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

  infrastruktúra

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

Veres - Harmónia u. 34.6M Ft Veres - Ponty u. 29.9M Ft

Amit várunk:
• Kiváló kommunikációs- 
  és  meggyőzőkészség
• Megbízhatóság
• Csapatmunka

Iroda címe: 2112 Veresegyház, Fő út
(A MOL benzinkút épületében)
Mobil: +36 70 395 52 79
E-mail: lovistyek.bence@otpip.hu  •  www.otpip.hu

Munkalehetőség az OTP Csoportnál
Ingatlanközvetítőket keresünk

OTP Ingatlanpont Kft.

Veresegyházon, tavak környékén kíná-
lunk megvételre egy kiváló állapotú, 4 
szobás, tégla építésű, két szintes, ame-
rikai konyhás, dupla komfortos 135 m2-
es családi házat, 435 m2-es telken. Fű-
tésért gáz-cirkó felel. A parkolást ga-
rázs biztosítja, mely benne van az ár-
ban. Ha felkeltette az ingatlan érdek-
lődését, hívjon bizalommal akár hétvé-
gén is!

Veresegyházon Ligetekben 2013-
ban épült főúthoz közeli, de csen-
des nyugodt utcában ikerház fele el-
adó. Alsó szinten található egy ame-
rikai konyhás nappali és étkező, háló-
szoba, fürdőszoba, wc és tároló. Eme-
leten 2 hálószoba és fürdőszoba van. 
Padlófűtétes, gázkazános fűtés, 1 éve 
csinált fedett terasz, locsolórendszer-
rel ellátott kert, szerszámtároló.



Pálinkafozés  
már 100 litertol!már 100 litertol!
06 30/493 501706 30/493 5017
Veresegyház, Hársfa u. 4.Veresegyház, Hársfa u. 4.

       Veresi piactér

Új Lakóingatlan Építés, Lakásbővítés, CSOK!

2002 évben alakult, referenciákkal rendelkező 

építőipari vállalkozás, kedvező áron vállalja:

- Új házak építését, bővítését 

(teljes körű ügyintézéssel, 

kulcsrakész állapotig);

- Építőipari részmunkák elvégzését 

(kőműves, ács, festő, burkoló munkák);

- Vállalkozások részére 

Felelős Műszaki Vezetést;

- Építtetők részére Műszaki Ellenőrzést;

- E-építési naplóvezetést.

Amennyiben Ön építeni szeretne, 

ingyenesen tájékoztatjuk lehetőségeiről 

az új Szocpol „CSOK” területén.

Keressen minket, kérje ajánlatunkat és érjük el céljainkat!

Stabil Alap Bt. 
Tel.: 0630 500 2418; 0670 630 1579  
E-mail: stabilalap2002@gmail.com



VERESEGYHÁZ, F  út 19.  Tel: +36 (28) 384-592 
Nyitva: H-P: 7-17, Sz: 8-12, V: ZÁRVA

Ajánlataink 2016. február 1-29-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! 
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

 www.diego.hu

LAMINÁLT PADLÓ 
Standard Plus 7 m7 mm 
vintage tölgy, 2,467 m²/ 3.945 Ft/doboz

m²Ft/m

2. 99929922 992

.

FÜGGÖNY
INGYEN* SZEGÉSSEL

*Az akció az egyenes szegésre és a nálunk vásárolt 
függönyökre vonatkozik. Az akció további részleteir l 

érdekl djön áruházainkban!

G S G SS

 az egyenes sze égésr ée és a nálálunk ák vá ásárollt 

NAP ALATT!10
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Veresi piactér

ÖN ELÉGEDETT AZ ALAKJÁVAL?

VVerreesssffittttt SSzaaa oooonnnn:: VVVVVeeeerrrrrrrrreeeeseggyyháázz, MMoggyyoorróóddi út 6..Veresfitt Szalon: Veresegyház, Mogyoródi út 6.
Bejejeje eeeentttkkkeezézzzzzzéézés:s: 0 066 2200/995555 1 154545Bejelentkezés: 06 20/955 1545

wwwwwwwwwwwwwwwwwww..vvvvvvveresffittt.hhhuuwww.veresfitt.hu

Mi sssegítünkkkkkkkk, hoggyyy aaaaaaaaaaaaaaazzzzzz ááááááálllloooommmmmmmmmaaaaaaallllllaaaaaaaaakkkkkkkkkkkk  vvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaalllllllóóóóóóóóósssssssááááááágggggggggggggggááááááá  vvváááállljjjoonnn..

Vacushape vákumos 
futópad  30 perc

gyaloglás vákum-kamrában
Célzott zsírégetés, 

feszesítés derékon, hason,
fenéken, combokon

Power Plate 
vibrációs tréning
személyi edzéssel

45 perc alatt 
megmozgatjuk az 

izmok 98%-át

MOST CSAK 30.000 Ft
a 20 alkalmas kombinált bérlet
és a 20 alkalmas Vacushape bérlet!

Mozdulj, fiatalodj, Mozdulj, fiatalodj, 
szépülj!szépülj!

4 éves a Veresfitt Szalon!4 éves a Veresfitt Szalon!

Pásztor Béla Polgármester Úr 

2016. évi ügyfélfogadási rendje:

(minden hónap második hétfőjén)

 február  8. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

március  21. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

április 11. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

május 9. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

június 13. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

július 11. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

augusztus 8. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

szeptember 12. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

október 10.  (hétfő) 14 órától – 18 óráig

november 14. (hétfő) 14 órától – 18 óráig

december 12. (hétfő)  14 órától – 18 óráig
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„Jegyezd meg és kövesd ezt a min-

dig működő receptet: kezdd el! Ne 

hagy abba!” Barbara Winter 

Könnyű ezt mondani, csak néha 

az ember addig sem jut el, hogy 

elkezdje… Legutóbbi Szalonunk 

vendégeitől próbáltunk jó receptet 

kérni a motiváltságra. Én úgy ér-

zem, hogy nagyon jó emberekhez 

fordultunk tanácsért. 

Meghívottaink mindannyian a 

maguk módján elég határozott, ki-

5. Ridikül Szalon Veresegyház: Motiváció - Kezdd el! 
Ne hagyd abba!

tartó, elszánt egyéniségek, és első-

sorban hús vér emberek. Megmász-

ni több 8.000-es csúcsot, odaadni 

a hegynek az egyik felünket, talp-

ra állni, megtalálni egy új életcélt, 

mindezt nőként; kijutni az olimpi-

ára, onnan aranyéremmel hazajön-

ni, utána is az élmezőnyben ma-

radni, majd keresni a motivációt a 

fi atalabb generációnak edzőként; 

sérült lábbal, egy pedállal, két de-

fekt után célba érni egy világver-

senyen, és huszonévesen lesérülni, 

de vidáman, optimistán, pimaszul 

szembenézni a világgal és hinni a 

sikerben; székely gyerek módjá-

ra, csendben elbújni a világ zajától 

a hegyek között, ott keresni meg a 

szellemi frissesség forrását, időn-

két erőn felül teljesíteni,képezni és 

erősíteni magát folyamatosan, csak 

olyan emberek képesek, akik mé-

lyen hisznek abban, hogy amit el-

kezdünk, azt folytatni kell a végső 

célig, az álomig. 

Steczer Hilda fontosnak tartja, 

hogy ha már egyszer valami sike-

rült, akkor azt raktározzuk el, mint 

önbizalom építő tényezőt és épít-

kezzünk rá. Persze vannak súlyos 

helyzetek, amikor törlődik min-

den cél. Az ilyen helyzetet csak 

úgy dolgozhatja fel az ember, ha az 

élet apró örömeit képes észrevenni 

és nem nagyobb célt kitűzni maga 

elé, mint a következő nap feladatai. 

Az idő teltével viszont apró moza-

ikként kezd kirajzolódni egy vízió, 

amit már érdemes dédelgetni. Ek-

kor érzi meg az ember, hogy he-

lyén van-e. Ekkor kell nagyot ál-

modni és megtenni az első lépést, 

majd célról-célra építkezve közelí-

teni afelé.

Märcz Tamás a párjának köszön-

heti pályafutásának egyik fontos 

lépését, így arra biztat, hogy néha 

merjük magunkat rábízni egy kül-

ső szemlélőre, aki segítheti dön-

téseinket csupán azzal, hogy ra-

cionálisabban látja a helyzetün-

ket. Lehet ez a párunk, egy edző, 

egy coach, vagy bárki, aki jól is-

mer minket és az álmainkat. Az ál-

munkat viszont nem árt, ha papírra 

fektetjük, de csakis úgy, hogy csak 

pozitív kicsengésű szavakat hasz-

nálunk, például: „Elérem a célo-

mat!”, a „Nem lesz akadály az uta-

mon.” helyett. Lényegesnek tartot-

ta azt is kiemelni, hogy a legköze-

lebb eső cél a legfontosabb, még 

abban az esetben is, ha könnyűnek 

tűnik az elérése. Nem lehet az egy-

szerűnek tűnő célokat sem félváll-

ról venni!

Szente Dániel a pozitív megerősí-

tések fontosságát emelte ki. Dicsé-

retet kapni kell, és adni kell, ezzel 

szerezve erőt a mindennapok kis 

céljaihoz. Először csak úszni, bi-

ciklizni és futni kell, majd jobban 

kell úszni, biciklizni és futni, mint 

az edzőtársak. Ezután jön a me-

gyei, az országos mezőny. Ha ezek 

fölé kerül az ember, akkor már csak 

az Európai élmezőnyt kell legyőz-

ni és már ott is van a világverseny! 

Pont úgy, mintha diétázna az em-

ber. Először nem eszi meg a pacal-

pörköltet, majd a pizzát is vissza-

utasítja és lépésenként eléri az áhí-

tott alakját.

dr. Szász László az eddigi sport-

teljesítményeit saját maga érte el. 

Néhány hónapja viszont, amióta 

edzővel dolgozik, látja ennek a fon-

tosságát. Így a támogató szakem-

ber meglétét emelte ki. Az, hogy 

az apró, elérendő célokat egyeztet-

ni kell, majd ezeket van, aki köve-

ti, nagyban elősegíti a megvalósí-

tást. Van, aki szigorú magával és 

„túledz”, őt biztatni kell a türelem-

re és van, aki viszont folyamatos 

ellenőrzés nélkül kifogásokat ta-

lál a nem megvalósításra. Sokszor 

könnyebb másnak teljesíteni, mint 

saját magunknak.

Meghívottaink nem mindenna-

pi sportolók, élménybeszámolóik 

sportéletükről és tanácsaik viszont 

a mindennapi életre adnak irány-

mutatást. Elmondták, hogy ki-

csi, elérhető célok motiválják őket 

is nap, mint nap, de a nagy cél ott 

lebeg előttük vízióként. Bízni kell 

önmagunkban, az elszántságunk-

ban, a kitartásunkban, és ha kell, a 

külső segítségben, hogy a vízió va-

lósággá váljon és elérjük a célun-

kat. További szép sikereket, és cso-

dálatos célokat kívánunk ezúton is 

nagyszerű meghívottainknak, és 

ígérjük, igyekszünk tanulni és a 

mindennapjainkban legalább nyo-

mokban követni a példájukat.

Erzse Imola és Nyárády Zsuzsa

Köszönet a képekért

 Lethenyei Lászlónak!

       

       Veresi piactér



Veresegyház, Fő út 68.
Nyitva tartás:

Szerda: 13h-17h-ig : Óriás Társasok ( Szociopoli,  Ki nevet a végén?, Twister, stb.)

Péntek : 13h-20h-ig:  18h-tól Mozizás (eredeti nyelven, felirattal, PopCornnal)

nyitvatartás alatt elérhető még:  csocsó, léghoki, internet, eurodesk info, korrepetálás

Februari program:

Február 3.:  Álarckészítés farsangra

Febr. 13: Lázadás a Köz-Pontban

Febr. 26 : Váltsuk meg a világot!  Fiatalok találkozója önkormányzati vezetőkkel és Polgármester Úrral

Az Ifj úsági Házban Kacagva angolul és Kacagva olaszul nyelvtanfolyamok!

Elérhetőség: tamaszpont.mop.kka@gmail.com, facebook: KÖZ-PONT Ifj úsági Ház, + 36 30 432 42 04
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Veresi piactér

06 30/551-1346, H-P.: 15:00-17:00-ig

és megbeszélés szerinti kezelések!

Állatpatika: 06 30/ 241-2567

Nyitva tartás: H-P.: 9:00-19:00-ig, Szo.: 8:00-13:00.

Kozmetika:  06 30/ 241-2567

Hétvégi ügyelet: 0630 943-9898 Állatpatika: Szo-V.: 9:00-19:00-ig, 

Állatorvosi ügyelet: Szo -V.: 10.00 - 19.00 Gödöllő, Faiskola u. 2. (A Kastély mögött)
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       Veresi piactér

Derékfájás ( lumbago), csontritkulás,

csípő- és térdarthrosis; sokizületi gyulladás;

köszvény és egyéb izületi betegségek kezelése

REUMATOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS

dr. Nagy Péter

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

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

TÁNCTANÁR: HATOS BETTINNNANNNNNNNNN

 Kollagén terápia!

Törvényváltozás – kutyák láncon tartása
Az utóbbi időben megjelentek cik-

kek az elektronikus és írott médiá-

ban az új rendeletről, a közösségi ol-

dalakon is sokan érdeklődnek a téma

iránt. Sokszor viszont, ahogyan ez 

sajnos manapság lenni szokott, fel-

fújt fél-információk vagy részigazsá-

gok látnak napvilágot, amelyre aztán

ráugorhat a véleményáradat. Melyek 

is a tények?

Eddig a törvényben az állt, hogy az 

eb nagyságától függően egy bizo-

nyos méretet meghaladó pórázon le-

hetett tartósan kikötve is tartani az 

állatot. Ez a pont változott meg:

A kedvtelésből tartott állatok tar-

tásáról és forgalmazásáról szóló

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 

módosítása értelmében 2016. janu-

ár 1-jétől tilos ebet tartósan kiköt-

ve tartani.

Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet 

kikötve tartani, de azt viszont igen,

hogy tartós időn keresztül nem lehet 

kikötve, vagyis az ilyen eb számára

is az állattartónak meg kell adnia a

lehetőséget a szaladgálásra, a szoci-

alizációra, vagyis el kell vinnie adott 

esetben sétálni, ha nincs lehetősé-

ge egy udvarban szabadjára enged-

ni a kutyát. 

Természetesen egy gondos gazda

nem érti és nem is értheti, hogy ezzel 

a módosítással miért van probléma, 

de sajnos sokan vannak még mindig, 

akik a kutyát jelző állatként tartják 

láncon, pórázon, kennelbe zárva és 

nem kedvencállatként. Láncon és 

kennelben is lehet felelős gazdiként 

és nem állattartóként tartani kutyát!

A rendelet célja valóban rendben 

van: „Bármely tartási módban lénye-

ges, hogy a kutyának biztosítani kell 

a gazdával együtt töltött idő, a kö-

zös séták (a kertben tartottaknak is!) 

és a szabad mozgás lehetőségét!...A 

rendelet előírásai tehát egyfajta kö-

vetendő irányt határoznak meg, se-

gítve a felelős állattartási szokások 

kialakulását.”(http://portal.nebih.

gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-

tartos-lancon-tartasanak-tilalmarol )

Fontos tudni, hogy az, aki vét a 

rendelet előírásai ellen, nem követ 

el bűncselekményt, viszont állatvé-

delmi bírságot szabhatnak ki ellene, 

melynek alapösszege 15 000 forint, 

mely szorzókkal növelhető a vétség 

súlyosságának függvényében. A ren-

delet betartatása tehát a jegyző, illet-

ve az állatvédelmi hatóság feladat-

köre.

dr. Szász László



KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNVTÁR
GYERMEKRÉSZLEG

1.Szepesi Attila: A bohóc

Vidám legény a bohóc,

piros haja csupa kóc,

idelép, odalép,

a zubbonya búzakék.

Lengő inge pepita,

lobog rajta pántlika.

Viháncol, nótázik,

karikákkal mókázik.

Csupa fi ntor, csupa folt,

csupa masli, csupa gomb,

csupa csengő, csupa szín,

csupa csuda karmazsin.

(Becsapós) kérdés: H Á N Y 

SZÍN SZEREPEL A VERS-

BEN? 

MI A KARMAZSIN?

2.Kiss Anna: Bögre-bál

Bödön ledübben

Réztál lecsattan

Fazéknak lángon

Tejhabja lobban

Rebben a lámpa

Daráló járja

Egerek jönnek

A bögre-bálba

Kemence döngi

Vastepsi zengi

Fütyül a kulcsluk

Nincs itthon senki

Kérdés: KIKNEK A FARSAN-

GI BÁLJÁRÓL SZÓL A VER-

SIKE?

HOL „TARTJÁK” EZT A FAR-

SANGOT, EGY HÁZ MELYIK 

RÉSZÉBEN?

3.Nyulász Péter: Farsang

Van egy vágyam: gomba lenni, 

nagyra nőni fél nap alatt,

lenne rajtam csipkegallér, és egy jó 

nagy pöttyös kalap.

Meggondoltam mégse gomba, in-

kább messze szálló lepke,

fejem búbján két kis csápom, há-

tamon meg szárnyam lenne.

Pille nem jó, hanem cica!

Elég lesz egy csíkos ruha,

cérna bajusz, hosszú farok,

láthatnák, hogy macska vagyok.

Talán mégis rendőr inkább, tá-

nyérsapkás, komoly, délceg,

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy 

fehér lovas herceg.

Van még pár nap eldönteni, mi le-

gyen a tuti jelmez

Az a fő, hogy nemsokára felvonu-

lós jelmezbál lesz:

ágyú dördül, sípszó harsan: fület 

sértő-bántó fals hang.

Dudafújó, kerepelő, télkergető, 

zsongó farsang.

Kérdés: HÁNY DB JELMEZ

SZEREPEL A KÖLTŐ VERSÉ-

BEN?

Beküldhetitek tehát zsákbamacs-

ka nyereményért a helyes válaszo-

kat!

Kedves Gyerekek!

Három rövidke, vidám FARSANGI VERS-sel vár-

juk a tél végét, ezek kapcsán várjuk a beküldendő fel-

adatok megoldását.

E-mailbangyermekkonyvtar@

veresegyhaz.hu vagy postán: 

Veresegyház, Fő út 53. vagy 

személyesen…

VIDÁM FARSANGOT!
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Üröm az örömben
Tavaly, 2015 decemberében 

megnyitották az új CBA üzletet 

Veresegyházon. Az építkezést 

kíváncsian fi gyeltük, amint óri-

ási tempóban egyre nagyobbra 

nőtt a bevásárlóközpont. Jó volt 

a nyitás időzítése, mert abban re-

ménykedtünk, hogy a karácso-

nyi bevásárlást könnyen, gyorsan 

bonyolíthatjuk le. Amint birtok-

ba vehettük az létesítményt, az 

első alkalommal szájtátva sé-

tálgattunk és ismerkedtünk Ve-

res legújabb „szerzeményével”, és 

megállapítottuk, hogy megáll-

ná a helyét bárhol az országban. 

Kívül mutatós, szép épület, belül 

óriási eladótér, gusztusos, tisz-

ta kínálókkal, kedves szolgálatkész 

eladók a pult mögött.

És eddig az öröm.

A bevásárlás, amit ezután jött,

már nehezebb volt. Listával a kéz-

ben nekiindultam a beszerzésnek.

Aztán nem találtam, amit keres-

tem. Majd a másik tételt sem ta-

láltam a polcokon. Nem tudtam

rájönni az elhelyezés szisztémájá-

ra sem, mivel tejtermék több he-

lyen is van. Nyomozni kellett kü-

lönféle teák, fűszerek, sajtok után

is. Boldogtalanul róttam a köröket 

és kérdezgettem bevásárló társai-

mat, hogy amerre ők jártak, mit ta-

láltak. Hasonlóan tanácstalan em-

berek bolyongtak hosszasan, mire

a pénztárhoz vergődtünk - fé-

lig dolgavégezetlenül. Egy dara-

big békésen álldogáltunk sorunk-

ra várva. Ám a sor alig haladt. Né-

zegettem: miért a várakozás? Ösz-

szesen 2, azaz KÉT pénztár mű-

ködött. Kis zúgolódás után vala-

ki elkezdte a hangosbemondón

szólítgatni a pénztárosokat, hogy 

nyissák ki a kasszát; eredménytele-

nül. Azért néhány perc után előke-

rült egy pénztáros hölgy kissé kel-

letlenül morogva, hogy neki még 

nem kellene kinyitni és különben

is ebédideje van. 

Ha már ebédidő, akkor megnéz-

tük a gyorsétterem részt is. A kí-

nálat úgy kezdődik, hogy hideg-

konyha, saláták, savanyúságok (?).

A folytatás főzelék és egyéb éte-

lek, majd levesek.(!) Aztán fris-

sen sültek, köretek majd édesség 

és pénztár. Étlap nincs! Így az-

tán sajnos nehéz eldönteni az ele-

jén a sornak, kell-e savanyúságot 

választanom vagy mi a kínálat ál-

talában.

Mire nagy nehezen kijutottam az 

üzletből, azon már nem is bosz-

szankodtam, hogy a bevásárló-

kocsit kisebb sétával lehetett csak 

visszajuttatni a depóba. 

Úgy gondolom, addig nem láto-

gatom meg ezt a magyar módra 

sikerült bevásárlóközpontot, amíg 

valami irányító rendszer meg nem 

születik és vevőközpontú nem 

lesz a pénztárakon való kijutás. 

Egy vásárló: Vidám Estike
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Veresegyház tervei a „CSI-

RIBIRI” Játék- és Gyerek-

múzeum létrehozására nem

csupán helyi jelentőségű,

hanem hazai viszonylat-

ban is egyedülálló vállalko-

zás. Ilyen komplexum nincs

másutt, ezért megvalósítása

esetén országos érdeklődés-

re tarthat számot és nagy-

ságrendekkel megnöveli a

térség idegenforgalmát.

Nem szólva arról, hogy 

gyermekeink sokoldalú ne-

velése mindannyiunk közös

ügye, a tervezett intézmény 

már felállítása, majd műkö-

dése során számít önzetlen

vagy kölcsönösen előnyös

együttműködési megálla-

podásokkal csatlakozó me-

Csiribiri Játékmúzeum
cénásokra. Az utóbbi lehetősé-

gek persze inkább a projekt épí-

tészeti és funkcionális terveinek 

elkészítésekor válhatnak aktu-

álissá, bár a város előzetesen is

nyitott partneri kapcsolatok fel-

vételére.

A szakmai előkészítés egyik 

legfontosabb eleme az elmúlt 

hónapokban elindított gyűjtő-

munka.

Örömmel fogadunk tehát min-

denekelőtt tárgyi támogatáso-

kat, adományokat a leendő Mú-

zeum gyűjteményeinek kialakí-

tásához:

• Elődeink mindennapi kicsi és

nagy játékait,

• Otthon, házilag készített játé-

kokat és kis tárgyakat,

• A gyerekek által készített 

egyedi játékokat, mütyüröket,

• Gyermekek által használt 

kisbútorokat és eszközöket,

• Régi, kinőtt gyerek öltözete-

ket és kiegészítőket,

•  Mesekönyveket, nyomtatvá-

nyokat, és

• Mivel nemcsak a gyerekek 

játszanak, a gyűjtésből a felnőt-

tek játékai sem maradhatnak ki.

Veresegyház város elkötelezett 

egy városi játék- és gyerekmú-

zeum alapítása, építése mellett. 

Ennek első lépése ez a tervpá-

lyázat, melyet a város szándékai 

szerint megvalósítás követ majd 

az elkövetkező években.

Várjuk azon mecénások jelent-

kezését, akik pénzügyi támoga-

tóként szeretnének a projekt-

hez csatlakozni. Köszönjük.

Jelentkezzen! 

Varga Kálmán projektvezető, 

invest@veresegyhaz.hu,

+36209107533

További információ: http://

csiribiri.veresegyhaz.hu/
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A szabad vizek jegén való tar-

tózkodás és sportolás komoly 

veszélyeket rejthet magában.

Sokszor az emberek felelőtlen

viselkedésének és a jég tulaj-

donságának nem megfelelő is-

merete miatt következnek be a 

balesetek.

A hatályos jogi szabályozás - a

szabad vízen való tartózko-

dás alapvető szabályairól szóló

46/2001. (XII. 27.) BM rende-

let – értelmében:

„A szabad vizek jegén tartóz-

kodni csak akkor szabad, ha a

jég kellő szilárdságú, nem olvad,

illetve nem mozog.

Tilos a szabad vizek jegén tar-

tózkodni: éjszaka és korlátozott 

látási viszonyok között; jármű-

vel, a biztonságos munkavégzés

kivételével; kikötők és veszteg-

lőhelyek területén; folyókon és

azok mellékágain.”

Jeges szabályok

Néhány fontos tanács:

- A jégen mindenki csak saját fe-

lelősségére tartózkodhat, jégre lé-

pés előtt vizsgálja meg annak mi-

nőségét; 

- A gyakorlati tapasztalatok alap-

ján az állóvizek jege akkor tekint-

hető kellő szilárdságúnak, ha vas-

tagsága eléri, vagy meghaladja a 12 

cm-t; 

- Legalább ketten, optimális eset-

ben hárman együtt sportoljanak, 

így tudnak egymásra fi gyelni;

- Ha gyanús ropogást, recsegést 

hall, azonnal feküdjön minél na-

gyobb testfelülettel a jégre és pró-

bálja meg a legközelebbi biztos 

pontot hason csúszva elérni;

- Beszakadás esetén igyekezzen 

kerülni a felesleges mozdulatokat, 

mert további jégbeszakadások tör-

ténhetnek;

- Óvatosan kezdjen mások men-

tésébe, nehogy a saját életét is ve-

szélybe sodorja!

- Lehetőség szerint hívjon azonnal 

segítséget és a mentést végző sze-

mélyt kötelekkel, társakkal bizto-

sítsa;

- Ha más eszköz nincs, egy hosz-

szú, de erős ágat, vagy akár ruha-

darabot nyújtson a jégbeszakadt-

nak. Ha többen vannak, egymás

lábát fogva – mint egy hason fek-

vő lánc – segíthetnek;

- Miután partot ért, azonnal men-

jen meleg helyre, szárítkozzon

meg, testét törölje szárazra és igyon

minél hamarabb meleg italt;

- A jeges vízből mentett embert ne

vigye azonnal meleg helyre, előbb

dörzsöléssel próbálja a vérkerin-

gését beindítani, természetesen 

előzőleg a jeges ruházatától meg 

kell szabadítani. Az ilyen sze-

mélyt minden esetben orvosi ellá-

tásban kell részesíteni. 

Kérjük a lakosságot, hogy a bal-

esetek elkerülése érdekében tart-

sák be a jégen való tartózkodás 

szabályait és fogadják meg a ha-

tósági ajánlásokat!

Polgármesteri Hivatal 

Veresegyház
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A rejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db 3000 Ft értékű könyvutalványt sorsolunk ki.t

A borítékra kérjükírják rá: ,,VP2 rejtvény, ”. Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő út 6.

Beküldési határidő: 2016. február 25.  Könyv utalványt nyertek: Szabó Lászlóné (Veresegyház), Bojtor Lajosné (Veresegyház),

Csizmás Pálné (Veresegyház). Gratulálunk! Megfejtés: „…Amikor így beszélsz velem.” A nyerteseket postai úton értesítjük. 

Nyereményeiket átvehetik a Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.
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Várjuk kedves vásárlóinkat! jj
2016. február 10-16.

Részletekkel és AKCIÓinkkal várjuk boltjainkba:  Csömörön, Erdőkertesen, 

Gödöllőn, Kerepesen, Mogyoródon, Szadán, Sződön, Veresegyházon.

Az akcióinkról és 

híreinkről elsőként 

értesülhet:  

www.godollocoop.hu 

és  facebook.com/

godollocoop 

oldalainkon.
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A Vargabetű Könyvesbolt hírei:

Webáruházunkban kedvére válogathat, 

és kedvezményes áron, szállítási 

költség nélkül veheti át a könyveket!

Figyelje a :
vargabetukonyvesbolt.hu

és a Vargabetű Könyvesbolt
híreit a Facebook-on

MATYÓKA LÁSZLÓ MATYÓKA TAMÁS
Diesel adagoló javítás

Tel.: 28/366-674

Mobil: 70/386-5339

Computeres diagnosztika
Common Rail 

rendszerek szervizelése

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

Mobil: 70/315-1776

Egyedi tiff any dísztárgyak, színvonalas 
ajándéktárgyak, használati tárgyak 

értékesítésére munkatársat keresek!
A tiff any technikát ismerő, önállóan dolgozni tudó kollégát keresek.

( A kreatív gondolkodás mindenképpen szükséges!)

Érdeklődni lehet: 06 30 959-0111

Magán óvoda pályázatot hirdet 
óvoda vezetői állás betöltésére.

Feltételek: óvoda vezetői, 
vagy óvoda pedagógusi végzettség! 

Tel.: 0670 277-4560

Állásajánló:

KAROSSZÉRIA-LAKATOST ke-

resünk teljes munkaidőre veresegyhá-

zi munkavégzéssel. Több éves mun-

katapasztalat előny. Önéletrajzokat az 

info@szinkron-car.hu címre várjuk. 

Érdeklődni a 30/914-8484-es telefon-

számon lehet.

Kiadó:

KIADÓ IRODÁK 25-38 m2-ig Veres-

egyházon a Szadai úton! Ár: megegye-

zés szerint. Érd.: 30/914-8484

Szolgáltatás:

Fűkaszálást, fűnyírást, sövény nyírást, 

telek tisztítást és egyéb kerti munkákat 

vállalunk! 

Tel.: 0670 458-3965

Matematika-fi zika-műszaki tantár-
gyak oktatását, korrepetálását vál-
lalja mérnök-műszaki tanár.
Tel.: 0670/945-0819

Vásárolna:

Vásárolnék President Grant és Stalker 

IX. CV rádiót!

Tel.:0620 3939-311

Vásárolnék Mitsubishi L200, L300,

Mazda E2200, Nissan Urvan, VWT3-

as Transportert!

Tel.: 0670 334-0761

Vásárolnék Mercedes W123, W124,

190E és Mercedes teherautót 1-24 ton-

násig. Tel.: 0670 334-0761

KÖZÉLETI - KERESKEDELMI LAP XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal!

Szerkeszti és kiadja: Hanka Média Kft. • 2112 Veresegyház, Fő út 6.
Telefon/Fax: (28) 387-870; info@hanka.hu •

Főszerkesztő: Balogh-Czoller Andrea • Archivumunk a www.hanka.hu 
címen található • Nyomdai előkészítés: Hanka Média Kft.

Hirdetésfelvétel: info@hanka.hu • (30)680-8389 • (20) 978-4800
Honlap: www.hanka.hu
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ANGOLTUDÁS GYEREKFEJJEL
Angolul lehet bifl ázva, magolva is tanulni - csak 
nem érdemes. A Helen Doron nyelvtanfolyam min-
den szülő álma: Gyermekeink örömmel járnak angol 
órára, szinte észrevétlenül sajátítják el az angol nyel-
vet, és ami a legszebb az egészben, helyes kiejtéssel és 
jó nyelvtannal beszélnek és írnak. A korai angol fej-
lesztéstől a világszerte elfogadott Cambridge nyelv-
vizsgáig juthatnak el csemetéink. A tananyag szint-
jei egymásra épülnek, nincs felesleges 
ismétlés, nem kell újra és újra 
ugyanazt megtanulni. 
Ráadásul a Helen 
Doron hálózat or-
szágszerte elér-
hető, egy köl-
tözés sem veti 
vissza a gyer-
mek angolta-
nulását. 

Érdeklődni lehet:

Koppány Krisztina 0630-9840 251

godollo-veresegyhaz@helendoron.com

www.helendoron.hu

II. VERESI FUTÓFESZT –
FUSS vagy segíts ÖNKÉNTESKÉNT!

Második alkalommal rendezzük meg Veresegyházon a Veresi Futó-

feszt elnevezésű városi futóversenyt, melyre sok szeretettel várjuk vá-

rosunk mozgást kedvelő lakóit!

Nem titkolt célunk, hogy az egészséges életmód népszerűsítésével 

plusz motivációt adjunk mindazok részére, akik egy ideje már kacér-

kodnak ugyan a rendszeres mozgás gondolatával, de még hiányzik az 

a bizonyos utolsó lökés a sportos életmód elkezdéséhez.

Az útvonal és a távok kiválasztásával törekedtük arra, hogy a kez-

dő futóktól egészen a rutinos hosszútávfutókig mindenki megtalálja a

számára megfelelő kihívást jelentő versenyszámot. 

Veresegyház szellemiségéhez igazodva a rendezvény során kiemelt 

fi gyelmet kapnak a családok és agyerekek. Őket ingyenes családi fu-

tás (800 méter), játszóház, babasarok, különböző sportbemutatók és 

kézműves foglalkozások várják.

Legyél Te is Futófeszt önkéntes!

Ha versenyzőként most nem szeretnél részt venni az eseményen, de

szereted a futóversenyek hangulatát, akkor itt a helyed közöttünk!

Legyél Te is Önkéntes, varázsoljuk együtt ezt a napot felejthetet-

lenné minden résztvevő számára!

Jelentkezni Önkéntesneka www.futofeszt.hu oldalon, a verseny me-

nüpont alatt, a „Legyén te is Futófeszt önkéntes” űrlap kitöltésével il-

letve e-mailben az onkentes@futofeszt.hu tudsz!

Kérdéseddel keress minket nyugodtan a 06 20 4215726-os telefon-

számon!

További információk és nevezés: 

www.futofeszt.hu
Gyere, várunk! Hódítsuk meg a város utcáit közösen.
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www.hanka.hu

www.butor-keszites-tervezes.hu
Tel.: 06 20/961 5610  •  ERDŐKERTES, Fő u. 28.

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
A TE ÁLMODAT IS MEGVALÓSÍTJUK!

KONYHABÚTOROK, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK

Farkas Gábor
asztalos mester

gyártás, beépítés, szaktanácsadás

INGYENES FELMÉRÉS, 

SZAKTANÁCSADÁS!

Tiffany
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6
Az akció 12l 50,0 % V/V késztermék felett érvényes

CÍM:
2146 Mogyoród Arany J. u 31.

Első lepárlás esetén 
a literenkénti munkadíj árából

adunk ezen kupon bemutatójának.

1 liter pálinka főzési díja kedvezményesen így 1450 Ft,
mely minden költséget tartalmaz!

HIVATKOZZON PROMÓCIÓS KÓDUNKRA: VEP1

Az akció 12 l 50,0% V/V késztermék felett érvényes

20% KEDVEZMÉNYT
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Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés

• Stabil nemzetközi háttér
• Változatos munka

• Cafetéria juttatás+ bejárás támogatása

Világszerte több mint 25.000 főt foglalkoztató multinacionális 
vállalat Gödöllő mellett található magyarországi leányvállalata 
a Mondi Szada Kft. keres azonnali belépéssel, műszakban 
dolgozó munkatársat az alábbi pozíciókba:

Gépkezelő

Feladatok:
• Termelés előkészítése

• Gépek (vágógépek, 
pneumatikus gépek, 

kasírozó gépek) beállítása,
 kezelése, üzemeltetése

• Gyártási adatok rögzítése (SAP)

Elvárások:
• Alapfokú végzettség

• Pontosság, megbízhatóság

Előny:
• Hasonló területen szerezett 

tapasztalat
Számítógépes ismeretek

Raktáros

Feladatok:
• Üzemen belüli, illetve külső 

anyagmozgatási feladatok ellátása, 
üzemek folyamatos anyagáram-

lásának biztosítása,
az anyagmozgatás 

dokumentálása (SAP)
• Anyag átvétel és kiadás, teherautók 

ki- és berakodása 
a leadott rakodási sorrend szerint

• Kimenő áruk előírásoknak 
megfelelő előkészítése, 

csomagolása

Elvárások:
• OKJ – s bizonyítvány, 

targoncavezető jogosítvány és 
vezetési gyakorlat• Pontosság, 

megbízhatóság, nyitottság

Előny:
• SAP ismerete 

• Gyártó vállalatnál 
szerzett tapasztalat

és

ááááááááááááásasa

Gé k lő

Kapcsolat: Mondi Szada Kft. 2111 Szada, Vasút u. 13.

Tel: +36-28-502-502

Email: hr.szada@mondigroup.com 

Várjuk önéletrajzát a fenti email-címre!

Hirdessen itt! Szikora Bea •  0620 978 48 00

Hajdu Szilvia • 0630 680 8389


