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COOP 
BURGONYASZIROM
50 g, 2180 Ft/kg
Több ízben

COOP 
SÓSPEREC
100 g, 
1490 Ft/kg

ZWACK 
UNICUM
40% abc szuper 
Szilva 35%
0,5 l, 5598 Ft/l

Várjuk kedves 
ügyfeleinket

 Fót,  Veresegyház, 
Dunakeszi és környékérõl

Hétfõtõl péntekig 
9-18 óra között

*az év minden egyes munkanapján.

Ami fontos:
• Légy nyitott az új felé!

• Akarj tanulni és segíteni másoknak!
• Akarj dolgozni!

• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
hogy meg tudod csinálni!

SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!

Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak 
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom 
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

Kiemelkedő jövedelemre tehetsz szert .
Nem kell mást tenned mint odafi gyelni embertársaid igényeire.
Én 5 éve kezdtem az ingatlanértékesítést 4 kisgyerekkel. 
Ami nekem fontos volt, hogy meg tudjak adni nekik mindent 
amire szükségük van.

A kötetlen munkaidő lehetővé tette,
hogy minden programjukon részt tud-
tam venni anyaként.
Értük tudtam menni és el is tudtam őket
vinni mindenhova.
Ha te is szeretnél karriert építeni, gyere 
hozzánk és tanuld meg a szakmát.
Jelenleg Franchise partnerként dolgozom 
a Fóti Otthon Centrum Ingatlaniroda 
Fót irodában.
Légy sikeres te is!
Ha érdekel,hogy élhetsz jobban mint az 
átlag, önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu 
email címre várom. 

MERT AZ OTTHONOM ÉN VAGYOK
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SZERETNÉL MEGBECSÜLT LENNI?
SOK EMBERNEK SEGÍTENI?
AKKOR NÁLUNK MEGTALÁLOD 
A HELYED.

Szerencsi Éva  - irodavezető
Tel.: 06 70 4543818 

*az év minden egyes munkanapján.

Ami fontos:
• Légy nyitott az új felé!

• Akarj tanulni és segíteni másoknak!
• Akarj dolgozni!

• Akarj sok pénzt keresni és hinni abban,
hogy meg tudod csinálni!

SOHA SINCS KÉSŐ! A KOR NEM SZÁMÍT!
LEGFONTOSABB AZ AKARAT!

Minimum érettségi bizonyítvány szükséges!
Előny, ha van autód és jogosítványod, de nem elvárás.
Ha úgy érzed, szeretnél otthont találni másoknak 
és ezért mindent meg is akarsz tenni, akkor várom 
önéletrajzodat a szerencsi.eva@oc.hu email címre.

Munkakezdés interjú után akár azonnal.

ELADÓ
Váckisújfalun 120 nm-es téglaépítésű 
családi ház, 1195 nm-es telken.
Irányár:10.900.000 Ft
Tel.: 06 70 454 3818

   
    
Veresegyház ikerház fél, 55 nm, 
511 nm-es telek, 2 szoba, 
cserépkályha.
Tel.: 06 70 454 3818

Fót, Móricz Zs. u. 16.
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Pünkösdre felavatták az új veresegyházi Szentlélek templomot, 
amely azóta nyitva áll a hívők és a látogatók számára, és orgona-
koncert-sorozatnak is helyet ad a megnyitás alkalmából. A felszen-
telési ceremóniáról 2. és 5. oldalunkon számolunk be.
A Kistérség Újság első száma 2006 májusában jelent meg, címol-
dalán a Misszió egészségház fotójával, és cikket is közölve az in-
tézményről. Tíz év után újra a térség legfontosabb egészségügyi 
ellátójával foglalkozunk, hiszen míg töretlenül gyógyítják pácien-
seiket, rengeteg változást éltek meg, és számos újdonságot vezet-
tek be. Írásunkat a 4. oldalon találják.

A hónap témája 
A Misszió régen és ma

A hónap embere
Elrugaszkodva a Földtől

A hónap híre
Amikor a nagyi

használja az internetet

Kistérségi oldal
Szuper táborokat
szervez az Esély

A rendezvény 
partnere a 10 éves 
Kistérség Újság

g

10 ÉVES A KISTÉRSÉG 
ÚJSÁG !

• Egész napos családi programok• Egész napos családi programok• Egész napos családi programok
• Guinness-rekord kísérlet: hozd el a kedvenc • Guinness-rekord kísérlet: hozd el a kedvenc • Guinness-rekord kísérlet: hozd el a kedvenc 
 mackódat! mackódat! mackódat!
• Minden, ami medve: mesemondó verseny,• Minden, ami medve: mesemondó verseny,• Minden, ami medve: mesemondó verseny,
 vetélkedők, előadások, filmvetítés, mé- vetélkedők, előadások, filmvetítés, mé- vetélkedők, előadások, filmvetítés, mé-
 hészeti bemutató hészeti bemutató hészeti bemutató
• Lovas programok, kézműves • Lovas programok, kézműves • Lovas programok, kézműves 
 foglalkozások foglalkozások foglalkozások
• Talamba koncert • Talamba koncert • Talamba koncert 
• Szomszédolás: bemutatkoznak • Szomszédolás: bemutatkoznak • Szomszédolás: bemutatkoznak 
 a Veresegyházi Kistérség települései a Veresegyházi Kistérség települései a Veresegyházi Kistérség települései

Június 18-19-én, a veresegyházi Medveotthon  és ÉLMÉNYPORTA 
területén

Vasárnap  17 órakor színpadon
 a Z’zi Labor és a Veresegyházi 

Asszonykórus!
• Minden, ami medve: mesemondó verseny,• Minden, ami medve: mesemondó verseny,• Minden, ami medve: mesemondó verseny,
 vetélkedők, előadások, filmvetítés, mé- vetélkedők, előadások, filmvetítés, mé- vetélkedők, előadások, filmvetítés, mé-

 a Veresegyházi Kistérség települései a Veresegyházi Kistérség települései a Veresegyházi Kistérség települései

Június 18-19-én, a veresegyházi Medveotthon  és ÉLMÉNYPORTA 
MÉZES MACKÓ HÉTVÉGE
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ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A 
SZÜNIDŐ KEZDETÉT!



Visszatekintő

Ahogyan az alapkőletételnél 
ígérte a polgármester úr: Pün-
kösd ünnepére átadták az új 
katolikus templomot Veresegy-
házon. 

Képeink a templomszentelési 
ünnepség fő állomásait eleve-
nítik fel, beszámolónk a történ-
tekről és a sajtótájékoztatóról 
az 5. oldalon olvasható.

(A szép képek Papp Erika fotós  
munkáját dicsérik.)

Felavatták az új Szentlélek 
templomot

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

CBA Veres Center
Veresegyház, Budapesti u. 1.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:6.30-22.00
Szombat: 6.30- 21.00
Vasárnap: 8.00-18.00

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

CBA Szada Center
Szada, Dózsa Gy. u.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 6.30-21.30
Szombat: 6.30- 20.30
Vasárnap: 8.00-18.00

Az ünnepség az új plébánia 
felszentelésével kezdődött

Sajtótájékoztató zajlott az egyházmegye, a 
város, a tervező és a kivitelezők képviselői-
nek részvételével.

A Szentmise eseményeit kivetítőn kö-
vethették a téren várakozók.

A szemerkélő eső miatt nem  mindenki jött el, aki 
tervezte

Nagy László, a templom tervezőjének veze-
tésével az érdeklődők bejárhatták a templom 
minden zugát.

A szent mise véget ért, menjetek békével....

A vendégek bevonultak a temp-
lomba, és megkezdődött a 
felszentelő mise.

Délutánra elállt az eső, és egyre töb-
ben érkeztek a templom előtti térre

Dr Beer Miklós püspök úr és 
Pásztor Béla polgármester 
úr a templom felavatásának 
kezdetén.

Ők képviselik majd Veresegyházt az idei Nemzeti 
Vágtán, Berghoffer Szandra, Kelemen János, és 
Detlef (Dedi)

A hónap híre

Nyargalunk a Vágtán

A nyerő páros
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Kistérségi oldal
VERESEGYHÁZI IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Tel.: (28) 386-200
Intézményvezető: Tóth Gáborné

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

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

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

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

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

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

Erdőkertes,  Galgamácsa, 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.

Először indul Veresegyház

A 2016. évi Nemzeti Vágta rendezvénysorozatban ezúttal Veresegyház városa is képviselteti magát. 
Első ízben fut majd ló veresi színekben a Tahitótfaluban megrendezésre kerülő előfutamon, hogy 
megszerezhesse a jogot a szeptember 16-18. között a Hősök terén zajló döntő versenyein való in-
dulásra.

A mén neve Detlef, és tehetséges versenyló: az elmúlt évi Vágtán más színekben már a középdöntő-
be jutott, ahol sérülés miatt nem tudott végül elindulni. Felkészítése, melynek anyagi feltételeit idén 
Veresegyház biztosítja, már zajlik az alagi központban.  Tulajdonosa és trénere, Kelemen János, és 
lovasa, Berghoffer Szandra ugyancsak tapasztalt versenyzők. János 1995 óta CSI*, CSI** kategó-
riákban versenyzett díjugratásban, igazi sikereket pedig a military szakágban érte el, ahol 2004-től 
versenyez aktívan országos és nemzetközi versenyeken. Eredményeiből néhány: Közép-Európa 
Kupa ezüstérem, Közép-Európa Kupa bronzérem, magyar ranglista 3. hely, szlovák ranglista 6. 
hely, Világranglista helyezés. Szandra 1999-ben kezdett versenyezni díjugratásban és militaryban, 
jelenleg trénerként dolgozik az alagi Kincsem Parkban, galopp lovakkal. 2011-ben Női Amatőr 
Champion 2. helyezést ért el, számos hazai galopp verseny lovasa. 

És amit Detlefről tudni kell….
2003-as születésű mén, szülei Furioso - North Star12 és My Colt. Számtalan díjugrató és military 
versenyen indult, a hazai bajnokságban ezüstéremig jutott.  Fő erénye a gyorsaság és az erő: 2014-
ben a  Nemzeti Vágtán az elődöntőben 1. helyezett lett, a középdöntőben a 2. helyet szerezte meg. 
2015 – ben megnyerte a tahitótfalusi elővágtát, majd a Nemzeti Vágtán középdöntőig jutott, de 
sérülés miatt nem folytatta a versenyt.

A csapat a biztos részvétel érdekében hamarosan tartalék lóval is megkezdi a felkészítő munkát.

A tahitótfalusi előfutam időpontja: 2016. június 4. – Szurkoljunk együtt a veresegyházi csa-
patnak!

IFJÚSÁGI TÁBOROZÁS
ERDŐKERTESEN ÉS VERESEGYHÁZON

A SZEDER Közhasznú Egyesület illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésé-
ben idén nyáron is lesz tábor, a következő időpontokban.

Erdőkertesen:

2016 július 4-8.  Móka Miki tábor 6-10 éveseknek
2016 július 11-15. Csupa kéz Írókéz tábor 6-14 éveseknek
2016 július 18-22.  Öt nap, Öt kontinens tábor 6-12 éveseknek
2016 július 25-29.  Szuperhősök tábora 10-14 éveseknek
2016 augusztus 1-5. Mindent bele tábor 10-14 éveseknek

Tábor jelentkezés 2016. június 1-jén 8,00 órától a Gyermekjóléti Szolgálat épületében. 
Cím: Erdőkertes, Fő út 51.

Veresegyház: 

2016 július 11-15.  Média hét 12-18 éveseknek
2016 július 18-22.  Utazz velünk 6-12 éveseknek

Tábor jelentkezés 2016. június 1-jén 8,00 órától a Gyermekjóléti Szolgálat épületében. Cím: Veres-
egyház, Fő út 108.

A tábor díja Erdőkertesi, Veresegyházi, Galgamácsai, Vácegresi, Váchartyáni és Rádi gyerme-
kek részére 7500,-Ft/ 5 nap.

Külsős gyermekek táborának díja 12. 000,-Ft/ 5 nap.

A tábor jelentkezéshez kérem, hozzák magukkal a gyermek Taj kártyáját és lakcímkártyáját, melyet 
le kell fénymásolnunk!
  

                                                                                 Nagyné Gódor Csilla
                                                                                    intézményvezető

SZEDER Közhasznú Egyesület
és

Veresegyház Kistérség
Esély Szociális Alapellátási Központ
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A hónap témája

Ugyanabban az irodában ülünk, ahol an-
nak idején, idefelé jövet számos ismerős 
arcot láttam a dolgozók között, és ma is 
Te ülsz a vezetői székben. Délelőtt lévén 
a fogadótér tele van betegekkel, zajlanak 
a rendelések… szóval látszólag minden 
olyan, mint tíz éve volt. Csalóka ez a kép?

Bizony az, mert bár a lehető legjobban 
igyekszünk gondoskodni a betegeink ellá-
tásáról, folyamatosan arra kényszerülünk, 
hogy alkalmazkodjunk a gyakran változó 
külső körülményekhez, úgy, hogy közben 
a betegellátás színvonala megmaradjon. 
Ez a mutatvány sokszor rengeteg plusz-
munkát, erőfeszítést igényel a munkatársa-
inktól, de itt vagyunk, dolgozunk, és ahogy 
látod, rendben működik az intézmény, bár 
az orvoshiánnyal, a túl kevés rendelési óraszám-
mal és az alacsony kvótával meg kell küzdenünk. 
Ez utóbbi a szakorvoshiány mellett a legnagyobb 
fejtörést okozza, hiszen a térség lélekszáma a 
tíz év alatt jelentősen megnőtt, ám az OEP nem 
emelte azóta sem a fejkvótát…..

Most, hogy említed a külső körülményeket: tíz 
éve a Misszió az itt működő modellről volt híres, 
ami arról szólt, hogy a betegirányítási rendszert 
működtetve, az ellátási szinteket betartva el lehet 
kerülni az egyes betegek felesleges vizsgálatát, 
a párhuzamos ellátásokat, így jelentős megta-
karítás érhető el. A modell azonban már nem 
létezik…

Igen, amikor tíz éve Veresegyház kivásárolta az 
épület egészét, majd fél évvel később a rehabot 
is, még működött a modell, de akkor is éppen kel-
lemetlen helyzetben voltunk, mert a megtakarítá-
sunk 70%-át nem kaptuk meg az OEP-től abban 
az évben!  Ez odáig vezetett, hogy 2007-ben be is 
pereltük őket, hogy az összeghez hozzájussunk. 
A modell végül csendesen elhalt, 2009. január 
1-jével hivatalosan is megszűnt, bár a célját el-
érte volna. A döntés politikai volt, ami abból is 
jól látszik, hogy egyes elemei fel-felbukkannak 
az egészségügy reformját célzó intézkedésekben.

Nemcsak ez volt az egyetlen változás 2009-ben…
Jogilag megszűntek a kht-k is, és át kellett ala-
kulnunk non-profit kft.-vé. Ekkorra elvesztettük a 
nappali kórház finanszírozását, és megszűnt ugye 
az irányított betegellátási modell is, így új célokat 
kellett meghatározni a Misszió számára, hiszen 
csupán a járóbeteg-ellátásból nem lehetett volna a 
működést finanszírozni. Amikor pályázatot írtak 
ki egynapos sebészeti ellátás bevezetésére, siker-
rel pályáztunk, és így már sikerült megtartanunk a 
nappali kórházat is, ami nagyon fontos szegmense 
a térségi betegellátásnak. Addigra már beletanul-
tunk a pályázatírásba, hiszen 2007 óta kiegészítő 
tevékenységként szakértői megbízatásokat vál-
laltunk EU-s pályázatokban azért, hogy ezzel is 
növeljük a bevételt. A pályázatok az utóbbi évek-
ben megritkultak ugyan, de igyekszünk hasonló 
módon kiegészíteni az intézmény jövedelmét: 
gyakorlati lehetőséget kínálunk szakápolóknak, 
gyógytornászoknak, masszőröknek, és első éves 
orvostanhallgatók is nálunk tölthetik a kötelező 

ápolási  gyakorlatukat. A Misszió gyakorló terü-
lete az egészségügyi menedzserképző intézetnek, 
ahogyan a rehab részleg a szakorvosi képzésben 
biztosít gyakorló területet. Ezek révén tudtuk és 
tudjuk fenntartani a betegeink számára megszo-
kott működést.

2012-ben újra írtunk rólatok, hiszen a város sa-
ját tulajdonában lévő egészségügyi intézménye 
egyik napról a másikra állami tulajdonba került. 
Hogyan éltétek meg az államosítást?

Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ez is meg-
történhet! Az államosítást önmagában nem tartot-
tam ésszerűtlennek, mondjuk megyei kórházak 
tekintetében, ahol a saját bevétellel nem rendel-
kező megyei önkormányzatoknak kellett ezeket 
fenntartaniuk, vagy olyan városi kórházak eseté-
ben, ahol a város a fenntartó, de az ellátást széles 
körből igénybe veszik. A Misszió államosítását 
a sikerágazatunknak, a rehabilitációs osztálynak 
„köszönhetjük”, hiszen ott vannak fekvőágyak, 
így az államosítás második körében ránk is sor 
került. Hihetetlenül megterhelő átadás-átvételi 
procedúra következett, és számos technikai és 
adminisztrációs problémával szembesültünk, pél-
dául azzal is, hogy nehézkes volt hozzájutni a fi-
nanszírozáshoz….

Nem lehetett volna – az állomosítást elkerülen-
dő – létrehozni egy tisztán magánfinanszírozású 
intézményt, esetleg egy magánkórházat?

Sem én, sem a Polgármester Úr nem lennénk al-
kalmasak rá, hogy egy ilyen, pusztán piaci alapon 
működő intézményt irányítsunk, ahol el kell kül-
deni azt a beteget, akinek nincs elég pénze! De 
meggyőződésem szerint nem is lenne rá valódi 
kereslet, a közismert telki magánkórház is csődbe 
ment. A bevételeinket növeljük, és bizonyos plusz 
igényeknek is megfelelünk, de a rendelési óraszá-
mokat is növelni tudjuk azáltal, hogy 2007 óta 
magánrendeléseknek adunk bérbe helyeket. Ezek, 
és a gyakornoki programok a bevételeink 10%-
át teszik ki. Államosítás ide vagy oda, azóta is, 
ha bármilyen „helyzet” van, csak a veresegyházi 
önkormányzat segítségére számíthatunk: a város 
nem a tulajdonlást, hanem az itt élők érdekeit tart-
ja szem előtt, és teljes mértékben együtt tudunk 
működni a gondok megoldásában.

Levezényeltétek az államosítást, 
úgy, hogy a munkatársak többségét 
is sikerült megtartani, ami nagy szó 
ebben a helyzetben. Azóta lehet nyu-
godtan csak a munkára koncentrál-
ni?

Egyáltalán nem, hiszen 2013-ban 
újabb rendelet jött, mi szerint közin-
tézménnyé kell válnunk, és minden 
dolgozónk közalkalmazott lett. Az 
újabb cégforma-váltás például azzal 
járt, hogy a bérszámfejtést átvette a 
Magyar Államkincstár, ami olykor 
egész vicces hibákat eredményezett. 
Egy évvel később újabb csapás érke-
zett egy jogszabály formájában, ami 
szerint a 100 fő alatti munkavállalót 

foglalkoztató cégeket össze kell vonni. Semmit 
sem tehettünk ellene, így 2015. április elsejével 
a kistarcsai Flór Ferenc Kórházhoz került a Misz-
szió valamennyi pénzügyi-gazdasági tevékenysé-
ge. Szakértői segítséggel végül kidolgoztunk egy 
mindenki számára megfelelő munkamegosztási 
megállapodást, de mire hozzászoktunk, kiderült, 
hogy nemcsak pénzügyi, hanem minden területen 
össze akarják vonni a két intézményt! Személye-
sen sikerült beszélnem Kövér László Házelnök 
Úrral és Balog Zoltán Miniszter Úrral, és közben-
járásuknak köszönhetően a fúzió elmaradt.  Na-
gyon nem lett volna szerencsés egy veszteséges 
intézmény alá rendelni a Missziót…

A betegek ezekből az erőfeszítésekből nem sokat 
láttak, azt viszont minden lehetséges fórumon 
szóvá teszik, hogy hosszú a rendelésekre a vára-
kozási idő, kevés a rendelési óraszám… Válto-
zott valami ebben a tíz év alatt?

A felsorolt kiegészítő tevékenységeinknek kö-
szönhetően a hivatalosan mindössze 25 belgyó-
gyászati rendelési óra helyett 60-at tudunk bizto-
sítani, a 20 óra sebészeti rendelést is feltornázzuk 
ennyire. Próbáljuk megoldani a dolgokat, ameny-
nyire lehetséges. Sajnos nem lehet minden terüle-
ten bővíteni a rendelési óraszámot, mert egysze-
rűen nem találunk szakorvost, aki elvállalná. A 
kezdetektől probléma a területkiosztás: hivatalo-
san még mindig csak Veresegyház, Erdőkertes és 
Csomád az ellátási területünk, pedig ha a Kistér-
ség egésze hozzánk kerülne, megállnánk a lábun-
kon. De most csend van és béke, dolgozunk, és 
elmondhatjuk, hogy az eddigi munkánknak ered-
ménye is van: egy nagyon jól működő egynapos 
sebészet, a szakmailag országos hírű rehabilitáci-
ós osztály, és jó színvonalú járóbeteg-ellátás.   

Mi, akik itt élünk, már természetesnek vesszük, 
hogy itt a Misszió, és inkább csak kritizálunk. 
Pedig nagyon sok olyan hely van az országban, 
ahol ilyen színvonalas egészségügyi ellátásról 
még csak nem is álmodhatnak. A térségben élők 
nevében is hálás vagyok a munkátokért, és re-
mélem, hogy a Misszió megmarad nekünk, bár-
milyen reformintézkedések jönnek is még a jövő-
ben! Köszönöm a beszélgetést!
               

   (KAm)

FOLYTON VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEK – MEGŐRZÖTT ÉRTÉKEK
Tíz évvel ezelőtt, a Kistérség Újság legelső számának címlapján a Misszió fotóját láthatták az olvasók. A képhez kapcsolódó cikkben akkor arról 
írtunk, hogy a város önkormányzata megvásárolta az épület egészének tulajdonjogát, így formálisan is saját egészségügyi intézménye lett, amely 
akkoriban jelentős hatékonysággal is működött a kísérleti jelleggel bevezetett betegirányítási rendszer (Misszió-modell) sikerének köszönhetően. 
Egy évtized alatt többször is jártunk itt, hiszen számos említésre méltó esemény történt, hírt adtunk újdonságokról és nehézségekről, az intézmény 
körüli viharokról és a megoldásokról. Most újra beszélgetésre kértük Jobban Esztert, a Misszió megbízott igazgatóját, hogy összefoglalja az elmúlt 
évek történéséit, és elmondja nekünk, hol tart ma a térség legfontosabb egészségügyi intézménye.

Életkép a MIsszióból
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Visszatekintő
Templomszentelés

Veresegyházon
„Ki hitte volna?!” – ezzel a kérdéssel kezd-
te a plébániát felavató beszédét május 14-én 
dr Beer Miklós, váci püspök, majd a mellet-
te álló Pásztor Béla polgármesterre tekintve 
meg is válaszolta a kérdést: „Valaki igen!”

De a ceremónia már nemcsak egy ember jövőbe 
vetett bizakodásáról szólt, hanem inkább annak 
a sok száz, ezer hívőnek a hitéről, akik három 
évnyi küszködés és otthontalanság után a Pün-
kösdöt megelőző napon végre új katolikus temp-
lomot avathattak. Mostoha helyzetben voltak 
sokáig, miután a régészeti leletek felbukkanását 
követően a régi, műemlék templomot be kellett 
zárni, de segítséget kaptak a városban működő 
felekezetektől, és példátlan módon, a katolikus 
szertatásokat a református templomban tarthat-
ták évekig. „Tart, ameddig tart!” – idézte fel a 
beszéd dr Fukk Lóránt református lelkész sza-
vait, melyben a katolikus testvéreket biztosította 
támogatásáról.
A szentelést és az első misét celebráló püspök 
szentbeszédében ezt az összefogást méltatta, két 
vízióját említve a templomavatás kapcsán. Első-
ként az utolsó vacsorát idézte fel, párhuzamba 
állítva a jelennel: együtt volt tanító és tanítvány, 
közösen várták a pünkösdi csodát, ahogyan az 
új templomban is együtt ültek a katolikus hí-
vők és a protestáns testvéreik. Második víziója 
az új Jeruzsálem szent temploma, az istennel 
való nagy találkozás, ahogyan minden jelenlévő 
együtt volt szeretetben, békében, osztozva a kö-
zös örömben. „ A templom utat mutat mindenki-
nek, akinek a szívében remény van, és keresi a 
békét.” zárta templomavató beszédét a püspök.
A szentmisét, melynek során a templomi kegy-
tárgyak is helyükre kerültek, tehát valójában 
megtörtént a felavatás, a templom előtti téren 
kivetítőn követhették nyomon az érdeklődők, 
a templomban a meghívott vendégek foglaltak 
helyet: a környező településekről, határon túlról 
érkezett delegációk, az egyházak képviselői, il-
letve mindazok, akik valamilyen módon közre-
működtek a templom életre hívásában.
A templomot tervező építész, Nagy László, aki 
maga is a veresegyházi katolikus közösség ak-
tív tagja, nem volt jelen köztük – a kórus tagja 
lévén ő a karzaton énekelt. A szentmisét követő 
felszólalások során is keveset beszélt, inkább 
Dsida Jenő versét hívta segítségül, melyet lánya, 
Nagy Borbála szavalt el. Művészettel köszöntöt-
te a jelenlévőket és az új templomot Fukk Lóránt 
református lelkész, aki saját versét olvasta fel, 
majd arra figyelmeztetett, hogy a templommal a 
hívek fontos feladatot is kaptak: be kell töltsék 
a házat Isten ajándékaival. Pásztor Béla, a város 
polgármestere köszönetet mondott az építésben 
közreműködőknek, hangsúlyozva, hogy nem ő 
az, aki ezt a templomot megalkotta. Felidézte az 
egyáltalán nem könnyű döntéshozatalt a temp-
lom életre hívásáról, és megköszönte a települé-
sen működő evangélikus, református és baptista 
felekezetek segítségét, melyet a templom építé-
se során nyújtottak.
Bálint Péter, a testvértelepülés, Ipolybalog pol-
gármestere ajándékkal érkezett a templom szá-
mára, az építő cég képviselője pedig röviden 
megemlékezett az építésre fordított 80 ezer 
munkaóráról….
A szentmisét követően az érdeklődők Nagy 
László vezetésével csoportokban végigjárhatták 
és megismerhették a valóban csodaszép és kü-

lönleges épületet, melynek legfeltűnőbb vonása, 
hogy bár a lehető legigényesebb építőanyagok 
alkotják, egyáltalán nem hivalkodó. Rendezett-
ség, és letisztult formák uralják, maga a főhajó 
lényegében nem is hajó, hanem kör alakú, kupo-
lás terem, melyhez egy barátságos kis kápolna 
csatlakozik az egyik oldalról. A helybéli művé-
szek alkotásai is ezt az egyszerűséget követik: 
sem a szobrok, sem a kerámiák, domborművek 
nem törik meg a falak hófehér tisztaságát. Oly-
kor a praktikum szolgálatába állnak: a kupola 
szerkezetét alátámasztó 12 oszlopba az egyház 
alappilléreinek szimbólumaként a tizenkét apos-
tol szobrait faragták. Mégis a Krisztus szobor a 
legnagyobb különlegessége a templomnak az 
oltár felett – ténylegesen felette, a levegőben 
lebegve, megtartva a kitárt karú ábrázolást, de 
elhagyva a keresztet, egészen más értelmezést 
nyer a mozdulat. Nem a szenvedést, hanem in-
kább a kitárulkozó szeretetet, a befogadást tes-
tesíti meg. 

A szakrális terület mellett számos egyéb he-
lyiség, közösségi terem található az épületben, 
valamint egy föld alatti urnatemető is, ami szép 
egységet alkot a már körvonalazódó templom-
kerttel.
Mialatt a látogatók az építménnyel ismerkedtek, 
az egyik emeleti teremben sajtótájékoztató zaj-
lott a polgármester és a püspök úr, Molnár Zsolt 
plébános, és a kivitelező cég képviselői rész-
vételével. Az újságíró kollégákat elsősorban az 
eddigi költségek és a város további tervei érde-
kelték, melyek kapcsán Pásztor Béla elmondta, 
hogy a templom összköltsége 1.2 milliárd forint 
volt, melyet nagyrészt a város fedezett, illetve, 
hogy a templom és az új plébánia beiktatásával, 
a szomszédságban álló katolikus idősek otthona 
és a Tájház képével kiegészülve Veresegyházon 
újabb meghatározó városrész van kialakulóban.
A Kistérség Újság kérdésére, hogy lehetséges-
nek tartja-e a püspök úr és az önkormányzat a 
továbbiakban egy katolikus iskola megalapí-
tását – hiszen református iskolája is van már a 
városnak – dr Beer Miklós elmondta, hogy már 
egyeztettek erről a kérdésről. A polgármester 
úr konkrétumokat is mondott: leszögezte, hogy 
2017. szeptember elsején megkezdi működését 
Veresegyházon egy katolikus gimnázium, me-
lyet a templomtól északnyugatra, a közelben 
terveznek megépíteni.

Életre kelt a Szentlélek templom

Tánc – nemcsak fiataloknak

2015 novembere óta Veresegyházon, az Innováci-
ós Központban működik a szenior-tánc klubunk.
Ketten, Boros Lászlóné Terike, és jómagam, Ba-
loghné Fodor Éva tartjuk az oktatást, teljesen in-
gyenesen, heti egy alkalommal.
A szenior-tánc Magyarországon új dolog, csak 
néhány éve működik.
Több európai országban (pl. Ausztria, Németor-
szág, Olaszország, Franciaország) már évtizedek 
óta virágzik, sőt, megalapították a Szenior Világ-
szövetséget (ISDC: International Senior Dance 
Congress) is, melynek jelenleg 14 tagországa van. 
Természetesen mi, magyarok is szeretnénk a köz-
eljövőben bekapcsolódni a szervezetbe.
Mivel túlnyomó többségben nők táncolják, mind 
a test-, mind a kéztartás eltér a hagyományos tán-
cokétól, bár itt is vannak páros táncok, ahol mind-
két táncosnak más lépéseket kell táncolnia.
A koreográfiák kifejezetten a nyugdíjas korosz-
tály számára lettek kifejlesztve: könnyen megta-
nulható lépések, kímélő mozgás - természetesen 
mindez zenére. Nemcsak a fizikai erőnlétet, de a 
jobb és bal agyfélteke működését is segíti, fejlesz-
ti a koordinációs és koncentrációs készségeket.
A szenior-táncban helyet kapnak a páros tán-
cok, körtáncok, blokk-táncok, amikor mindenki 
ugyanazt táncolja, több sorban felállva, valamint 
a nehezen mozgó idősek számára az ülőtáncok.
Az agy- és testmozgáson kívül nem utolsó szem-
pont az sem, hogy az idősödő, magányos nyug-
díjasoknak kellemes és hasznos időtöltést, illetve 
rendszeres társasági életet biztosít.
Jelenleg Magyarországon egyetlen oktató, Csir-
maz Szilvia tanítja hivatalosan ezt a táncformát, 
Budapesten (Ausztriában szerzett oklevéllel). Mi 
is az ő tanítványai vagyunk, folyamatosan járunk 
a pesti tán-csoportba. Idén ősszel kerül sor elő-
ször itthon is a szeniortánc-oktató képzésre, remé-
nyeink szerint ennek sikeres elvégzése után már 
mi is “hivatalosan”, képesítéssel taníthatunk.

(A klubról Baloghné Fodor Évától kaptuk a hírt. 
A szenior tánc időpontjáról, pontos helyéről, a 
csatlakozás lehetőségeiről a Szabadidős és Gaz-
dasági Innovációs Központ információs részlegén 
adnak felvilágosítást.  A szerk.)
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Gazdaság

Évek óta a környék közkedvelt bevásárlóhelye a CBA 
Szada Center, amely a térség legnagyobb boltjaként üze-
melt egészen az új Veres Center átadásáig. Némi megúju-
lás azonban rá is ráfér, így május második felében belső 
átalakítások zajlanak az üzletben.
Egyrészt el kell készíteni a szezonális áruk számára a he-
lyet, hiszen érkeznek a nyári közös étkezésekhez, családi 
ünnepekhez elengedhetetlen árucikkek. Kaphatók ismét 
kerti műanyag játékok, strandolási kellékek, bográcsok, 
grillezési eszközök. Másrészt számos áruval bővül a ter-
mékkínálat, és egyszerűen több helyre, ésszerűbb elrende-
zésre van szükség az elhelyezésükhöz.
Hogy milyen új árucikkeket kínálnak nyártól a boltban? 
Nos, a még többféle édesség és papíráru mellett bővül az 
úgynevezett non-food termékek köre, vagyis konyhai esz-
közök, kiegészítők, terítők, törülközők, ajándéktárgyak 
és játékok kerülnek hamarosan nagyobb választékban a 
boltba.
Megújul a kávézó is: egy térbe kerül a delikátesz bolttal, 
és az elrendezése is más lesz. A belső megújulás, vagy 
inkább felfrissülés nem véletlenül mostanában esedékes, 

hiszen hamarosan, a június  4-5-i hétvégén ünnepli az üz-
let átadásának 9. évfordulóját. A születésnap alkalmából 
ezeken a napokon a szokásosnál is több akciós terméket 
kínálnak majd, lesznek különleges, csak erre az időszakra 
érvényes kedvezmények, és számos gyártó cég vonul fel 
étel- és italkóstoltatásra.

A szuper akciók sora megkezdődik már a hónap utolsó he-
tében, hiszen május 26-június 1. között számos terméket 
kínálnak rendkívül kedvező árakon. Több hústermék mel-
lett olcsóbb lesz a friss sertésoldalas, kilogrammonként 
749 Ft-os áron, és mindössze 750 Ft/kg a cba-s sertésvirsli 
ára ebben az időszakban. A pékség termékei között is ta-
lálunk akciókat, és a zöldségek közül akciós lesz a kígyó-
uborka, 299 Ft/kg áron. A nyárelő a kerti sütögetés sze-
zonja, erre tekintettel a faszén 799 Ft helyett 599 Ft-ba 
kerül, a fi nom Piroska szörpöt pedig 579 Ft/üveg helyett 
399 Ft-ért vehetik meg a vásárlók. A felsoroltakon túl több 
tisztítószer, italféleség, sajt és kávé kapható akciós ára-
kon, érdemes lesz többször is ellátogatni a hamarosan 9 
éves boltba!
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SZÜLETÉSNAP ELŐTTI MEGÚJULÁS

Virágos házak, rendezett utcák, harmonikus közterek

Erdőkertes Község Önkormányzata nemrégiben pályázatot hirdetett a la-
kosság számára azzal a céllal, hogy elismerje, jutalmazza az ingatlanjaik 
környékét rendezetten, kulturáltan kialakító, a kertjeik gondozására, a 
közterületek szépítésére nagy gondot fordító ingatlantulajdonosok mun-
káját.

A pályázat keretében több kategóriában adnak át díjakat:
Környezettudatos kert kategóriában az ingatlan előtti közterület, az ut-
cáról látható előkert és belső kert rendezettségét, tisztaságát, gyommen-
tességét, fák, cserjék, virágok, gyepfelületek állapotát, gondozottságát, 
környezettudatos víz, talajgazdálkodást, a növényválasztás harmóniáját 
és közvetlen környezetébe való illeszkedését, a kert és élővilág kapcsola-
tát (madáretető, itató) értékelik.
Virágos épület kategóriában az épület ablakpárkányain, erkélyein, lép-
csőin az utcáról látható teraszon, homlokzaton kialakított virágok kom-
pozíciók gondozottságát, a növényválasztás és a látvány harmóniáját, az 
épülethez és közvetlen környezetébe való illeszkedését tekintik mérvadónak.
Szép kert kategóriában az ingatlan előtti közterület, az utcáról látható 
előkert és belső kert rendezettségét, tisztaságát, gyommentességét, fák, 
cserjék, virágok, gyepfelületek állapotát, gondozottságát, a növényvá-
lasztás harmóniáját és közvetlen környezetébe való illeszkedését veszik 
szemügyre.
A bíráló bizottság június, július, és szeptember hónapokban bejelentés 
nélkül, környezettudatos kert kategóriában, ahol feltétel a kertbe bejutás, 
egyeztetett időpontban végzi szemléjét. A szemle során fényképet készít, 
melyet az Önkormányzat honlapján meg lehet tekinteni. A pályázók sor-
számmal ellátott képeire a lakosok is szavazhatnak, az eredményhirdetés 
októberben várható.
A kategóriák első három helyezettje a ház utcai frontjára kihelyezhető 
plakettet, valamint elismerő oklevelet és pénzügyi jutalmat kap. A ver-
senyben résztvevők helyezéstől függetlenül elismerő oklevelet kapnak. 
Az önkormányzat a program keretében négyévente meghirdeti a virágos 
utca versenyét is, ahol a lakóközösségek környezetszépítő erőfeszítéseit 
díjazzák majd.

Mikro vállalkozások indítását támogató 
pályázat - hamarosan

Hosszú csúszás után várható, hogy megjelenik a mikro vállalkozások in-
dítását támogató pályázati felhívás, mely nem mezőgazdasági tevékeny-
ségek elindításához nyújt majd 100% vissza nem térítendő támogatást, 
maximum 12 M Ft értékben. 

A vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő/szolgál-
tató mikro vállalkozások indítását fogják támogatni 5 évre szóló ún. áta-
lány támogatással. A kedvező feltételek miatt már most rendkívül nagy 
a pályázat iránt érdeklődők száma, ezért érdemes mielőbb megkezdeni a 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket, melyben nagy segít-
séget jelenthet tanácsadóink segítsége és az előminősítés, melyre a cikk 
alján lévő linken jelentkezhetnek.

A konstrukció hasonló a mezőgazdasági termelőknek szóló fi atal gazda 
pályázathoz, így várhatóan nagyon népszerű lesz. Itt nem lesz korhatár, de 
szigorú üzleti tervet kell vállalni és a vállalásokat 5 évig tartani. 12 M Ft-t 
nem lesz könnyű 1-2 M Ft-os árbevétel vállalással és alkalmazott nélkül 
elnyerni, így a maximum összeget csak a tényleg életképes ötletek gazdái 
tudják elnyerni. A támogatás 75%-át rögtön a nyerést követően ki fogják 
fi zetni, elszámolni nem kell vele, mert nem beruházási típusú támogatás 
lesz, kötelezettség csak az üzleti terv tartására nézve lesz. A második rész-
let igénylése 36 hónap után lehetséges, az üzleti terv megfelelő teljesítése 
alapján.

Pályázhat mikrovállalkozás indítása esetén a helyben lakó 18. életévét 
betöltött cselekvő képes természetes személy, aki a pályázat benyújtása 
évének január 1. napján a fejlesztés megvalósulásának helyén állandó la-
kóhellyel rendelkezik.

A fejlesztés megvalósulásának helye csak 10.000 fő alatti település lehet.

(Forrás:www.arundo.hu)

PályázatokA hónap híre

Nyári szezonális termékek 
akcióban
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A hónap embere

Aki fényvödörrel gyűjti a 
világosságot

 

Az égiek közreműködésével és kizárólag nap-
szállta után érdemes találkozni Veresegyházon 
Gulyás Krisztiánnal.  Majd egy hétig vártam az 
„engedélyre”, vagyis arra, hogy kiderüljön az ég-
bolt felettünk, legalábbis éjszakára. Kifinomult 
számítógépes rendszer jelzi előre, hogy lesz-e 
felhő az égen este, érdemes-e a csillagokat néze-
getni, vagyis észlelni! 
Krisztián – 12 éves kora óta - amatőr csillagász, 
a földi dolgokhoz csak annyiban van köze, hogy 
napkeltétől napnyugtáig egy műszaki áruház el-
adója. 

Nagyszülei régi házának udvarán állította fel 
távcsövét, a felszerelés tárolására egy használa-
ton kívüli lakatosműhely szolgál. Jól megfér itt 
egymás mellett a kimustrált hegesztő trafó és a 
nagyfelbontású webkamera. A levegőben még 
érződik a flex által kirepített vasszemcsék illata. 
Ahol korábban szögvasat hegesztettek, lemezt 
egyengettek, ott most szivaccsal bélelt műanyag 
bőröndök rejtik a csillagász eszközeit. 

A nyitott műhelyajtóban egy asztalka, rajta lap-
top, a gép képernyőjén a Hold déli fele. Az égitest 
képe a távcsőre szerelt kamerán át jut a kompu-
terbe. A távcső – találó szakszóval fényvödör - le-
het egy méter hosszú, egy jó arasz az átmérője. 
Különböző tükrök „hajtogatják össze” a fényt és 
így érik el, hogy harmadára csökkent a távcső 
hossza. Masszív állványra szerelték és villany-
motor segítségével követi az égitestek mozgását, 
még távirányító is segíti a csillagász munkáját. 
- Hold és bolygó megfigyelésre kimondottan ez 
kell, távoli galaxisok, gázködök megfigyelésére, 
már nem annyira jó – magyarázza Krisztián. 

 Ez idő tájt más ember alszik…
- Bogarasak vagyunk, mikor más az igazak álmát 
alussza, mi az eget kémleljük. Ez is egy hobbi. 
Van, aki bélyeget gyűjt. 

Az Isten szent ege alatt állni, télen, nyáron, órá-
kon át…
- Van, amikor nehéz, például egy fényesebb üs-
tökös gázcsóváját követve, este nyolctól reggel 
ötig folyamatosan felvételeket készíteni, hogy a 
végén egy animáció lehessen a képekből. A leg-
utóbbi „virrasztás” két hónappal ezelőtti, amikor 
a Jupiter előtt elvonultak a holdjai, majd az árnyé-
kok is áthaladtak bolygó előtt. Ez közel hat órás 
megfigyelést jelentett. Tíz percenként készült egy 
kép és meglett az animáció. 

Lehet előre tudni, ha valami készül az égbolton?
- Így van, lehet tudni. Van csillagászati évkönyv, 
lehet táblázatokat böngészni, illetve különböző 
planetárium programokkal modellezik le a várha-

tó égi eseményt.  Újabban nagy divat a nemzetkö-
zi űrállomás megfigyelése. Ha Hold előtt halad el, 
még a napelem táblák is tisztán kivehetők. Május 
6-án volt egy ilyen lehetőség reggel 7 órakor, fel 
is keltem, de sajnos borult volt az égbolt. 

Menekülést jelent ez a hobbi a földi gondok elől? 
- Kikapcsolódás. Eleve nem szeretem a tömeget, 
én szombaton menekülök a piacról. Kicsit olyan 
ez, mint a horgászat. Interneten osztjuk meg az 
élményeket, ide töltöm fel a képeket is. Aztán 
jönnek a reakciók. Segítünk egymásnak, nem „sa-
vazzuk” a másikat. Élőszóban a nyári táborokban 
osztjuk meg a tapasztalatainkat. Nem csak saját 
kedvtelésből végzem a megfigyeléséket, hanem a 
Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) mellett 
külföldi szervezeteknek (pl. a japán ALPO) is el-
küldöm a bolygókról és a Holdról készített felvé-
teleket, melyeket felhasználnak, és rendszeresen 
megjelentetnek honlapjaikon. Emellett az MCSE 
Meteor című havilapjában több cikkem is megje-
lent az elmúlt években.

Jócskán elmúlt nyolc óra, belefeledkeztünk a 
Hold krátereibe, Krisztián a legtöbbjük nevét 
is tudja. A kedvemért levette a kamerát, és egy 
lencsét tett fel helyette, így szabad szemmel lát-
hattam Földünk kísérőjét. Csodás. Eközben a 
Holdtól nem messze felfénylett a Jupiter. Lilás-
barnás gyűrűk szabdalják a felszínét. A mai terv 
a Jupiteren lévő vörös folt (Föld méretű hurrikán) 
megörökítése. Érezhetően lehűlt a levegő. A táv-
cső „pára mágnesként” működik és gyűjti a leve-
gőből a vízcseppeket. Ilyenkor tesz jó szolgálatot 
a gondosan odakészített hajszárító. A hűvös idő 
beálltával megjelenik a dér, a zúzmara, sőt a jég-
csap is a távcsövön. Fűteni nem szabad, a meleg 
levegő áramlása „megmozgatja” a távcső képét. 

 Úgy tudom, bőven vannak terveid…
- Több is van. Jó lenne a távcsőnek egy fix hely, 
egy kis csillagvizsgáló - ahogy mi hívjuk: csillag-
da - az udvarban. 
Nagy álmom eljutni a déli ég alá. Namíbiába, Dél-
Afrikába, esetleg Chilébe. Látni a Magellán-fel-
hőket, a Dél Keresztjét. 2018-ban talán összejön 
Namíbia, de még elég ingatag lábakon áll a terv. 
Emellett nagyon örülnék annak, ha Veresegyhá-
zon létesülne egy kis közösségi csillagvizsgáló. 
Nagyon szívesen részt vennék úgy a tervezésben, 
kivitelezésben, mint a működtetésben.

Tizenegy felé hazaindulok, Krisztián megvárja a 
Mars megjelenését, a vörös bolygó most tűnt fel 
az égbolt peremén. Már én is más szemmel tekin-
tek a csillagokra….

(H.G.I.)

MEGHÍVÓ
Idén június 25-26-án rendezik meg Galga-
mácsán a hagyományos Falunapot, a hozzá 
kapcsolódó motorversennyel, veterán jármű 
kiállítással, a Dudás Juli Emléknappal, és ter-
mészetesen az elmaradhatatlan tűzugrással. 

A község ezúttal is hírnevéhez méltóan színes 
és színvonalas népművészeti programokkal 
várja az érdeklődőket. Kedvcsináló képeink a 
tavalyi rendezvény hangulatát idézik fel.

Krisztián a legfontosabb műszerével

Ptolemaeus-Alphonsus-Arzachel-Albategnius

Veterán motorok versenye a tavalyi faluna-
pon

Dudás Juli emlékét színes folklór programok 
őrzik



A PSZICHEDELIÁTÓL MAGRITTE-IG

Hajdu Koppány először egy veresegyházi alko-
tócsoport tagjaként állított ki Váckisújfalun, és 
közel tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az 
időpont egyeztetések sikerrel záruljanak – meg-
valósuljon végre egy önálló kiállítás. Végignézve 
a kiállított műveken, egyértelmű, hogy megérte a 
várakozás. A markánsan két részre osztható anyag 
rendkívül tehetséges, mélyen érző és unikális vi-
láglátással megáldott művészt mutat be. A pszi-
chedelikus, egymásba- és tovább, a környezetbe 
fonódó indák, a mindenütt megjelenő madár-mo-
tívum áll kérdezz-felelek kapcsolatban a letisztult, 
álom-realista ihletettségű tájképek színes foltjai-
val, melyek mintha René Magritte korai korsza-
kának önálló életre kelt műveit idéznék. Minden 
kép egy külön világ – de valamennyi összeáll egy 
univerzummá: Hajdu Koppány univerzumává. A 
meghitt, vidám hangulatú megnyitón Maros Ottó 
zongoraművész is kitett magáért, rögtönzései, át-
irati lenyűgözték a megjelenteket.

TIZENÖTÖDSZÖR A TISZTA  
KÖRNYEZETÉRT VÁCKISÚJFALUN!

Igen, már tizenötödször hívja össze az Arany Ró-
zsa-díjjal kitüntetett önkormányzat a község a 
természeti környezetért, az eljövendő generáció-
kért felelősséget érző lakóit, hogy a közút mentén 
összeszedjék mindazt a hulladékot, amit kevésbé 
felelős személyek leraktak, elhaladó járműveik-

ből kidobáltak. Hála a rendszeres tisztogatásnak, 
évről-évre kevesebb zsák telik meg szeméttel, de 
idén sem sikerült ötven zsák alá menniük a jó-
kedvű önkénteseknek. A munka után a zöld lo-
vagokat hagyományosan vidám szendvics-partin 
beszélték meg a délelőtt történéseit, mesélték el 
egymásnak az érdekesebb „fogásokat”. Váckisúj-
falu község önkormányzata ezúton köszöni meg a 
felelősségteljes hozzáállást minden résztvevőnek, 
akiket a Virágos Magyarországért! mozgalomban 
elnyert növényekkel ajándékozott meg őket. 

   

                              

   

És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan 
egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirte-
lenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek 
zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek 
vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyel-
vek és üle mindenikre azok közül. És megtelének 
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni 
más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. 
(Apostolok Cselekedetei 2. fejezet, Károli Biblia)

„Tavasz van! Gyönyörű!” – írja József Attila. 
Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a 
lusta nyújtózást a világ, ember és állat párt keres. 
Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és zsibong 
az élet. Pünkösdi király, pünkösdi királynéjárás, 
törökbasázás – vége-hossza nincs a népi játékok-
nak, az ünnephez kötődő hagyományoknak, me-
lyek megismerésére invitálta az önkormányzat az 
érdeklődőket. Az évek óta sikeresen zajló prog-
ram pünkösdi állomása sem okozott csalódást a 
kis kézműveseknek, játszva tanultak, és igazán 
szép alkotások kerültek ki kezük alól. Az egyházi 
hagyomány megőrzéséről a foglalkozáson kiosz-
tott anyag gondoskodott.

A VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA 
ÉLETÉBŐL

Áprilisban az utolsó előadásához érkezett népze-
nei bérletünk. Korpás Éva és zenekara „Csiteri 
csiteri csütörtök” című népzenei összeállítással 
szórakoztatta a kis közönséget, majd a táncház-
ban húzta a talpalávalót. Az interaktív műsorban 
az erdélyi, felvidéki magyar népzene legszebb 
dallamai csendültek fel. A régi falusi világot ele-
venítette fel számos népdal, mondóka, gyermek-
játék, muzsika. A gyermekek boldogan énekelték 
a zenekarral együtt az ismert dalokat, de alkalom 
volt újak tanulására is. Egy vidám, élményekben 
gazdag délelőttöt töltöttünk a váci Művelődési 
Házban. 

Április 22.-én óvodánkkal csatlakoztunk a 
„TrachtTag”-hoz, a népviselet napjához. A gyer-
mekek örömmel viselték a népi ruhákat és kiegé-
szítőket. Köszönjük szépen a szülőknek, akik a 
régi népviseleti ruhákat behozták az óvodába és 
segítették a programba való bekapcsolódásunkat.
Tavasz révén kisállat néző sétára indultunk két 
családhoz is. Kisgidákat, kislibákat és kismalaco-
kat nézhettünk meg saját élőhelyükön. Köszönjük 
szépen a családoknak a lehetőséget a megtekin-
tésre, a gyermekeknek a vidám délelőtt eltöltésére. 

Értesítjük a középiskolai tanulmányaikat folytató 
diákokat, hogy az érettségi előtti 50 óra közmun-
kát óvodánkban is eltölthetitek. Kérjük, hogy ez 
ügyben keressétek az óvodavezetőt akár szemé-
lyesen, akár az óvoda@vackisujfalu.hu e-mail 
címen.

Marton Zsuzsanna
óvodavezető 

- Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus
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Kultúra
HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS FÖLD NAPJA

ŐRIZZÜK ÖRÖKSÉGÜNK!   



9

Sport
Újabb eredmények

Május 6-7-én rendezték meg 
Mohácson a 2016. év Orszá-
gos Újonc, Serdülő, Ifjúsági 
Asztalitenisz Bajnokságot. Az 
évente egy alkalommal meg-
rendezésre kerülő versenyen 
mindenki indult, aki számít a 
sportágban.
Nagy öröm számunkra, hogy 
a 4 hónapja igazolt versenyző-
nek számító Letanóczki Dal-
ma (U11, 2005) ezüstérmet 
szerzett az újonc leány U11-es 
korcsoportban, úgy, hogy egyetlen vereségét a 
döntőben szenvedte csak el a címvédő és régóta 
magyar válogatott szegedi kisleánytól, aki a leg-
sikeresebb magyar leány egyesület a 25-szörös 
BEK győztes, budapesti Statisztika PSC játéko-
sa. Dalma - a Diákolimpia februári megnyerése 
után - ezzel megszerezte Veresegyház város első 
Országos Bajnoki érmét, mely rögtön egy ezüst-
színű!
A 28 ezres lélekszámú rendező város Mohács iga-
zán kitett magáért. A nagy  városi sportcsarnok-
ban 18 asztalon folytak a mérkőzések. A díjátadón 
megjelent a Busó vezér is :), valamint népvise-
letbe öltözött lányok  hozták párnán az érmeket 

- mint a „nagyoknak” a nemzetközi versenyeken.
Dalma U13-ban is megnyerte csoportját, felkerült 
a főtáblára, ahol 12 ranglista pontot szerzett.
Másnap a serdülők között - U11-es döntőbeli el-
lenfelével párban, akiben barátra is lelt egyben - 
élete első páros magyar bajnokságán mérkőzést 
nyertek a 14-15 éveseknek kiírt versenyen. Egyé-
niben kiváló játékkal, ismét feljutott a főtáblára, 
ahol a későbbi 3. helyezett vietnami -  magyar 
származású Statisztika játékosa állta csak útját.
Cserey Bálint (BVSC) pénteken, az U13-as fi ú 
korosztályban nagyon közel volt a főtáblára kerü-
léshez - miután megnyerte csoportját, de a „beját-
szó mérkőzésen” egy székelyudvarhelyi, komoly 
játékerőt képviselő fi ú állta útját.

Másnap szombaton, a serdülők napján nagyon jó 
játékkal rukkolt elő és megnyerte csoportját és a 
főtáblára jutásért az extra mérkőzését is,  azaz az 
erősebbek között sikerült az, ami előző nap még 
nem. Utána nem volt szerencséje, mert a magyar 
ranglista vezetőjét a verseny első kiemeltjét, klub-
társát, a többszörös bajnok és magyar válogatott 
András Csabát kapta ellenfélül, aki igazolta a pa-
pírformát.

Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját-tá-
mogatását, amivel részesei ennek az újabb sikeres 
versenyzésnek!

Letanóczki István

 
 

Június 5. 
- Egy ráadás - közkívánatra -  

  Veresen, a Városháza mellett, 8 és 14 óra között  
A tavaszi szezonban utoljára! 

 

A meghirdetett börze célja továbbra is a veresi és környékbeli családoknál, a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű 
holmiktól való megválást szolgálja csere-bérével és adás-vételi lehetőséggel, alkalmi árusok által. 

Árusoknak a részvétel regisztráció köteles: veresibolhapiac@gmail.com Kereskedők nem vehetnek rész a börzén! 
A program terjesztése kizárólag helybeli, kistérségbeli fórumokon megengedett és ajánlott. 

 
 
 

 

Erdőkertesen 91 nm-es, 1+1 félszobás eme-
letes családi ház, amerikai konyhás nappali, 
beépíthető tetőtérrel. 
15.9 mFt

•
Gödöllő-Máriabesnyőn, 56 nm-es, 2 szobás, 
zuhanyzós fürdőszobás családi ház, 1866 nm-
es telek. 
14.9 mFt

•
Veresegyház 73 nm-es családi ház, üzlethe-
lyiség, dupla telek, külön 36 nm-es téglaház a 
telken. KÉT GENERÁCIÓS! 
29.9 mFt

•
Erdőkertesen jó közlekedés mellett felújított 
állapotban 70 nm-es családi ház, 758 nm-es 
telek, 2 + 1 félszoba, nagy terasz. 
18 mFt

 •
Veresegyház kedvelt részén, Tóparthoz közel 
kellemes hangulattal rendelkező 2+2 fél-
szobás,  emeletes családi ház.      
24.9 mFt

Fót, Móricz Zs. u. 16. fszt.
06 70 4543 818

ELADÓ INGATLANOK

A hónap híre

Idősebbek is elkezdhetik, szakértő segítség-
gel

Szeniorok “szelídítik” a számítógépeket a ve-
resegyházi Mézesvölgyi Általános Iskolában, 
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár által szer-
vezett internettanfolyamon. 
A május 17-23-ig tartó kurzuson 15 nyugdí-
jas korú tanuló vállalta, hogy megismerkedik 
az internetezéssel, megalapozva, vagy bővít-
ve a világhálóval kapcsolatos ismereteit. 
Az oktatást Fülöp Hajnalka tartotta.
 (Képünkön)

A 10 órás tanfolyam kedvező fogadtatása 
esetén, a megszerzett tapasztalatokra építve, 
a könyvtár további kurzusok indítását tervezi. 
A jövőben indítandó képzésekről érdeklődni 
a könyvtár felnőtt részlegén, nyitvatartási 
időben személyesen, vagy telefonon lehet. 

Elérhetőségeink: Veresegyház, Fő út 53., 
telefon: +36-28-385-231 
vagy +36-20-280-2335, 
e-mail: konyvtar@veresegyhaz.hu

( Fotó: Berze Lajos, a könyvtár igazgatója) 

A díjátadás pillanataiA mohácsi sportcsarnok asztalai a versenyzőkre várva

IDŐSEBBEK IS 
ELKEZDHETIK

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
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Jelentkezés módja: 
Fényképes szakmai önéletrajz és havi nettó bérigény 

küldése a 
hr@biotechusa.com e-mail címre.

Érdeklődni: Nagy- Győri Kitti: +36 20 233 8464

A BioTech USA munkatársakat keres Szadán, 
az Ipari parkban található üzemébe és raktárába, teljes 

munkaidőben, azonnali munkakezdéssel és
 önálló munkába járással.

 Nyitott pozíciók: 
CSOMAGOLÓ, KARBANTARTÓ, RAKTÁROS, RAKTÁROS- SZEDŐ. 

A fenti munkaköröket 2 műszakos munkarendben kell 
ellátni: 05:50- 14:10 és 13:50- 22.10.

Cégünk, a Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft. komplex 
hulladékgazlákodással foglalkozik. Kerepesi 
telephelyünkre keresünk műszaki beállítottságú 
kollégát.

MECHANIKAI ELŐKEZELŐ CSOPORTVEZETŐ
munkatársat keresünk

Feladatok:
 · Műszaki hiba mentes és folyamatos   
  működés biztosítása a mechanikai csarnokban.
 · A beosztott munkatársak (5 fő) irányítása,  
  ellenőrzése
Elvárások:
 · Két műszak vállalása
 · Középfoku műszaki végzettség
 · Kiváló műszaki érzék
 · Gyors problémamegoldó készség
Előny:
 · Villanyszerelő szakképesítés
 · Hegesztő szakvizsga
 · Nehézgépkezelői jogosítvány
Munkavégzés helye: Kerepes, Ökörtelek-völgyi 
Hulladékkezelő Központ
Amit kínálunk:
 · Gödöllő tömegközlekedési központi 
  pontjaitól díjmentes céges buszjárat
 · Cafeteria juttatás
Jelentkezés: Jelentkezni webes felületünkön:
http://www.zöldhid.hu/karrier, vagy önéletrajzot
küldve a karrier@zoldhid.hu e-mail címre lehet.
Jelentkezését kérjük, tüntesse fel a meg-
pályázott munkakör megnevezését!

Cégünk, a Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft. komplex 
hulladékgazlákodással foglalkozik. Szállítási 
csapatunkba
keresünk.

RAKODÓ MUNKATÁRSAKAT
Feladatok:
 · Hulladékgyűjtő edényzetek ürítése, zsákok-
  ban kihelyezett hulladékok begyűjtése
 · Lomtalanítási feladatok elvégzése
 · Hulladékgyűjtő jármű takarítása

Elvárások:
 · Minimum 8 általános
 · Jó fi zikai állóképesség

Előny:
 · Település hulladékgyűjtésben szerzett
  tapasztalat
 · OKJ-s gépkezelő (emelő, földmunka,   
  nehézgépkezelő) bizonyítvány

Munkavégzés helye: Kerepes, Ökörtelek-völgyi 
Hulladékkezelő Központ
Amit kínálunk:
 · Gödöllőről dolgozói buszjárat
 · Cafetéria juttatás
 · Alapbéren felüli teljesytményen alapuló   
  pótlék.
Jelentkezés: Jelentkezni webes felületünkön:
http://www.zöldhid.hu/karrier, vagy önéletrajzot
küldve a karrier@zoldhid.hu e-mail címre lehet.
Jelentkezését kérjük, tüntesse fel a meg-
pályázott munkakör megnevezését!

Munkatársat keresünk

TELEPI SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe

Feladatok:
 · A kommunális hulladék mechnaikai leválo-
  gatása során a szállítószalagon érkező nem
  odaillő hulladékok (veszélyes hulladék, 
  gépeket meghibásító hulladék...stb) 
  kiemelése
 · Kisebb karbantartások, takarítás
Elvárások:
 · Befejezett 8 általános iskolai 
  végzettség

Előny:
 · Műszaki szakképesítés
 · Jó fi zikum, megfelelő állóképesség
Amit kínálunk:
 · Gödöllő tömegközlekedési központi 
  pontjaitól díjmentes céges buszjárat
 · Próbaidő letelte után Cafeteria juttatás
 · Teljesítmény ösztönző pótlék
Munkaidő: Két műszakos munkarend
Munkavégzés helye: Kerepes, Ökörtelek-völgyi 
Hulladékkezelő Központ

Jelentkezés: Jelentkezni webes felületünkön:
http://www.zöldhid.hu/karrier, vagy önéletrajzot
küldve a karrier@zoldhid.hu e-mail címre lehet.
Jelentkezését kérjük, tüntesse fel a meg-
pályázott munkakör megnevezését!

www.pelikansuli.huGÖDÖLLŐ, Petőfi tér 9.

A(M), B, C, D, E tanfolyam

Diákkedvezmény! Ajándék gyakorló CD!

Tel.: 70/433-50-33
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009. B:ÁKO: 104,5 %, VSM(elm.): 47,14 %, (forg.): 59,57%, KK: 149592.

Pelikánsuli Kft.

2016. JÚNIUS 6-ÁN ÉS JÚNIUS 20-ÁN

Szülészet-Nőgyógyászat
magánrendelés

Előjegyzés:

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

Kedd: 16.00-19.00
ISTVÁN KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR
Veresegyház, Könyves Kálmán út 5.

MAGÁN

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
A MISSZIÓBAN

Rendelés: hétfőn 18.00- 20.00
Dr. Kicsiny Emese 

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

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

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

FAVÁGÁS zöldterület gondozás

• veszélyes fák bontása
• fakivágás
• gallyazás
• bozótirtás
• fűkaszálás

Tel.: 06 70 3177215
Cégeknek és magánszemélyeknek 
egyaránt!

INGATLAN APRÓ

Eladó – kiadó ingatlanja van, vagy vásárlási-
bérleti szándéka ? 

Keresse bizalommal a Dr. Makkos Ingatlan 
Centrum Veresegyházi irodáját +36-20-

9446205-ös számon! 

Pályakezdők és -módosítók részére  térítés-
mentes ingatlanreferensi képzést biztosítunk.



Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH 
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

16
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Tévé + net 

5 490 
Ft/hó

Képernyőn minden, amit szeretsz
Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD –  és az internet 
együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves szerződéssel 
és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj a 1288-as 
számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pontok: Gödöllő, Dózsa György út 1–3. Tel.: (06 28) 536 596  
Vác, Széchenyi u. 34. (Dunakanyar Áruház) Tel.: (06 27) 303 344

Gyors 

internet még 

több helyen!

IN_33013304_MAJ_sajto_HD_AKistersegUjsag_218x301.indd   1 27/04/16   10:09



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

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: 2016.03.02.,  2016.04.06., 

2016.05.11.,  2016.06.01,  2016.07.06-án.

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!

 

HALLÓKÉSZÜLÉK SZERVIZ 
MINDEN HÓNAPBAN 

a következő szerdai 
napokon

várjuk régi és új ügyfeleinket 
a veresegyházi városháza  üzletsorán: 

2016.06.01.,  2016.07.06., 
és 2016.09.07.-én.

CSALÁDOD
BRINGABOLTJA!

14 ÉVE A SPORTOLÓKÉRT  VERESEGYHÁZON  TÉLEN – NYÁRONON

WWW.DYNAMIC-SPORT.HU

PROFI SZERVIZZEL

50 NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK 
KIADÓK!

A régi Veres Center épületében
(Veresegyház, Budapesti u. 1.)

+36 30 519 2783

A resort of VAMED Vitality Worldwww.aquaworldresort.hu

Check in, chill out

A nyüzsgő nagyváros mellett van egy hely Budapesten, ahol a trópusokon érezheted magad:
hullámok, pálmafák, játszóház, tekergős csúszdák, szörf és rengeteg vidám program kicsiknek és nagyoknak. 
Június 24-től megújult szabadtéri játszóparkkal is!

Felejtsd el a külföldi utazást! Idén nyáron nyaralj Pesten, nyaralj az Aquaworldben!

Nyaralj Pesten! 
    Aquaworld

Soó-DER PROFIT KFT
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások könyvelése

TB és APEH ügyintézés, bérszámfejtés

Soós Szilvia
Regisztrált mérlegképes könyvelő

Cím:
Őrbottyán,
Dózsa Gy. út 150.

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

A 10 ÉVES KISTÉRSÉG ÚJSÁG 
TOVÁBBRA IS MEGBÍZHATÓ 
PARTNERE ÜGYFELEINEK.

Hirdetési ügyekben keresse 
munkatársainkat:

Horváth G. István - +36 30 477 3786
Kacsur Annamária: +36 30 468 6686 

A 10 ÉVES KISTÉRSÉG ÚJSÁG 

g


