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Veresegyház - Fővég
Veresegyház központjától nem meszsze, csendes utcában összközműves
1012 m2-es telken, klasszikus stílusú
100 m2-es felújítandó, családi ház telekáron eladó. Jelenleg két külön lakrész található benne. A telek méretéből adódóan gazdálkodásra is alkalmas. Volánbusz megálló 5 perc sétára.

Veresegyház - Ligetek
CSOK igénybe vehető!
Veresegyház legkedveltebb új építésű
részén, a Ligetekben kínálunk megvételre egy épülőfélben lévő 110 m2-es, 4
de akár 5 szobás családi házat, 878 nmes saroktelken. Az ingatlan kulcsrakész
állapotban lesz átadva az új tulaj igényei
szerint. Várható átadás: 2016. április.

Munkalehetőség az OTP Csoportnál
Feladatok:



Ingatlanközvetítőket keresünk

• 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

Amit kínálunk:

Amit várunk:

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

• Kiváló kommunikációsés meggyőzőkészség
• Megbízhatóság
• Csapatmunka

OTP Ingatlanpont Kft.
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

Veresi piactér

ERDŐS ÜGYVÉDI IRODA
ÁLLÁSAJÁNLATA
VERESEGYHÁZON:
ADMINISZTRATÍV
MUNKATÁRS
6 órás munkarendben
Elvárás: felsőfokú végzettség, MS Office gyakorlott felhasználói
szintű ismerete, nagyfokú precizitás,
tapasztalat hasonló munkakörben
Előny lehet a jogi végzettség, de nem elvárás.
Bővebb felvilágosítás nyújtunk
telefonon munkanapokon 9-16 óráig:
+36 20 354 6944
Önéletrajzokat az iroda@erdosugyved.hu e-mail címre várjuk!
EZÚTON IS TÁJÉKOZTATOM KEDVES RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEIMET,
HOGY IRODÁM MEGKEZDTE VERESEGYHÁZON MŰKÖDÉSÉT
VÁROM ÖNÖKET TELJES KÖRŰ JOGI SZOLGÁLTATÁSSAL
Tanácsadás
Okiratszerkesztés
Ingatlan ügyek
Gazdasági társaságok teljes körű képviselete
Jogi képviselet polgári-, családjogi-, büntetőjogi ügyekben
BEJELENTKEZÉS időpontegyeztetéssel:
DR. ERDŐS ZOLTÁN
+ 36 20 4215 815
iroda@erdosugyved.hu
ELÉRHETŐSÉG: 2112 Veresegyház, Szadai út 981/59.
A vasúti átjárónál lévő üzletház emeletén.

Veresi piactér

Pálinkafozés
már 100 litertol!

06 30/493 5017
Veresegyház, Hársfa u. 4.

Friss házi rétes
almás, barackos, túrós, barackos-túrós, meggyes,
meggyes-mákos, tökös-mákos, mákos, szilvás, káposztás. . .
Házi és reform sütemény variációk
Sós és édes aprósütemények, pogácsák

10 éves Kistarcsai tapasztalattal
Cím:
Veresegyház, Fő tér
MOL Üzletház
Rendelésfelvétel:
+36203954775
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek:
8:30 - 18:00
Szombat: 7:30 - 16:00
Vasárnap: Zárva

www.koronaretes.hu
www.diego.hu
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FÜGGÖNY
INGYEN*
SZEGÉSSEL
120×170 cm
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.
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SZÛNYEG

ELŐNY:

Spring

80×150 cm 8.690 5.820 Ft/db
160×230 cm 26.990 17.990 Ft/db

LAMINÁLT PADLÓ
Standard 6 m
mm

hegyi bükk, 3,01 m²/ 3.910 Ft/doboz

1.4499
14
99
9

.

F
Ft/m²

Ajánlataink 2016. márciusi 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi
mennyiséget szolgálunk ki! *Az akció az egyenes szegésre és a nálunk vásárolt függönyökre vonatkozik.
Az akció további részleteirÜl érdeklÜdjön áruházainkban!

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

www.hanka.hu
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által kijelölt
vizsgaállomás

Vizsgára fogadunk:
• Motorkerékpárt • Személygépkocsit
• Kisteherautót 3,5 T-ig
2112 Veresegyház, Ráday utca 6.
Telefon: 28/ 589-036, 20/982-34-62
Farkas Gábor
asztalos mester
gyártás, beépítés, szaktanácsadás
INGYENES FELMÉRÉS,
SZAKTANÁCSADÁS!

EGYEDI BÚTORKÉSZÍTÉS
A TE ÁLMODAT IS MEGVALÓSÍTJUK!
KONYHABÚTOROK, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK
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Veresegyház, Fő út 4-6.,
0630 366-5153
Keress minket a facebook-on:
Veresegyházi Kézi Autómosó
Vedd igénybe
hozom-viszem
szolgáltatásunkat!
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www.butor-keszites-tervezes.hu
Tel.: 06 20/961 5610 • ERDŐKERTES, Fő u. 28.
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Ivartalanítás – az örök téma
Időszerűnek tartottam ismét elővenni ezt a témát és felfrissíteni néhány gondolatot. Tény, hogy a mai
világban az ivartalanítás fontosságát nem győzzük elégszer hangsúlyozni, ez mostanában szinte minden rendelő vesszőparipájává válik
a tüzelési időszak előtt. Ez a beavatkozás nemcsak azért fontos, mert
a gazdi életét könnyíti meg, hanem kedvencünk életminősége is javul általa, akár élettartamát is hoszszabbítjuk. Fontosnak tartom azt
is újra megemlíteni, hogy nem vagyok híve az „Egyszer elljen, és utána ivartalanítattjuk!” szemléletnek.
Sokkal jobbnak, egészségesebbnek
tartom az ivartalanítást kiskorban
(első tüzelés előtt, 5-6 hónapos korban) elvégeztetni, a tenyésztést hozzáértőkre bízni. Megértem viszont
azokat a családokat is, ahol kisállatot
szeretnének nevelgetni. Nem mindennapi élmény! Viszont áldozatot
kíván a család részéről, amit nem lehet felelőtlenül vállalni.

Kölyökállat (kutya és macska) ivarérettségét általában 6-9 hónaposan éri el, attól függően, hogy mikor született és milyen testalkatú
lesz. Tenyészérettséget viszont csak
később éri el, ahhoz érdemes a másfél, két éves kort megvárni. A hím
állatok ivarérettségüket elérve folyamatosan termékenyítőképesek.
A szukák viszont évente „csak” kétszer „tüzelnek”, vagyis ivari ciklusuk az évszakokhoz igazodik.Ebben
az időszakban „vonzzák” a hímeket,
fogamzó képesek. A tavaszi ivarzás
időszaka általában a február-április,
az őszi augusztus-október hónapokra esik. A nőstény macskák is ezekben az időszakokban tüzelnek, ők
viszont többször egymás után. Nem
ivartalanított kan kutyák gyakran
szöknek meg otthonról és keresik a
tüzelő szukákat, a tüzelő szukák is
elindulhatnak a kanok után. A kandúrok pedig hatalmas csatákat vívnak a kiszemelt nőstényért. Az ivartalanítással a viselkedési problémá-

kon kívül sok betegségtől is megóvhatjuk kedvenceinket, amelyek a kor
előrehaladtával egyre gyakrabban jelentkezhetnek.
Sokan gondolják, hogy az ivartalanítás az állattal szemben kegyetlenség, magukat gondolva az állat helyébe. De abba viszont nem gondolnak bele, hogy úgy tartjuk kedvenceinket, hogy nem biztosítjuk számukra a szabad akaratuk lehetőségét, vagyis nem járhatnak-kelhetnek
kedvükre a megfelelő partnert ke-

resve. Ezt a gondolatmenetet szem
előtt tartva javaslom a kiskorban elvégzett ivartalanítást. Nem vagyok
híve a kampányszerű ivartalanításnak sem, ezért a rendelőben az ivartalanításhoz kapcsolódó árazásunk
sem kampányidőszakhoz, hanem az
egyedi kedvencállat szükségleteihez
igazított.
dr. Szász László
Revetek Állatorvosi Rendelő
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KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNVTÁR
GYERMEKRÉSZLEG
2016. március
Sok szeretettel gratulálunk a februári ügyes megfejtőinknek!
A farsangi versekben megtalálták az 5 színt, kikeresték, milyen árnyalat a karmazsin (lilás
piros); meglelték, mint mulatnak
az egerekis a kamrában; Nyulász
Péter versében pedig gondolatban belebújtak mind a 6 jelmezbe. Győrik Péternek (11é) és
Szádeczki Szabolcsnak (11é) jár a
zsákbamacska ajándék!

próbálták volna az emberek. Érvényes ez nomád őseinkre is, akiknek
a megélhetéshez volt szükséges az íj.
Ma az érdeklődés egyre nagyobb
az íjászat -mint sport- iránt. Ajánlják 8-100 éves korig, lányoknak-fiúknak, nőknek-férfiaknak egyaránt.
Alapvető, hogy jól kell megbecsülnünk hozzá az erőnlétünket. A jó íjválasztás pedig az, amikor az íjat 30
percig tudjuk tartani anélkül, hogy
elfáradnánk.
KÉRDÉSEINK:

1. MILYEN GYÜMÖLCSÖT
LŐTT LE NYILÁVAL TELL
Talán már sokan látták a mo- VILMOS, A SVÁJCI MONDAziban „A LOVASÍJÁSZ” című BELI HŐS FIA FEJÉRŐL?
nagyszerű dokumentumfilmet,
amely Kassai Lajos „életművét” a 2. MI AZ?: NEM MAGÁZÁS,
honfoglaláskori magyar harcmű- DE NYÍLVESSZŐTARTÓ.
vészet beható ismeretét és átadását mutatja be, megérintve kicsi- 3. MILYEN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ VOLT ROBIN HOOD,
ket, nagyokat.
A legtöbb fegyver munkaesz- A HÍRES ÍJÁSZ, AKIRŐL
köz volt, mielőtt egymás ellen ki- E. CHARLES VIVIAN ÍRT

KÖNYVET?

egy választ is elfogadunk kisebb
nyeremény fejében. CÍMÜNK:
4. MONDJ EGY KÖZMON- VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 53.
DÁST, AMELYBEN AZ ÍJ SZE- gyermekkonyvtar@veresegyhaz.
REPEL!
hu, vagy személyesen..
Beküldhetőmindhárom helyes válasz egyszerre, de kisebbektől egy-

Kátyú vonal
Az Önkormányzattal karöltve, az
utak karbantartására vonatkozóan, lakossági segítséggel szeretnék
megkönnyíteni a Veresegyházon
közlekedők életét. Tesszük ezt oly
módon, hogy egy erre kialakított
telefonszámra, vagy e-mail címre
bárki bejelentheti, ha kátyút észlel az utakon.

TESTVÉRKEDVEZMÉNY: 22.000 FT/FŐ
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Veresegyház közútjait és utcáit
folyamatosan karbantartjuk és felújítjuk. Azonban a körülmények
mindig hoznak olyan történéseket,
amikor a befoltozott lukak, nagyobb teherautó, vagy szélsőséges
időjárás miatt újra javításra szorulnak. Szinte egyik napról a másikra
keletkeznek balesetveszélyes göd-

rök, amelyeket a munkatársaink
folyamatosan felmérnek, de kérjük
az Önök figyelmét, bejelentését is.
A GAMESZ alábbi számán és
e-mail címén lehet bejelenteni, ha
valaki kátyút észlel a veresegyházi utakon.
GAMESZ kátyú bejelentő vonala:
+36-28-585-191,
+36-28-585-196
e-mail címe:
muszak@veresegyhaz.hu
Előre is köszönjük segítségüket!
Nagy József Attila
GAMESZ igazgató

Veresi piactér

Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Február közepén megalakult
a Veresegyházi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum.
A Veresegyházi KEF azt a célt
tűzte ki, hogy Veresegyházon felmerülő kábítószerrel kapcsolatba
hozható problémák megoldásához teret és segítséget adjon
A Veresegyházi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (VKEF) fő célja az, hogy teret adjon a kábítószerrel kapcsolatban felmerülő
mindenféle probléma megbeszé-

lésére, esetleges megoldására és lehetőség nyíljon arra, hogy az érintett
szereplők, legyenek azok akár szülők, akár a intézmények munkatársai
gyorsabban tudjanak tanácshoz, segítséghez jutni. A Fórum Facebook
oldalán igyekszünk hasznos tanácsokkal szolgálni, illetve minden
fontos információt megosztani, és
természetesen állunk rendelkezésére mindenkinek, akit érint vagy érdekel a téma.
www.facebook.com/vereskef

KIÁLLÍTÁS
Regisztráció: 16 órától
RAJT a faluközpontból.
16.30 perckor,
Kiss Gergő, háromszoros olimpiai
bajnok vezetésével!
Az első három helyezett ajándékban részesül!
A célban minden résztvevőre frissítő és emlékérem vár!

Információ: www.szada.hu

2016. április 6 -ig látható az UDVARHÁZ Galériában
(Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum,
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. II. em. 331.)
ILÉS-MUSZKA Rudolf szobrászművész kiállítása.
A tárlat megtekinthető: minden nap 10 és 17 óra között
Ilés – Muszka Rudolf, művészeti élményét - a természet, gazdag formavilágából meríti.
Alkotói produktuma tiszta, felesleges közlésektől mentes. Technikai tudása és szellemi látása, egyszerre jelenik meg alkotásaiban, egyensúlyt teremtve a mű egészében.
Az Udvarház Galéria kiállítóterében megjelenő kiállításra szánt anyag
az elmúlt negyven év művészi produktuma. A rendezés kísérletet tesz
arra, hogy megpróbálja a művek bemutatásán keresztül értelmezni az alkotó, gondolati törekvését, művészeti koncepcióját.
Mindenkit szeretettel várok a Veresegyházon élő, és alkotó, Ilés-Muszka
Rudolf kiállításának megnyitójára!
Klement Zoltán
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fotó: Lethenyei

VI. Ridikül Szalon
Februárban, a madarak párválasztó hónapjában, amikor a tavaszi szél vizet áraszt, párválasztásról, párkapcsolatról szóló szalonunkat ezzel a gyönyörű népdallal kezdtük el. Pásztor Ildikó gitározott és énekelt, de sokan csatlakoztunk, megalapozva az est hangulatát.
„ Hát én immár kit válasszak?”
- volt a mottónk is, így a beszélgetést is ezzel indítottuk. Könynyed beszélgetésnek indult a szépségről, szimmetriáról, arányokról, vonzalomról. Homenik István
fodrászmester, aki mindennapjait női társaságban tölti, elmondta,
hogy a szépség nemcsak egy jól elkészített frizura, vagy smink, hanem a megjelenés, stílus, kisugárzás és aura összessége. Móricz Katalin, gimnáziumigazgató a szépségről és szépségideálról beszélt,
arról, hogy ez hogyan és miként
változott, változik az idők folya-

mán. A szerelem rózsaszín szemüvegét egyszer csak letettük és a
könnyed beszélgetésből mélyebbre
keveredtünk a párkapcsolati témába. Boncolgattuk a társadalmi viszonyokat, az otthonról hozott és
újonnan szerzett értékeket. Venyige Sándor, a Veres 1 Színház vezetője fontosnak tartotta megjegyezni, hogy amikor egy vita során szerepet játszunk, például a hisztis
szerepét, aki tányérokat csapkod a
falhoz, az valójában nem egy szerep, csak egy játék. Viszont ezeket a játékokat el kell tudni játszani néha, mert enélkül túl száraz és
unalmas lenne egy kapcsolat.
Meghívottaink sokszínű, táglátókörű és nyitott egyéniségek voltak, de egyben teljesen különbözően gondolkodó emberek, mint
mindannyian,akik részt vettünk
ezen az esten. Mivel beszélgetésünk átcsúszott azon a határvonalon, ahol még számított, hogy ki ki-

csoda az életben, inkább az ebből
fakadó tapasztalatok kerültek terítékre. Lehet, hogy elhangzottak
közhelyek és sztereotípiák egy férfi és egy nő hosszú távú kapcsolatát
illetően, de szinte mindegyikünk
életét egy-egy ilyen kapcsolat határozza meg, teljesen egyedi és utánozhatatlan módon. Hogy menynyi erőnk, kitartásunk, alkalmazkodó készségünk, türelmünk van
egy kapcsolatban, hogy ki mit tekint értéknek, és hol van az a pont,
ahol jobb külön, esetleg barátként
folytatni, ezeket feszegettük kicsit.
Az élet egy nagy játék, ahol szerepeket játszunk, vagy „csak” játszunk, ki-ki a tehetségének, játékos kedvének mértékétől függően. Jó, ha felismerjük, hogy a partnerünk velünk egyenértékű ember, akire figyelni kell, akit időnként segíteni szükséges, hogy vágyait elérje, akit meghallgatni illendő, akit kicsit hagyni kell élni,

hogy érezze, hogy jó helyen van. És
bízni kell abban, hogy olyan helyet
biztosítunk neki, ahol szeret lenni,
ahol nyugodt, kiegyensúlyozott,
ahol érdemes ÉLNI. Nincs recept
erre, mindenki a saját világát kell,
hogy felépítgesse. Hogy mi kell
hozzá? Egy nagy adag szerencse,
hogy olyan partner mellé sodorjon a sors, akiért mindezeket érdemes megtennünk. És nagyon nagy
adag önismeret, hogy a partnerünk
szemtükrében azt az embert lássuk,
akit Önmagunkként ismerünk.
Végezetül idézet Nagy László verséből, melyet Ildikó énekelt el nekünk: „Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét…”. Köszönjük szépen a beszélgetést meghívottainknak, Pásztor Ildikónak
a lélekemelő énekét és az est hangulatát mindazoknak, akik velünk
tartottak!
Lengyel Imola és Nyárády Zsuzsa

II. VERESI FUTÓFESZT
A rendezvény fővédnöke: Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere
Második alkalommal, rendezik
meg Veresegyházon a Veresi Futófeszt elnevezésű városi futóversenyt. A rendezvény életre hívásával nemcsak a helyi és a térségi
futómozgalom megerősítése volt
a cél, hanem egy olyan országos,
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minden évben ismétlődő versenysorozat létrehozása, amely a futószezon
kezdetekor vonzó tavaszi alternatívát
nyújt a futósport szerelmeseinek. Az
útvonal a városközpontból indul és a
város legszebb részeit érinti.
A szervezők nem titkolt célja volt az
is, hogy az egészséges életmód népmár kacérkodnak ugyan a rendszeres
szerűsítésével plusz motivációt admozgás gondolatával, de még hiányjanak mindazoknak, akik egy ideje
zik az a bizonyos utolsó lökés a sportos életmód elkezdéséhez. A veresegyházi futókör ebben a szerepkörben már eddig is szép eredményeket
ért el helyi szinten, de a versenyen
keresztül, immár hivatalos szervezetként is a szélesebb rétegeket is
megcélozza.
Az útvonal és a távok kiválasztásával az volt a cél, hogy a kezdő futóktól egészen a rutinos hosszútávfutókig mindenki megtalálja a számára
megfelelő kihívást jelentő versenyszámot. A rendezvény során kiemelt
figyelmet kapnak még a családok és
gyerekek aktív bevonására irányuló
kísérő programok is, úgy, mint játszóház, különböző sportbemutatók,
kézműves foglalkozások vagy ügyességi játékok.

Futás alatt és után is számos újdonság vár Titeket!
- Némileg megújult útvonalunkon
kevesebb lesz a kanyar, de sokkal
több a tópart. Egy dolog azonban
biztos nem változik; idén is lehet
„hullámvasutazni” futás közben
- Plusz egy frissítőponttal készülünk és a célnál zsíros kenyérrel várunk.
- Célba érkezés után a regisztrációkor megadott mobilszámodra SMS-t küldünk az időeredményedről.
- 30 szerencsés félmaratonista ingyenes masszázsban részesül (részletek később, figyeljétek FB oldalunkat)!
- A befutócsomagodban egy a Veresegyházi Medveotthonba szóló
ajándék belépővel lepünk meg.
www.futofeszt.hu

Veresi piactér

ERDŐKERTES
2113 Erdőkertes Fő út 112.
28/595-066; Tel/Fax: 595-065; 595-067

E-mail: faluhaz@erdokertes.hu
www.erdokertesfaluhaz.hu
2016. márciusi programok
áprilisi előzetessel
Március 8. (kedd!) 18.oo óra
KÖSZÖNTJÜK A NŐKET!
szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon
Fellép a Kandúr Banda, és a
Pódium Színház
A belépés díjtalan!
Március 12. (szombat)
9.oo-12.oo Babaruha-börze
Március 15. (kedd) 10.oo óra Községi ünnepség a ‚48-as Forradalom és Szabadságharc 168. évfordulóján
„A költő visszatér” zenés ünnepi
műsor a Szabad Ötletek Színháza
előadásában
Közreműködik a Kertesi Kamarakórus, karvezető:
Iványi Magdolna
A belépés díjtalan!
Március 19.. (szombat) 14.oo
ULTI-KLUB
Március 20. (vasárnap)
VÁLASZTÁS

Március 22. (kedd) 15.oo óra
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
kézműves foglalkozás gyermekeknek (Előzetes bejelentkezés szükséges márc. 18-ig!)
Jegyár: 300.-Ft/fő (anyagköltség)
Március 22. (kedd) 17.oo óra
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
kézműves foglalkozás felnőtteknek
(Előzetes bejelentkezés szükséges
márc. 18-ig!)
Jegyár: 500.-Ft/fő (anyagköltség)
Március 23. (szerda)
18.oo óra
KÖZMEGHALLGATÁS
Március 24. (csütörtök) 18.oo
VILÁGJÁRÓK KLUBJA
(szervezés alatt)
Március 26. (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA – GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
KUCSMAGOMBA-KUTATÁS
HÁROMHÁZNÁL
Találkozó 8.3o-kor a Faluháznál)
(részletes tájékoztató plakátokon és
a honlapon)

Kedves erdőkertesi Anyukák,
Kismamák és Nagymamák!
Találkozzunk minden héten
csütörtökön 10.00-12.00-ig a
Erdőkertesi Faluházban (a fc-on
mindig jelezzük a helyszínt)! Az
idei év (első félév) munkatervét olvashatjátok a fc-on, és a Faluházban.
Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz: Erdőkertes Baba-Mama
Április 9. 19.oo
Klub.
Szeretettel várunk minSZÍNHÁZI ELŐADÁS
„Vonatfütty, avagy szóljatok a por- den érdeklődőt! Csányi Anita és
tásnak!” című zenés krimi-komé- Varga-Bokor Zsuzsanna
dia a Pódium Színház előadásában ***
(2 felvonás)
Az Alapfokú gombaismereti tanBelépődíj: I. hely: 1.600.-Ft;
folyamot tavasztól (megfelelő száII. hely: 1.200.-Ft
mú jelentkező esetén) ismét indít(elővételben már kapható!)
Április 17. (vasárnap) Gombaisme- juk a Faluházban, vezeti Kis Szireti túra – gombaszakértő vezeté- dónia gombaszakértő. Elmélesével (Őrbottyán felé, telekocsik- ti foglalkozások tavasszal és őszkal) (részletes tájékoztató plakáto- szel 6-6 alkalommal, minden második csütörtökön 18.o-20.oo-ig.
kon és a honlapon)
Első alkalom: március 10-én,
18.oo. Terepgyakorlat tavasszal és
***
Angol nyelvvizsgát szeretnél? vagy ősszel 6-6 alkalommal, előzetecsak felfrissítenéd nyelvtudásod? sen egyeztetett hétvégi időpontItt a lehetőség januártól bekapcso- okban, telekocsikkal, költségmeglódni a már működő Angol nyelvi osztással.
klub csoportba Erdőkertesen a Fa- A részvételi díj 28.000.-Ft/fő
luházban. A tanulás és a jó hangu- (a jegyzetet is tartalmazza).
Áprilisi előzetes:
Április 2. (szombat) 10.oo óra Ki
Mit Tud? az ESZAK szervezésében
Április 3. (vasárnap) Gombaismereti túra – gombaszakértő vezetésével (Domony felé, telekocsikkal)
(részletes tájékoztató plakátokon és
a honlapon)

lat garantált, péntek esténként fél
hattól fél nyolcig.
Kurzuskönyv:
Traveller Intermediate
(beszerzésében segítünk!)
További információk, jelentkezés: 06 20 3596915 zsuzsi.gyorfi@
gmail.com

„VERESEGYHÁZ ÉRDEMES
SPORTOLÓJA”

***
KÉZMŰVES, PATCHWORK
(TEXTIL) szakkört indítunk
felnőttek számára, megfelelő számú jelentkező esetén. Bővebb tájékoztató a honlapunkon és plakátokon.

fotó: Lethenyei

Immár második alkalommal adták át a „Veresegyház érdemes
sportolója” elismeréseket. Ebben az évben 16 egyesülettől 12
egyéni és négy csapat jelölés érkezett, őket ítélték a csapatok,
a sportegyesületek, szakosztályok a 2015-ös év legjobb sportolóinak.
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A rejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db 3000 Ft értékű könyvutalványtt sorsolunk ki.
A borítékra kérjükírják rá: ,,VP3
,
rejtvény”. Címünk: Hanka Média Kft. 2112 Veresegyház, Fő út 6.
Beküldési határidő: 2016. március 24. Könyv utalványt nyertek: Fekete Ferencné (Veresegyház), Csizmás Pálné (Veresegyház),
Fogarasi Gréta (Erdőkertes). Gratulálunk! Megfejtés: „…bal lába.” A nyerteseket postai úton értesítjük.
Nyereményeiket átvehetik a Vargabetű könyvesboltban, Veresegyház városközpontjában.

Várjuk
j kedves vásárlóinkat!
2016. március 9-14.
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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KÖZÉLETI - KERESKEDELMI LAP XX. ÉVFOLYAM 3. 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
Álláshirdetés
Fő állású, szaktudással rendelkező kertészt keresünk hosszú távra Veresegygy
házra. Érdeklődni lehet: 0670 313-8282
Adidas boltunkba motivált és elhivatott
munkatársat keresünk hosszú távra! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a munka@adidascenter.com címen.
Munkavégzés helye: Budapest, Pólus
Center – és Gödöllő Adidas bolt.

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

KAROSSZÉRIA-LAKATOST keresünk teljes munkaidőre veresegyházi munkavégzéssel.
g
Több éves munkatapasztalat
p
előny.
y Önéletrajzokat
j
az
info@szinkron-car.hu címre várjuk. Érdeklődni a 30/914-8484-es telefonszámon lehet.
Otthon végezhető ajándék,dísztárgyak
csomagolása,stb:
06-90-603-906
(http://audiopress-hungary.webnode.
hu 635Ft/min,
0612228397, 06204963980).
Veresegyházi üzletbe keresek bőrárú javítására alkalmazottat! (Nem bedolgozás). Tel.: 0620 392-6868.
Italbolt-lottózó keres pultos-lottózó
gépkezelőt. Lottó vizsgával rendelkezők előnyben! Tel.: 0620 368-4744
Kiadó:
KIADÓ IRODÁK 25-38 m 2-igg Veresegyházon
gy
a Szadai úton! Ár: megegyezés szerint. Érd.: 30/914-8484
Eladó-Kiadó ingatlanokat keresünk regisztrált ügyfeleink részére.
Tel.: 0620 944-6205, 0670 275-7320.

Kiadó, Veresegyházon a centrumban
20 m 2-es helyiség! Tel.: 0628 389-062
Szolgáltatás:
Fűkaszálást, fűnyírást, sövény nyírást,
telek tisztítást és egyéb kerti munkákat
vállalunk! Tel.: 0670 458-3965
Matematika-fizika-műszaki tantárgyak
oktatását, korrepetálását vállalja mérnök-műszaki tanár. Tel.: 0670/945-0819
Talp- és svédmasszázs Veresegyházon, a
Hatha Jóga Stúdióban. (K & H Bank felett). Elérhetőség: 0620 459-3900
Nyak-váll-talp masszázs, fülgyertyázás!
Tel.: 0670 275-5932
Vásárolna:
Vásárolnék President Grant és Stalker
IX. CV rádiót! Tel.: 0620 3939-311
Vásárolnék Mitsubishi L200, L300,
Mazda E2200, Nissan Urvan, VWT3as Transportert! Tel.: 0670 334-0761
Vásárolnék Mercedes W123, W124,
190E és Mercedes teherautót 1-24 tonnásig. Tel.: 0670 334-0761
Eladó:
Eladó Gödöllőn 1001 m 2-es, zárt kerti ingatlan a belterület határán. Irányár:
2,9 millió Ft. Telefon: 0630 537-6985.
Befektetési célra eladó vagy kiadó Veresegyházon a centrumban egy ingatlanon
lévő: 45 m 2-es és egy 20 m 2-es üzlethelyiség. (Irodának is alkalmas)
Tel.: 0670 275-5932

Veresi piactér
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„EST A VERESI SPORTÉRT”
Veresegyház sportszerető családjai gyűltek össze február 27-én, szombaton este, hogy egy önfeledt estén jelezzék a városnak és a világnak:
A SPORT ÉS A SPORTCSARNOK A SZÍVÜGYÜK.
Remélhetőleg hamarosan megvalósul a régóta ígért Veresegyházi
Sportcsarnok, méltó helyet biztosítva annak a számtalan, a városban
jelen lévő sportágnak, amelynek sportolói nap, mint nap az országos
versenyeken is bizonyítják rátermettségüket.
A szervezők az est teljes bevételét a leendő sportcsarnok érdekében
ajánlották fel.
Az estre színes programokkal készültek az egyesületek, volt tombola,
koncert és világhírű sportolók ereklyéire is licitálni is lehetett.

ffot
fo
ottók
ók:
k : Le
k:
L etthe
th
h
heenye
nyyei
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Tiffany
Egyedi tervezésű és készítésű
ű
Tiffany ajándék tárgyak, ablakok,
ok,
o
lá p
lámpák,
pák,
ák órák
ó k nag
órá
ór
n
nagy
agy
ag
gyy v
választékban
választékb
a ék
k a
rendelhetőek!
0630 959-0111
tiffany.komor@gmail.com
Cégünk, a Hanka Média Kft. az alábbi pozíció
betöltéséhez keres munkatársat:
Marketing asszisztens
Feladatok:
Az irodai / papírbolt napi működésének koordinálása
Nyilvántartások kezelése
Ügyvezető munkájának segítése
Számlázás koordinálása
Házi pénztár kezelése

ÖN ELÉGEDETT AZ ALAKJÁVAL?
M i s e g í t ü n k , h o g y a z á l o m a l a k v a l ó s ág g á v á l j o n.

4 éves a Veresfitt Szalon!
Power Plate
vibrációs tréning
személyi edzéssel
45 perc alatt
megmozgatjuk az
izmok 98%-át

Mozdulj, fiatalodj,
szépülj!
Vacushape vákumos
futópad 30 perc
gyaloglás vákum-kamrában
Célzott zsírégetés,
feszesítés derékon, hason,
fenéken, combokon

MOST CSAK 30.000 Ft

Amit elvárunk
Marketing, vagy kommunikáció szakirányon szerzett végzetség
Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
Felhasználói informatikai ismeretek (word, excel, powerpoint)
Önálló, precíz, tervszerű munkavégzés
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
B kategóriás jogosítvány / gépjármű
Amit kínálunk:
Fiatalos, lendületes csapat
Változatos munkavégzés
Szakmai továbbképzés
Biztos, stabil munkahely
Versenyképes fizetés + teljesítmény arányos bónusz rendszer
Érdekes, összetett valódi marketing feladatok
(közterületi média, F.Book, Adwords, Remarketing)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődésedet, küldd el fizetési igénnyel
ellátott önéletrajzodat az info@hanka.hu e-mail címre.

Tiffany
Eg
Eg
ma
a

a 20 alkalmas kombinált bérlet
és a 20 alkalmas Vacushape bérlet!
Veresf itt t Szalon:
Veresfitt
Sza on: VVeresegyház,
eresegyhááz, M
Mogyoródi
ogyoródi út
út 6.
6.
Beje
Be
Bejelentkezés:
je enttk
ke
ezés:: 06
06 20/955
20//9
20
955
55 1
1545
5 45
54

w w w.veresfitt .hu
www.veresfitt.hu
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Ha már a vízhajtó sem segít…
Kézi- és gépi kompressziós
nyirokmasszázs kezelés
Életmód tanácsadás
Egészség és szépség
2600 Vác,
2016
Dr Csányi László krt 47.
ÁPRILISTÓL
I. emelet

Célja: a nyirok és a vénás érrendszer karbantartása
és a felgyülemlett ödémák elvezetése, kiürítése.
- Nyiroködémás betegeknél
- Műtétek utáni kar- vagy lábdagadásnál
- Nehézláb érzés és fáradt, fájó végtagok esetén
- Narancsbőr kezeléseként
- Dagadt combok és csípőtájékon túlzott
zsírlerakódás esetén
- Szervezet méregtelenítésére

www.nyirokdoki.hu • Tel
el.:
.: 0
.:
063
63
30 70
7015
15
5 244
4

FESTÉS
TAPÉTÁZÁS
MÁZOLÁS

VÁLLALOM CSALÁDI HÁZAK,
LAKÁSOK, FESTÉSÉT,
TAPÉTÁZÁSÁT, MÁZOLÁSÁT,
LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT.
RÖVID
HATÁRIDŐVEL,
MOST AKCIÓS
ÁRON!

LAMINÁLT

PADLÓ LERAKÁS

Telefon: 06-30/958-1651
15

Hirdessen itt!

Első lepárlás esetén
a literenkénti munkadíj árából

20% KEDVEZMÉNYT
adunk ezen kupon bemutatójának.
1 liter pálinka főzési díja kedvezményesen így 1450 Ft,
mely minden költséget tartalmaz!
6
HIVATKOZZON PROMÓCIÓS KÓDUNKRA: VEP2
Az akció 12l 50,0 % V/V késztermék felett érvényes
Az akció 12 l 50,0% V/V késztermék felett érvényes
CÍM:

2146 Mogyoród Arany J. u 31.

Szikora Bea • 0620 978 48 00
Hajdu Szilvia • 0630 680 8389

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:
Raktáros
Feladatok:

• Üzemen belüli, illetve külső
anyagmozgatási feladatok ellátása,
üzemek folyamatos anyagáramlásának 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

Gé k
lő
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

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
és
• Stabil nemzetközi háttér
• Változatos munka
• Cafetéria juttatás+ bejárás támogatása
ása

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!
peugeot.hu

MINDENKINEK!

PEUGEOT 3008

1 300 000 FT KEDVEZMÉNNYEL*
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN

PEUGEOT 2008

600 000 FT KEDVEZMÉNNYEL*

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN

Az új Peugeot 2008 kombinált átlagfogyasztása: 3,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 95-114 g/km. Az új Peugeot 3008 kombinált átlagfogyasztása: 4,1-5,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 108-135 g/km.
*A bruttó 600 000 Ft értékű kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 2008 személygépkocsi, míg a bruttó 1 300 000 Ft értékű kedvezményre vonatkozó ajánlat a Peugeot 3008 személygépkocsi
vásárlása esetén, a 2016. január 4-től visszavonásig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, amennyiben az új Peugeot 2008 vagy 3008 személygépkocsi vásárlása használtautó-beszámítással
történik. A kedvezmény teszt és használt Peugeot 2008 vagy 3008 személygépkocsi vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a feltüntetett
kedvezmények a meghatározott modellek megvásárlása esetén, a használtautó-beszámítással elérhető - a listaárból levonandó - maximális kedvezményt foglalják magukba. A kép illusztráció.
A Peugeot Hungária Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű,
az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben vagy a www.peugeot.hu oldalon!

PEUGEOT PÁSZTOR
1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 2., TEL.: 06 1 254 0881
2112 VERESEGYHÁZ, SZADAI ÚT 8., TEL.: 06 28 586 000
www.peugeotpasztor.hu

