánnal és a Budapesti Fesztiválzene-
karral több szempontból is különlegesnek érzem 
a kapcsolatom. Fischer egyike azon művészek-
nek, akik folyamatosan lehetőséget biztosítanak 
a fi atalabb generációknak is arra, hogy együtte-
sével részesei lehessenek a koncertéletnek. Én is 
nagyon sokat köszönhetek neki, az élményeket, 
utazásokat és legfőképp azt, hogy igazi mester-
műveket ismerhettem meg ezáltal testközelből. 
Habár szólistaként is felléptem már a Fesztivál-
zenekarral, leginkább olyan kompozíciókban va-
gyok jelen, ahol a zeneszerző nem szólóhangszer-
ként tekintett a zongorára, hanem a zenekar egyik 
instrumentumaként. 
Más kérdés azonban, hogy zongoraversenyek 
szólistájaként szerepelek-e szívesebben vagy pe-
dig egyedül. Nos, érdekes módon engem mindig 
jobban vonzott a zenekarral való koncertezés. Ta-
lán amiatt, hogy ilyen esetekben több tucat em-
ber – a zenekar nagyságától függően – muzsikál 
együtt. Kamarazenélés jön létre, ami fantasztikus 
dolog.

Melyik zeneszerzőtől játszol legszívesebben és 
miért?
Nincsen kedvenc komponistám. Rengetegszer bi-
zonyosodott be, néha előítéletem ellenére, hogy 
milyen nagyszerű darabok születtek nem olyan 
közkedvelt szerzőktől is, így mára már nyitot-
tan állok minden műhöz, és megpróbálom minél 
jobban megismerni azokat, hogy valóban méltó 
lehessek az interpretálásukhoz. Beethoven, Schu-
bert, Brahms, Bartók nagyon közel állnak a szí-
vemhez, manapság Prokofjev és Chopin is egyre 
inkább vonz. Chopinnel nem próbálkoztam túl 
gyakran, de rá kellett jönnöm, hogy nem a dara-
bok a hibásak ebben, hanem azon zongoristák – s 
jónéhány van belőlük – akik nyálasan, unalmasan 
játsszák azokat. Nem szabad bedőlni nekik, Cho-
pin nem ilyen.

Egy hegedűs vagy fuvolás erősen kötődik a 
hangszeréhez, Te viszont minden alkalommal 
más és más zongorán játszol. Befolyásolja ez a 
művészi munkádat?
Sajnos igen nagy mértékben függ a zongoramű-
vész a hangszertől. Ezt semelyik olyan előadó, 
aki mindenhova viheti saját hangszerét, nem tudja 
igazán elképzelni. Számtalan helyen játszot-tam 
már, ahol siralmas állapotú zongorával találtam 
szemben magam. Vagy a mechanikája volt szin-
te használhatatlan vagy a pedálok nem működtek 
megfelelően, de még ezernyi egyéb problémát 
lehetne felsorolni. Sajnos képtelenség a hang-
szer minden hibáját, azalatt a körülbelül másfél 
óra alatt, az előadónak a művészi képességeivel 

elhárítani, de megtesszük, amit tudunk. A pálya 
egyik szépsége tulajdonképpen abban rejlik, hogy 
hogyan vagyunk képesek alkalmazkodni a helyi 
körülményekhez és úgy játszani, hogy a közönség 
mindezekből semmit se érezzen.

Van jövője az élő koncertezésnek, amikor a 
youtube bárminemű zenét elérhetővé tesz? 
A koncertezést, illetve a kultúrát nem a youtube 
vagy a hasonló megosztóportálok veszélyezte-
tik. Tulajdonképpen remek dolognak tartom eze-
ket, elképesztő, hogy mi minden elérhető rajtuk. 
Ennek köszönhetően akár a legeldugottabb kis 
faluban élő, kultúra iránt érdeklődő személy is 
pillanatok alatt a legnagyobb koncerttermekbe 
juthat el és a legnagyobb előadók előadásában 
ismerheti meg a keresett műveket. A hang- és 
videófelvételek sosem helyettesíthetik az élő 
előadást. Elég, ha például Michael Jackson rög-
zített fellépéseire gondolunk: természetesen így 
is élvezhető, de vajon nem tenne ránk másmilyen 
hatást, hogyha a stadionban, több tízezer tomboló 
ember között élnénk át ugyanezt?

Említetted, hogy nem youtube okozhatja a kul-
túra vesztét, akkor mire gondolsz?
Nagyon összetett dolog, ami manapság folyik. 
Úgy gondolom, hogy tudatos népbutítás zajlik, 
ami már ijesztő méreteket öltött számomra. Bot-
rányos, kritikán aluli műsorokat sugároznak a te-
levíziókban, a kultúrára egyre kevesebb a pénz, 
miközben a sportokat maximális erőbedobással 
próbálják népszerűsíteni. Természetesen ezzel 
semmi bajom sincs, egészség mindenek felett, 
azonban a mértéket és az egyensúlyt fent kelle-
ne tartani. Biztos, hogy olyan társadalmat sze-
retnénk, ahol mindenki sportol, megtölti a sorra 
épülő stadionokat, de nem fogékony a művésze-
tek felé, s nem rendelkeznek kellő intelligenciá-
val? Nem olvas szépirodalmat és azt sem tudja, 
ki Beethoven vagy Bartók? Vagy Thomas Mann? 
Már az ókorban is tisztában voltak az ép testben 
ép lélek kifejezés igazságával, s a test mellett pal-
lérozták az elméjüket is. Manapság azonban nem 
ez a tendencia.

Három éve indult útjára, egy ismeretterjesztő 
előadássorozat, Mesélő muzsika 60 percben 
címmel, folytatjátok? 
Úgy tapasztalom, hogy az emberek többsége sze-
reti a komolyzenét – amennyiben alapvetően el 
nem utasítják –, ha lehetőségük adatik rá, mindig 
jó néhányan választják a kikapcsolódásnak ezt a 
fajtáját. Az én kezdeményezésemre kezdődött el 
annak idején a Mesélő muzsika, azóta nem pusz-
tán Chopin-műveket, hanem Beethoven-, Scarlat-
ti-, Rachmaninoff-darabokat is mű-sorra tűztem. 

A legközelebbi  fellépés, cél, erőpróba?
Pár napja játszottam Kocsis Zoltánnal és a Nem-
zeti Filharmonikusokkal Prokofjev 3. zongora-
versenyét, 2015 szeptemberében a 2015–16-os 
évad nyitóhangversenyén pedig Schönberg rend-
kívül ritkán hallott op. 42-es Zongoraversenyét 
adom elő szintén a mesterrel és a Filharmoniku-
sokkal a Művészetek Palotájában. Kocsis Zoltán 
egyedülálló, óriási és átfogó tudással rendelkezik. 
Ő már régesrég túllépett a zongoraművész-kate-
górián, egyetemes tudású muzsikus. Nem tudok 
elképzelni egy zongoristának nagyobb elismerést 
annál, hogy Kocsis Zoltán maga kérje fel egy-egy 
mű megszólaltatására. Beethoven Esz-dúr zon-
goraversenyét, Liszt A-dúr zongoraversenyét, s 
most a Prokofjev koncertet játszhattam eddig a 
mesterrel és az együttessel, olyan élményekkel 
gazdagodtam minden alkalommal, amelyek egész 
életemben elkísérnek.

Horváth G. István

.....folytatás az 5. oldalról

adatai alapján csaknem 17 ezer fő, a jogszabá-
lyi előírások alapján egy állandó postai szol-
gáltató hely üzemeltetése szükséges. A Ma-
gyar Posta tehát nem tervezi újabb posta 
nyitását a településen.”

De a fejlődés nem áll meg! „Az idei évben 
tervezzük ügyfélhívó rendszer bevezetését a 
postán, melynek segítségével strukturáltabb, 
hatékonyabb lesz az ügyintézés – tudjuk meg 
a szóvivőtől. 
Akinek nem tetszik ez az állapot, legfeljebb 
átrándul a szomszédos postahivatalok vala-
melyikébe, Szadára, Erdőkertesre és azt látja, 
hogy gyorsan, kevesebb várakozással intézheti 
ügyeit. Valamit tudnak ott, amit itt nem? Mi-
lyen jó lenne, ha a hivatalok vezetői átadnák 
egymásnak tapasztalataikat! Apáti-Tóth Kata 
szóvivő megnyugtat, hogy nyitott kapukat 
döngetünk ezzel az ötlettel, a vezetők ugyan-
is rendszeresen konzultálnak egymással, és 
egyébként is szakmailag téves a szomszédos 
„kispostákat” összehasonlítani a veresi „nagy-
postával”, mert a kisposta kicsi, a nagyposta 
meg nagy. Igaz! Csak az a bökkenő, hogy az 
emberek a szolgáltatás jósága, gyorsasága 
alapján mérik egymáshoz a postákat – mellőz-
ve a szakmai elemzést.
Az ügyfelek szavazatai alapján a veresegyházi 
posta, ötből két pontot ért el. Kíváncsiak vol-
tunk arra, hány pontot adna a posta saját ma-
gának. Megtudtuk, hogy a Magyar Posta nem 
ilyen amatőr és tudománytól elrugaszkodott 
módon vizsgálja a vevők elégedettségét.  
„A veresegyházi posta teljesítményét nem ötös 
skálán mérjünk, hanem a Magyar Posta belső, 
illetve jogszabályban foglalt minőségi elvárá-
saihoz, amelyeknek a veresegyházi posta meg-
felel.”
Most akkor a Magyar Postának higgyünk, 
vagy a saját szemünknek?!

Horváth

 a zEnE szÁrnyÁn...
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Kultúra

Az idei évben a galgamácsai Faluünnep és a 
Vankóné Dudás Juli díjátadó kicsit eltér majd a 
hagyományostól. Az eseményre június 20-21-én 
kerül sor, ezúttal is a Vankóné Dudás Juli Emlék-
ház szabadtéri színpadán, ám mivel a Vankóné 
Dudás Juli Alapítvány ebben az évben ünnepli 
25. évfordulóját, az alkalomból kiállítás nyílik a 
művelődési házban a negyed század alatt díjazott 
népművészek munkáiból. Ezzel párhuzamosan az 
Emlékházban is kiállítást rendez a Galgamácsai 
Hagyományőrző Egyesület.

A Falunaphoz és a díjátadóhoz idén is számos 
egyéb program kapcsolódik a településen műkö-
dő civil szervezeteknek köszönhetően. 20-án a 
sporté lesz a főszerep: a sportpályán a Galgamá-
csai Értékőrző Egylet és Sportbarátok Köre szer-
vezésében zajlanak majd sportvetélkedők. 21-én 
10 órától 14 óráig veterán autók kiállítása zajlik, 
illetve a Galgamácsa és Aszód közötti főúton ve-
terán járművek versenyét rendezik meg.

A díjátadó ünnepség 18 órakor kezdődik az Em-
lékház színpadán, ezt követi a hagyományos 
Szent Iván napi tűzugrás az udvaron.

Vankóné Dudás Juli (1919-1984)

A kiváló tehetségű népművész, naiv festő neve or-

szágosan ismert. Elsősorban faluja, Galgamácsa 
színes népszokásait megörökítő rajzaival, fest-
ményeivel, lírai részletekkel is átszőtt, néprajzi 
hitelességű önéletírásával vált szélesebb körben 
ismertté. Faluja kulturális életének nagylány ko-
rától szervezője volt. Már 18 éves korában veze-
tője lett a helyi népi együttesnek, amely műsorát a 
galgamácsai jeles napi szokásokból és népi gyer-
mekjátékokból állította össze. Több generáción át 
nevelte, tanította a fiatalokat a gyermekkorában 
megismert, idősebbektől eltanult hagyományok-
ra. Sokoldalú tehetség volt: írt, rajzolt, hímzett és 
szőtt, szőttes- és hímzésmintákat tervezett, szépen 
énekelt. Tőle indult el a galgamácsai Falumúzeum 
létesítésének gondolata, s végig közreműködött 
annak 1977-ben történt megnyitásáig. A Falumú-
zeum neve ma Vankóné Dudás Juli Emlékház.

Vankóné Dudás Juli Díj

A Vankóné Dudás Juli Díj Alapítványt 1990-ben 
hozta létre Takács István és neje, Vankó Etelka. A 
díjak átadása Szent Iván napjához kötődik, mely-
nek népszokását, a tűzugrást ugyancsak Juló néni 
újította fel. Az egyéni vagy csoportos kategóriá-
ban átadásra kerülő díjak Galgamácsa és a Galga-
mente népművészetének, népi hagyományainak 
feltárásában és megőrzésében legeredményeseb-
ben tevékenykedők elismerése. Ebben az évben 
25 éves az alapítvány, ezen alkalomra kiállítással 
emlékeznek meg.

Szentiváni tűzugrás

Vankóné Dudás Juli „Falum, Galgamácsa” című 
könyvében írja a tűzugrás szokásáról:
„…Egy hétnek előtte hordták már a lányok a tü-
zelőanyagot oda, ahol a tüzet ugrálták. Két helyen 
ugráltak: a falu alsó szélén és a fölsőn. Homok-
part volt az alsó. Szilváshegy a másik. Egymás-
nak kiabálták a heccelő szavakat. Legények ebbe 
nem avatkoztak bele, esetleg segítettek rőzsgyét 
vagy bármi tüzelőanyagot vinni.
…Este 8 óra után, 9 előtt kezdtek ugrálni. Jó nagy 
tüzet raktak, körbeállták, mintha valami varázs-
igéket szórnának rá, énekeltek. 
Kérdeztem a barátnőm édes szüléjét, 78 éves ko-
rában, amikor én 17 éves voltam, hogy mért ugrál-
ták a lányok a tüzet az ő idejében? Igen kedvesen 
válaszolt: -„A tűz a hamu árka, az mindent felfal. 
Aki bánatát akarja eltaposni, átugrani, azt veti rá 
ezzel. Aki boldogságát látja úgy szikrázni, azért 
ugorja át. De ezt minden lánynak át kell ugorni! 
Így tudja átlépni a száz tő hosszát!”- vagyis az élet-
ben adódó megpróbáltatásokat át tudja vészelni.

Vankóné Dudás Juli Díj átadás és Szent Iván 
napi tűzugrás

A Vankóné Dudás Juli által felelevenített népszo-
kás már Juló néni életében is jelentős számú ér-
deklődőt hozott Galgamácsára. A Vankóné Dudás 
Juli Díj létrehozásával megrendezése újra hagyo-
mánnyá vált, kiszélesedett, a Galga-mente ünne-
pévé vált.
A díjak átadása után neves galga-menti hagyo-
mányőrző együttesek adnak műsort. Ebben az év-
ben isaszegi, veresegyházi együtteseket kértünk 
fel szereplésre, valamint részt vesznek a házigaz-
da galgamácsai hagyományőrző csoportok is. 

A műsort követi a tűzugrás. Az Emlékház udvarán 
rakott tűznél a helyi együttes feleleveníti a régen 
énekelt dalokat, tréfás rigmusokat, majd átugor-
ják a tüzet. A végén a közönséget is bevonják, a 
népviseletbe öltözött fiatalok hívogatnak, és a vál-
lalkozó vendégeket segítik a tűz átugrásában.

2015. június 6. (szombat)  9.00-12.00
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Stand-díj: 500.-Ft  és 700.-Ft (előzetes bejelent-
kezés: június 1-ig!), A belépés díjtalan!

2015.  június 6.  (szombat) 13.00-16.00 
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!”   Bolha-
piac, Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (előzetes be-
jelentkezés: június 1-ig!)

2015. június 7. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBA-
SZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Tájékoztató  a plakátokon!

2015. június 9. (kedd)
100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Tájékoztató a plakátokon!

2015. június 11. (csütörtök) 18.00 órakor
Filmvetítés – A Musza Dagh negyven napja
Az Örmény Genocídium emlékére (ismertető 
alább!) A belépés díjtalan!

2015. június 12. (péntek) 17.00 órakor
A Szó-Fogadó Iskola ballagási ünnepsége

2015. június 13. (szombat) 10.00 órától
A KincsTár Iskola ballagási ünnepsége

2015. június 13. (szombat) 14.00 órától
A Szent István Parkban: A Barátság Nyugdíjas 
Klub évfordulós ünnepi programja

Június 13-án 14.00 órától 18.00 óráig:
  II. PALÁNK KIÁLLÍTÁS a Géza utca és a 
Hunyadi utca sarkán, a jótékonysági rendez-
vényt az állatok védelmében, az állatok ér-
dekében szervezi Temesi Attila, támogatja az 
intézményünk. (részletesen szórólapokon, hon-
lapjainkon!)

2015. június 20. (szombat) 14.00
ULTI-KLUB, A belépés díjtalan!

2015. június 26 (péntek) 10.00 órától
 Semmelweis nap (ESZAK)

2015. június 28. (vasárnap) 17.00
NOSZTALGIA KLUB

JÚLIUSI ELŐZETES:

AZ INTÉZMÉNY JÚNIUS 29-TŐL AU-
GUSZTUS 8-IG ZÁRVA LESZ, A KÖVET-
KEZŐ IDŐPONTOK KIVÉTELÉVEL:

JÚLIUS 13-19-IG (TÁBORAINK ÉS A FA-
LUNAPOK)
JÚLIUS 25-26 (A NYEREGBE KERTES! ÉS 
A KERÉKPÁROS RENDEZVÉNY)
(RÉSZLETESEN PLAKÁTOKON ÉS A 
HONLAPOKON OLVASHATÓ)

JÚLIUS 17. (PÉNTEK)  19.OO
Színházi előadás a Faluházban: Mindörökké 
fiatal!
Zenés időutazás Demjén Ferenc dalaival
Egy fantasztikus zenés - táncos koncert A Cso-
mópont Tehetségkutató és a Fortuna Társulat 
előadása, a Spirit Színház művészeivel.
Belépődíj: 1.600.- és 1.300.-Ft (elővételben is 
kapható!)
JÚLIUS 18. (SZOMBAT)                                         
A Szent István parkban:
GASZTRONÓMIAI PROGRAM (külön tájé-
koztatón!)
A szabadtéri színpadon kezdés: 14.3o-kor
Fellépnek: a Veresegyházi B-SIX HIP HOP 
tánciskola, Máté Erika (stand up), a MatematicA 
Zenekar, a Side Road zenekar, és még mások is.
19.oo-19.45 Csinibabák (A budapesti Csomó-
pont Tehetséggondozó Program résztvevői)
20.oo-23.oo UTCABÁL – MADARAK HBZ

JÚLIUS 19 (VASÁRNAP)  
A labdarúgópályán
9.oo Sebő János Ifjúsági Labdarúgó Emléktorna
13.oo Erdőkertes Jobboldal a Baloldal ellen (po-
litikamentes) labdarúgó mérkőzés

JÚLIUS 25-26.
NYEREGBE KERTES / III. ERDŐKERTE-
SI LOVAS KUPA
A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő 
lovas kupa ezúttal a Falunapokat követő hétvé-
gén lesz megtartva az Erdőkertesi SE szervezé-
sében.
Sportpálya melletti terület (Béke utca 3.)

                Pallag Katalin

Az Erdőkertesi Faluház júniusi programjaiból

FAluünnEp, díjátAdás és tűzugrás gAlgAmácsán

Vankóné Dudás Juli alkotása
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Három bajusz gazdát keres - 
Vig Balázs meseíró helyszíni 

tudósítása

Váckisújfalura – a helyi önkormányzat, a könyv-
tár és a Pest Megyei Könyvtár együttműködése 
eredményeképpen - a legkisebb ovisokhoz kap-
tam meghívást. Mindössze két nagycsoportos 
volt a teremben, a többiek középsősök vagy al-
sósok. Mind a bajuszok, mind pedig a születés-
napfalvi édességek, ajándékok, különös állatok, 
plafonra vetített rajzfi lmek elvarázsolták őket. 
Megkérdeztem, hogy ki mosott reggel arcot (nem 
mindenki), ki mosott reggel fogat (egy kivétellel 
mindenki, de ő azt mondta, hogy nagyon nem). 
Arra a kérdésre, hogy ki borotválkozott reggel, 
már nem volt ilyen egyöntetű a válasz. Volt, aki 
szeretett volna bajuszt növeszteni, csak nem nőtt 
ki neki, és olyan is volt, akinek inkább még csak 
az apukája borotválkozik reggelente. A Thomas a 
gőzmozdonyos pólós kisfi ú a képzeletbeli aján-
dékcsomagjában is Thomast talált, sőt az égen is 
Thomas rajzfi lmet látott. Az egyik kiscsoportos 
kislány pedig az égen elfutó Bambit begyűjtötte 
magának, hogy csak az övé legyen. Aztán mikor 
felfedezték a Három bajusz gazdát keres-t is az 
égen, kedvet kaptak ahhoz, hogy bajuszos urasá-
gokká váljanak. Én nem tudom, hogy mi van ma-
napság az ovisokkal, de ezek a 3-5 évesek olyan 
szépen végigfi gyelték az 50 perces előadást, mint 
az alsós iskolások. Büszkék lehetnek rájuk az óvó 
nénik!

Merkl Zsuzsa festőművész 
kiállításának megnyitója, költészet 

napja és Füredi Mihály nap

Április 10-én a közösségi klubban gyűlt össze a 
település kultúra iránt fogékony közönsége, hogy 
együtt ünnepelje meg a Költészet Napját, megte-
kintse Merkl Zsuzsa alkotásait, és megemlékez-
zen a falu első ismert művészéről, Füredi Mihály-
ról….

Merkl Zsuzsa nem először hozta el munkáit Vác-
kisújfaluba. Mint elmondta, baráti szálak fűzik 
ide, és korábban, a Múzsák ölelése elnevezésű, 
közös alkotásról szóló rendezvényen is részt vett. 
„Van egy hely Pest közelében, ahová érdemes el-
jönni.” – meséli azóta ismerőseinek, akik közül 
többen ezúttal is szívesen útra keltek – még Sze-
gedről is –, hogy részt vegyenek az Álommorzsák 
címet viselő tárlat megnyitóján. 

A Költészet Napjára emlékezve Miskolczi István 
gitáros-énekes összeállításában megzenésített 
verseket, illetve saját szerzeményeket hallgatha-

tott meg a közönség, Szepesiné Deim Judit pedig 
saját maga szavalta el költeményeit. A szép ver-
sek és a zene szárnyán rövidke időre visszatekin-
tettek a múltba: 1856 tájékára, amikor a faluba 
költözött a kor akkor már ünnepelt énekese, Füre-
di Mihály. A Nemzeti Színház művésze, számos 
opera címszereplője, a Bánk bán első előadásá-
nak Petúr bánja a magyar népdalokat is gyűjtötte, 
és élete utolsó éveiben Váckisújfalura jött meg-
pihenni. Ez az egyetemes kultúrával megtelt este 
méltó emléket állított az ő munkásságának is.

       

Nemzetközi könyvtáros küldöttség
a Füredi Mihály könyvtárban

A több, mint egy évtizede itt folyó kiemelkedő 
munka elismeréseként a váckisújfalusi községi 
könyvtárat mutatta be példaként külföldi ven-
dégeinek a Pest Megyei Könyvtár. A Michaela 
Stock (Wertheim, Németország), Pirkko Kähärä 
(Uusikaupunki, Finnország), Szöllősi Ingrid 
(Zilah), Vántsa Judit (Kézdivásárhely) alkotta 
küldöttség tagjait Prókaj Irén könyvtáros és Dr. 
Sajó Gyula polgármester fogadták és ismertet-
ték a könyvtár szakmai tevékenységét illetve az 
önkormányzat közművelődési politikáját. Aho-
gyan Péterfi  Rita, a PMK munkatársa elmondta, 
a könyvtárak azonos támogatásban részesülnek, a 
végeredmény azonban – függően az önkormány-
zatok és a könyvtárosok hozzáállásától, elhiva-
tottságától – igencsak eltérő. 

Alapvető célunk, hogy az esélyegyenlőséget biz-
tosítva, a nagyobb településeken élőkével azonos 
közművelődési lehetőséget kínáljunk polgáraink-
nak. A humánus kultúra veszélybe került, min-
dent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 
értékeit megőrizzük és továbbadjuk – fejtette ki a 
polgármester úr. - Ebben a tevékenységben köz-
ponti helye volt, van és lesz a könyvtáraknak, a 
könyvtárosoknak. Itt köszönöm meg a veresegy-
házi Kölcsey Ferenc városi könyvtár már nyugdí-
jas vezetője, Kővári Krisztina és előző könyvtá-

rosunk, Moharosné Kaulics Orsolya könyvtárunk 
fejlesztése érdekében kifejtett odaadó munkáját.
A kötetlen beszélgetés során a vendégek elisme-
résüket fejezték ki a teljes település rendezettsége 
és a könyvtár felszereltsége, az ott folyó munka 
magas színvonala iránt. A szakemberek között tel-
jes volt az egyetértés abban, hogy alternatívát kell 
felmutatni az internet mindent ellepő, elidegenítő 
befolyásával szemben, egészséges arányt kiala-
kítva a nyomtatott és az elektronikus kiadványok 
között. 

A Föld Napja Váckisújfalun

Természet Anya ragyogó napsütéssel köszöntötte 
az újfalusi önkénteseket a hagyományos telepü-
léstisztaság nap reggelén. A gyülekező és a védő-
felszerelés vételezése során arról folyt a szó, hogy 
már 12. alkalommal indulnak el a zöld lovagok, 
hogy a község környezetét megtisztítsák az ille-
gálisan lerakott, eldobált szeméttől. 

Az önkormányzat most is együttműködő part-
nerekkel közösen dolgozott, kezdetektől fogva a 
Nyitott Ház Közhasznú Alapítvánnyal és két éve a 
TeSzedd! Mozgalommal. Sajnos, még mindig sok 
az olyan ember, aki gyermekeink jövőjét veszé-
lyezteti azzal, hogy szemetét a természetben vagy 
a kertje végén, az út másik oldalán szórja szét. 
Ezért is örvendetes, hogy a résztvevők között 
most is sok volt a gyermek – ők már most megta-
nulják és megértik, miért fontos a természet tisz-
tántartása, a szabályozott hulladékgyűjtés - így 
a környezetért felelősen gondolkodó felnőttként 
élik majd életüket. – mondta Dr. Sajó Gyula pol-
gármester az indulás előtt. Az évtizedes rutinnak 
köszönhetően gördülékenyen és vidáman folyt 
a munka, teltek a zsákok, vízipókként cikázott a 
gyűjtő-autó; megkönnyebbült a határ. Az utolsó 
zsák és autógumi gyűjtőpontra történt szállítása 
után derült ki, hogy a csapat 49 zsáknyi szeméttől 
szabadította meg a természetet. 

A szokásos csoportkép elkészítését követően 
asztalhoz ült a jókedvű társaság, hogy az önkor-
mányzat vendégeként fi nom falatokkal pótolják a 
munka közben elveszített kalóriákat. Segítségük 
jelképes elismeréseként idén nőszirom hagymá-
kat kaptak az önkéntesek, melyek elültetésével 
Váckisújfalu még virágosabbá válik. 

Pilaszanovits Irén művészettörténész, Merkl Zsu-
zsa festőművész és Szilágyi Gábor alpolgármester
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A gÖdÖllŐI mOzI műsOrA

1. hét   június 4 - 10   
  

13.30    Csak 6-7-én vetítjük!    Akciós helyár 
690 Ft!
SPONGYABOB – KI A VÍZBŐL! 2D
szinkronizált amerikai animációs fi lm 93 perc
Korhatár:6 

15.30
HOLNAPOLISZ
szinkronizált amerikai sci-fi  kaland 130 perc
Fsz: George Clooney, Britt Robertson, Hugh 
Laurie
Korhatár: 12
A történet szerint a világból kiábrándult egykori 
gyerekzseni Frank és a fi atal és intelligens Casey 
veszedelmes kalandra indulnak, hogy felderítsék 
a titokzatos, időben és térben ismeretlen helyen 
található Holnapoliszt. Ami pedig ott vár rájuk, 
az örökre megváltoztatja őket és a világot is. A 
fi lm lebilincselő utazásra hívja a nézőket, akik 
olyan dimenziókban utazhatnak, amelyről eddig 
cask álmodhattak.

 4-6-8-10-én 18.00    5-7-9-én 20.15
DANNY COLLINS
szinkronizált amerikai fi lm 106 perc
Fsz: Al Pacino, Jennifer Garner, Korhatár:12 

4-6-8-10-én 20.00  22.15   5-7-9-én 18.00
TÖRÉSVONAL 3D
szinkronizált amerikai katasztrófa fi lm 114 perc
Fsz: Alexandra Daddario, Dwayne ’The Rock’ 
Johnson, Korhatár: 16
Kalifornia lakói fel vannak készülve a földrengésekre. 
Azt hitték. De ilyen méretű katasztrófára senki sem szá-
mított: San Franciscót és környékét egy 9-es fokozatú 
rengés teszi a földdel egyenlővé.

 2. hét    június 11 - 17

14.00    Csak 13-14-én vetítjük!
VÉGRE OTTHON! 2D  Akciós helyár 690 Ft!
szinkronizált amerikai animációs fi lm 94 perc
Korhatár: 6
       
11-13-15-17-én 16.00  18.30  12-14-16-án  16.00 
20.45 
JURASSIC WORLD 3D
szinkronizált amerikai sci-fi  akció 130 perc
Fsz: Chris Pratt, Lauren Lapkus, Korhatár: 12
Steven Spielberg producerként tér vissza nagysikerű, 
úttörő sorozatának legújabb részével, a Jurassic World 
rendkívül látványos, torokszorítóan izgalmas, nagysza-
bású kalandjával, melyben újra megnyílik a híres sziget 
őslény parkja.

11-13-15-17-én  21.00  12-14-16-án 18.30 
A KÉM
szinkronizált amerikai akció-vígjáték 120 perc
Fsz: Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham
Korhatár: 16

3. hét június 18 - 24

18-20-22-24-én  14.00  16.30  19-21-23-án 14.00 
18.15
JURASSIC WORLD 3D
szinkronizált amerikai sci-fi  akció 130 perc
Fsz: Chris Pratt, Lauren Lapkus, Korhatár: 12

18-20-22-24-én 19.00   19-21-23-án 16.30 
MEGŐRJÍT A CSAJ
szinkronizált amerikai vígjáték 93 perc
Fsz: Jennifer Aniston, Imogen Poots, Owen Wil-
son, Korhatár:12
Peter Bogdanovich vígjátékában egy fi atal hollywoodi 
csillagocska, Isabella Patterson meséli el, hogy egy el-
bűvölő Broadway rendező, Arnold Albertson tettei ho-
gyan változtatták meg életét örökre. A nem túl megbízha-
tó elbeszélésből kiderül, hogy a Brooklynban született, 
korábban escortként dolgozó lány randevúja a direktor-
ral hogyan fordult át egy visszautasíthatatlan ajánlatba. 
Az egész történet egy félresikerült tündérmese.

20.45  
TÖRÉSVONAL 3D
szinkronizált amerikai katasztrófa fi lm 114 perc
Fsz: Alexandra Daddario, Dwayne ’The Rock’ 
Johnson
Korhatár: 16

4. hét június 25 – július 1

14.00   16.00
AGYMANÓK 3D
szinkronizált amerikai animációs fi lm 102 perc 
Korhatár: 6
A tinédzserkor gyakran döcögős és akadályokkal teli. 
Nincs ez másként a fi atal lány, Riley esetében sem, aki-
nek csendes, kertvárosi élete a feje tetejére áll, amikor 
édesapja a nyüzsgő San Franciscóban kap munkát. 
Mint mindannyiunkat, Riley-t is az érzelmei vezérlik - 
ők Derű, Bánat, Harag, Majré, Undor. Az érzelmek a 
Riley agyában található Központban laknak, minden-
napi munkájuk során pedig azon dolgoznak, hogy a 
lányt átvezessék a mindennapok kihívásain. 

18.00  20.00
TÖRTETŐK
szinkronizált amerikai vígjáték 
Fsz: Adrian Grenier, Jeremy Piven, Kevin 
Connolly, Előzetes korhatár:12

Részletes műsor a www.vkisterseg.hu oldalon.

sIKErEs szEzont zÁrt a galaXIs

Véget értek a Budapest-bajnokság 2014-2015. 
évi küzdelmei.
3 Felnőtt csapatunk (17 fő) - a Galaxis VSE 
fennállásának legjobb eredményeit érték el a 
16 csapatos bajnokságokban.

- Galaxis VSE I. a XI. kerületi bajnokság I.   
 osztályának bajnokságban 
 (Megye A szint) 3. helyen végzett
- Galaxis VSE II. a XI. kerületi bajnokság II.  
 osztályában (Megye B szint) 2. hely.
- Galaxis VSE III. a XI. kerületi bajnokság II.  
 osztályában (Megye B szint) 5. hely.

Néhány szép eredmény

Április végén rendezték Budapesten a Mini 
Kiandra kupa havi fordulóját.
A kicsiknél 28 fő indult (25 fi ú, 3 leány). 
Letanóczki Dalma (2005) megismételve az 
előző havi teljesítményét ismét megnyerte a 
versenyt! A  kupa és az érem díjazás mellett 
egy STIGA pólót is átvehetett 
ajándékként.
A nagyoknál Cserey Bálint 5. lett (5 helyet 
előbbre lépve a múlt hónaphoz képest, idén 
már a nagyok között). Márton Márk pedig 9. 
helyen végzett.
Összevont párosban Cserey Bálint és Márton 
Márk egyaránt 3-3. helyen  zárt, más-más part-
nerükkel az oldalukon.
A verseny után kisorsolásra került Jakab János 
olimpikon, korosztályos Európa-bajnok, több-
szörös magyar bajnok meze, melyet Cserey 
Bálint nyert meg!

Május 9-én Papp László Budapesten indult a 
felnőtteknek kiírt Imre 
Kupán, melyet először rendezett Pestszentim-
re. Jónyer István 4-szeres  világbajnok dísz-
vendégként nyitotta meg a versenyt.
6 négy fős csoport egyikéből Laci 100%-osan 
továbbjutva összesen 5 győzelemmel, egyet-
len vereséggel a háta mögött végül 3. helyen 
végzett!

További részletek a tavaszi eredményekről a 
www.vkisterseg.hu honlapon olvashatók!  

Állás

Építőipari cég keres állandó 
munkára, gyakorlattal rendelkező 

segédmunkást Veresegyházról vagy 
környékéről. 

Tel.: 06-30/964-3077

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.ccWeb: 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

A felnőtt csapat tagjai ünnepelnek



10

Pr

101010

Gödöllői élelmiszer- ipari cég keres 
egy műszakos munkarendbe - 7-15-ig -

NŐI SEGÉDMUNKÁSOKAT. 
Keresünk még 

HACCP FELELŐST is. 
Érdeklődni a 06 30 5975845 

telefonszámon lehet. 

Tulajdonosai :ELADÓ és KIADÓ ingatlanok részére
ingatlanközvetítés, teljes körű ügyintézéssel

w
w

w
.d

rm
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A D�. M����� I� ������ C�� ����
V�������� ��� ���� ����� �� ���

2112 V�������� ��, P����� �. 15.
T��.: 28‐589‐120,

Havasköri Judit irodavezető +36‐20‐9446205
havaskori.judit@invitel.hu

veresegyhaz@ingatlandoktor.com

VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes
közvetítés!

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND

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

2015 június

hirdetes_junius.indd   1 2015.05.21.   7:00

Á L L Á S
A Trans-Motors Kft szadai telephellyel 

GÉPKOCSIVEZETŐT
 keres konténeres, billenős tehergépkocsira.  

Elvárás: CE kategóriás tehergépkocsi vezetői engedély, 
billencs - vezetői gyakorlat.  Előny: nehéz-gép kezelői 

jogosítvány, szerelői gyakorlat. 
Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajzzal az 

info@transmotors. hu e-mail címre.

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 
 

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

ÁLLÁS

HItEltanÁcsaDÓt 
keresek!

 Jelentkezni lehet önéletrajzzal az 
arundo@arundo.hu email címen.

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

minden szakmában megbízható, 
referenciaképes szakemberekkel. 

06703813680; 
attila.csaji@gmail.com

HIrDEtésI ügyEK
Horváth G. István (munkatárs) 

akisterseg@gmail.com, +36 30 4773786
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Első vásárlás a megszépült Coop-ban

A veresegyházi vásárlóközönség május elején 
vehette újra birtokba a korszerűen felújított főté-
ri üzletházat. A szupermarket áprilisban zárt be, 
szigorúan csupán az átalakítási munkálatok ide-
jére, hogy aztán új berendezésével, megváltozott 
arculatával még jobban igazodjon a vevők igé-
nyeihez, miközben nagy múltú üzlethez méltóan 
megőrizte a hagyományait is.

 A Gödöllő Coop Zrt. Veresegyház központjában 
található, 634 négyzetméteres üzlete rekordidő, 
alig 4 hét alatt újult meg, mintegy 80 millió forint 

ráfordításával. Az üzlet modern berendezése és 
dekorációja a vállalat arculatának megfelelő stí-
lust tükrözi, az elrendezés áttekinthető, megköny-
nyíti a vásárlók tájékozódását és vásárlását. 

A vonalkódos rendszerű, nagy sebességű kasz-
szák mellett kiépített kijelzők számos hasznos in-
formációval látják el a vevőket, ismertetik például 
a futó akciókat, és akár kisfilmek bemutatására is 
alkalmasak. Ami a felújítás során természetesen 
nem változott, az a vevőközpontú üzletpolitika, 
amely az áruházat fennállása óta jellemzi, a mint-
egy 8800 cikkből álló, minden igényt kielégítő 
áruválaszték, a kulturált, színvonalas kiszolgá-
lás, a mindig friss árukínálat, és mindenek előtt 
a vásárlók tisztelete.

A megújult élelmiszerboltot május 6-án, rövid ün-
nepséget követően adta át a főtéren szép szám-
mal összegyűlt vásárlóknak a Gödöllő Coop Zrt. 
elnöke, dr Dúl Udóné, majd kezdetét vette a „pró-
bavásárlás”. A nyitás napján nem csak friss és 
kiváló minőségű áruval, hanem számos akcióval 
is kedveskedett vevőinek a bolt. 

Minden nap
UHT tej

JÚNIUS
4-TŐL  6-IG!

Coop citrom ízesítő
abc   szuper

40%, 500 ml, 298 Ft/l

Schluckwerder 
marcipán kenyér
abc   szuper

25 g

Coop citrom ízesítő
abc   szuper

40%, 500 ml, 298 Ft/l

Schluckwerder 
marcipán kenyér
abc   szuper

25 g

59Ft
Coop Pannon 
Aqua természetes 
ásványvíz

Csirkemell**
Csontos, előhűtött 

vagy fagyasztott

9 99Ft/kg

COOP
trappista sajt***

9 99Ft/kg 139Ft*

Minden nap 
UHT tej

Csirkemell**
Csontos, előhűtött 

vagy fagyasztott

9 99Ft/kg

COOP
trappista sajt***

9 99Ft/kg 139Ft*

Minden nap 
UHT tejCOOP

trappista 
sajt***

Csirkemell**
Csontos, előhűtött 

vagy fagyasztott

9 99Ft/kg

COOP
trappista sajt***

9 99Ft/kg 139Ft*

Minden nap 
UHT tej

Csirkemell**
Csontos, előhűtött
vagy fagyasztott



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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Jelentkezni személyesen lehet a boltokban, i l letve  emai lben,  önéletrajzzal
 

Mu n k a t á r s a k a t  k e r e s ü n k !

 PÉKET a Szada Centerbe

 PÉNZTÁROST 
a Szada és a Veres Centerbe

 SZADA CENTER - Szada, Dózsa Gy. u. , 
     center.szada@cba-baldauf.hu
 VERES CENTER - Veresegyház, 
      Budapesti út 1. , 
     center.veres@cba-baldauf.hu

Fedezd fel velünk az Élmények Birodalmát, táborozz nálunk és ígérjük, felejthetetlen emlékekkel ülsz vissza az 
iskolapadba! Úszásoktatás, vízi játékok, játszótér, játszóház, képességfejlesztő játékok, kézműves foglakozások, 
sportolási lehetőségek, rengeteg csúszda és életre szóló barátságok!

A resort of VAMED Vitality World

Nyári úszótábor az Aquaworldben

www.aquaworldresort.hu

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


