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Itt készült
Ella István orgonahangversenye 
augusztus 20-án, Veresegyházon

Sok éves hagyomány, hogy az új kenyér ünnepét, Szent István Napját a Malom-tó partján, a 
strand területén ünneplik meg a veresegyháziak. A tó, amely évszázadok óta fontos szerepet 
játszik a város és környéke életében, az elmúlt években kissé veszített népszerűségéből, az 

idei nyáron viszont újra hajdani legszebb napjait idézte. 
Tóparti körképünket a 6. oldalon olvashatják.



Színesen

Az emuk is kíváncsiak az emberekre

Barátságos lámák

Égbe szálló lufik a megnyitó örömére

Juhok a kifutóban

Modellt álltak a portréhoz

Szilágyi István a baromfiudvart mutatja be a látogatóknak

Barátko-zoo nyílt a Medveotthonnál
Leginkább kisállatsimogatóra hasonlít a veresegyházi Medveotthon és Ál-
latkert legújabb egysége, melyet ünnepélyes keretek között vehettek birtok-
ba a vendégek augusztus 16-án, ám szellemiségében jóval több ennél. Az 
új létesítményt, amelyet a hajdani lovarda területén alakítottak ki, ugyanis 
rendhagyó módon rendezték el, középre helyezve a sétautakat, a közösségi 
tereket, lényegében a nézelődőkre irányítva a figyelmet.

- Itt az emberek vannak középen, így nem lehet eldönteni, hogy ki néz kit, 
és ki is van tulajdonképpen a ketrecben. – hangsúlyozza a Medveotthon és 
Állatkert új intézményvezetője, Bankó László.  – Hiszen az új látnivaló célja 
éppen az, hogy közel hozza egymáshoz az állatokat és az embereket, főleg 
a gyerekeket, akik közül sokan bizony csak az ehhez hasonló helyeken ta-
lálkoznak háziállatokkal is.   – Ez itt lényegében egy információs tudásbázis, 
- mutat körbe – nem pedig állatkert.  Elsősorban a gyermekeket szeretnénk 
megtanítani rá, hogyan bánjanak helyesen az állatokkal, hogyan tartsák 
őket megfelelően otthonaikban is. A Barátkozoo a jövőben alkalmas lesz 
rendhagyó biológiaórák tartására, vendéglátásra, és akár születésnapi vagy 
családi rendezvényeknek is szívesen helyet ad. Hosszú távon a magyar ős-
honos állatfajok bemutatására szolgál majd ez a terület, szerves egységben 
a Medveotthon és Állatkerttel. -

A Barátkozooban nemcsak kifejezetten háziállatok láthatók: a birkák, lovak, 
nyuszik, mangalica, teknős, tengerimalac, csincsilla, papagáj és a baromfik 
mellett találkozhatunk lámákkal és emukkal is.  - Ezek ugyan nem háziál-
latok, viszont élőhelyükön háziasított állatokként élnek – magyarázza az 
új létesítmény egyik oktatója, Czigány Ildikó. Így hát alkalmasak rá, hogy 
állat-ember kapcsolatot építsenek ki a látogatókkal, akiket szakemberek se-
gítenek majd a helyes, felelős állattartás, az állatokkal szembeni viselkedés 
szabályaira. - Mint Ildikó elmondta, az állatkertek feladata a legújabb irány-
elvek szerint nem csupán a fajok megőrzése, hanem az egyedek jóllétének 
biztosítása is, amely elvárásnak a Barátkozoo teljes mértékben megfelel.

- Barátom a …  címmel különböző állatok bemutatásáról szóló, kb. fél órás 
programjaink lesznek gyermekeknek, amelyek során mindig más és más 
állattal ismerkedhetnek meg alaposabban.  Bár itt személyesen is kapcso-
latba kerülhetnek velük, nem lesz itt „állatnyúzoda” , hiszen a ketrecek és a 
látogatótér között elegendő távolság van ahhoz, hogy az  állat eldöntse, kö-
zel akar-e menni az emberekhez, vagy inkább visszahúzódik. Így a gyerekek 
önismerettel is gyarapodnak, és az önkontrollt is gyakorolják, mert ha nem 
viselkednek megfelelően, a kis kedvencek elkerülik őket… Így tanítanak az 
állatok a helyes viselkedésre, a másik élőlény tiszteletére.

A Barátkozoo naponta 10-18 
óra között látogatható, ter-
mészetesen hétvégenként 
is, és egyre több látniva-
lóval, programmal szolgál 
majd a közönség örömére. 
 
        

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.

Veresinfo
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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.

Szépkorúak nyári  
találkozója Vácegresen

A hagyományainknak megfelelően eben az évben 
Vácegres Önkormányzatának és a Veresegyházi 
Kistérség Idősügyi Tanácsának szervezésében ke-
rült sor a Kistérség szépkorú lakosságának rész-
vételével a nyári találkozóra, augusztus 8-án, a 
vácegresi sportpályán. 

A forró nyári napon mintegy 220-an jelentek meg 
a rendezvényen.
Az érkező csoportokat, vendégeket Dudás János-
né Polgármesterasszony és segítői fogadták,  és 
kínálták jóféle házi pálinkával, pogácsával, üdí-
tőitallal.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pásztor 
Béla Polgármester Úr Veresegyház, és dr Pásztor 
László Polgármester Úr, Erdőkertes polgármeste-
re, Bodnár Gábor Úr, az Életet az éveknek Nyug-
díjasklubok Pest megyei Egyesületének Elnöke, 
Balázsi János Úr, az egyesület alelnöke.
A jó árnyékot adó sátrak alatt, virágdíszes aszta-
loknál foglaltunk helyet. 

A találkozót a Polgármesterasszony nyitotta meg, 
és meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, 
majd Pásztor Béla Úr, a Kistérségi Tanács Elnö-
ke mondta el gondolatait a rendezvény céljaival, 
szervezésével kapcsolatban.  A megnyitó után 
tréfás vetélkedő következett, melyet Pap Miklós, 
a vácrátóti nyugdíjasklub vezetője, az Idősügyi 
Tanács tagja állított össze, és a vetélkedőt, mely-
ben tizenkét, egyenként öt fős csapat nevezett be, 
szintén ő vezette. A feladatok között szerepelt 
tesztlap kitöltése, légpuska lövészet, csizma- és 
sodrófadobás, labdával dekázás tollasütővel.

A vetélkedő jó hangulatban, a közönség biztatá-
sa közepette zajlott le.   A pontozás alapján 157 
ponttal az első lett Vácrátót, 148 ponttal Vácegres 
a második, 126 ponttal a veresegyházi Aranyeső 
Nyugdíjasklub végzett a harmadik helyen, a jutal-
muk arany-, ezüst- és bronzérem volt.
Mindegyik résztvevő csapat emléklapot kapott, 
valamint az Anyám Fekete Rózsa Alapítvány ala-
pítója, Szigeti Balázs felajánlásával valamennyi 
résztvevő díszes porcelánbögrét vehetett át tárgy-
jutalomként.

A vetélkedő után nagyon finom gulyáslevest szol-
gáltak fel a házigazdák, koccinthattunk a kitűnő 
borral, akadt megfelelő minőségű hűtött üdítőital, 
ásványvíz, és többféle sütemény is.
A vendéglátás teljes költségét Vácegres Község 
Önkormányzata vállalta magára.

Ebéd után a Hálózat a Kultúráért Művészetekért 
Egyesület (HAKME) cigányzenekara, énekesei, 
táncosai szórakoztattak bennünket. Műsorukban 
magyar nóták, operettek, népdalok, zenekari szá-
mok szerepeltek, a táncosok pedig a nagy meleg 
ellenére fergeteges produkciókkal léptek fel.
A műsor után pedig, ahogy az már lenni szokott, 
nem maradhatott el ezúttal sem a közös ének és 
a tánc.

Bátran mondhatom, hogy valamennyien, akik 
ott voltunk, kitűnően éreztük magunkat. Ezért a 
szép napért ismételten köszönetet mondok vala-
mennyi résztvevőnek, a szervezőknek, a hely, a 
körülmények, az anyagiak biztosításáért pedig a 
vácegresieknek.
Bízom benne, hogy még sok alkalommal lesz ré-

szünk hasonló, vidám összejöveteleken találkozni 
a Kistérség időseivel!

Nagy Miklós, a Kistérségi Idősügyi
 Tanács elnöke

Magyarnóták és táncok a színpadon

Munkatársat 
keresünk!

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai 
egységünkbe elsősorban nyugdíjas egészség-
ügyi vagy OKJ vizsgával rendelkező szociális 
gondozót, szociális ápolót, keresünk ügyeleti 
munkára. 
Csak a Veresegyházi Kistérségében élő és sa-
ját autóval rendelkező munkatársat keresünk 
havonta 1 hét ügyeleti rendszerben történő 
munkavégzésre.

Bővebb információért forduljanak: Matuz 
Csabáné szakmai vezetőhöz a 06-70-931-
0967-es telefonszámon vagy személyesen, 
Erdőkertes Fő út 51. szám alatt található iro-
dánkba.

2015. szeptember 1-jétől 
MeGVáLtOZnak a 

teLeFOnsZáMaInk!

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veresegyház 
Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Köz-
pont Erdőkertesi irodájának telefonszámai 
megváltoznak!

Családsegítős munkatársak Magyar Barbara 
és Pataki Krisztina: 06-70-338-54-38

Gyermekjólétis munkatársak: 
 Nagy-Varga Renáta, Czulák Krisztina :  
 06-70-931-0959

Iktatás: Richter Tünde: 06-70-339-0563 

Gyermekjóléti szakmai vezető:  
 Kéri Árpádné: 06-70-380-6131

Házi gondozók: 
Bresztovánszky Tamásné: 06-70-931-0958
Kész Ágnes: 06-70-931-0952

Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali 
melegedő szakmai vezető és intézményvezető 
helyettes: Matuz Csabáné: 06-70-931-0967

Intézményvezető: 
Nagyné Gódor Csilla: 06-70-931-0966
Vezetékes telefonszám és  
Fax: 06-28-476-269

Telefonszámainkat a honlapon: 
www.eselykisterseg.hu is megtalálhatjuk.

    Nagyné Gódor Csilla
                                   intézményvezető
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Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellá-
tási Központ szervezésében a Szeder Egyesület és 
a Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány támo-
gatásával idén nyáron 5 héten keresztül összesen 
174 gyermeket táboroztattunk, 6-17 éves korig, 
akik túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerme-
kek a Kistérség 10 településén.

Olyan programokat terveztünk és valósítottunk 
meg, melyek értéket, élményt nyújtottak a gyer-
mekek számára.

Célunk volt, hogy a gyermekek minden perce le 
legyen kötve és ne legyen idejük unatkozni, ezért 
ebben az időszakban próbáltuk összesűríteni a le-
hető legtöbb sportprogramot, játékos vetélkedőt, 
kirándulást, és kézműves foglakozást.

A tábor heteket különböző tematikák köré cso-
portosítottuk, hogy a jelentkező gyermekek ki-
választhassák a számukra legmegfelelőbbet. A 
különböző tematikájú táborok érintették a pálya-

orientációt, a mese világát, a tudatos öko életmó-
dot, természetvédelmet.

Minden héten egy nagyobb kirándulást szervez-
tünk, mely keretében a Vácrátóti Botanikus kert-
be, a Fővárosi Állatkertbe, Nőtincsre a Kaland-
parkba, a Repülőtérre, a Gödöllői kalandparkba 
jutottak el a gyerekek.
A szervezett programokon túl a táborozóknak le-
hetőségük volt a kötetlen időtöltésre is melynek 
keretén belül az Erdőkertesi Ifjúsági Táborban a 
legnagyobb sikert a medencében lévő fürdés adta.
A tábor minden hete nagyon jó lehetőség volt 
arra, hogy azok a hátrányos helyzetű gyermekek, 
akik a nyári szünet alatt nem tudnak eljutni, nya-
ralni, élményekkel teli, tartalmas időtöltésben ré-
szesülhettek.

Köszönjük, hogy idén is támogatták táborain-
kat: Veresegyház Város Önkormányzata, Szeder 
Egyesület, Veresegyházi Gyermekjóléti Alapít-
vány, Varga Pékség,  Fruit &Soil Kft.

Nyári táborozás a Kistérségben

Barátkozás az állatokkal

Kis pihenő az állatkerti bejáratnál

Közös fotózás a kunyhóban

A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan 
versenyképes pénzügyi termékekkel lépett pi-
acra, amelyek megteremtették annak feltétele-
it, hogy szolgáltatási portfóliójában – igazodva 
a nemzetközi trendekhez – egyre nagyobb sze-
repet kapjanak a pénzügyi, pénzforgalmi szol-
gáltatások. Posta Számlacsomaggal már több 
mint 40.000 ügyfél rendelkezik, a Magyar 
Posta Befektetési Zrt. pedig 30.000 befektetési 
számlát kezel. 

A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepülé-
seken is jelen van, számos helyen az egyetlen 
pénzügyi szolgáltató. A posta biztosítja a mo-
dern pénzügyi termékekhez való hozzáférést a 
nagyvárosokon túl a kisebb vidéki települése-
ken élők számára is. 

Már 345 postán – köztük Veresegyház postán 
is elérhető a posta legújabb pénzügyi terméke, 
a Posta Személyi Kölcsön.

A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet 
nélkül, szabadon, bármire felhasználható (pl.: 
tartós fogyasztási cikk, gépkocsi vásárlás, la-
kásfelújítás, stb).  A futamidő során nem kell 
árfolyam különbözettel számolni, hiszen kizá-
rólag forint alapon igényelhető. A kamat a tel-
jes futamidő alatt fix, előre kiszámítható, ter-
vezhető változatlan mértékű törlesztőrészletet 
biztosít.  

A Magyar Posta széles ügyfélkört szeretne el-
érni, így a termék fejlesztésekor és a kondíciók 
meghatározásakor is ez vezérelte. A cél egy 
versenyképes kondíciókkal és egyszerű folya-
matokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön tö-
meges kihelyezése. 

A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek 
egy átlagos család és a Magyar Posta ügyfél-
köre igényeinek: 2-4 év közötti futamidőt és 
200-500 ezer forint között igénybe vehető 
kölcsönösszeget biztosít, kedvező kamatozás 
mellett. 

A Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb jö-
vedelemmel rendelkező ügyfeleknek is elér-
hető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet 
kell hozzá igazolni. 

ÚJ SZOLGÁLTATÁS A  

VERESEGYHÁZI POSTÁN!

a Magyar Posta az elmúlt két évben tel-
jesen megújította pénzügyi portfólióját. 
Ennek köszönhetően Veresegyház lako-
sai is igénybe vehetik a posta modern 
pénzügyi szolgáltatásait. Már igényelhe-
tő a Posta Személyi Kölcsön is, amely in-
gatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire 
felhasználható, egyszerűen igényelhető, 
és az alacsonyabb jövedelemmel ren-
delkező ügyfelek számára is elérhető, 
hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet 
kell hozzá igazolni. 

ÁLLÁS

Építőipari cég keres állandó 
munkára gyakorlattal rendelkező 

segédmunkást, Veresegyházról vagy 
környékéről.

Tel.: 06 30 964 3077 



ÜNNEP UTÁN ITT A TANÉVKEZDÉS

Ebben az évben két cukrászati remekmű érdemelte ki az Ország tortája cí-
met, a sárgabarackos-pálinkás karamellás torta, illetve a cukormentes Ba-
rackos buboréktorta.  A torták augusztus 20-i bemutatóját követően mind-
kettőt megkóstolhatjuk a CBA Szada Center cukrászdájában, szeletenként 
600 forintos áron. Az áruházlánc az országban az elsők között kezdi meg a 
legdivatosabb és legkülönlegesebb torták árusítását, így a leghamarább itt 
juthatunk az eredeti receptek alapján elkészített tortákhoz.
Az ünnep alkalmából nemcsak a nemzeti torták kerültek fel a képzeletbeli 
CBA étlapra: új kenyérféleség is sül augusztus 20. óta a két térségi Center, 
a szadai és a veresegyházi pékség kemencéiben. A legfrissebb, az ünnepi al-
kalomra megjelentetett kenyérféleség a Szent István napi kenyér elnevezést 
kapta, és tönkölybúzalisztből, valódi kovásszal készül. Fél kilogrammos ci-
póban kapható, 219 Ft/db áron, és nemcsak az ünnepi időszakban, hiszen ha 
a vevők megkedvelik és keresik, hosszú távon helyet kap majd a CBA saját 
sütésű kenyereinek kínálatában.

A nyár utolsó ünnepével a térségi CBA élelmiszer-áruházak is kissé átalakít-
ják termékkínálatukat, az évszakváltásnak megfelelően. A Szada Centerből 
így időlegesen eltűnnek a kerti kisbútorok, eszközök, és helyüket átveszik 
a tanszerek, amelyek minden térségi boltban kaphatóak, természetesen az 
üzlet profi ljának megfelelően kisebb vagy szélesebb választékban. A leg-
jobban idén is a két Centerben lehet felkészülni az iskolakezdésre, itt akár 
iskolatáskát is vásárolhatunk az írószereken és a füzeteken, kiegészítő tan-
szereken kívül.     
Az őszi szezon másik legfontosabb családi tevékenysége a befőzés, ami egy-
re nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen így egyszerűen és olcsón bizto-
síthatjuk a téli vitaminszükségletet, és megőrizhetjük a nyár ízeit is a hideg 
napokra. Augusztusban-szeptemberben a lecsó elrakása időszerű, ehhez a 
fi nom hazai hozzávalókat, a paprikát és a paradicsomot a legjobb áron ta-
lálhatjuk meg a térségi CBA üzletekben.  Az időszak fontos gyümölcsei, a 
szilva, alma és körte is mind megtalálhatók, és ahogyan már megszokhattuk, 
egyenesen a hazai termelők kertjéből érkeztek, úgy, mint a fi nom, a megszo-
kottnál kicsit korábban megérett saszla szőlő.
A lecsóhoz, lekvárhoz és befőtthöz megfelelő hozzávalók beszerzése után pe-
dig – higgyék el - semmi más nem kell a befőzéshez, csak egy kis elszántság!  
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A Láncszem – Vállalkozói Kurzus révén naprakész és használható tudást szerezhet, olyan szemé-
lyek irányításával, akik maguk is vállalkozók, és jól ismerik az önállóság előnyeit és buktatóit.

A Láncszem Vállalkozói Kurzus témái:

A Láncszem – Vállalkozói Kurzus 2015. szeptember 18. és 2015. december 11. között  
Gödöllő szívében, a Rézgombos Inkubátorházban (Gödöllő, Szabadság tér 1. ) tanítja meg mind-
erre a jelentkezőket, neves előadók, gyakorlatközpontú, sokrétű oktatási program keretében. 
Képzési napok: heti egy alkalommal, pénteken, 12 héten keresztül.

Konzultációs lehetőség és mentorálás a kurzus elvégzését követően, a tényleges sikerig!

LÁNCSZEM Csoport – Kapcsolódjon hozzánk!

SZERETNE MEGISMERNI OLYAN TECHNIKÁKAT,

AMELYEKKEL FOLYAMATOSAN FEJLÔDHET?

VÁLLALKOZÓ VAGY VÁLLALKOZNI  KÉSZÜL?

FONTOSNAK TARTJA, HOGY ÖNNÉL LEGYEN 

AZ IRÁNYÍTÁS?

További információ és jelentkezés:

Honlap:  www.arundo.hu/Oktatás,képzés/Láncszem,
Facebook: www.facebook.com/lancszemkurzus
Telefonon: +36 20 410 1054, 
Kapcsolatfelvétel: www.arundo.hu/Kapcsolat/Irjon nekünk

• Etika, erkölcs az üzletben
• Alternatív módszerek 
 vállalkozásfejlesztéshez
• Piackutatás és marketing
• Online marketing
• Brand építés
• Finanszírozás
• Pénzügyi ismeretek, könyvelés, adózás
• Jogi ismeretek
• Üzleti-pénzügyi tervezés

• Vezetői időgazdálkodás
• Család és munkahely összeegyeztetése
• Stílus és megjelenés
• Kapcsolatépítés
• Jó példák, sikertörténetek
• Elsősegélynyújtás
• Munka- és balesetvédelem
• Business English
• Esélyegyenlőség

Még modernebb közvilágítás Veresegyházon

Augusztus 14-én a Városháza dísztermében aláírták a veresegyházi 
közvilágítási korszerűsítéséről szóló kivitelezési szerződést az önkor-
mányzat és a kivitelező cég képviselői. 
A munkát, amely a jelenlegi izzók LED világítótestekre való cseréjét je-
lenti, a Juko Építőipari és Szolgáltató Kft végzi, és a szerződés aláírását 
követően azonnal meg is kezdte. A szerződés értelmében 218 utcában 
1766 lámpatestet cserélnek korszerű, energiatakarékos, LED fényfor-
rásra, ami közel 60 %-os energiamegtakarítást eredményez majd.  A 12-
15 és 25 W-os, magyar gyártmányú lámpákra 5 év garanciát vállalnak.
Mint ismeretes, Veresegyház Város Önkormányzata a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében benyújtott pályázaton nyert 85%-
os EU-támogatást a város közvilágításának korszerűsítésére, melynek 
összköltsége mintegy 148 millió forint.

A hónap híre

CBA Szent István napi kenyér, a legújabb saját termék

Ismerkedés az új LED világítótestekkel

A kivtelező cég képviselői



A veresegyházi Malom-tavat a Szõdrákosi – pa-
tak felduzzasztásával alakították ki, 1430-ban em-
lítik először egy oklevélben. Az idők során több 
tulajdonos kezén is átment, volt idő, amikor bérbe 
is adták, jelenleg a Veresegyházi Önkormányzat 
tulajdona és a GAMESZ működteti.

Aki nem ismeri, nem tudja, hol keresse, - fel is 
panaszolta valaki a Facebookon! - reklámra nem 
költenek, mégis tele a part, ha jó az idő. 
Sikeres szezon vége felé járnak – most, augusztus 
végén -, már harmincezer feletti az idelátogatók 
száma. Tavaly egész évben csupán fele ennyien 
mártóztak meg a strand vizében. Az elmúlt esz-
tendőben nem kedvezett az időjárás a fürdőzők-
nek, általában a hét végére elromlott az idő, és ez 
megmutatkozott a látogatók számában. 
Az elmúlt négy – kánikulai – hétvégén viszont 
rekord számú vendég érkezett a homokos partra, 
számuk meghaladta a kétezret naponta. 
A vízminőséggel sincs semmi gond, kéthetente 
vett vízmintát az ÁNTSZ, minden alkalommal 
kiváló minősítést kapott a tó vize – tudjuk meg 
Prokopecz Jánostól, aki a strand és a termálfürdő 
üzemeltetéséért felelős.
Nyugodtan látogathatja a Malom-tavat mindenki, 
aki kedveli a természetes vizeket és a szabadté-
ri fürdőzést. A látogatók biztonságban érezhetik 
magukat, hiszen a meder fokozatosan mélyül, 
nem okozva meglepetést az úszni vágyóknak. 
Vizi mentők, úszómesterek vigyáznak a pihenni, 
kikapcsolódni vágyókra. 
Június 1. és augusztus 31. között kizárólag a für-
dővendégeké a tó homokos part felőli területe, 
ebben az időszakban itt nem horgászhat senki. 
Az úszókötél másik oldalán foglalhatnak helyet a 
pecások. 

A tó partja évről évre otthont ad az augusztus 20-i 
záróünnepségnek és tűzijátéknak. Idősebb város-
lakók még emlékeznek arra, hogy hangulatos csó-
nakos felvonulás is szerepelt régen a programban. 
A belépők ára is kedvező – 450 forint -, marad 
pénz enni-innivalóra. Bár lángost és hamburgert 
az idén sem árultak a strand nyárfái alatt, étlen-
szomjan nem maradt senki. A homokos partsza-
kasz egyik végén a Nyárfás kocsma működik, a 
vékonyabb pénztárcájú vendégek örömére.
Az itt kínált sült heckért messze földről is idejön 
a vendég. Veresegyházon csak itt csapolnak egész 
évben házi barna sört. 
 A másik végén, a híd felől, a Tavirózsa étterem 
várja a tehetősebb betérőket. Az ételen, italon túl 
szállást is kínálnak. Az időszakosan működő ven-
déglátósok nehezen boldogulnak, rövid a szezon 
és itt senki nem fizeti meg a „balatoni árakat”. 
Már nem is nagyon próbálkoznak. 

Néhány tyúklépés csupán az egész évben nyitva 
tartó termálfürdő. Vize mozgásszervi megbetege-
dések gyógyítására kiváló. Mondják olyan, mint a 
Széchenyi-fürdő vize. A helyiek tiltakoznak ez el-
len, állítják, hogy nem olyan, hanem sokkal jobb! 
A szájhagyománynál megalapozottabb minősítése 
is létezik a földből fakadó gyógyszernek: a város 
és a Misszió Egészségügyi Központ együttmű-
ködésében negyven térdfájós és negyven derék-
fájós páciens mártózott meg tizenöt alkalommal 

az 1500 méter mélyről feltörő, 65 fokos vízben. 
A sikeres kúra végén olyan betegek is lehajoltak, 
akik korábban le sem tudtak nézni – állítják a kí-
sérlet résztvevői. 
2008-ban gyógyvíz minősítést kapott a veres-
egyházi termálfürdő vize. Ha a kúra hosszabbra 
nyúlna, szállást is kaphatnak a gyógyulni vágyók 
a fürdő területén.  Gondot csak az okoz, hogy 
egyetlen medence áll csak a betegek rendelkezé-
sére, ha meghibásodik, oda a terápia. 

A Malom-tó vízterületét híd osztja ketté. Az egyik 
területen a strand működik, a másikon a Veres-
egyházi Horgászegyesület gazdálkodik
sikeresen, több mint 15 éve. A horgászatot ked-
velők többféle módszerrel vallathatják a vizet. 
Közkedvelt eljárás a parti horgászok körében a 
fenekezés. Ezt a stégeken, és a strand homok-
ján is gyakorolhatják. Ezen kívül sokan szeretik 
a csónakos horgászatot. Szerethetik is, mert az 
egyesületben lehetőség van csónakos horgászatra 
és a csónakok tárolására. A csónakból általában 
minden horgász az úszós módszerek valamelyi-
két részesíti előnybe. Az úszó láp szigetek között, 
nagyon nagy élmény finom szerelékkel nagyobb 
halakra horgászni. A halak között megtalálhatók 
a keszegfélék, törpeharcsa, ponty, csuka, süllő, 
szürkeharcsa. Sok rekordlistás példány akadt itt 
már horogra.

(H.I)
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A hónap témája

AZ IDEI NYÁR SLÁGERE LETT ÚJRA A MALOM-TÓ

A nyár utolsó napjaiban már kijelenthetjük: régen örvendett akkora népszerűségnek a veresi tóstrand, mint az idén. Ezért 
is gondoltuk, hogy a szezon vége felé körülnézünk a tóparton, és bemutatjuk azoknak is, akik még nem gondoltak rá, vagy 
nem volt módjuk, hogy kipróbálják.

Kánikulai zsúfoltság a tóstrandon

Pihenőben a horgászcsónakok
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   Juhász Andor :

 
   LaPOk  tÉGLa-LaPOk

 

  Lapok. Levelezőlapok
  Postai levelezőlapok
  Úr írta Úrnőnek
  Levelezőlapok

 
  Munkaszolgálatos Úr
  Írta alagsorban lakó
  Úrnőnek
  Lapok

 
  Hírt vivő lapok:
  Itt sötétek, sivárok
  A fényes napok
  Az érzelmek vakok

  Sírok, szorongok, szenvedek
  De még vagyok
  Miért itt, kiért itt, meddig itt
  Hol a hit

 
  Lapok
  Szobrászművészt ihlető
  Vastag mészkő - lapok
  Nehéz múlt napok

 
  Mit kapok, mit adok, mit hagyok
  Szőrös deszkapriccsen
  Íródnak a lapok
  Postabélyegzővel vádoló

 
  VÉRES LAPOK

 
                  ( Elhangzott 2015.06.28.
                    Erdőkertes Faluház beli
                    Emlékműavató Megemlékezésen
                    a szerző felolvasásában ) 

 

Erdőkertes, valamikori hirtelen jött ötlet alap-
ján, korábban az Erdőváros nevet viselte. Ehhez 
a szép hangulatú, még ma is túlzott büszkeséget 
sejtető névhez történelmet író borzalmak is kötőd-
nek. 1944-ben a községben kényszermunkatábort 
létesítettek, az akkori téglagyárban. A fővárosból 
közel ezer férfit, nagyobb arányban zsidó szárma-
zású embereket hajtottak ki, gyűjtöttek össze, és 
dolgoztattak, a kegyetlenség, és a reménytelenség 
mikor- milyen arányú félelmében. Egyszerű, és 
kimagasló, szerény, és tehetős, ismeretlen és is-
merős személyek és személyiséget szenvedtek az 
embertelenség súlya alatt.
A múlt-kor egyik kiemelkedő alakja, Szép Ernő 
író, költő, tudósító is itt kényszerült gyűjtögetni 
az élet érthetetlen epizódjait. Ebbéli fáradozása 
kincsként is felfogható, történelmi múltunk mo-
zaikjának hiteles darabjaként.
Az Emberszag, a nem éppen vágyakozást sejtető 
kisregény cím, olvasatlanul is sokat rejteget, el-
olvasva pedig megborzongtató . . . De egy tábori 
levelezőlap is történelmet író, szobrászművészt 
ihlető lehet. Így adódott, hogy sok-sok éves elő-
készítés, olykor bizonytalanság, értetlenség, fe-
dezetlenség miatt, csak hetven évvel a borzalmak 
után lendülhetett meg Böjte Horváth István szob-
rászművész alkotó kalapácsa, amelynek ihletői a 
fellelt tábori levelezőlapok rejtett üzenetei voltak.

Június utolsó vasárnapján gyülekezett az ünnep-
lő-emlékező közösség a lepel takarta alkotás köré. 
A borzalmak két közvetlen túlélője, leszármazot-
tak, együttérzők, szimpatizánsok, kegyeletlero-
vók,  és az élő történelem hívei hallgatták meg a 
település polgármesterének, dr. Pásztor Lászlónak 
szavait, idézeteit, köszöneteit a megvalósult ese-
mény létrejöttéért. Az emlékezés, az érzelmek, a 
döbbenetek hangulatában szólt a megkerülhetet-
len valóságról is, az anyagi javak megteremté-
séről, amiben, valamikori atyáskodónk, mostani 
testvér-településünk támogatását is méltatta.  Az 
ünneplők között felfedezhető volt Veresegyház 
polgármestere, Pásztor Béla.   

A mikrofon elé lépők sorában jeles személyisé-
gek, egyházi méltóságok, és képviselők, az al-
kotó, az alkotás előkészítésében serényen mun-
kálkodók voltak. Az erdőkertesi Fő út és Tó utca 
torkolatában lévő emlékmű leleplezése után a 
jelenlévők a Faluház nagytermébe vonultak, ahol 
Amerikából érkezett levél-gondolatok hangzottak 

el, majd a súlyos mészkő-levelezőlapok ihlette 
verssorok váltottak ki emlékező gondolatokat. 
Méltóságteljes zongorahangok kíséretében, mű-
vészi tolmácsolásban szólaltak meg Szép Ernő 
szomorú, filozofikus, megválaszolatlan kérdései, 
emlékei. Majd huszonkét percnyi látvány követ-
kezett: a Tábori levelezőlapok Erdővárosból című 
film eddig elkészült részének bemutatásával.      

 
Írás és képek: Juhász Andor

A megemlékezés a Faluházban folytatódott Az áldozatok családtagjai a vendégek körében

Az alkotó, Böjte-Horváth István

Munkaszolgálatosok emlékműve Erdőkertesen

LEVELEZŐLAPOK 
ERDŐVÁROSRÓL
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A király politikai hagyatékát gyakorlatilag halála 
pillanatától próbálják meg fel- és kihasználni sa-
ját javukra a legkülönfélébb ideológiát valló po-
litikai irányzatok. Valójában azonban nem tudnak 
mit kezdeni az Intelmek univerzális igazságával, 
annak csak egy-egy – pillanatnyi céljaiknak éppen 
megfelelő – elemét ragadják ki; ami nem egyezik 
ezzel, azt figyelmen kívül hagyják, majd rendkí-
vül csodálkoznak, hogy érdek-központú kontár-
kodásuk elbukik. Pedig ebben hitvallásban benne 
van minden, ami egy sikeres, büszke, toleráns, 
szabad társadalom, egy erős, független, európai 
állam működésének záloga. Csak „szentistvánul” 
olvasni és cselekedni kellene megtanulni hozzá; 
megérteni: a világ nem konzervatív vagy liberá-
lis, hanem konzervatív és liberális. – mondta el 
ünnepi köszöntőjében dr. Sajó Gyula polgármes-
ter úr. 

A beszédet követően a történelmi egyházak he-
lyi képviselői, Pintér János lelkész és Magyar 
Bertalan diakónus megáldották az új kenyeret és 
áldást kértek a község népére is, majd egy korty 
bor táraságában minden ünneplő megízlelhette az 
új kenyeret. 

Váckisújfalun több, mint tízéves hagyomány a 
Virágos Magyarországért! mozgalom keretében 
meghirdetni a „Virágos porta” békés település 
szépítő versenyt, melyen az első díjat most a Ba-
lázs Jánosné által gondozott ingatlan érdemelt ki. 
Az egész község szebb, virágosabb megjelenésé-
hez hozzájáruló munkájáért oklevél, réztábla és 
vásárlási utalvány lett a jutalma. 

Aki életében akár kétfős csoportot is vezetett, 
az tudja, milyen nehéz egy közös cél érdekében 
összefogni az embereket. Még nehezebb olyano-
kat találni, akik idejüket, energiájukat vagy akár 
pénzüket is a közösség javára áldozzák. Szájával 
erős, mindentudó kritikus az van, több az elégnél, 
de az ilyenek valahogy mindig hiányoznak akkor, 

amikor meg kell fogni a munka végét. Ezért kell 
különösen megbecsülni az önkénteseket, elismer-
ni teljesítményüket. Az idei évben Ladosné Mikus 
Katalin és Pittlik Ildikó részesült polgármesteri 
elismerésben a községi rendezvények megvaló-
sítása érdekében, a közösség érdekében kifejtett 

több éves, önzetlen munkájáért. Az önkéntesek az 
önkormányzattól a finom desszert mellé oklevelet 
és vásárlási utalványt, az ünneplőktől pedig nagy 
tapsot kaptak. 

A „hivatalos” rész végeztével az önkormányzat 
roppanós kolbász, friss kenyér, üdítő uzsonnára 
várta a megjelenteket, akik jó étel-ital mellett vi-
dáman beszélgettek, örültek az együttlétnek.

FIGYeLeM!

A 18/2015. (V. 21.) BM rendelet 2. §, 1. mellék-
lete módosította a Rendőrség szervei illetékességi 
területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 
28.) IRM rendeletet.

A jogszabályváltozás következtében Váckisújfa-
lu község 2015. július hónap 01. napi hatállyal a 
váci rendőrkapitányság illetékességi területéhez 
tartozik.

A rendőri szervek és vezetők elérhetőségei az 
alábbiak szerint változtak.

VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

 
Cím 2600 - Vác, Zrínyi utca 7.
Postacím 2600 - Vác, Pf.: 266.
Telefonszám +36-27/505-600
Telefaxszám +36-27/505-600/3503
E-mail vacrk.ugyelet@pest.police.hu
Honlap http://www.police.hu/pest/vac

Vezető neve Latorovszky Gábor r. alezredes,  
 rendőrségi tanácsos
Telefonszám +36 -27/505-611
Telefaxszám +36-27/505-600/3503
E- mail latorovszkyg@pest.police.hu
 

VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
ŐRBOTTYÁNI RENDŐRŐRSE

 
Cím: Őrbottyán,  
 Rákóczi Ferenc utca 84.
Telefon: +36-28-360-166
Szolgálat  
parancsnok: 06-20-962-0071  
 (a nap 24 órájában)
Vezető neve: dr. Horváth Imre r. alezredes,   
 őrsparancsnok
Körzeti  
megbízott: Belánszki László
Telefonszám: +36-30-292-2601

tankÖnYVtáMOGatás

Ahogyan a médiából értesültünk róla, idén újra 
változik a tankönyvek kiszállításának, átvételé-
nek időpontja és módosul a támogatottak köre is. 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy miként az el-
múlt 12 évben, önkormányzatunk az idén is segíti 
őket az évkezdet terheinek viselésében, átvállalja 
a tankönyvek költségeit, olyan jogosulti körben és 
mértékben, ahogyan azt a jogszabályok lehetővé 
teszik. Mivel önkormányzatunk hivatalos tájé-
koztatást még nem kapott a változásokról, kérem 
a tisztelt szülők türelmét, azon vagyunk, hogy a 
lehető leggyorsabban megtörténjenek a kifizeté-
sek. - tájékoztatta lapunkat dr. Sajó Gyula polgár-
mester.

ELŐZETESEK

Váckisújfalu Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt  

rendezvényeire!

ŐSZ ÚJFALUN 2015.

08. 29.  
(szombat)
Corvin udvar

-  IX. LEKVÁRFŐZŐ ÉS 
   MÉZES TALÁLKOZÓ  
   Váckisújfalu 2015.
-  IV. Festőnap  
   Váckisújfalun
   A MAT alkotói kamara  
   tárlatának megnyitója

09. 18. 
(péntek)
Közösségi 
Klub

A sződligeti képzőművészek 
és előadóművészek baráti köre 
alkotóinak kiállítás megnyitója

09. 26.  
(szombat) 
Közösségi Klub

Idősek Napja

10. 17
(szombat)
Corvin udvar

A Múzsák Ölelésében 
2015.  zenészek, költők, festők 
találkozója

10. 23.
(péntek)
Szent  
Erzsébet park

Az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc  59. évfordulója

Az államalapítás ünnepe Váckisújfalun
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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

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

Akár hétvégén is!

 
Láb és Talpmasszőr: BÉKÉSI KRISZTINA

Bejelentkezés 06 70 225 2565

Az első  konzul táció ingyenes !  

Megújul a Gödöllői 
Filmszínház

Olvasóink ebben a hónapban hiába keresik új-
ságunkban az évek óta megszokott következő 
havi moziműsort: szeptember 3. és 30. között 
ugyanis felújítás miatt zárva lesz a Gödöllői 
Filmszínház.

A mozi az elmúlt időszakban rengeteg változá-
son ment át, melynek köszönhetően alkalmassá 
vált a legmodernebb technikával készült fi lmek 
lejátszására, illetve 3D fi lmek vetítésére is. A 
fejlődésben a fi lmszínház nem áll meg, hiszen 
az őszi idény elején újabb fejlesztésre kerül sor. 
Mint a mozi vezetője, Reményi Richárd beszá-
molt róla, ezúttal a hangrendszer újul meg. Az 
országban egyedülálló, Dolby 7.1 hangrendszer 
beépítésére kerül sor, ami az ismert 5+1-es ver-
zió továbbfejlesztett változata, kiegészítve még 
egy pár sztereó hangfallal. Így a 7.1-es rendszer 
első sztereó, középső sztereó, hátsó sztereó, első 
center és mélysugárzó (subwoofer) hangszórók-
ból épül fel. Persze a 7.1-es hang alapfeltétele 
hogy a forgalmazók a fi lmgangot is 7.1-ben  
küldjék…

A jelenlegi fejlesztéssel a mozi a Dolby Atmos 

rendszer fogadására is felkészül, hogy folya-
matosan haladva a korral,  mindig az elérhető 
legmagasabb színvonalat tudja nyújtani a kö-
zönségnek.

Nyitás október 1-jén, a megszokott módon: a 
legújabb fi lmekkel, még jobb minőségben!

A hónap híre

PáLYáZat

A váckisújfalui Kisvakond Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
 - 4 órás munkaidő
a munkavégzés helye:
 - Pest megye, 2185 Váckisújfalu, Kossuth u. 23.
a munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 - óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3-7 éves korosztály nevelése 
Illetmény és juttatások:
 Illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 7. számú mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. 
Pályázati feltételek:
  főiskola, óvodapedagógusi diploma, 
  büntetlen előélet, 
  egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - Diploma másolat, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör a döntést követően azonnal betölthető. 
a pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabados Adrienn jegyző 
nyújt, a 06/70/371-8566-os telefonszámon, vagy a jegyzo@vackisújfalu.hu e-mail 
címen.

A pályázatok benyújtásának módja: - e-mail útján: jegyzo@vackisujfalu.hu 
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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

•
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

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 

Jelentkezés: 
Szemán Judit: +36 30 581 9072, 

judit.szeman@kellyservices.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
VERESEGYHÁZON!

•  HEGESZTŐ-LAKATOS (MINŐSÍTÉSSEL)
• ELEKTROMOS / MECHANIKAI   
 ÖSSZESZERELŐ
• AWI HEGESZTŐ
• KARBANTARTÓ RAKTÁROS
• CNC OPERÁTOR
• SORJÁZÓ LAKATOS
• FÉNYEZŐ
• KÉSZÁRU RAKTÁROS

Amit kínálunk:
• Versenyképes, kiszámítható 
 jövedelem
•  Műszakpótlék, cafeteria, jutalom
• Előrejutási lehetőség,  oktatások
• Világszínvonalú munkakörnyezet
•  Támogatott céges buszjárat

                     áLLás
VILLANYSZERELŐKET keresünk 

0.4 kV- os hálózat rekonstrukciójához.

Végzendő munka: Szabad vezetékes hálózat cseréje 
szigetelt kötegelt hálózatra, alkalmanként feszültség 
alatti munkavégzés.
Elvárások: olyan hálózatépítő tapasztalattal rendelkező 
szakembereket várunk, akik az elmúlt 5 évben végezték 
ezt a munkát valamelyik áramszolgáltatónál. 
Bérezés 1300 Ft /órától. 
Munkavégzés helye : Pest megye, Gyöngyös és 
környéke. 

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 
06 30 516 4791 

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉSI REND 
2015 SZEPTEMBER

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_2015_szeptember.indd   1 2015. 08. 22.   11:23

MUNKATÁRSAKAT  KERESÜNK!

Jelentkezés személyesen a telepen: 
Erdőkertes, Fő út 17-19.

 További információ: +36 70 940 9794

B, C, vagy E kategóriás jogosít-
vánnyal, GKI-kártyával, járműre szerelt 

daru vizsgával  
GÉPKOCSIVEZETŐKET 

(munkavégzés rakodással), 
többféle járműre



 Nehéz fizikai munkára fiatal, 
erőteljes, a vevőkkel jól kommunikáló 

ÁRUKIADÓT 
a telephelyre 

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

           ELADÓ és KIADÓ ingatlanok Tulajdonosai részére:
                ingatlanközvetítés, teljes körű ügyintézéssel
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2112 V����������, ������ �. 15.  
T��.: 2�‐5�9‐120, 

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

veresegyhaz@ingatlandoktor.com 

VEVŐK és BÉRLŐK részére díjmentes 
közvetítés!

BIZALOM – MEGBÍZHATÓSÁG – HATÉKONYSÁG 

Vargabetű Könyvesbolt
Üzletünkben a gazdag hazai könyvkínálat 

mellett  kott a, újság, papír-írószer és anti kvár 
könyvek széles választékával várjuk 

vásárlóinkat.

Veresegyházi szerzők műveit is keresse nálunk!  
pl:  Horváth Lajos, Horváth Ferenc, Vank 
Erzsébet, Baranyó Csaba, Arthur C. Moor, 

Ozsvár Zsanett, Tatár Sándor stb.

Tankönyv rendeléseket is felveszünk!

Elérhet minket telefonon, emailben, a 
Facebookon, a weboldalunkon és természetesen 

személyesen várjuk üzletünkben!

Veresegyház 2112. Fő út 45-47. Innovációs 
Központ      

06 28 389 042 
vargabetu2@invitel.hu

Facebook/Vargabetű Könyvesbolt
vargabetukonyvesbolt.hu

ÁLLÁS

Gödöllői telephelyű,  üzletberen-
dezések gyártásával foglalkozó cég 

asztalost keres.
Érdeklődni: +36 20 317 4323



Kultúra

Hallássérültek figyelmébe!

Minden szerdán 8-12 óráig, a 
veresegyházi városháza üzletsorán

HALLÓKÉSZÜLÉK  SZERVIZ 

Opera Halláscentrum
Tel.: (28)-631-812, (20)-662-4821
2112 Veresegyház, Fő ut 35.

-Ingyenes állapot felmérés
-Szakszerű karbantartás
-Tanácsadás

Hozza be régi készülékét is!

 

 Az alábbi napokon várjuk szervizre régi 
és új ügyfeleinket a veresegyházi városháza 
üzletsorán: 2015.09.02.,  2015.10.07., 

2015.11.04.,  2015.12.02.-án.

MINDEN HÓNAP ELSŐ  
SZERDÁJÁN 

HALLÓKÉSZÜLÉK SZERVIZ ! 

SZÜRETI FELVONULÁS
VÁCHARTYÁN

 
                       Tisztelettel és szeretettel 

                       meghívjuk Önöket a 
           2015. SZEPTEMBER 5-ÉN 

          15 ÓRAKOR
KEZDŐDŐ SZÜRETI FELVONULÁSRA.

 
Útvonal:       - Művelődési Ház
                     - Iguana
                     - Sindy Menyasszonyi Ruhakölcsönző
                     - Rudnay Kastély
                     - Művelődési Ház
 Program:     - 15–17-ig Zenés, táncos, jelmezes 
   felvonulás
                     - 19 órától SZÜRETI BÁL      
                      zene: Prógli László és Madarász   
   János duó 

BÜFÉ A HELYSZÍNEN! 
a BeLÉPÉs DÍJtaLan!!!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

renault.hu

Renault KISHASZONJÁRMŰVEK
Felpörög velük az üzlet

All-In Finanszírozás. Az ajánlat a 2015.07.01. és 2015.09.30. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Renault Crédit zárt végű pénzügyi lízing ajánlata, 
változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 30%, maximális futamidő 60 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. 
A THM 11,9%, melynek értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A feltüntetett 49.000.-Ft havidíj 3.738.880.-Ft bruttó vételárra vetítve, 40% önerő és 60 hónap futamidő 
figyelembevételével készült. A feltüntetett havi részlet a Kangoo Express Business rövid, 1.5 dCi 75LE változatára érvényes. Az autó bruttó ára 3 738 880 Ft. A Garancia 
és a Karbantartás kiterjesztése 3 évre vagy 150 000 km-re érvényes, a kettő közül az előbb elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek”, 
a karbantartásét pedig a Renault Service Pack karbantartási szervizszerződés ÁSZF-je tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault 
Márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja.

Renault kishaszonjárművek 3 év garanciával 
és 3 év karbantartással már havi 49 000 Ft-tól.

DEALER NEVE KFT. 
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789 
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

REN LCV Print_2015 JUL_199,2x240,4.indd   1 30/07/2015   11:16

Békési-Fót K� .
Gödöllő, M3 lehajtó, tel.: 06 28 525 252
Fót, Móricz Zsigmond út 41. , tel.: 06 27 358 270
www.renaultbekesi.hu
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Szeptemberi programok az 
Erdőkertesi Faluházban

2015. szeptember 4. (péntek) 17.00
KÖZÖSSÉGI KERTI SÜTÉS A FALUHÁZ 
KERTJÉBEN -  Baráti társaságok jelentke-
zését várjuk, szeptember 2-ig! A belépés 
díjtalan!

2015. szeptember 11-én (péntek) 18.00
BioPont klub - Tegyél egészségedért! 
Lemondások nélkül, élvezettel!
Előadó: Dr. Farkas Anikó, programgazda: 
Varga-Farkas Edit Sára, A részvétel díjtalan!

2015.  szeptember 12. (szombat) 9.00-12.00 
BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés 
határideje: szept. 4-ig!), A részvétel díjtalan!

2015.  szeptember 12. (szombat) 13.00 – 16.00
„RÉZMOZSARAT VEGYENEK!”   
Bolha-piac - Stand díj: 500.-Ft és 700.-Ft (a 
bejelentkezés határideje: szept.. 4-ig!)
A részvétel díjtalan!

2015.  szeptember 13. (vasárnap)
GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAK-
ÉRTŐ VEZETÉSÉVEL, A részvétel díjtalan!

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK – 
SZEPTEMBER 19-20. benne:

2015. szeptember 19. (szombat) 16.3o
A Honismereti, Természetismereti és Ter-
mészetjáró Tábor záróprogramja, élménybe-
számolók, filmvetítés,  részvétel díjtalan!

2015. szeptember 19. (szombat) 18.00
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ  Petrás Anna és Stú-
diója  - A népi iparművészet ma - 
(fonott bútor, kerámia, szőttes, bőr, textí-
lia...) - Megnyitja: dr. Pásztor László pol-
gármester, a bemutatott anyagot ismerteti: 
Petrás Anna - Közreműködik a Kertesi Ka-
marakórus, Megtekinthető: október 27-ig.
A belépés díjtalan! 

2015. szeptember 20. (vasárnap) 
„CSALÁDI NAP A TERMÉSZETBEN”
Túra a Börzsönyben (a jelentkezés határide-
je: szeptember 16.)  A részvétel díjtalan!

2015. szeptember 24. 18.00
VILÁGJÁRÓK KLUBJA
“Stopposoké a világ” Jeli Gábor fényképes 
úti- és élménybeszámolója



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
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Legyen az úszás egy családi esemény!Amennyiben szeptember 30-ig vásárolja meg gyermekének 10 alkalmas 

úszóbérletét, 2 db KÍSÉRŐJEGGYEL* ajándékozzuk meg.
*A kísérőjegyek az úszásoktatásra érkező gyermekek szüleinek 90 perc 

fürdőhasználatot biztosítanak az úszásoktatás ideje alatt.
Felhasználható: 2015. október 17 -ig.

Aquaworld - Kovács Ági Úszóakadémia

Ha szeretnél megtanulni játékosan úszni vagy csak fejlesztenéd a tudásod, az Aquaworld Úszóakadémia a legjobb választás. 
Kovács Ági olimpiai bajnok élmény alapú oktatási módszerével mindenki könnyedén elsajátíthatja az úszás alapjait, a gyermekektől 
egészen idős korig. És ha az órának vége, irány a csúszda és az élménymedence!

Bővebb információ és jelentkezés:
+36 70 625 5162, uszoakademia@aquaworldresort.hu

www.aquaworldresort.hu A resort of VAMED Vitality World

Élményalapú úszásoktatás minden korosztálynak

Check in, chill out

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 !

ELADÓ-
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


