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ÁCS, 
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BÁDOGOS 

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

SzakképzETT   mESTErEk 

TETŐFEDŐ, 

szegőelemek cseréje
Szakképz
  mESTE

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 

Nagykáta: Ady Endre u. 31.,  Csempe Bolt.
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó.

Sülysáp: Pesti út 27.  •   Tápióbicske: Fő tér, horgászbolt.
Budapest XVII.: Papír írószer, Ferihegyi út 64.

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit 
                               háztól házig szállítással! 

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tel.: 06-29/411-135,  06-30/232-5773

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Monori  
háziorvosi 
rendelőbe 

teljes munkaidőbe 
nővért 
keresünk!
Feltétel: szakképzettség, 

informatikai rendszer ismerete.
Érd: 06-20/417-4455 

hétköznap 8 és 18 óra között

 Lehota Vilmossal, Gom-
ba polgármesterével indít-
juk új rovatunkat, melyben 
a települések vezetőivel fo-
gunk beszélgetni.

Részletek a 2. oldalon

 Új karrierbe fogni, 
szakmát módosítani nem 
könnyű. Ragula Zoltán 
mesélt nekünk, aki egy 
hirtelen ötlettől vezérelve 
a tolmácsolást hagyta ott 
a fákért.

Részletek a 12. oldalon

 Mi vár a diákokra a má-
sodik pandémiás iskolai 
év végéhez közeledve? Ho-
gyan készülnek az érett-
ségire?

 Részletek a 4. oldalon

Több helyen leadható 
a használt sütőolaj

A tápióbicskei 
csatára emlékezünk

Részletek a 14. oldalon   

Egymásért vagyunk, 
tegyünk egymásért!

Részletek a 6. oldalon Részletek a 11. oldalon

Ismerjük meg 
a régió  
polgármestereit!

Csak írásbeli
érettségi lesz

Tolmácsból
arborista

 Finom a rántott hús és a 
fánk, de az elkészítésükhöz 
használt olaj miután bevégez-
te dolgát, kifejezetten káros a 
környezetünkre. Kártevőket 
vonz, vizet mérgez, szennye-
zi a talajt. Összegyűjtve vi-

 Április 4-én volt az évfor-
dulója a tápióbicskei csatá-
nak, melyet most a Régió 
hasábjain idézünk meg. Az 
1848–49-es szabadságharc 
tavaszi hadjáratában jelentős 

momentum volt ez az ütkö-
zet, amiben Klapka György 
és Damjanich János megfu-
tamította Jelašić seregét.

szont bioetanol készül belőle. 
Megnéztük, mely települé-
seken lehet leadni a használt 
sütőolajat, amelynek 100 szá-
zaléka újrahasznosítható.

 A koronavírus mindany-
nyiunk életét felkavarta: 
mindennapjaink egyszer-
re váltak leegyszerűsítetté 
és monotonná, de ugyanak-
kor mindennap újra átéljük 
azt a szokatlan érzést, hogy 
egy egészen új élethelyzet-
hez kell megtanulnunk al-
kalmazkodni. Ez nem csak 
az új szabályok betartá-

sára igaz, de arra is, hogy 
számtalan problémát újfaj-
ta megközelítésben kell ér-
telmeznünk és megolda-
nunk: legyen az a digitális 
oktatás, munkánk elvégzé-
se, egészségünk megőrzése 
vagy megélhetésünk bizto-
sítása.

A vecsési
fénytorta

7. oldal

8. oldal Április 11. A KÖLTÉSZET NAPJA
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Ismerjük meg a régió 
polgármestereit!

GOMBA

L ehota Vilmos építész-
mérnök szeretett volna 
lenni. Aztán inkább 

számítástechnikai tanulmá-
nyokra váltott, majd köny-
velőcéget alapított, mérleg-
képes könyvelői képesítést 
szerzett, közösségért dolgozó 
civil szervezetet hozott lét-
re, hogy felvirágoztassa a 
települést. Több mint húsz 
éve képviselőként dolgozik, 
és 2006 óta polgármestere 
Gombának. 

– Mi a kötődése a tele-
püléshez?

– Gombára (Budapesten) 
születtem, ez történt 1968. 
augusztus 2-án. Itt is nevel-
kedtem, Gombán jártam ál-
talános iskolába. Az iskola 
utolsó éveiben már foglal-
koztam számítástechniká-
val, bár eléggé meglepő, hogy 
számítástechnikának nevez-
zük, mikor még számítógé-
pet is alig láttunk. Volt egy fa-
kultációs képzési lehetőség, 
melyre szívesen jelentkez-
tem, ez el is térített az erede-
ti továbbtanulási tervemtől, 
ugyanis első körben építész-
mérnök szerettem volna len-
ni. Létezett Budán egy köz-
gazdasági szakközépiskola, 
melyben számítástechnikai 
ágazat is működött. Itt vé-

geztem a középiskolát, prog-
ramozni és szervezni tanul-
tam, ott is érettségiztem. 
Azonnal felvettek az egyete-
mi programozó matematikus 
képzésre, ám ott egyre in-
kább rájöttem, hogy az akko-
ri számítástechnikai szem-
lélet nem volt igazán nekem 
való, én sokkal szabadabban, 
több lehetőséggel kívántam 

élni. Inkább elmentem dol-
gozni, Monoron helyezked-
tem el, mellette levelező ta-
gozaton próbáltam befejezni 
a számítástechnikai felső-
oktatási képzést, de így sem 
ment. A közgazdasági szak-
középiskolában elég jól meg-
ragadt bennem a közgazda-
sági–számviteli érdeklődés 
és nagyon sokat dolgoztam 
a számvitellel közösen. Egy-
re jobban érdekelt a vállalati 
számvitel is, így pár kollégá-
val közösen megalapítottunk 
egy könyvelő céget 1991-ben. 

– Nagyon sok állomást 
érintett a képviselői 
munka előtt.

– Én úgy fogom fel, hogy 
be kellett járjak elég sok 
mindent ahhoz, hogy a sa-
ját képességeimmel helyt 
tudjak állni. Egészen addig, 
amíg polgármester nem let-
tem, ennél a könyvelő cégnél 
dolgoztam, közben megsze-
reztem a felsőfokú szakmai 
mérlegképes könyvelői ké-
pesítést is. Emellett nekiáll-

tam az eredeti álmomat is 
beteljesíteni, és 2003-ban 
beiratkoztam az építészmér-
nök képzésre is, legnagyobb 
meglepetésemre azonnal fel 
is vettek. Nem volt könnyű 
ismét visszaülni az iskola-
padba. Ekkorra már a har-
madik gyerekünk is megszü-
letett.

– Meséljen egy kicsit a 
családjáról!

– 1990-ben házasodtunk 
össze a feleségemmel, aki-
vel kisiskolás korunktól is-
mertük egymást. 1999-ben, 
2001-ben és 2006-ban szü-
letett egy fiú- és utána két 
lánygyermekünk. Itt lakunk 
Gombán, itt kezdtünk bele 
egy saját családi ház építésé-
be. A gyermekeim is idejár-
tak a gombai óvodába, majd 
általános iskolába. A két idő-
sebb kitűnő eredménnyel vé-
gezte el a monori gimnáziu-
mot, mindketten megkapták 
a legmagasabb elismerést. 
A legidősebb éppen a har-
madévet végzi az élelmiszer-
mérnök képzésen, a középső 
pedig másodéves orvostan-
hallgató a szegedi egyete-
men. A legkisebb még gim-
náziumba jár. A feleségem 
tanárnő, gyógypedagógiával 
és logopédiával foglalkozik. 
A Pedagógiai Szakszolgá-
lat alkalmazottjaként járja a 
környékbeli óvodákat és se-
gít a gyerekeknek. 

– Hogy jut eszébe vala-
kinek, hogy polgármes-
ternek jelöltesse ma-
gát?

– Nem feltétlenül eszé-
be jut, inkább eszébe juttat-
ják. A helyi lelkész, Béla bá-
csi biztatására jelentkeztem 
annak idején az önkormány-
zati választáson képviselője-
löltnek, ez 1998-ban történt. 
Akkor csöppentem bele az 
önkormányzatiságba, és azt 
gondolom, hogy jó tapaszta-
latokat sikerült szerezni az 
önkormányzat működésé-
ből és gazdasági lehetőségei- 
ből. 2002-ben, amikor újra-
választottak önkormányza-
ti képviselőként, akkor már 
felmerült, hogy az elődöm, 
Kiss József polgármester úr 
leteszi a lantot és átadná a 
stafétát, viszont akkor még 
nem volt egyetlen utódjelölt 
sem. Én akkor lettem elnö-
ke a pénzügyi bizottságnak. 
Igyekeztünk minden fajta 
pályázati és egyéb lehetősé-

get megragadni, hogy felvi-
rágoztassuk a települést. Eh-
hez az időszakhoz köthető 
számos, a településen máig 
is látható eredmény, mint az 
utcanévtáblák vagy a tele-
püléstörténeti túraútvonal, 
vagy a Gombai úton is pom-
pázó vérszilvafák. 

– Mikor választották 
végül polgármesterré?

– Ez a bizottsági elnök-
ség jó gyakorlat volt arra, 
hogy amikor 2006-ban az 
elődöm végleg úgy döntött, 
nem viszi tovább a telepü-
lést, én is megpályáztam a 
helyét. Akkor eléggé sajátos 
családi helyzetben voltam, 
harmadik gyermekünk nem 
a várt körülmények között 
érkezett, hanem sokkal ko-
rábban, de mikor hazahoz-
tuk a kórházból és a kis éle-
tét egyenesben láttam, újra 
éreztem magamban annyi 
erőt, hogy nekiviselkedjek a 
feladatnak és a falu is mellet-
tem döntött.

– Miben állt a támoga-
tottsága?

– 2002-ben elég sok civil 
szervezet alakult, így mi is 
alapítottunk egyet, hogy so-
kat tudjunk tenni közössé-
gi szinten a településért. Ez 
a munka számos program-
ban megnyilvánult: faluna-
pot, közös falutakarítást, 
színház- és múzeumlátoga-
tást szerveztünk, helyi fo-
tókiállítást állítottunk ösz-
sze sokak megelégedésére. 
Példaként említve, a mada-
rak és fák napja alkalmából 
lovaskocsikkal szállítottuk 
ki a gyermekeket a határba, 
ott beszélgettünk egy szak-
értő segítségével a bennün-
ket körülvevő természetről. 
Úgy gondolom, ezért is kap-
tam az indíttatást sok min-
denkitől, hogy vállaljam el a 
polgármesteri posztot: bíz-
tam benne, hogy kapok hoz-
zá annyi erőt, hogy teljesíte-
ni is tudjam. 

– Mik a jövőbeni tervek?
– Az utóbbi évben, ha 

kényszerűségből is, de tud-
tunk lassítani, több időt el-
tölteni családi körben, és ez 
nekem tetszik. Senki sem 
lesz fiatalabb, viszont látjuk 
a következő generációt fel-
nőni. Igyekszünk minden se-
gítséget megadni, hogy az ő 
életük is teljes és sikeres le-
hessen. Ez a cél.
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Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a +36-30/792-1319-es 
 telefonszámon vagy helyben a 

2212 Csévharaszt,  
Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!Em
A bér

Jelentkezz

mOsT!

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga 
tulajdonban lévő kisállateledel-gyártással és 

-forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja, 
melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő munkakörökbe:csapatunk új tagjait a következő munkakörökbe:

Gépbeállító
többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.többműszakos munkarendben 

Targoncavezető 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.
– több üzemünkbe.

Karbantartó 

többműszakos munkarendben.  

Géplakatos/villanyszerelő/

mechanikai műszerész 

végzettséggel.

többműszakos munkarendben. 

Géplakatos/villanyszerelő/

Operátor 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) azt a célt tűzi ki, hogy 2040-ig tartó, 
átfogó és egymásra épülő, komplex beruházások megvalósítása révén, összességében 
80%-kal növelje az elővárosi vasútvonalakon utazók számát és ezzel csökkentse a 
Budapestre terhelődő autóforgalom környezeti, egészségügyi és gazdasági terheit.

Megszületett az új vasúti stratégia 
az agglomerációban

Túlterhelt utak, rossz
levegő
Budapest agglomerációjá-
ban jelenleg közel 3 millió 
ember él, és a szám folya-
matosan emelkedik. Min-
den évben egy kisvárosnyi-
val növekszik, 2040-re 200 
ezer fővel lehetünk többen. 
Közülük mintegy 300 ezer 
ember ingázik a fővárosba, 
többségük autóval. A be-
vezető utak tarthatatlanul 
túlterheltek lettek: naponta 
átlagosan 37 percet töltünk 
dugóban, ami közel 300 
milliárdnyi gazdasági kárt 
okoz az országnak.

Beszédes arány, hogy 
Budapest határain kívül 10-
ből mindössze 3-an választ-
ják a közösségi közlekedést, 
míg a fővárosban 10-ből 
6-an utaznak tömegközle-
kedéssel. Ezt az arányt sze-
retnék elérni az agglomerá-
cióban élők között is, erre 
pedig a legnagyobb lehe-

tőség a vasútfejlesztésben 
van.

A cél a komplex fejlesztés
A stratégia célkitűzése az, 
hogy a Budapest környéki 
településeken 15 percnél 
többet sehol ne kelljen vár-
ni a vonatokra, a 3 metróvo-
nal átszállás nélkül bármely 
irányból elérhető legyen, és 
mindezt egyetlen bérlettel 
tudjuk használni. Ehhez az 

állomások megközelíthető-
ségén is javítani kell: fedett 
biciklitárolókkal, bővülő 
P+R parkolókkal és jól meg-
tervezett buszcsatlakozás-
sal. A késéseket pedig meg 
kell szüntetni. 

Komoly fejlesztésekre 
van szükség: a vágányok fel-
újításra várnak, a biztosító-
berendezéseket és a felső-
vezetékeket cserélni kell, az 
átszállási lehetőségek még 
mindig sok helyen korláto-

zottak. A repülőtér és a fő-
város összekötése régóta vá-
rat magára, de most egy új 
nyomvonal építésével és a 
meglévő vonalak bővítésével 
megvalósulhat. 

Az átmenő vasúti rend-
szer, az ún. vasúti alagutak 
kiépítése fel tudja oldani a 
mára már elavult fejpálya-
udvari rendszerek hibáit, 
emellett hatalmas városi 
területek szabadulnak 
majd fel. A vasút környe-

A MÁV Zrt. ápri-
lis 6-án kezdi a ceg-
lédi (100a) vonal idei 
felújítását Vecsés–
Üllő–Monor szaka-
szon.  Az első ütem-
ben Vecsés–Üllő 
között április 6. és 
június 18. között zaj-
lanak a munkálatok, 
melyek várhatóan 
hétköznap és hétvé-
gén egyaránt 12 órás 
műszakokban foly-
nak majd. Nappal a 
pályafelújítási mun-
kálatok, éjszaka pe-
dig az anyagok szál-
lítása történik. A 
kivitelezés ideje alatt 
április 30-ig nagyobb 
zajjal és porral járó 
munkavégzésre kell 
számítani.

zete végre megújulhatna, 
felértékelődhetne. A kultu-
rált vonatkocsikban utazás 
közben dolgozni, kikapcso-
lódni is lenne lehetőség. A 
stratégia szerint egyes in-
tézkedéseket azonnal meg 
kell tenni, míg bizonyos 
pontjainak megvalósítását 
2040-ig programozzák. 

Régió infó
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Én lekapcsolok! 
Gyömrő is csatlakozott a Föld órája 
megmozduláshoz, hiszen mindannyiunk 
érdeke bolygónk megmentése, és rendben 
tartása. Az összefogás a túlfogyasztás és az 
éghajlatváltozás ellen mára világméretűvé 
nőtte ki magát.

A Föld órája megmozdulás 
2007-ben indult Auszt-
ráliából, majd 2008-ban 

nemzetközi kezdeményezéssé 
vált. Világszerte egyre többen 
csatlakoztak a kezdeményezés-
hez, amely mára egy igen híres 
eseménnyé nőtte ki magát. Cél-
ja, hogy minden év márciusának 
utolsó szombatján a cégek, ma-
gánemberek és mindenki, aki 
csak teheti, egy órára kapcsolja 
le a nem létfontosságú elektro-
mos berendezéseit, hogy ezzel is 
ráirányítsák a figyelmet az éghaj-
latváltozás elleni törekvések fon-
tosságára. 

A Föld Napja Alapítvány arra 
buzdít mindenkit, hogy ne csu-
pán ebben az órában, hanem ami-

kor csak teheti, mutasson példát, 
és tegyen akár egy kis lépést is a 
bolygónk megóvásáért, hiszen ez 
mindannyiunk feladata. 

2021-ben március 27-re esett 
ez az esemény, amelyhez Gyöm-
rő város is lelkesen csatlakozott. 
Az önkormányzati intézmények 
és díszkivilágítással rendelkező 
középületek legtöbbje este fél 9 és 
fél 10 között sötétbe borult.

Az egy óra alatt világszer-
te megspórolt áram is jelen-
tős a Föld számára, de ez csak 
úgy működik, ha mindannyi-
an összefogunk a cél érdeké-
ben. Egy Földünk van, melyet ne-
künk, embereknek kell óvnunk 
és tisztelnünk! Tegyünk érte  
közösen!  J.B.

A kormányhatározat szerint elvileg április 19-től 
visszaáll az általános iskolai oktatás az eredeti 
formájára, a középiskolák pedig május 10-én 
nyithatnak. A monori Szterényi József Technikum 
és Szakképző Iskola tanárai is azt tapasztalják, 
hogy a végzős diákok már nem szeretnének 
visszatérni a jelenléti oktatáshoz az érettségi, 
illetve a szakmai vizsga előtt. Félnek, hogy az 
esetleges megbetegedés miatt nem fognak tudni 
leérettségizni. A kormány döntése így tervezhetőbbé 
teszi a tanévből még hátra lévő időszakot.

Csak írásbeli  
érettségi lesz

A tanári kar a nehézségek elle-
nére megállapította, hogy sok 
tanulónak jót tett az online 

oktatás: a diákok lelkének ugyan 
nem biztos, de a tanulmányaiknak 
sokkal inkább. Sokan egyszerűen 
többet foglalkoznak a tanulnivalók-
kal, mint amikor bejártak az órákra. 
Lipka Gabriella intézményvezető 
azonban úgy látja, a tanári karnak 
legalább akkora extra megterhe-
lést jelent az érettségire felkészítés.  
– Sajnos nagyon magas a tanáraink 
átlagéletkora és több krónikus be-
teg kollégánk is van, aki vizsgázta-
tó tanár lenne. Oktatói testületünk 
javaslatára módosítottuk az éves 
munkatervünket, hogy az online/
digitális oktatásból se maradjanak 
ki az iskolai programok. Az alsóbb 
évfolyamokon tanulóknak projekt-
napokat szervezünk, a végzősöket 
pedig minden lehetséges eszközzel 
segítjük a vizsgákra történő felké-
szülésben. A tanórákon kívüli kon-

zultációs lehetőséget biztosítunk a 
vizsgatantárgyakból, a diákok be 
tudnak majd jelentkezni a tanárok-
hoz azokból a témákból, amelyekben 
segítségre van szükségük, így pró-
báljuk őket a nehezebben feldolgoz-
ható témákon átsegíteni. 

Az intézményvezető szerint való-
színűleg az érettségi írásbeli része 
ugyanúgy fog zajlani, mint tavaly: 
akkor tíz tanuló lehetett egy tante-
remben, minden diák nagyon fegyel-
mezetten viselkedett, végig maszkot 
viseltek, a tanárok pedig folyamato-
san szellőztettek és fertőtlenítettek. 
Ha a szóbeli vizsgákat megtartják, 
ott sem engedélyezik majd a maszk 
levételét, de egyelőre úgy néz ki, idén 
nem lesz szóbeli. – Tisztában va-
gyunk azzal, hogy a gyerekeknek ez 
egy borzasztóan nehéz időszak, pont 
az az évfolyam érintett, aki már ta-
valy is online fejezte be a tanévet. Az 
idei tanévből is mindössze két hónap 
telt jelenléti oktatásban.        Régió infó
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.00, 

V: 9.00–18.00V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

Hirdetés

Tel.1: 06-70/336-7853
Tel.2: 06-70/613-0316

Budapest 17. kerületi 
betonüzem 

mixerbetont  
kínál eladásra  
korrekt áron.

Adótervező Kft. • 2234 Maglód, Katona J. u. 62.
06-29/325-337 • www.adotervezokft.hu

Hívjon, vagy írjon! 06-29/325-337 • j.prohaszka@adotervezokft.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze: 9–18, K, Cs: 9–17, P:  Előzetes időpont-egyeztetéssel

Kft., bt. egyszerűsített 
végelszámolással kapcsolatos 

ügyintézés.

Ingyenes önkormányzati 
ágdarálási szolgáltatást 
indított Sülysáp

Telepítsünk madárodút és rovarhotelt!

FÜSTÖLÉS HELYETT
 Mivel az avarégetést or-

szágos szabály tiltja, de 
Sülysápon sok nagy kert ta-
lálható, az önkormányzat 

HASZNOS A KERTBEN
 A madarakra és a rova-

rokra is oda kell fi gyelnünk 
a mindennapjainkban, sok 
lényeges jót tesznek a kör-
nyezetünkben, amit talán 
észre sem veszünk. Fontos, 
hogy segítsünk nekik, akár 
madárodúk és rovarhotelek 
kihelyezésével is. 

A madaraink nagy ré-
sze odúköltő, öregebb fák 
ágaiban és törzsében ter-
mészetes módon képző-
dött odúkba költenek. Mára 
problémává vált, hogy ezen 
fák állománya kezd eltűnni, 
mivel vagy kivágjuk őket, 
vagy kirohadnak. Ezáltal a 
lehetségesnél sokkal keve-
sebb madár él a falvakban 

a közszolgáltató által biz-
tosított zöldhulladék-szál-
lítás mellett további se-
gítséget kíván nyújtani a 
komposztálás elősegíté-

és a városokban. Azonban 
mesterséges fészekodúk ki-
helyezésével lassan, de biz-
tosan vissza tudjuk állítani 
a megfelelő madárszámot. 
Az odúk kihelyezésénél több 
tényezőre is fi gyeljünk, at-
tól függően, hogy milyen 
madárfajokat szeretnénk 

se érdekében, megkönnyít-
ve a nagyobb mennyiségű 
zöldhulladék megfelelő ke-
zelését. Ezért a város in-
gyenes ágdarálási szolgál-
tatást biztosít a sülysápi 
ingatlantulajdonosoknak a 
városüzemeltető társaság 
(TÁVÜSZ Kft.) közremű-
ködésével, egy nagy telje-
sítményű ágdaráló beren-
dezéssel. Az aprítás során 
keletkező mulcs alkalmas 
talajtakarásra és könnyeb-
ben is komposztálható.

A szolgáltatás éven-
te egy alkalommal vehető 
igénybe díjmenetesen. In-
gatlanonként maximum 10 
m³-nyi faág/lomb darálá-
sa igényelhető. A darálást 
legfeljebb 10 cm átmérő-
jű, kb. 1,5 méter hosszúsá-
gúra vágott ágakon végzi 
a szolgáltató. Csak tiszta, 
szennyeződés- és egyéb 
zöldhulladék-mentes (pl. 
kaszálék, lehullott lomble-
vél) gallyakat tud a gép fel-
darabolni.

Az ágdaráló igénybevé-
tele mellett hamarosan le-
hetőség nyílik a kertben 
keletkezett zöldhulladék 
helyben történő elhelyezé-
sére is. Régió infó

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069

www.nadaplan.hu

megtelepíteni. A mada-
rak testméretéhez és azok 
igényeihez alkalmazkod-
va különböző odúkat kell 
alkalmaznunk, melyekről 
bővebben a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi 
Egyesület honlapján tájé-
kozódhatunk.

Aprók szálláshelye
A madárodúkról bizonyára 
sokat hallottunk már, de mi 
is az a rovarhotel? A klasz-
szikus méhektől, akik koló-
niákban élnek, vannak el-
térő rovarok is, amelyek 
magányos életet folytat-
nak, ám mégis hasznosak 
a környezetünkre bepor-
zó rovarként. Külsőleg any-
nyiban térnek el az általunk 
megszokott társaiktól, hogy 
nagyrészt szőrösek, bun-
da szigeteli őket, mivel már 
a tél végén vagy a kora ta-
vaszi napokban is aktívak. 
Ők általában nem agresszí-
vek, nem fognak bennünket 
megcsípni, teljesen barátsá-
gosak. Egyszerűen készíthe-

tünk számukra rovarhotelt: 
nádkerítésből húsz centi-
méternyi szakaszt összete-
kerve, és napsütötte helyre 
kihelyezve el is készültünk. 
Ez bőven elég lesz számuk-
ra, hiszen csupán annyi 
nektárt gyűjtenek, ameny-
nyi elég utódaik tápláléká-
ul. Ezenfelül megbénított 
legyeket is befalaznak a kis 
járatokba, amiért egyes he-
lyeken kőműves méheknek 
hívják őket. Előrelátó spáj-
zolás ez, hiszen ameddig 
bent fejlődik a rovar, addig 
ezekkel táplálkozik, majd 
amikorra kifejlődik, kirág-
ja magát a befalazott nyílá-
son és elszáll. 

Nagyszerű élmény fi gyel-
ni a rovarhotel körüli moz-
gást, és gyönyörködni a ker-
tünkben élő madarakban. 
Ne hagyjuk ki!  JB
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Szomorú tény, hogy egyetlen liter használt sütőolaj 1 millió liter 
ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná 
tenni. Magyarországon a háztartásokban évente több 
tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel.

Egyre több helyen leadható 
a használt sütőolaj

 A gyűjtőkbe leg-
inkább lezárt PET-
palackban vagy saját, 
eredeti csomagolásá-
ban érdemes behelyez-
ni az olajat. A speciális 
konténerek cseppmen-
tesek, nem áll fenn a ki-
ömlés veszélye, és hogy 
ez így is maradjon, ér-
demes kerülni a töré-
keny befőttesüvegeket. 
A szelektíven össze-
gyűjtött olaj 100%-ban 
újrahasznosításra kerül, 
bioetanol készül belőle.

Jó tudni! Ennek tetemes meny-
nyiségét a háztartá-
sok sajnos a lefolyóba 

vagy a vécébe öntik, ahol 
az olaj könnyedén felta-
pad a csatornafalra, és du-
gulást okoz. A talajra vagy 
komposztra sem szabad ki-
önteni, elégetésük esetén 
pedig rákkeltő anyagok ke-
rülnek a levegőbe. Emellett 
jó tápanyag a kártevőknek, 
és csótányok – esetleg pat-
kányok – elszaporodásához 
is vezethet. Szerencsére ezt 
felismerve már egyre több 
településen érhető el hasz-
nált sütőolaj-gyűjtőpont, 
ahol a lakosság ingyen, kör-
nyezetét megkímélve ad-
hatja le a nem kívánt anya-
got. 

Üllő
Üllőn a korábban kihelye-
zett sütőolaj-begyűjtő pon-
tokat szívesen használták 
az itt élők, így mostanra 
már három helyszínen, 
négy olajgyűjtő kukával 
működik a gyűjtés. Ha a 
városvezetés úgy ítéli meg, 
hogy szükséges, akkor to-
vább is tudják növelni a 
konténerek és a helyszínek 
számát. A gyűjtők viszony-
lag gyakran, kéthetente 
megtelnek. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy magas 
a hajlandóság a környezet 
ilyen irányú védelme iránt. 
Ráadásul a leadott olajjal 
a gyermekeken is segíthe-
tünk: évente egyszer kilón-
ként 25 forintot kap az Üllői 
Gyermekekért Alapítvány. 

Jó tudni!
A gyűjtőkbe leginkább le-
zárt PET-palackban vagy 
saját, eredeti csomagolásá-
ban érdemes behelyezni az 
olajat. A speciális konténe-
rek cseppmentesek, nem 
áll fenn a kiömlés veszélye, 

és hogy ez így is maradjon, 
érdemes kerülni a törékeny 
befőttesüvegeket. A sze-
lektíven összegyűjtött olaj 
100%-ban újrahasznosítás-
ra kerül, bioetanol készül 
belőle.

Vecsés
Vecsésen is mutatkozott 
igény arra, hogy a lakosság 
a használt olaj terén is oda-
figyeljen a környezetére. 
Tavaly december óta van 
lehetőség a használt sütő-
olaj és zsiradék leadására 
a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. telephelye 
előtti parkolóban. Az erre 
a célra kihelyezett gyűjtő-
edény az üveggyűjtő sziget 
mellett található. A gyűjtés 
rendszeresen tisztított és 
karbantartott gyűjtőben, 
cseppmentesen történik. 
Amennyiben a kezdemé-
nyezés népszerűvé válik, 
további gyűjtőpontok kiala-
kítását is tervezi a városve-
zetés.

Gyömrő
Gyömrőn egy ideig csak 
korlátozottan volt lehető-

ség leadni a használt ét-
olajat, ezért nemrég egy 
központi, mindenki szá-
mára elérhető használt 
sütőolaj-gyűjtőpont került 
kialakításra a Szent István 
út–Petőfi utca sarkán, a 
házasságkötő terem olda-
lában. Ráadásul a rendszer 
egyedülálló módon auto-
matizált és modern megol-
dásként került bevezetésre. 
Az így összegyűjtött olajat 
a biodízel gyártásban hasz-
nosítják, míg a PET-palack 
is megfelelő módon ártal-
matlanításra kerül. 

Csévharaszt
Az alig 2000 lakosú Csév-
haraszt vezetése is a kör-
nyezetvédelem mellett tet-
te le a voksát, és február 
végén kihelyezték az Ady 
Endre utcában, az iskola 
mögött a használt sütőolaj 
-és zsiradékgyűjtő sár-
ga edényzetet. Így már a 
csévharasztiak is díjmen-
tesen és könnyen, de mégis 
környezettudatosan szaba-
dulhatnak meg a felesle-
gessé vált zsiradéktól.

Régió infó
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Vecsési  
nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT,  
éS KONYHAI KISEGÍTŐ  

munkatársat keres!

érdeklődjön céges buszjáratunkról! 
Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a 06-20/77-111-53 telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.telefonszámon.

Hirdetés

Amikor Vecsésre költöztem, 
igyekeztem minél előbb meg-
ismerkedni a helyi szokások-

kal, emberekkel, lehetőségekkel. 
Egy település életéhez szervesen 
hozzákapcsolódik a gasztronómia, 
mindenhol vannak különleges, csak 
arra a helyre jellemző ételek, melyet 
mindenki egy kicsit magáénak érez-
het. A régióban ráadásul számtalan 
olyan rendezvény szokott lenni, ahol 
a főszerepet egy helyi, jellegzetes 
étel vagy hozzávaló kapja – gondol-
junk csak a vecsési káposztafesztre, 
az üllői csülökfesztiválra vagy a kü-
lönböző böllérversenyekre.

Gyorsan kiderült számomra, 
hogy a régióban lakók között hosszú 
évtizedek óta kering egy mennyei 
fi nomság legendája, és annak saj-
nos csak a titkos receptje. A vecsési 
fénytortáról már ideköltözésem első 
pár hónapjában hallottam. Min-
denki ódákat zengett róla, minden-
ki tudta, ki készíti, azonban a recept 
pontos leírását senki sem ismerte, 
mindenki csak találgatta a hozzáva-
lókat és a szükséges arányokat.

Pintér Györgyné, Margit néni 
jócskán túl van a 80. életévén, azon-
ban még mindig süt hetente egy-két 
fénytortát, és a mai napig őrzi az el-
készítés titkát. Mindössze két me-
nye ismeri a pontos receptet, egyi-
kük Vecsésen lakik és süti az eredeti 
süteményt, másikuk Üllőn, így néha 

még a két város közt is kialakul ki-
sebb parázsvita, kié is valójában az 
igazi fénytorta. 

Margit néni beszélgetésünk alatt 
gyorsan tisztázta: a régió erede-
ti és hamisítatlan fénytortája ve-
csési, hiszen ő maga kísérletezte ki, 
hogy a végeredmény tökéletes le-
gyen. Pár összetevőt megemlített 
ugyan, de ezekre könnyen magunk 
is rájövünk, ha megkóstoljuk az ál-
tala készített tortát. Azonban szerin-
te a puszta recept úgysem lenne elég 
ahhoz, hogy ugyanúgy el tudjuk ké-
szíteni. – Ez egy nagyon fi nom tor-
ta, pontosan olyan, mint amikor az 
ember nagyon eltalál valamit. Az 
eredetije egy német sütemény. Ami-
kor ott jártunk a családdal, akkor et-
tem belőle. Nem biztos, hogy ugyan-
olyan, mint amit ott kóstoltam, jó 
sok tortát sütöttem meg, mire elta-
láltam a számomra tökéletes ízt. Na-
gyon sok versenyen indultam vele és 
számos első díjat nyertem. Közel há-
rom kilót nyom, az alsó és a felső lap 
ugyanolyan. Az alsó lapra kerül egy 
meggyes krém, és összesen egy liter 
tejszín van rajta. Amikor még meg-
rendelésre készítettem a tortákat, 
Szlovákiába is hordták hűtőkocsival 

– mesélte.
Margit néni 70 éves koráig sütöt-

te aktívan ezt, és sok más fi nom tor-
tát, ám most már nem vállalja nagy 
tételben. Mivel a vecsési fénytorta 

receptjét most sem sikerült megtud-
nunk, ezért egy hozzá nagyon ha-
sonló, eredeti német receptet aján-
lunk, hogy legalább az otthon sütés 
és kóstolás öröme ne vesszen el.

Mennytorta – hozzávalók egy 
12 szeletes tortához

• 190 g lágy vaj
• 335 g cukor
• 6 tojás
• 225 g liszt
• 1 ek sütőpor
• 150 g mandulareszelék
• 1 üveg meggy (720ml)
• ½ csomag piros tortazselé
• 2 doboz (összesen 500gr) hab-

tejszín
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 csomag habfi x
• sütőpapír

Elkészítés (60 perc):
1. A tésztához: a vajat és 120 g cuk-

rot habosra keverjük. A tojásokat 
szétválasztjuk, majd a sárgáját 
egyesével belekeverjük. Hozzáad-
juk a lisztet és a sütőport, majd el-

keverjük. A tésztát ketté választjuk, 
és egy-egy kapcsos tortaformába 
tesszük.

2. A habcsókok: a tojásfehérjét (225 
g) keményre verjük. Ezt is felez-
zük, és elosztjuk a két tésztalapon 
a tortaformában, majd mind a ket-
tőt megszórjuk 75-75 g mandula-
reszelékkel. Előmelegített sütőben 
(alsó-felső sütéssel: 175°C, légkeve-
réssel 150°C) 25-30 perc alatt kész-
re sütjük, kivesszük, majd hagyjuk 
kihűlni. Utána leválasztjuk róla a 
tortaformát és rácson hagyjuk to-
vább hűlni.

3. Töltelék: a meggyet lecsöpögtet-
jük, a levet megtartjuk. A lé felét 
egy fazékba öntjük, és felfőzzük, 
utána a zselét hozzáadjuk, majd a 
meggyet is. Ha kész, ezt is hagy-
juk kihűlni. A habtejszínt a vaní-
liás cukorral és a habfi x-szel elke-
verjük, majd keményre verjük.

4. Összeállítás: az egyik tortalapra 
rákenünk egy vékony réteg tejszí-
nes krémet, erre jön a meggy, majd 
a maradék tejszín és a másik a tor-
talap. Tetejét ízlés szerint díszítjük.

(Forrás és fotó: lecker.de)

Régió ízei

Az öröktől fogva titkos recept 
– a vecsési fénytorta 

Amennyiben van egy jó receptje, aminek a történetét 
szívesen megosztaná az olvasóinkkal, jelentkezzen 
a szerkeszto@regiolapok.hu e-mail-címen!
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ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat keresünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére  
a dél-Pest megyei  
és Budapesten, a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181
Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

Kossuth téri Piac Üzletház
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.

Hirdetés

Április 11-e a magyar költészet napja
Ugyan az idei év – ahogy a tavalyi is – kicsit rendhagyó 
lesz, hiszen a megszokott rendezvények és események biz-
tosan elmaradnak, azonban a faramuci helyzet talán arra 
jó lesz, hogy új, kreatív irányokat hozzon be az ünneplés-
be és új jelentést nyerjen az immár 57. éve ünnepelt nap.

Amagyar költészet nap-
ja az 1960-as évek óta 
létezik. Bár hasonló 

ünnepet már 1956 júniu-
sában is tartottak, ám az 
április 11-i dátumot csak 
1964-ben rögzítették – Jó-

zsef Attila születésnapjához 
kapcsolva. Azóta minden 
évben könyvbemutatókkal, 
irodalmi előadóestekkel 
és különböző versenyekkel 
tisztelegnek a magyar alko-
tók és alkotások előtt. 

A monori régió is büszkél-
kedhet Kossuth- és József 
Attila-díjas művésszel
Baranyi Ferenc költő-író- 
műfordító Pilisen született 
1937. január 24-én. 1963–65 

Akit egyszer porig aláztak:
porig kell azért lehajolni,
a méltósága-vesztett sorshoz
méltósága-vesztve igazodni.

Előtted ember ráng a porban?
Megértem, belerúgni könnyebb.
Még emberibb átlépni rajta
könnyed sikkjével a közönynek.

Mentséged is van, ha a lelked
bátortalan feddése rád vall?
másokért őrzött tisztaságod
nem szennyezheted más porával.

Ha lehajolsz, még orra bukhatsz,
és hát derekad roppanó is,
ápolt tüdődet is belepné
a talajmenti szilikózis,
hát nem hajolsz porig, ha porból
akármi hív: kincs, ócska holmi…

Pedig akit porig aláztak –
porig kell azért lehajolni.

Baranyi Ferenc: 
Porvers

között a MÚOSZ Újságíró 
Iskola tanulója volt, 1967-
ben egyetemi tanulmányait
Franciaországban, Poitiers-
ben folytatta. 1954-től pub-
likált, verseit csaknem va-
lamennyi európai nyelvre 
lefordították, folyóiratokban, 
antológiákban jelentek meg, 
néhol önálló kötetekben is. 
Már egészen fi atalon elindult 
a költői pályán: első kötete, a 
Villámok balladája (1962) 
huszonöt éves korában jelent 
meg, és azonnal ismertté 
tette.

Népszerűsége különösen 
a hatvanas években volt szé-
les körű; ekkor ugyanis ver-
sei érzékenyen közvetítették 
az akkor új utakat, új erköl-
csiséget és életmodellt ke-
reső ifjú nemzedékeinek 
életérzését, s adott hangot 
aktuális gondjaiknak. (For-
rás: arcanum)

Rekord nevezés 
a szavalóversenyen
Idén, 5. alkalommal hirdet-
ték meg Pilisen év elején a 
Baranyi Ferenc Szavalóver-
senyt, Pilis város szülöttje 
és díszpolgára tiszteletére, 
melyet hagyományosan a 
pilisi Kármán József Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház, 
valamint a Gubányi Károly 
Általános Iskola közösen 
szervez meg. Ezzel tiszte-
legnek minden évben a költő 
születésnapja előtt. A jár-
vány miatt a szervezés nem 
a hagyományos módon zaj-
lott, de talán pont a digitális 
felület adta meg a nagyszerű 

lehetőséget a keretek kito-
lására: összesen 181 videó 
került feltöltésre, az egész 
országból, sőt még a határon 
túlról is érkeztek pályázatok. 
Baranyi Ferenc, mind idős 
korára való tekintettel, mind 
a járvány korlátozó hatásai 
miatt személyesen ugyan 
nem lehetett jelen és nem 
vehetett részt a zsűri mun-
kájában, de videóüzenetben 
elmondta a gondolatait a ne-
vezőknek. 

– Nem is reméltem, hogy 
a jelenlegi helyzetben egyál-
talán megrendezésre kerül a 
Baranyi Ferenc versmondó 
verseny. Gondoltam, úgysem 
lenne jelentkező. Erre mi 
történt? Nemhogy elmaradt 
a vetélkedő, de ilyen magas 
még sosem volt a jelentke-
zők száma, mint az idén. Azt 
hittem, hogy a vírus a lírát is 
képes megölni, ám az ellen-
kezője történt: feléledt tőle. 
Úgy látszik, az embe-
rek nem csupán a testük, 
hanem a lelkük immun-
rendszerét is erősíteni 
szeretnék, és a költészet 
igen alkalmas medicina 
erre. A Facebookon is azt 
tapasztalom, hogy nagyon 
megnövekedett azoknak a 
száma, akik verseket küldöz-
getnek egymásnak vigaszul, 
erőt adni vágyón. Egy kiváló 
költőtársam azt nyilatkozta 
a minap, hogy a költészetben, 
amely ma hajléktalan még 
mindig otthonra találhat az 
ember. Köszönöm nektek, 
ifjú versmondók, hogy ti is 
otthonosságérzetet adtok a 
karanténba zárt lelkeknek! 
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Kedves Anyukák és Apukák!
Szeretettel várunk minden beiratkozni 

vágyó, mendei és környékbeli településen élő 
bölcsődés korú gyermeket a két csoporttal 

bővített, megújult, barátságos, családias 
bölcsődénkbe Mendén!

A felvétel  folyamatos.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Telefon: 29/738-504
30/793-4645

E-mail: bolcsode@mende.hu

M e g r e n d e l é s :
06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 06-30/747-7376 
06-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-592306-30/748-5923
www.bomstal.hu

AcélAcélAcélAcélAcélAcélszerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes
szerkezetes

Bomstal garázsok
Bomstal garázsok
Bomstal garázsok

190.000 Ft

2x3 m-es 2x3 m-es 
tárolóktárolók
három 

színben*

tárolóktárolók
három 

színben*

3x5 m-es
színes Bomstal színes Bomstal színes Bomstal 

garázsok, 
horganyzott acél 
vázszerkezettel* 

Három színben: 
középszürke
csontszín
törtfehért

t
t

* 

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 
tartalmazzák!

Az akció érvényes 
2021. február 24-től 
2021. április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el 
honlapunkra.

2x3 m-es 
tárolók

színben*

323.500 Ft

135.000 FtAz akció érvényes 
2021. február 24-től 
2021. április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy 
látogasson el honlapunkra.

323.500 Ft

M e g r e n d e l é s :M e g r e n d e l é s :M e g r e n d e l é s :Az akció érvényes
135.000 FtAz akció érvényes 

2021. február 24-től 
2021. április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, vagy 
látogasson el honlapunkra.

Bomstal garázsok
Bomstal garázsok

3x5 m-es3x5 m-es
nyeregtető, nyeregtető, 

billenő kapu, 
több színben

Acélszerkezetes

Bomstal garázsok
Bomstal garázsok

Amennyiben 

• szívesen dolgoznál egy újonnan épülő, 
modern munkakörnyezetben,

• szeretnél versenyképes jövedelmet 
(alapbér, cafeteria, műszakpótlék, bónusz)

• és bevállalod a kétműszakos munkavégzést 

Jelentkezz hozzánk! 

A Flex Magyarországon 7 városban innovatív tervezési, 
mérnöki, gyártási, szerviz, ellátási lánc menedzsment 
és logisztikai tevékenységet kínál különböző profilú 
és méretű vállalatok, valamint a végfelhasználói 
piac számára.

Jelentkezz a Flex újonnan megnyíló üllői  
telephelyére az alábbi munkakörökbe:

ÁLLÁSLEHETŐSÉG  
A FLEXNÉL Bővebb információ és jelentkezés: toborzas@flex.com  

vagy a 06 80/ 205 192-es ingyenesen hívható zöld számon

Raktáros

Targoncavezető 
raktáros
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Sokan úgy gondolják, ha nem fáj a fog, miért is kellene elmenni fogorvoshoz?Sokan úgy gondolják, ha nem fáj a fog, miért is kellene elmenni fogorvoshoz?Sokan úgy gondolják, ha nem fáj a fog, miért is kellene elmenni fogorvoshoz?

Dental Diamond • 2230 Gyömrő, Szent István út 21.  •  www.implantdiamond.eu  •  Tel.:  06-30/181-5000, 06-20/200-0007 

Azonban a fogászati kontrollt nem érdemes halogatni, évente egy alkalommal javasolt felkeresni az orvosunkat, aki a 
vizsgálat alkalmával a fogazat, az íny és a fogágy állapotát is megnézi, így akár egy komolyabb beavatkozás is elkerülhető.

A budai rendelőnkben – a még pontosabb diagnózis érdekében – egy speciális, háromdimenziós digitális röntgen, 
a ConeBeam CT segíti a munkánkat. Ez a berendezés a legprecízebb képet biztosítja fogorvosaink számára, 

ami nemcsak a különböző elváltozásokat tudja kimutatni, hanem a pontos kezelési terv elkészítéséhez is segítséget nyújt.
A ConeBeam CT nélkülözhetetlen eszköz lett a csontsűrűség és a csontsorvadás kimutatásában, a góckutatásban, 

a fogágybetegségek diagnosztizálásában és az implantátumok pontos helyének megtervezésében.
Jelentkezzen be fogorvosi vizsgálatra, hogy időben kiderüljenek a fogászati problémái!

Fájdalommentes fogászat  
Gyömrő központjában

Forduljon hozzánk bizalommal!

50 éves a káptalanfüredi 
gyömrői gyerektábor

A tábor, amit a 
gyerekek, a szülők 
és a pedagógusok 

együtt építettek

A régióban bizonyára 
sokan hallottunk a 
káptalanfüredi gye-

rektáborról, mely rengeteg 
kisiskolás diák nyarát tette 
izgalmassá. Nagyszüleink, 
szüleink, vagy akár nagyobb 
testvéreink szeretettel gon-
dolnak vissza a Balatonnál 
töltött feledhetetlen nyári 
hetekre. A tábor 50 éves, en-
nek alkalmából Borbás Ottó 
igazgató, aki a munkálato-
kat szervezte, irányította és 
vezette, mesélt nekünk róla. 
– A visszaemlékezés nem 
véletlen, kötelező. Gyömrő 
lakossága az elmúlt évek 
alatt szinte megduplázódott. 
Mi, építők, a táboralapítók 
védnöksége a szemünket a 
táboron tartottuk, sokan 
szinte a lelküket is kitették a 
gyerekekért – kezdte a visz-
szaemlékezését Borbás Ottó. 
– Mikus Endre barátom 
tanácsára a csapatommal, 
40 fővel tábort vertünk a 
káptalanfüredi Köcsi-tónál. 
Tíz nap alatt úgy megszeret-
tük a helyet, az embereket, 
hogy következő évben is ott 
táboroztunk. A táborunkat 
meglátogatta Szloboda Ár-
pád, az országos táborozás 
vezetője, aki beleszeretett 
a helybe és elhatározta, 
hogy itt fog létrehozni egy 
országos tábort. Meg is va-
lósította, egy év múlva már 
csapattáborokat mértünk 
ki, ebből kapta meg az első 

tábort a gyömrői csapat. 
Itthon úgy viszonyultak a 
tábor létrehozásához, hogy 
az úttörőházban jelentkez-
tek a szülők, szakemberek 
társadalmi munkára. Az 
országos csillebérci tábor 
felszámolásra készült, a tsz- 
kocsik segítségével az úttö-
rőház udvarára gyűjtöttük 
a kiselejtezett anyagokat. 
Elhatározta a vezetőség, 
hogy faházakat készíte-
nek a meglévő anyagokból, 
persze a sátrakat tovább is 
használtuk. Csináltam egy 
papírmakettet, melynek 
alapján készítettük el az első 
faházakat. 

A televízió is felfi gyelt 
ránk, fi lmre vette, hogy a 
gyömrői gyerekek, hogyan 
készítenek vaságyból há-
zakat, s mindezt húsvét-
kor le is vetítették. A szülők 
nagy lelkesedéssel segítsé-
get nyújtottak a faházkészí-
tésben és a táborok kialakí-
tásában. Kértük őket, hogy 
engedjék el a nagyobb tanu-
lókat Káptalanfüredre dol-
gozni, így alakult ki minden 
szombaton reggel ásóval, 
kapával, lapáttal indulva a 
munkakirándulás. Szülők, 
pedagógusok, s kísérők: ez 
volt a munkafolyamata több 
éven keresztül. A táborhe-
lyen a terep kialakításában 
résztvevők felállították az 
új faházakat. Ahogy adódott 
az anyag, úgy készítettük a 

faházakat, 3 típusban. Vé-
gül elkészítettük a konyhát, 
étkezdét, ami 600 m² volt.

A tábort a gyerekek min-
den évben nagyon várták, 
már a tanév elején megtel-
tek a helyek. Akiknek nem 
volt rá anyagi kapacitása, 
egyes iskolákban, például a 
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában a papír-
gyűjtésből befolyt összegből 
próbálták megtámogatni a 
rászoruló tanulók kirándu-
lását. 

A táborban a programok 
egész tárháza várta a fi ata-
lokat, gyakran szerveztek 
gyalogtúrákat a közeli káp-
rázatos területeken, de volt 

külön pingpongterem, TV- 
szoba, sportfoglalkozás is. 
A helyszín ennél nem is le-
hetett volna megfelelőbb 
a gyerekeknek, hiszen az 
egész területen élvezhették 
az óriási fák nyújtotta ár-
nyékos nyári napokat. Ked-
venc időtöltéseik közül a 
fürdőzés a Balatonban je-
lentette a legnagyobb örö-
möt. A környező városokból, 
például Monorról és Vecsés-
ről is éreztek csapatok. Volt, 
hogy cseréltek táborokat is, 
vagyis a gyömrőiek mentek 
a vecsésiek táborába egy-
egy nyárra és így tovább. A 
tanulók a legkisebbektől a 
legnagyobbakig nem csu-

pán a szórakozásban, de az 
önállóságban is kiteljesed-
hettek, hiszen saját maguk-
nak ágyaztak, takarítottak, 
tisztálkodtak, de persze a 
támogató pedagógusi, vagy 
kísérői kezek mindig ott vol-
tak nekik. 

Az utóbbi években a tá-
borba kevesebben járnak, 
mint korábban, de a 2010-
es években még bőven hal-
latták hangjukat a gyerme-
kek. Mindenkinek, akinek 
csak lehetősége volt leg-
alább egy turnusban részt 
venni, szeretettel és jó emlé-
kekkel gondol vissza a Bala-
ton melletti tartalmas, fül-
ledt nyári napokra. Jurik Bianka
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karrier.city@gmail.com

Vecsési  
nagyüzemi konyha  

alapanyag raktárba
munkatársat keres!

Egymásért vagyunk 
– tegyünk egymásért
A koronavírus mindannyiunk életét felkavarta: 
mindennapjaink egyszerre váltak leegyszerűsítetté és 
monotonná, de ugyanakkor mindennap újra átéljük azt a 
szokatlan érzést, hogy egy egészen új élethelyzethez kell 
megtanulnunk alkalmazkodni. Ez nemcsak az új szabályok 
betartására igaz, de arra is, hogy számtalan problémát 
újfajta megközelítésben kell értelmeznünk és megoldanunk: 
legyen az a digitális oktatás, munkánk elvégzése, 
egészségünk megőrzése vagy megélhetésünk biztosítása. 

H úsvét után érte el az 
ország a kitűzött két 
és fél milliós határt: 

ennyien kapták meg az első 
oltást a koronavírus elleni 
védekezés egyik lépcsője-
ként. Magyarország kormá-
nya ennek nyomán lassú 
nyitást rendelt el: a szolgál-
tatók bizonyos szabályokat 
betartva újra munkához 
láthattak és a különböző üz-
letek is kinyithattak, ha meg 
tudtak felelni a létszámbeli 
korlátozás szabályainak. 

Egy átlagembernek, aki-
nek megvan a lehetősége 
arra, hogy hazavigye a mun-
kát, és minden feltétellel 
rendelkezik gyermeke taní-

tásához, felügyeletéhez vagy 
az online bevásárláshoz, ta-
lán kevesebb nehézséget és 
korlátot érzékel a jelenlegi 
helyzetből, mint az, akinek 
nap mint nap fel kell találnia 
magát az új helyzethez való 
alkalmazkodásban. Gon-
doljunk csak azokra a fog-
lalkozásokra, melyek nem 
végezhetők otthon, azokra 
a családokra, ahol nincs ro-
koni segítség a kisgyermek 
mellé, vagy azokra a szol-
gáltatókra, akiknek szinte 
egyik napról a másikra kell 
bezárniuk, majd kinyitniuk 
üzletüket, sokszor romlan-
dó termékekkel. Mennyi fej-
töréssel és szervezéssel jár, 

hogy életünk csak kicsit is 
hasonlítson a régihez.

Ugyan a virág nem lét-
szükséglet, ám jól szemlél-
teti, milyen döntéseket kell 
meghozni olykor egyik pil-
lanatról a másikra – legyen 
az egészen apró, vagy ha-
talmas vállalkozás. Egy ve-
csési virágbolt tulajdonosa 
szerint a romlandó áruval 
különösen nehéz a dolguk. 
– Így, egyik napról a másik-
ra nagyon nehéz alkalmaz-
kodni. A március eleji be-
záráskor kevesebb virágot 
vettünk, mert már lehetett 
számítani az intézkedésre. 
Ennek az lett az eredménye, 
hogy nőnapon 100 méteres 

sor állt az üzlet előtt, és szé-
gyenszemre délután ötkor ki 
kellett szólnom a férfi aknak, 
hogy ne álljanak tovább, 
mert elfogyott az utolsó szál 
virágom is. Láttam a csa-
lódott törzsvevőim arcát 
– meséli a virágbolt tulaj-
donosa. – Az áprilisi nyitás 
is hirtelen jött, sok virágos 
kapkodott, hogyan, hon-
nan töltse fel a boltját, hi-
szen a virágpiac csak hétfőn 
és csütörtökön van nyitva. A 
hétfői elmaradt a húsvét mi-
att, a csütörtöki pedig a nyi-
tás utánra esett. Nekem volt 
egy megérzésem, ezért egy 
nappal előbb elmentem egy 
virágnagykereskedésbe és 
feltöltöttem a boltomat. Így 
tele friss virággal nyitottam 
ki. Persze ehhez az is kellett, 
hogy folyamatosan fi gyel-

jem a híreket, minden pilla-
natban néztem, ki mit nyi-
latkozik. Kellett hozzá egy 
kis naprakészség és egy kis 
szerencse is.

A szolgáltatók és üzle-
tek, az orvosok, a tanárok, 
a buszvezetők, a postások 
és bárki, aki  munkájával 
hozzájárul életünk körfor-
gásának fenntartásához, 
megbecsülést érdemel. Min-
denkinek más a fontos, ők 
pedig mindent megtesznek, 
hogy a lakosságnak megle-
gyen mindaz, amihez hozzá-
szokott. Olykor még egy vi-
rág is felértékelődhet, főleg 
akkor, ha nem is olyan köny-
nyű hozzájutni. Ne feledjük: 
segíthetünk egymásnak, ha 
időben felismerjük, mire 
van szüksége a másiknak! 
Csak fi gyelni kell. L.
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Tolmácsból arborista
Ragula Zoltán hosszú éveken keresztül fordítóként, tolmács-
ként és munkavédelmi szakemberként dolgozott. Aztán gon-
dolt egyet és feleségével együtt családi vállalkozásba kezdett: 
Zoltán sziklamászói múltjában szerzett tapasztalataira ala-
pozva teljesen új irányba indult, és azóta munkájának fő célja, 
hogy egészséges fák és ápolt környezet vegye körbe a lakos-
ságot. Hitvallása, hogy minden fa érték, az idős fák kiváltképp.

– Mennyire indultál 
messziről ahhoz képest, 
mint ahol most vagy?

– Még a gimnáziumban 
megtanultam angolul, a kor-
repetálással és angoltanítás-
sal elkezdtem pénzt is ke-
resni. A középiskola után 
Szegedre jártam angol szak-
ra egy rövid ideig, de nem ta-
láltam meg a számításaimat, 
így otthagytam és szabad-
úszóként dolgoztam, éltem 
huszonéves életem min-
dennapjait. Mindig is nehe-
zen tűrtem meg a béklyókat 
magamon, legyen az családi 
vagy társadalmi korlát. Ak-
kor még doboltam is, elég 
sokáig foglalkoztam zené-
léssel hobbiszinten. 25 éves 
koromra aztán úgy-ahogy 
benőtt a fejem lágya, akkor 
gondoltam arra, hogy vala-
milyen végzettséget kelle-
ne szereznem a tanításhoz. 
Három évvel később kaptam 
kézhez az angol nyelvtaná-
ri képesítésemet, de akkor-
ra már némileg meguntam a 
tanítást, így elkezdtem fordí-
tani. Ezt a szakmát Európai 
Bírósági döntések angolról 
magyarra fordításával kezd-

tem. Főiskola után az ELTE 
Bölcsészkarán folytattam a 
mesterképzést, ahonnan le-
hetőségem lett átnyergeli a 
tolmácsképzőre, ahol szak-
fordítói képesítést szerez-
tem, valamint egy európai 
konferenciatolmács-diplo-
mát is a sima tolmácsdiplo-
ma mellett.

– Sok lábon álltál. Mivel 
kezdtél komolyabban 
foglalkozni?

– 2009-ben a meglehe-
tősen szabadságszerető ha-
bitusom dacára elvállaltam 
egy tolmácsállást, ahol a fél 
évből négy év lett. Oktató-
ként itt csöppentem bele a 
munkavédelembe, ami az-
tán további projektmunkák-
hoz vezetett. A legérdeke-
sebb az volt ezekben, hogy 
nemzetközi csapatban dol-
gozhattam. 2020 májusában 
ért véget az utolsó ilyen meg-
bízásom. Ekkor  hazajöttem 

Monorra, és úgy döntöttem, 
egy darabig nem csinálok 
semmit, majd kialakul, hogy 
mit szeretnék. 

– Mi segített a döntés-
ben?

– Nyolc-tíz éve viszony-
lag rendszeresen sziklát má-
szom, és egy ideje a fára 
mászás gondolata is foglal-
koztatott, de egészen tavaly 
nyárig nem próbáltam ilyet. 
Akkor a fogadott szüleim 
kertjében történt, hogy egy 
nagyobbacska fáról letört 
egy méretes ág, amit le kel-
lett vágni. A sziklamászó fel-
szerelésem segítségével meg 
tudtam oldani, akkor em-
lítette egy jelen lévő barát, 
hogy nekem ezzel kellene 
foglalkoznom. Szöget ütött a 
fejembe a dolog, mert amúgy 
is érdekesnek találtam ezt a 
munkát.

– Nem egy elterjedt 
szakma. Ilyenkor mer-
re indul az ember? 

– Körbejártam, hogy mi-
lyen képesítéseket kell meg-
szerezni és elkezdtem bújni 
az internetet, komoly tan-
könyveket is sikerült besze-
reznem, elsősorban az Ame-
rikai Egyesült Államokból. 
A faápolás vagy más néven 
arborizmus Magyarorszá-
gon meglehetősen ifjú szak-
ma, mely a fák szakszerű 
karbantartásával foglalko-
zik. Felvettem a kapcsolatot 
Tóth-Tanner Balázzsal, aki 
a szakma elkötelezett úttörő-
je Zala megyében. Általa is-
mertem meg a szakma rej-
telmeit egy szemináriumon. 
Augusztustól kezdve kezd-
tem el fát mászni, és célirá-
nyosan megvásároltam a 

szükséges eszközöket. No-
vemberben már elvégeztem 
kisebb ápolási munkákat az 
ismerősök körében. Az idei 
év elejére pedig eljutottunk 
odáig, hogy komolyabb favá-
gási-faápolási munkákat is el 
tudtunk vállalni. 

– Mik a távlati tervek?
– A faápolás, mint szak-

ma, kezdi megvetni a lábát 
Magyarországon. A szakma 
misszióját mi is a magunké-
nak valljuk, a hosszú távú cé-
lunk az, hogy a fákra ne csak 
úgy tekintsünk, mint amit 
kivágunk, ha gond van vele, 
hanem hogy értékeljük a 
nagy és idős fák jelentőségét. 
Ezen törekvés mentén csa-
ládi vállalkozásba fogtunk a 
feleségemmel, aki egyébként 
tájépítészmérnök és hama-
rosan minősített favizsgáló-
faápoló szakmérnök lesz. 

– Miben szeretnétek 
szemléletváltást elérni?

– A megbízók 90 százalé-
ka egyelőre azzal keres meg, 
hogy valamit le vagy ki kell 
vágni. Azt a tudatosságot 
szeretnénk növelni és beépí-
teni a gondolkodásba, hogy 
ez az együttélés ne véletlen-
szerű legyen, a fával ne akkor 
kezdjünk el foglalkozni, ami-
kor problémává válik, hanem 
gondoljunk valamit már ak-
kor is róla, amikor elültet-
jük. Gondoljuk végig, hogyan 
lesz része az a növény a kör-
nyezetünknek hosszú távon. 
Szeretnénk a természet felé 
orientálni az embereket, tu-
datosítva bennük, hogy a fák 
csodás élőlények, akik száz-
féleképp gazdagítják az éle-
tünket, így megérdemlik a 
törődést is. Vizler-Nyirádi Luca

TapaszTalaTTal 
rendelkező 

Varrónő 
kolléganőt  
keresünk  
Monorra

Főbb feladatok, munkák:
•   Szűrőszövetek szabása-varrása
•   Ruhák méretre igazítása, felújítása
•   Cipzárcsere

Munkavégzés helye: Makrofilt kft.  
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.  

Telefon: 06-29/610-030   
e-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Lónyírást vállalok 
egész Pest megyében akciós áron. 

Érd.: 06-30/648-8038

Facebook: Mézdiszkont   •   www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, 
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól. 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

termelői mézdiszKont
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 
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Pihenje ki magát 
és töltődjön fel a és töltődjön fel a 

Vesta Hotelben, 
Tápiószecsőn! 

Wellnessajánlatainkért keresse recepciónkat, 
várjuk jelentkezését! 

info@vestahotel.hu  •  06-20/452-0788 
www.vestahotel.hu

Tápiószecsőn! 

Termálvizünk 
ízületi, mozgásszervi 

és nőgyógyászati 
problémák 
kezelésére 
alkalmas.

Bár a járvány nem kedvez semmilyen 
most új elhatározásnak, arra mindig 
tudunk módot találni, hogy valakivel 
jót tegyünk. Egy követni való 
példát és több nagyon jó okot is 
tudunk mutatni, hogy miért éri meg 
állatmenhelyen önkénteskedni.

Miért jó állatmenhelyi önkéntesnek 
lenni?

 Még mindig rengeteg 
az ivaros kutya és macs-
ka. A tavasz különösen 
terhelt időszak a menhe-
lyek számára, csordultig 
tele vannak a nem kívánt 
szaporulatokkal, meg-
unt kölykökkel. Aki tehe-
ti, ivartalanítsa kedvencét, 
ilyenkor sok állatorvosi 
rendelő és nonprofi t szer-
vezet kínál akciós vagy in-
gyenes ivartalanítási lehe-
tőségeket!

Itt a tavasz, 
fontos az 
ivartalanítás 

A z állatmenhelyek – fő-
leg a kisebb, kevésbé is-
mert szervezetek – sok-

szor nagyon keményen, napi 
szinten küzdenek a fennma-
radásért. A menhelyi dolgo-
zók gyakran saját forrásaik-
ból pótolják azt, amire nem 
telik a költségvetésből, már-
pedig, ha minden bajba ju-
tott állaton segíteni szeret-
nének, akkor valahogy meg 
kell sokszorozni az erőforrá-
sokat. Ebben lehet hatalmas 
szerepük az önkénteseknek: 
azoknak az állatbarátoknak, 
akik szabadidejüket áldoz-
zák a menhelyen élő állatok-
ra, és besegítenek a minden-
napi feladatokba, csakhogy 
szebbé tegyék az oda bezárt 
élőlények napját. 

Egy nap a Csellengőknél
Váraljai Ágnes július óta 
szinte minden vasárnap a 
Csellengők Állatotthon 
Alapítvány sétáltató nap-
ján önkénteskedik. Ahogy 
közösségi oldalán meséli: 
olyan kedvesen fogadták és 
olyan jól érezte magát, hogy 
szinte azonnal beszippan-
totta az egész ottani világ: a 
kutyák imádata és a szuper 
csapat. Ági fontosnak tart-
ja, hogy elmesélje élményeit, 
hogy milyen kint egy nap, hi-
szen, ha ezzel mások is ked-
vet kapnak, az óriási segítség 
a menhelynek. Akár egy-két 
ember is nagyon nagy pluszt 
ad annak a napnak és a kint 
dolgozóknak. – Reggel, ami-
kor kiérünk a menhelyre, a 

kutyák már 100 százalékon 
pörögnek, hiszen tudják, Is-
ten tudja, honnan, de tud-
ják, hogy ez az ő napjuk! Ez 
az a nap, amikor minden ró-
luk szól, amikor kimozdul-
hatnak a kennelből, sétálhat-
nak, játszhatnak és sok-sok 
jutalomfalatot kapnak. Imá-
dok velük sétálni. Van, ame-
lyikhez végig beszélek, van, 
amelyik jobban szereti a 
simit és hajlandó a séta egy 
részét is feláldozni érte. Van, 
amelyikkel csendben sétá-
lunk. Szimatol, nézelődik, 
nekem meg jár az agyam. És 
van, amelyiknél nincs időm 
még gondolkodni sem, mert 

úgy repülök utána, mint Ká-
roly néni. A lábam alig éri a 
földet! – írta.

Ági posztjából az is kide-
rül, mennyien tesznek azért, 
hogy a menhely minden 
egyes lakója boldog és elé-
gedett legyen a nap végére, 
amennyire ez egy menhelyen 
lehetséges. – Amíg mi sétál-
tatunk, addig a csapat másik 
fele a kenneleket teszi rend-
be, hogy mire visszaérünk, 
addigra tiszta legyen a ku-
tyus helye. Ha mindenki sé-
tált és a kennelek tiszták, jön 
az etetés, és csodák csodája, 
mire végzünk, az addig zajos 
menhely egyszeriben csen-

des lesz. Mindenki boldog. 
Igaz, hogy már menni is alig 
tudunk a fáradtságtól, nyir-
kosabb időben szó szerint 
nyakig sárosak vagyunk, de 
a lelkünk csordultig tele az-
zal a rengeteg szeretettel, 
amit a kutyáktól kaptunk. 
Mert ők csak ezzel tudnak fi -
zetni, de ez mindennél többet 
ér! – Ági arra biztat, hogy a 
kisebb, kevésbé ismert men-
helyeknek is adjunk esélyt, 
látogassuk meg őket. 

 Vizler-Nyirádi Luca

Maradjon helyben adója 1%-a!
 Ahogyan minden évben, 

idén is van lehetőség arra, 
hogy rendelkezzen az ösz-
szevont adóalap után befi ze-
tett személyi jövedelemadója 
1+1%-áról. Minden adóbe-
vallást leadó magánszemély 
jogosult az adójának 1%-ról 
az egyházak részére, 1%-ról 
pedig arra jogosult közhasz-
nú civil szervezetek, alapít-
ványok részére rendelkezni. 
Ezt legkésőbb 2021. május 
20-áig, az szja-bevallástól 
függetlenül is megteheti.
Adónk 1%-val támogatha-
tunk helyi szervezeteket is. 
A legtöbb iskolának, óvodá-
nak van alapítványa is, de 
a településünkön működik 
még többféle szervezet, akik 
tevékenysége érdemes a tá-
mogatásra. Ilyenek a cukor-
betegeket, időseket, nagy-

SEGÍTSÜNK VELE!

családosokat, hátrányos 
helyzetűeket segítő alapít-
ványok, valamilyen hobbit 
vagy tevékenységet összefo-
gó egyesületek, de az állat-

menhelyeknek is mindig jól 
jön a segítség. Ne hagyjuk, 
hogy elvesszen az adónk 1%, 
gondoskodjunk róla időben 
és segítsünk vele!

Hirdetés
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KERES–KÍNÁL
AJÁNDÉK

BELIZONIA, az ajándéksziget. 
Rendelj otthonodba kényelme-
sen webáruházunkból – akár 
személyes átvétellel: 
www.belizonia.hu.

AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa, 
szúnyogháló, lakatosmunka. 
Szatmári Ferenc: 06-70/317-
8857, www.ablakfer.hu 

ÁLLÁS
Gyálon található élelmiszer-
boltba azonnali kezdéssel bolti 
eladót keresünk. Szakképzett-
ség nem szükséges. 
Tel.: 06-30/944-0689

Gyáli pecsenyesütőbe 
pultost és konyhai kisegítőt 
keresünk. Albérletet, szállást 
családi házban, kedvezmé-

nyes díjon tudunk biztosítani 
dolgozóink részére. T.: H-P 
8-18 óra között, 06-70/419-2923, 
06-30/944-0689

ASZTALOS
 

Asztalos! Konyhabútorok, 
szekrények, irodabútorok, 
korlátok készítése. Nyílászá-
rók gyártása. Lambériázás, 
szaunaépítés. Érd.: Polónyi Fe-
renc 06-30/397-2144 

AUTÓ
Műszaki vizsgáztatás és fel-
készítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjármű-diagnosztika, gumi-
szerelés, -javítás, centrírozás. 
Méhész János Kft. Monor,  
József Attila u. 108/38.
Tel.: 06-29/416-123, 
muszakivizsga-monor.hu

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések 
is! A, B, C, C+E, D kategóriák 
GKI. Gyorsított képzés. Tel.: 
06-20/912-6359, www.tan-go.hu

BÁDOGOS SZAKÜZLET
BÁDOGOS SZAKÜZLET – 
Sülysáp, Határ u. 67. 
T.: 06-20/448-6940, e-mail: 
illebau73@gmail.com. Nyitva: 
H: 8–14, K-P: 8–17 Szo: 8–12. 

BURKOLÁS
MELEG- ÉS HIDEGBURKO-
LÁS! Teljes körű burkolást vál-
lalok! Számlával, garanciával. 
Érd.: Angyal Róbert, 
06-70/632-7473 

CSERÉPKÁLYHA
Cserépkályha építése és javí-
tása! Tel.: 06-20/254-0811 
vagy 06-20/466-5474, 
Gellér Csaba

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa 
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont 
– Monor, Jókai u. 3–5. és az 
evedd.hu-n is megrendelhető 
sok diszkont áras termék. 
Jöjjön, vásároljon, rendeljen! 
Velünk megéri!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások, 
csőtörések megszüntetése, 
vízszerelés. 
Érd.: 06-20/491-5089

Duguláselhárítás, új csatorna 
építése, CSŐKAMERÁZÁS GA-
RANCIÁVAL! Szabó Gergely 
E.V. 06-30/603-1703

DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás 
nélkül MAGÁNSZEMÉLYEK 
ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE. 
Tel.: 06-20/403-4041, 
06-20/581-0586 

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását vállalom 
garanciával. 
Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-20/980-3957

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon központi helyen, 
130 m2-es, teljesen felújított 
összkomfortos családi ház, 

családok és munkások részére 
kiadó. Érd.: 06-30/944-0689

Monor belvárosában, a 
hivatalnál kiadó 22 és 45 m2 

helyiségek irodának, egyben 
vagy külön. 06-20/386-6414 

ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB 
SZÁLLÁSHELYEK KIADÓK 
egész évben családok, szemé-
lyek részére napi 1 600 Ft/fő 
vagy havi 30 000 Ft/fő rezsivel 
együtt! Munkáscsoportok 
részére kedvezményesen napi 
1600 Ft/fő ágynemű-, TV-, hű-
tőhasználattal vagy havi 30 000 
Ft/fő rezsivel együtt! 
Érd.: 06-30/944-0689

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON 
– Móricz Zs. u. 39. Már Gyöm-
rőre is! Rendeld házhoz ked-
venceidet, vagy kérd elvitelre! 
Részletes étlapunkat keresd 
Facebook-oldalunkon: Taverna 
Gyros T.: 06-70/775-8585 

A tápióbicskei csatára emlékezünk
A tavaszi hadjárat
Az 1849 tavaszán a magyar 
hadvezetés úgy határozott, 
hogy a Tiszán átkelve a csá-
szári főerőket bekeríti és 
megsemmisíti. A részlete-
sen kidolgozott haditervvel 
Görgei Artúr tábornok pa-
rancsnoksága alatt indultak 
meg a csapatok. Április 2-án 
került sor az első ütközet-
re Hatvannál, ahol inkább 
morális sikert értek el, mint 
valós győzelmet. Az ütkö-
zet során azonban sikerült 
elhitetni a császári főpa-
rancsnokkal, Windischgrätz 
tábornokkal, hogy a magyar 
főerők Miskolc–Gyöngyös–
Pest közötti országúton tá-
madnak majd. Valójában a 
hadsereg zöme a Jászságon 
és Tápióságon átkelve kíván-
ta átkarolni és bekeríteni a 
császári erőket.

Klapka kutyaszorítóban
A terv részeként Klapka 
György tábornok április 
4-én indult meg csapataival 
Tápióbicske irányában. Úgy 
vélte, hogy az ellenség pogy-
gyásza, felszerelése van csak 
a faluban, s bőséges zsák-
mány reményében gyorsan 
kívánt cselekedni. A felde-
rítést hiányosan hajtották 
végre, a faluban báró Josip 
Jelašić altábornagy utóvéd-
je, a Rastics-dandár erői rej-

tőzködtek és tüzet nyitottak 
a mit sem sejtő honvédokra. 
A terület mocsaras volt, a 
faluba egy keskeny híd veze-
tett a Felső-Tápión át, Klapka 
meglepett erői fejveszetten 
rohantak vissza a hídhoz, s 
megpróbáltak azon át mene-
külni. A menekülők maguk-
kal sodorták a hadtest más 
erőit is. A gyilkos sortűz, a 
falu szélén felállított ágyúk 
nagy veszteségeket okoztak 
a feltorlódott, menekülő hon-
védek soraiban, másokat pe-
dig a mocsár nyelt el. Klapka 
erői meginogtak, s közel áll-
tak a magyar csapatok a ve-
reséghez.

Nevezetes párbaj
Görgei Artúr vezérőrnagy 
ekkor Damjanich János 
vezérőrnagy III. hadtestét 
küldte csatába Klapka kisegí-
tésére. Ebben a szituációban 
került sor a Jókai Mór által 
Baradlay Richárd és Palvicz 
Ottó párbajaként megörökí-
tett összecsapásra is, amely 
Hermann Riedesel alezre-
des, hírhedt bajvívó, a báni 
huszárok főtisztje és Sebő 
Alajos huszárőrnagy között 
zajlott le. Jókai a regényé-
ben a helyszínt Isaszeg mellé 
helyezte át. A két oldal két 
legrosszabb lovasalakulata 
került szembe egymással. 
A báni huszárokat a hagyo-

mány szerint „Jézus, Mária”-
huszároknak is csúfolták, 
mert mikor 1849 januárjá-
ban bevonultak Pestre, egy 
piaci kofa így kiáltott fel: „Jé-
zus, Mária, hát ezek is huszá-
rok?!” Nem voltak sokkal kü-
lönbek a velük szemben álló 
magyar Császár-huszárok 
sem. A két parancsnok há-
romszor csapott össze, s bár 
Sebő maga is súlyos sérülést 
szerzett, a császári tiszt szét-
vágott fejjel bukott le a por-
ba. A magyarok fellelkesülve 
Sebő sikerétől, visszaszorí-
tották a horvátokat.

A Damjanich alá tartozó 
kassai vörössipkások és a fe-
hér tollas szegedi zászlóaljak 
katonái szinte egyszerre ér-
keztek a hídhoz és ádáz szu-
ronyrohammal söpörték el 
az ellenséges erőket. A csata 
hevességére jellemző, hogy 
mindkét félnek több száz ha-
lottja és sebesültje volt. A ha-
lottakat tömegsírokba he-
lyezték.

A hősök emlékezete
A hős magyar és osztrák 
elesetteknek Bitskey Vik-
tor földbirtokos állíttatott 
kőkeresztet: ezt nevezték 
Riedese-keresztnek. 1882-
ben Fejér István községi bíró 
nejével a Nagykátára vezető 
út mentén hantolta el a kör-
nyéken szétszórtan elteme-

tetteket, és a sírok fölé szin-
tén keresztet állított, ennek 
lett a neve Fejér-kereszt. A 
bíró azt is elrendelte, hogy a 
csata napján emlékezésként 
kapjon minden helybéli gyer-
mek egy-egy zsemlét, ame-
lyet a véráztatta csatatéren 
termelt búzából készítettek. 
Ez lett a „bicskei bukta”.

A Tápió patak hídja mel-
lé 1912-ben közadakozásból 
egy kriptát emeletek, a krip-
tában az elesetteket földelték 
el. Feléje építették Horvay 
János szobrászművész hon-
védszobrát, amelynek talap-

zatába a csata hiteles leírását 
helyezték.

A Tápiót és a mocsarat az 
1920-as években szabályoz-
ták, feltöltötték, s ekkor is 
sok emberi maradványra és 
felszerelésre bukkantak. Az 
egykori híd mását is elkészí-
tették, így az is mementója a 
honvédjeink hősiességének. 
Azóta évről évre megrende-
zésre kerül az évforduló nap-
ján, április 4-én a csatajáték 
is, amely a hagyományőr-
zők kedves és méltó megem-
lékezése a tápióbicskei ütkö- 
zetről.            Kováts Gábor Attila
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FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák vizsgálata, ke-
zelése, igény szerinti kivágása 
rövid határidővel.
 Tel.: 06/30-726-6159

FŰNYÍRÁS
Fűnyírás, fűkaszálás, kerti 
munkák, udvartakarítás hulla-
dék elszállítással. 
Tel.: 06-70/237-6675  

Fűnyírás, fűkaszálás. Na-
gyobb, elhanyagolt területeket 
is vállalok. Számlaképesség! 
T.: 06-20/998-0294 

FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, 
áru-bútor-építőanyag szállítás, 
sittelhordás, lomtalanítás. 
Érd.: 06-70/237-6675

GALLYAZÁS
GALLYAZÁST vállalok 
kb. 5 méteres magasságig. 
Igény szerint akár elszállí-
tással is. T.: 06-30/218-7023

GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS
Gázkészülék szerelés. 
Konvektorok, gázkazánok, 
vízmelegítők karbantartása, 
javítása, cseréje. 
T.: 06-70/502-2342

HŐSZIGETELÉS
Családi és társasházak hom-
lokzati hőszigetelése. Homlok-
zatfestés, ereszdeszka-mázo-
lás. Kiss István: 06-20/333-4489

Homlokzati, kültéri hőszigete-
lés, hideg, meleg burkolás. Gál 
Attila Tel.: 06-20/274-6312

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 
Hűtőgépek, fagyasztók javí-
tása, helyszínen, garanciával. 
Tel.: 06-30/960-8495, 06-70/426-
3151

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Bútor áthúzása, 
felújítása, javítása. Csordás 
György, tel.: 06-30/576-3456

KERTÉPÍTÉS – KERTÉSZET
Kertépítés, kertrendezés, 
térkövezés, térkő burkolás, 
viacolorozás. Gál Attila E.V. 
Tel.: 06-20/274-6312

Gyümölcsfák és örökzöldek 
széles választékban. Gyep-
szőnyeg rendelhető! ÖRÖK-
ZÖLD FAISKOLA GYÖMRŐ, 
Frangepán u. 2. H–P: 8–17 
Szo: 8–13 http://lokacio.hu/
orokzold-forras-bt/

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszál-
lítás, lomtalanítás. Rendelhető: 
sóder, homok, cement. 
Maka Sándor, Gyömrő, Állo-
más Tűzép. 
Tel.: 06-29/333-347, 
06-20/444-9963

Konténeres hulladék-szállí-
tás 4-8 m3-es konténerekkel. 
Szabó Sándor. 
Tel.: 06-30/200-1163

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Lakásfelújítást vállalok 
kedvező áron. Szobafestés, 
burkolás, parkettázás, gipsz-
kartonozás, bontás, hőszigete-
lés. Garanciával. 
Tel.: 06-30/973-2451

LAKATOSMUNKA
Lakatos munka. Kerítés, kor-
lát, lépcső, kapu gyártását és 
szerelését vállalom. 
Kun Attila Tel.:06-20/219-6040, 
rennel.hu

MÉZ
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg 
ártól Monoron és környékén 
5000 Ft feletti vásárlás esetén 
ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat keresek, vá-
sárolok: Simson, Mz, Etz, Jáwa, 
Pannonia, stb. 06-20/572-5142

NAPELEM
Napelemtelepítés, ingyenes 
felmérés, engedélyeztetés, 
tervezés, kivitelezés, kedvező 
árak. NAPHASZON Kft. 
+36-70/333-9632, 
naphaszon@gmail.com, 
www.naphaszon.hu

REDŐNY
Redőny, szúnyogháló, 
NAPELLENZŐ akció! 25 éves 
tapasztalat! Kedvezmények! 
Pál redőny: 06-30/401-1029 

SÍRKŐ
Juhász Sírkő JUHÁSZ-ÉPKŐ 
Kft. Monorierdőn a 4-es főút 
mellett. Sírkövek, párkányok, 
pultlapok, betűvésés. 
Tel.: 06-20/957-8607

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS
Festést, mázolást, tapétá-
zást vállalok korrekten. Ár 
megegyezés szerint. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Tel.: 
06-20/259-9565, 06-29/419-393

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsa-
tornák szerelése. INGYENES 
FELMÉRÉS, kisebb javítások 
azonnali kezdéssel GARANCI-
ÁVAL! 18 éve a lakosság szol-
gálatában! T.: Árvai Richárd 
06-30/475-2917

Tetőfedés, ácsmunkák, 
bádogozás, ereszcsatorna 
és kéményjavítás, beázás és 
kúpkenés. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Ingyenes felmé-
réssel. Hívjon bizalommal! Ker-
tész Attila Tel.: 06-20/216-8338

Ács, tetőfedő, bádogos 
szakképzett mesterek 
alpintechnikával. Kedvező 
árak. Tel.: 06-30/919-4694

Ács, bádogos! Nagyobb és 
kisebb munkák kivitelezése. 
Tető átszerelése, ázás elhá-
rítása, lapostető szigetelése. 

Díjmentes felmérés! 
T.: 06-20/421-2355 

TŰZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es hasított 
tölgy, bükk, akác 20500 Ft/m³, 
33 cm-es 20 000 Ft/m³, 25 cm-
es hasított akác 20500 Ft/m³, 33 
cm-es 20 000 Ft/m³. Mérősza-
laggal lemérheti a mennyisé-
get! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-
1067 EUTR: AA5811522

Hasított akác: 3200 Ft/q, tölgy, 
bükk: 3000 Ft/q. A némedi 
szőlői hídmérlegen ellenőriz-
heti a megvásárolt mennyi-
séget. Forest Vill Bt. EUTR: 
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS 
– JAVÍTÁS

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 
gázkészülék-szerelés, -javítás, 
karbantartás, duguláselhárítás. 
Kaposvári Péter 06-30/662-
7087, 29/739-983. www.
gazfutes.eu

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! 
Fürdőszoba-felújítás, 
duguláselhárítás. TELJES 
KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
T.: 06-30/421-2604 

ZÁRSZERELÉS
ZÁRSZERELÉS – SOS ajtónyi-
tás, kínai ajtók, szalagzárak, 
biztonsági zárak. Herendi 
Tamás 06-30/489-5334 



Maglód, 
Jászberényi út 10.

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-Cs-P: 9-18, 

Szo: 9-12 
Tel.: 06-29/326-257,

06-30/837-1380

Sülysáp, 
Vasút utca 32.

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-P: 9:00-16:30, 

Cs: 9-18, Szo: 9-12 
Tel.: 06-29/436-609,

06-30/333-2067

www.monoptik.hu

Az akició időtartama: 
2021. 04. 20-tól 05. 15-ig.

További részletekért 
érdeklődjön 

elérhetőségeinken!

Féléves adag kontaktlencse Féléves adag kontaktlencse 
+ nagy ápolószer vásárlása            nagy ápolószer vásárlása           
                             esetén 

Komplett
szemüveg
+ INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT

Akciós 
csomagajánlat:

-50% napszemüvegekre.napszemüvegekre.

Komplett

-50% napszemüvegekre.napszemüvegekre.-50%

már 
26  990 

Ft-ért 

Maglód legmodernebb autóipari vállalatánál!

Dolgozz te is 

Jelentkezz még ma!

Jelentkezés:  
HUMilitAs Kft.: 06-70/903-9037

david.eva@humilitas.hu

AMit KínálUnK:
FiX HAVi AlAPBÉR + műszakpótlékok (du.: 30%, éj.: 50%)

BR. 33 500 Ft/hó Cafetéria népszerű elemekkel
+BR. 27 500–49 000 Ft/hó tÖBB eleMBŐl állÓ BÓnUszRenDszeR

+ egÉszsÉgBiztosítás
+ sPoRtolás táMogAtásA

Műszakokhoz igazodó CÉges BUszJáRAt:  Nagykáta, Szentmártonkáta, 
Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Maglód, Dány, Isaszeg, Pécel, Monor, Üllő.

A CÉges BUszJáRAttAl neM ÉRintett teRÜleteKRŐl ÉRKezŐK 
száMáRA UtAzási KÖltsÉgtÉRítÉs  

(MÁV, VOLÁN, GÉPJÁRMŰ) 

Ha szereted az autókat, szeretnél egy biztos, hosszú távú 
munkahelyet, vállalod a 3 műszakos munkarendet, jó 

az állóképességet, alapfokú számítógépes ismeretekkel 
rendelkezel, jó a látásod, akkor  
te VAgy, AKit KeResÜnK.

ÖsszeszeRelŐ oPeRátoRoKAt 
keresünk könnyű fizikai munkára

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

Építőipari 
betanított munkásokat, 

valamint 
gÉpkezelőt keresünk!

Bővebb 
információ:

06-30/747-0377

elvárások
Minimum 8 általános 

iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség 

előny.

Óradíj
Betanított szakmunkás

nettó 1500 Ft
Gépkezelő:

nettó 2000 Ft

A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyenA legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79. 

Tel.: 06-20/451-3264

                             Aktuális akciókról Facebook-oldalamról tájékozódhatnak. 
: Gyermeklábbelik Gyömrőn    •     http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt

A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyenA legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79. 

                             Aktuális akciókról Facebook-oldalamról tájékozódhatnak. 
                                                                : Gyermeklábbelik Gyömrőn    

                             Aktuális akciókról Facebook-oldalamról tájékozódhatnak.                              Aktuális akciókról Facebook-oldalamról tájékozódhatnak. 
: Gyermeklábbelik Gyömrőn    

Márkáink
Skechers, Geox, Primigi, D.D.Step, Richter, 

Szamos, Salus, Supi+ Bokor, Tommy Hillfiger 
lábbelik széles választékával várok minden 

vásárlót szeretettel!
Méretek 18-tól akár 40-ig.

Nyitvatartás: 
H–P: 8–18, Szo: 8–13

Váltószandik, szupinált és formatalpasak Váltószandik, szupinált és formatalpasak Váltószandik, szupinált és formatalpasak Váltószandik, szupinált és formatalpasak 
egész évben elérhetők készletről!egész évben elérhetők készletről!egész évben elérhetők készletről!

Felnőtt 
női/férfi 

Skechers cipők 
elérhetők 
Táncsics 

Mihály út 94. Mihály út 94. 
az  A-nikó 

Divat 
boltban!

OPERÁTOROK jelentkezését várjuk a frissen
nyílt ÜLLŐI LENOVO gyárba. Ha van már

gyártási tapasztalatod és nem okoz gondot
a 2 műszak, várjuk fényképes önéletrajzodat

a jelentkezes@pannonwork.hu-ra!

Versenyképes alapbér
és műszakpótlék 
 (18:00 - 22:00) 
Cafetéria
Teljesítmény bónusz
Céges buszjárat, de
saját autóval is
támogatjuk a bejárást

Amit kínálunk:
Operátor tapasztalat
Alapfokú számítógépes
ismeret

Elvárások:

Munkaállomás
anyagellátása
Termékek kézi
összeszerelése

Feladatok:


