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Hirdetés

Megjelenik: 
Pest megyében 
76 000 pld-ban

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, kompresszorozás,  

meglévő kutak engedélyeztetése. 

Köffer Lajos    06-20/997-1299

RaktáRost  
 keResünk!

Önéletrajzot a 
nadasdi@nadasdibaromfi.hu

e-mail-címre várjuk.
Telefonszám: 06-70/953-5082 

Feladatok
• Tisztítószerek, munkaruhák, 

munkaeszközök és 
csomagolóanyagok kiadása

• Utánpótlás rendelése, tételes 
áruátvétel beszállítótól 
szállítólevél alapján

• Készletnyilvántartás 
vezetése

• Raktári rend betartása

8 órás teljes munkaidő  
– főállás. 

Szakmai tapasztalat 
előny.

Nem kell szakirányú 
végzettség.

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 

Monor: Kossuth Lajos u. 41.
Albertirsa: BB Ruházat a Polgármesteri Hivatal mellett

Vecsés: CBA – kulcsmásoló.
Üllő: Templom tér – Hableány Lakástextil üzlet.

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!

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés, telekalakítás

telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,

LÉzeRSzkenneLÉS

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

www.nadaplan.hu

Monori  
háziorvosi 
rendelőbe 

teljes munkaidőbe 
nővért 
keresünk!
Feltétel: szakképzettség, 

informatikai rendszer ismerete.
Érd: 06-20/553-1667

mindennap 18 óra után

Vladár Zoltán  
okl. építőmérnök, 

Kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

 Kaszanyi József szüle-
tésétől kezdve Mendén él, 
és ahogy fogalmaz: soha 
nem volt még tervben sem, 
hogy máshol éljen.      

Részletek a 2. oldalon

  Egyre gyakoribbak a 
vadgázolásos balesetek a 
térségben az M4-es au-
tóút okozta változások 
miatt. 

Részletek a  3. oldalon

A 31-es út felújítása

Őszi séta a régióban

Részletek a 14. oldalon   

A régió egy monori 
fotós szemével

Részletek a 5. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Ismerjük meg 
a régió  
polgármestereit!

Szarvasveszélyre 
figyelmeztet 
a rendőrség

 Csakúgy, mint Budapest, 
a Dél-Pest megyei régió is 
telis-tele van csodálatos 
parkokkal, amiket nem-
csak a nyári napsütésben, 
de ősszel is érdemes meg-

nézni. A természetben való 
kikapcsolódás a testünk-
re, a lelkünkre is jó hatás-
sal van.

 Nyitrai Balázs geográfus 
csaknem tíz éve tanul és gya-
korol, naponta több órát tölt 
fényképezéssel. Rengeteg 
csodálatos fotót köszönhet-
nek neki a helyiek, de művei 
bárkit elvarázsolnak. 

Roma ízek - bodag 
10. oldal

 A mendei, valamint a 
Mende–Tápiószecső köz-
ti szakasz mellett a Mende–
Sülysáp közötti külterületi 
szakaszon és Sülysáp belte-
rületén is tovább folynak a 
munkálatok.  Kerékpárutat 
is terveznek.

12. oldal MIT TEHET, ha elveszett a kutyája?



2  •  ISMERJÜK MEG! 2021. szeptember • Régió 

Ismerjük meg a régió 
polgármestereit!

MENDE

– A családja hogyan 
került Mendére?

– Édesanyám részéről a 
nagyszüleim és az ő szülei 
is Mendén éltek, édesapám 
pedig Törökszentmiklósról 
származik. Egyszer az egyik 
rokon esküvőjére édesapám 
is meghívást kapott, ezen a 
lagzin ismerkedtek meg a 
szüleim. Később édesapám 
költözött ide.

– Mire emlékszik visz-
sza szívesen a gyer-
mekkorából?

– 50 évet töltöttem itt, 
még a lovaskocsis időszak-
ra is emlékszem. Nagy-
apám a tsz-ben dolgozott, 
lovaskocsival hordta a kü-
lönböző terményeket, vete-
ményeket, illetve engem is. 
Akkor még inkább az állat-
tartás és a mezőgazdaság 
volt jellemző a településre, 
minden háznál tartottak ál-
latokat, művelték a kony-
hakerteket, a lakosok ab-
ból tartották fenn magukat. 
Abban az időben még ne-
künk is részt kellett venni 
ezekben a munkákban, de 
persze a játék sem marad-
hatott el. Mendét hét domb 
veszi körül, amelyek nagy 
részét erdő borítja. Az itteni 
csínytevések, bunker építé-
sek, a különböző játékok a 
mindennapjaink részei vol-
tak. Akkor még lehetett az 
utca teljes szélességében fo-
cizni. Mi egy zsákutcában 
laktunk, ott felállítottuk 
a kiskapukat, vagy kihúz-
tunk egy ruhaszárító köte-
let, amin keresztül tollasoz-
tunk. Az egész utca tele volt 
gyerekkel, így soha nem 

volt hiány sem játékban, 
sem barátokban. 

– Mi következett az ál-
talános iskolai évek 
után?

– A Sallai Imre Ipari és 
Szakmunkásképző Iskolá-
ban tanultam mint kőmű-
ves, annak elvégzése után 
kezdődött a nagybetűs élet. 
Viszonylag korán, 18 éve-
sen nősültem, abból a há-
zasságomból két gyerme-
kem született, egy fi ú és 
egy lány. Miután kőműves-
ként végeztem, kisiparos-
ként Mendén és a környe-
ző településeken kezdtünk 
házakat építeni. Amikor 
megszületett a lányom, Né-
metországba mentem dol-
gozni, de két év után ha-
zajöttem, mert hiányzott a 
család. Arra jó volt, hogy 
egy ugródeszkát jelentett, 
így megvettünk egy kis pa-
rasztházat, amit elkezd-
tünk saját magunk felújíta-
ni. Később elvégeztem egy 
kertészeti szakközépisko-
lát is, meglett az érettsé-
gim, és letettem egy hideg- 
és melegburkolói vizsgát 

is. Azonban az építőipar-
ban télen nem volt munka, 
év elején már nagyon ínsé-
ges idők következtek, így 
amikor jött egy lehetőség, 
hogy hitelből megvásárol-
junk egy ábécét, akkor él-
tem ezzel. Egy ideig bérbe 
adtam, majd négy évvel ké-
sőbb a családommal kezd-
tük el működtetni, később 
beléptem vele a CBA üzlet-
csoport tagjai közé. Onnan-
tól kezdve már inkább a ke-
reskedelemben dolgoztam. 

– Mikor döntött úgy, 
hogy a politika felé for-
dul?

– 38 éves voltam, mikor 
úgy döntöttem, elindulok a 
polgármesteri posztért, úgy 
gondoltam, tudok így ten-
ni Mende fejlődésért. Lát-
tam, hogy a világ hogy fej-
lődik, és úgy éreztem, hogy 
Mende nem tudta tarta-
ni a lépést. 2010-ben nyer-
tem meg a választásokat, 
többnyire vállalkozókból 
állítottam össze a képvise-
lő-testületemet, akik közül 
minden indulót megválasz-
tottak.

– Milyennek látta ak-
kor Mendét?

– Mikor már Gyömrőn és 
Üllőn is volt üzletem, bele-
láttam, hogy milyen fejlesz-
tések történnek a környező 
településeken, ám valami-
ért akkor Mende még nem 
tudott pályázati források-
hoz jutni. Úgy gondoltam, 
tudna ez jobban is működ-
ni. Emellett sokan jöttek 
hozzám egyrészt vendég-
ségbe, másrészt számos 
üzleti kapcsolatom is volt 
már, és nagyon kellemet-
len volt azt hallani tősgyö-
keres mendeiként, hogy itt 
nincs rendes úthálózat, nin-
csenek normális járdák. Az 
iskolának 12 cm-es, tufából 
készült fala volt, szigetelés-
ként kartonpapírt hajtottak 
bele: az ablaknál 17 fok volt, 
a tanterem közepén pedig 
24. Leszakadtak az ajtók, az 
óvodák sem működtek ren-
desen, korszerűtlenek vol-
tak az épületek. Azt láttam, 

hogy el akarnak költözni az 
emberek. Az itt lakók in-
kább áthordták Gyömrőre 
a gyerekeket. Úgy láttam, 
hogy ezen változtatni kell, 
hiszen megkezdődött volna 
az elnéptelenedés. Arra gon-
doltam, hogy erre megoldás 
lenne, ha jobban kihasznál-
nánk a pályázati pénzügyi 
lehetőségeket. Azóta újra te-
vékenykedem az építőipar-
ban is, a közeljövőben terve-
zünk egy lakóparkot építeni 
Mendén, bízva abban, hogy 
az 5000 főt át tudjuk lép-
ni. Azzal már más pályáza-
ti forrásokhoz is hozzá tud-
na jutni a település.

– Gondolt arra, hogy 
máshol éljen?

– Soha nem fordult meg 
bennem, hogy bárhova is 
elköltözzek, soha nem volt 
téma a családban sem. Min-
den szállal ide kötődöm: a 
húgom, a bátyám, az ő gyer-
mekeik, édesanyámék, min-
denki itt él Mendén. Másfél 
éve megszületett a kisfi am, 
és hét hónap múlva, Is-
ten segedelmével, remélem, 
négygyermekes családapa 
leszek. Még gyermek vol-
tam, mindenki ismert min-
denkit. Azóta sokan költöz-
tek ki Budapestről és  más 
településekről, mindenki be 
tudott illeszkedni, sőt, ők is 
tudnak olyan ötleteket be-
hozni, amelyekből tovább 
tudunk építkezni.  VNyL

Kaszanyi József, Mende polgármestere

Kaszanyi József születésétől kezdve Mendén él. Ott teltek 
gyermeki évei, oda járt óvodába, majd általános iskolába. 
Ott alapított családot és a vállalkozásai is Mendéhez kötik. 
Tizenegy éve a település polgármestere, és ahogy fogalmaz: 
soha nem volt még tervben sem, hogy máshol éljen. 



KÖZÖSSÉG •  3 Régió • 2021. szeptember 

Stabil, kiszámítható jövedelmet, biztos állást 
keresel, akár túlóra lehetőséggel? Szeretnél 

részese lenni az ország egyik legnagyobb  
online kereskedelmi cégének? Csatlakozz az 
eMAG csapatához, akár azonnali kezdéssel! 

Jelentkezz most 
Targoncás és rakTáros 

munkakörbe!
Küldd el jelentkezésed a toborzas@emag.hu 

email címre vagy keress minket 
a 06-20/228-1537-es telefonszámon!

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
CsévharasZtra DOLGOZNi!

a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga tulajdonban lévő, 
prémium kisállateledel-gyártással és forgalmazással foglalko-
zó vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton működő telep-
helyére keressük csapatunk új tagjait az alábbi munkakörökbe.

JELENTKEZZ:
+36-30/792-1319

Csévharaszt, Nyáregyházi út 51. 
hr@bfbplus.hu

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú 

munkalehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző bónusz

•  Bejárástámogatás: 15 Ft/km 
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Gépbeállító
(több üzemegységünkbe,  
több műszak vállalásával)

Karbantartó 
Géplakatos, villanyszerelő VAGY mechanikai  
műszerész végzettséggel, többműszakos  
munkarendbe)

Targoncavezető 
(több üzemegységünkbe, több műszak  
vállalásával, érvényes targoncavezetői engedéllyel)

Üzemi operátor  (betanított munkás)
(többműszakos munkarendbe, több üzemünkbe is)

Hirdetés

Szarvasveszélyre figyelmeztet 
a rendőrség

Folytatódik a 100a 
vasútvonal felújítása

ÓVATOSAN VEZESSEN!
 Egyre gyakoribbak a vad-

gázolásos balesetek a térség-
ben az M4-es autóút okozta 
változások miatt. Most pedig 
a rendőrség külön felhívja a 
figyelmet az utakon várható 
szarvasveszélyre.

Augusztus végétől nov-
ember közepéig az ország-
utakon, különösen az erdős, 
ligetes útszakaszokon kell 
számítani szarvasok megje-
lenésére. A bőgési időszak-
ban az állatok jóval aktívab-
bak, veszélyérzetük csökken, 
ezért könnyen szaladhat-

MENETRENDVÁLTOZÁSOK
 A Budapest–Cegléd–

Szolnok (100a) vasútvonal 
karbantartási munkála-
tai tovább folytatódnak. 
Tavasszal Vecsés és Üllő 
között építették át a vágá-
nyokat, most pedig az Üllő 
és Monor közötti szakasz 
pályafelújítása kezdődött el. 
A várhatóan október 30-ig 
tartó kivitelezési munká-
latok miatt az elővárosi és 
a távolsági vonatok menet-
rendje jelentősen módosul 
a ceglédi, a debreceni, a 
szegedi és a lajosmizsei vo-
nalakon. A beruházásnak 
köszönhetően ezen a sza-
kaszon is megszüntethetők 
a sebességkorlátozások, 

nak ki az úttestre. A szarva-
sok mozgása szeles időszak-
ban általában alábbhagy, de 
alkonyat idején, valamint hi-
degre forduló időjárás esetén 
mozgékonyabbak.

A rendőrség hangsúlyoz-
ta: a szarvaselütés következ-
ményei súlyosak lehetnek, 
nemcsak a vadállat sérül-
het, hanem a jármű vezetője 
és utasai is. A vadbalesetek 
elkerülése végett az erdős 
környezetű utakon mindig, 
szürkülettől pedig más út-
szakaszon is ajánlott mérsé-
kelni a sebességet. Ha valaki 

a menetrend stabilabb és 
megbízhatóbb lesz.
A munkálatok jellegéből 
adódóan a karbantartás ide-
je alatt zajjal és porral járó 
munkavégzésre most is szá-
mítani kell, illetve több for-
galmi és menetrendi válto-
zás is lesz a vasútvonalon és 
az útátjárókban, ami érinti a 
lakosságot. MÁV infó

állatot lát, érdemes lassíta-
nia, mert a vadak viselkedé-
se kiszámíthatatlan, megug-
rásukra bármikor számítani 
lehet, és arra is, hogy többen 
vannak a környéken.

Baleset esetén a vadhoz 
nem szabad hozzányúlni, 
mert ha még életben van, sé-
rülést okozhat. A segélyhívót 
kell hívni, és meg kell várni 
a rendőri intézkedést. Az el-
pusztult vadállat helyszín-
ről való elszállítása lopásnak 
minősül, mivel az a helyi va-
dásztársaság tulajdonának 
számít. MTI
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Termálvizünk 
ízületi, mozgásszervi  

és nőgyógyászati 
problémák  
kezelésére  
alkalmas.

Pihenje ki magát 
és töltődjön fel a és töltődjön fel a 

Vesta Hotelben, 
Tápiószecsőn! 

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

www.vestahotel.hu

info@vestahotel.hu  

Wellness napijegyek
Felnőtt 2500 Ft   •   Diák: 1500 Ft
Nyugdíjas/gyerek: 1000 Ft
Családi jegy: 7500 Ft
10 alkalmas wellness bérlet mellé 
ajándék 30 perces masszázs

Aromaterápiás, vagy gyógymasszázs: Aromaterápiás, vagy gyógymasszázs: 
25 perc 4500 Ft

Svédasztalos vacsora 
4900 Ft/fő előzetes 
bejelentkezés alapjánbejelentkezés alapjánbejelentkezés alapján

Sajtóközlemény 
„a nádaS tó Park Hotel bővítéSe új éPületSzárnnyal”

projekt kezdés

a lInCSIr kereskedelmi és Szolgáltató kft. sikeres pályázatot nyújtott be a „Szállodák fejlesz-
tése Pest megye területén” című, Pm_ Szalloda_2020 azonosító számú felhívásra. a projekt a 
Pénzügyminisztérium támogatásával és a magyar államkincstár lebonyolításával valósul meg.
a támogatás forrása a Pest megye területfejlesztési koncepciója 2014-2030 és Pest megye te-
rületfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségve-
tési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 
a pénzügyminiszter 2021 márciusában meghozott döntése értelmében, a lInCSIr kft. 
300 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, a 2211 vasad, monori út 100. 
(0240/88 hrsz) alatt található nádas tó Park Hotel bővítését valósíthatja meg.

kedvezményezett neve:  LINCsIr kereskedelmi és szolgáltató kft.
támogatási szerződés száma:  pM_kkVszALLodA_2020/14
projekt címe: A Nádas tó park Hotel bővítése új épületszárnnyal
projekt összköltsége: 600 millió forint
A szerződött támogatás összege: 300 millió forint
támogatás intenzitása: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. szeptember 15.

A projekt célja a Nádas tó park Hotel épületének és szolgáltatásainak bővítése. A fejlesztés során megépülő 
új épületszárnyban 15 db vendégszoba mellett - melyek közül négy családi szoba - kialakításra kerül kettő 
konferenciaterem, egy komplett fitneszterem, egy squash és egy bowling pálya.
A jelenleg 3 csillagos minősítéssel rendelkező szálloda, a fejlesztés megvalósításának eredményeként 
vállalta a 4 csillagos minősítés megszerzését és annak, legalább a fenntartási időszak végéig történő meg-
tartását. 
A kivitelező cég kiválasztására a LINCsIr kft. a beszerzési eljárást lefolytatta, ennek értelmében a legked-
vezőbb ajánlat a jUdIt-BAU kft-től érkezett. A Vállalkozási szerződés aláírására, és így a projekt hivatalos 
megkezdésére 2020. 10. 02-án került sor.

további információ kérhető:
Varga erika - sajtóreferens

varga.erika@mailpartner.hu

Nádszövetek, 
beton termékek, 

betonacélok,  
ragasztók,  

Kingstone-vakolatok, 
Beton Epag térkövek. 
Építőanyagok gyári ár alatt!

Magó
 tüzép

Monorierdő, 
4-es főút 43-as km

06-29/416-858, 
06-30/974-1744

Tűzifa, bio brikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!  
Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

30 N+F tégla 
kedvező áron!

EUTR: AA5845901

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!

Gyömrői és monori járatok lesznek gyorsabbak
VOLÁNBUSZ HÍREI
 Augusztus 20-ától menet-

rendi fejlesztések várhatók 
az Örs vezér tere felől Gyöm-
rőre és Monorra közlekedő 
járatainkon – írja a Volán-
busz Zrt. A fejlesztésnek kö-
szönhetően sűrűbben közle-
kednek a járatok Budapest, 
Örs vezér tere és Gyömrő 

térsége között. A változás 
érinti a Budapest–Monor 
között közlekedő 505-ös já-
ratot is.

A Rákoskeresztúrig közle-
kedő és onnan induló járatok 
helyett ezentúl – egy regge-
li járat kivételével – minden 
autóbusz Budapest, Örs ve-
zér teréig közlekedik és on-

nan is indul Gyömrő, vala-
mint Monor irányába. Az 
505-508-as járatok Ecser 
és Maglód érintésével, míg 
az 509-510-es autóbuszok 
a 31-es úton át közleked-
nek. Munkanapokon a reg-
geli és délutáni időszakban 
a mostani 30 helyett 20 per-
ces követéssel indulnak au-
tóbuszok az Örs vezér te-
réről, így az új menetrend 
a korábbinál kedvezőbb és 
több járatot biztosít az Örs 
vezér tere és Gyömrő, vala-
mint Monor között mind a 
reggeli, mind a délutáni idő-
szakban.

Új gyorsjáratok indulnak 
509-es jelzéssel Monorról 
munkanapokon 6:15-kor a 
31-es úton át, ezáltal az ed-
digieknél sűrűbben, 15 per-
cenként indulnak a járatok 
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Monor, Autóbusz-állomás-
tól a főváros irányába a kora 
reggeli időszakban (5:15 és 
6:30 között). Tanítási napo-
kon délután a gyorsabb ha-
zajutás érdekében, Buda-
pestről szintén gyorsjárat 
közlekedik Monorra 509-es 
járatként 17:05-kor.

Esti járatok is indulnak az 
Örs vezér teréről Monorra, 
sűrűbb követéssel. Munka-
napokon 21:45-kor új 505-ös 
járat indul Monorra, ezál-
tal a késő esti időszakban is 
óránként indulnak buszok 
a térségbe. Péntekről szom-
batra, illetve szombatról va-
sárnapra a metróhoz csatla-
kozó új járatok közlekednek 
Budapestről 22:45-kor és 
0:05-kor.

Az 504-es Kistarcsa–Mo-
nor között közlekedő járat 

ezentúl jobban kiszolgálja a 
XVII. kerületet, érintve Rá-
koskeresztúr városközpon-
tot is, változatlan díjszabás 
szerint. A napi egy járatpár 
Rákoskeresztúr városköz-
pontban a Ferihegyi úton, a 
98-as busz megállóiban áll 
meg. Volánbusz



KÖZÖSSÉG •  5 Régió • 2021. szeptember 
Hirdetés

Hirdetés

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: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

Karbantartót  
 KeresünK!

Önéletrajzot a 
nadasdi@nadasdibaromfi.hu

e-mail-címre várjuk.
Telefonszám: 06-70/953-5082 

Feladatok
• Villanyszerelés
• Vízvezeték-szerelés
• Lakatos munkák

Milyen embert keresünk?
• 1–3 év szakmai tapasztalattal 

rendelkező
• Munkájára igényes

8 órás teljes  
munkaidő  
– főállás. 

Előny
• B kategóriás 

jogosítvány

Alsónémedibe keresünk 
csomAgszortírozó 

munkatársat 
1 műszakos állandó délutános 
munkavégzésre (16.30–01.30). 

Feladatok: konténer kipakolása és 
szétválogatása szalagra, csomagok 
válogatása méret és irányítószám 
szerint, összekészítés kiszállításra. 

Átlag nettó bérezés 220–240  000 Ft. 
céges buszok: Budapest, Nyáregy-
háza, Kakucs, Inárcs, Ócsa, Örkény, 
Hernád, Gyón, Dabas, Felsőbabád, 

Vasad, Monor, Gomba, Bénye, Pánd, 
Káva, Pilis, Monorierdő, Kiskunlacháza, 

Tass, Szalkszentmárton, Táborfalva, 
Tápiószecső, Sülysáp, Úri, Ecser, Gyöm-

rő, Gyál, Kunadacs, Kunszentmiklós, 
Bugyi, Babád. 

Érd: 06-70/419-0680

A mendei, valamint a Mende–Tápiószecső közti szakasz 
mellett a Mende–Sülysáp közötti külterületi szakaszon 
és Sülysáp belterületén is tovább folynak a munkálatok. 
Ami külön jó hír a környéken élőknek, hogy megindult 
az egyeztetés a térségi kerékpárút nyomvonaláról is. 
Érdemes figyelni a tájékoztató felületeket, hogy az ottlakók 
időben felkészülhessenek az őket érintő, épp aktuális 
korlátozásokra és tájékozódjanak a fejlesztésekről.

Újabb állomásához ért 
a 31-es út felújítása

M egkezdődött a 31-
es út várva várt 
felújítása. A mun-

katerület-átadás már jú-
liusban megtörtént, meg-
határozták a közművek 
pontos helyét, majd végre 
megkezdődhetett az útbur-
kolat felmarása is a 31-es 
út városi szakaszán. Azóta 
tovább folytatódott a 31-es 
elkerülő út előkészítése, 
valamint a térségi kerék-
párút sülysápi nyomvona-
lát is egyeztették.

Nemrég valósult meg az 
M0 autóút és Nagykáta kö-
zötti, településeket elkerülő 
új 31-es út nyomvonalának 
kijelölése, majd megtervezé-
se. Külön jó hír, hogy a ter-
vező FŐMTERV Zrt. meg-
bízása emellett egy térségi 
kerékpárút tervezésére is ki-
terjed. 

A Mende–Tápiószecső 
közötti útburkolat felújítá-
si munkák kapcsán az aláb-
bi munkavégzésekre lehet a 
közeljövőben számítani:

A 31. sz főút 34+700 – 
39+500 km sz. között:
• hengerelt aszfalt ki-

egyenlítőréteg építé-
se félpályás forgalom-
tereléssel külterületen 
37+800-39+500 km szel-
vények között,

• Mende belterületen sze-
gélyátépítés a tervezett 
kopóréteg szintjének 
megfelelően,

• Mende belterületen ka-
pubehajtók térkőburkola-
tának átépítése a terve-
zett kopóréteg szintjének 
megfelelően,

• áteresztisztítások Mende 
belterületen,

• hídépítési munkák 35+
073 km szelvénynél bel-
területen és 36+725 km 
szelvénynél külterületen.

A 31 sz. főút 39+500 – 
45+034 km sz. között:
• Mende-Sülysáp közöt-

ti külterületi szakaszon 
árokprofi lozás, padka-
nyesés, rázópadka épí-
tése,

• Sülysáp belterületen 
buszperon építése,

• Sülysáp belterületen sze-
gély építése/átépítése a 
tervezett kopóréteg szint-
jének megfelelően.

Régió infó
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karrier.city@gmail.com

Vecsési  
nagyüzemi konyha  

alapanyag raktárba
munkatársat keres!

A régió egy monori fotós szemével

N yitrai Balázs geográ-
fus, Magyarország 
piacvezető bányavál-

lalkozásának értékesítője. 
Emellett, amikor csak sza-
badideje engedi, legnagyobb 
szenvedélyének hódol: a fo-
tózásnak. Csaknem tíz éve 
tanul és gyakorol, naponta 
több órát tölt fényképezéssel. 
2014 óta Monoron él, renge-
teg csodálatos fotót köszön-

hetnek neki a helyiek, de mű-
vei bárkit elvarázsolnak. 

– Volt valami előzménye 
a fotózásnak az életed-
ben?

– Szokták mondani, hogy 
„édesapám akasztotta a nya-
kamba a Smena fényképe-
zőgépet, amikor gyerek vol-
tam” – nálunk valóban így 
volt, van is egy fénykép róla, 

ahogy hatévesen 
egy kempingben ál-
lok a fényképező-
géppel édesapám 
mellett. Régen ő is 
sokat fotózott, az-
tán  felhagyott vele, 
így ettől kezdve és 
aközött, hogy én fo-
tózni kezdtem, el-
telt ugyan 25 év, de 
az érdeklődésemet 
mindenképp hozzá 
vezethetem vissza. 

– Mikor kezdtél 
vele komolyab-
ban foglalkoz-
ni?

– Amikor az első 
gyermekem meg-

született, akkor már fotóz-
tam, de nem komolyan, in-
kább egyetemi tanáraim, 
csoporttársaim munkássá-
gát csodálva próbáltam a 
nyomukba eredni. Először 
egyszerűbb fényképezőgé-
pekkel próbálkoztam, de 
azokkal nem tudtam megva-
lósítani azt, amit látni akar-
tam a falra kiakasztva. Las-
san elkezdtem mindent ilyen 
szemmel nézni, a nagy áttö-
rés pedig akkor jött, amikor 
rájöttem, hogy kénytelen le-
szek szintet lépni a felszere-
lésben, ha valóban meg aka-
rom csinálni, amit szeretnék.

– Most hol tartasz a 
szenvedélyben?

– Most már évek óta szinte 
módszeresen és szinte bete-
gesen megyek a dolgok után, 
amit le akarok fényképez-
ni. Úgy szoktam fogalmazni, 
hogy én kocsma helyett fo-
tózni járok: mostanra az éle-
temnek olyan részévé vált a 
fotózás, mint az alkoholistá-
nak a Maci kocsma. Mindig 
nálam van a fényképezőgé-
pem és mindig résen vagyok. 

Ha vidékre szólít a munka, 
mindig fél órával hamarabb 
indulok, hátha találkozom 
fotózni valóval. 

– Vannak kedvelt témá-
id?

– Monoriként az egyik leg-
kedvesebb témám a repü-
lőgépek. Megnézem, mi a 
pályairány, honnan jön a re-
pülő, hány órakor száll le, 
hozzászámolom, hogy mi-
kor fog lemenni a nap és ha 
minden feltétel adott és nem 
késik a gép, akkor várható-
an szerencsém lesz és épp 

„Nagyon kevesen állnak meg és gondolkodnak 
el, hogy hogy is néz ki körülöttük a világ”

bele fog szállni a naplemen-
tébe. Elmegyek, lefotózom, 
ha pedig nem sikerül, akkor 
kimegyek újra és megcsiná-
lom máskor. Addig megyek 
utána, amíg nem sikerül. Ha 
megvan, kitalálok egy új fel-
adatot magamnak, és azután 
is addig megyek, amíg nem 
sikerül. A másik kedvenc té-
mám a gyurgyalagok: má-
jusban, amikor Albertirsa 
mellé megérkeztek a löszfal-
hoz a fészkelőhelyükre, min-
den reggel hatkor kimentem 
– ha esett, ha fújt –, és addig 
nem nyugodtam, amíg le   



Régió • 2021. szeptember INTERJÚ  •  7  
A világszerte több mint 15 000 munkavállalót foglalkoztató Sealed Air 

vállalatcsoport magyarországi leányvállalata, az Újhartyánban működő, 
csomagolóanyagokat gyártó Sealed Air Magyarország Kft. folyamatos 

felvételt hirdet az alábbi műszakos pozíciókra:

Elvárások:
  Gyártó vállalatnál ha-
sonló területen szerzett 
tapasztalat
  Műszakos munkarend 
vállalása (éjszakai 
munkavégzéssel!)
  Raktárosoknak: 
érvényes targonca 
OKJ-s bizonyítvány és 
érvényes gépkezelői 
jogosítvány megléte 
+ néhány év targonca-
vezetési tapasztalat

Amit kínálunk:
  Biztos nemzetközi háttér
  Határozatlan idejű munkaszerződés
  Versenyképes alapbér + éjszakai és vasárnapi 
pótlék + cafeteria + bónusz
  Bejárás támogatása (km hozzájárulás vagy 
ingyenes céges buszjárat a környező települé-
sekről, illetve Budapestről)
  Kedvezményes étkezés, reggeli péksütemény 
és gyümölcs
  Tanulási, fejlődési lehetőség

Munkavégzés helye:
  Újhartyán (Ipari Park, az M5-ös autópálya 
mellett)

raktáros  •  operátor (gépkezelő) 

MinőségEllEnőr

Fényképes önéletrajzát a következő email-címre kérjük: 
hr-hungary@sealedair.com, 

illetve várjuk hívását a +36-20/409-7446 mobilszámon.

ÉJSZAKAI KÉZI
RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
munkatársat keresünk  
Alsónémedibe

Vissza is hívunk!
 06-30/367-4248
 job@gls-hungary.com
 @GLSHungaryKft

ÉJSZAKAI KÉZI
RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
munkatársat keresünk 
Alsónémedibe

   Tudsz pakolni?
    Akarsz 200–220 ezer Ft-ot keresni?

    Segítünk munkába jutni  
busszal, vagy kocsival!

    Munkaidő: hétköznap 16:30–01:30

06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
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!

  nem fényképeztem őket 
bizonyos helyzetekben. 
Ezenkívül mindent fotózok, 
ami szembejön. 

– Van most futó projek-
ted? 

– 2021. január elsején 
megfogadtam, hogy min-
den este készítek egy fényké-
pet Monor mellett az Acsádi 
felüljáróról, ahogy a háttér-
ben a repülőtér és Budapest 
látszik, az elmenő autóknak 
piros a fénye, a visszafelé jö-
vőknek pedig sárga vagy fe-
hér. 

– Mi a terv vele? 
– Valószínűleg csinálok 

belőle egy több száz darabból 
álló mozaikot, de a végered-
mény kevésbé érdekel, mint 
az, hogy minden nap más 
és más kép tárul elém. Na-
gyon érdekes, amikor köd-
ben alig látszik valami, au-
gusztus 20-án a tűzijáték 
fényei látszódnak a háttér-
ben, a mentő kékre festi a fé-
nyeket, az autómentő pedig 
sárgára. Van, amikor csilla-

gos az ég, van, amikor felhős. 
Úgy gondoltam, hogy ezt az 
évet arra áldozom, hogy fi -
gyeljem a természetet, és ki-
csit lefékezzek. Végignéztem, 
hogy nő ki a napraforgó, elő-

ször mely madarak érkeznek, 
hogy fújja a szél a kukoricát, 
hogy aratják a búzát. Ilyen-
kor gondolok bele, hogy az 
ember csak dolgozik, él bele 
a világba, de nagyon kevesen 
állnak meg és gondolkodnak 
el, hogy hogy is néz ki körü-
löttük a világ. Jó példa erre a 
naplemente: az emberek leg-
nagyobb része csak azt fi gye-

li, hogy télen sötétebb van. 
Amikor az esti képeimet ké-
szítem a felüljáróról, általá-
ban akkor már naplemen-
tére kint vagyok. Érdekes, 
ahogy télen Százhalombat-
tánál megy le a nap, majd 
minden nap beljebb és bel-
jebb megy, megáll a Megyeri 
hídnál, június 21-én pedig el-
kezd visszamenni. Mindenki 
tudja, hogy ez így van, csak 
senki nem veszi a fáradtsá-
got, hogy megnézze.

– Van olyan pillanat, 
ami különleges volt?

– Rengeteg volt, de az 
egyik, amikor megfi gyeltem, 
hogy Monoron minden év 
november 17-én az Ady End-
re utcában pont a vasúti át-
járóban megy le a nap. Éve-
ken keresztül mindig felhős 
volt az ég. Fel volt írva a nap-
tárba, hogy nézzem, de nem 
tudtam elkapni. Tavaly no-
vemberben végre ragyogó 
napsütés volt, úgyhogy ro-

hantam ki, és végre meg tud-
tam csinálni, amit akartam. 
Ezer ilyen kép van még a fe-
jemben.

– Hogy érzed, tudsz 
hova előre lépni? 

– A fejlődés folyamatos, 
sok olyan profi  fotós isme-
rősöm van, akitől technikai 
tanácsot kérhetek, az ihlet 
pedig jön magától. A látás-
módom azért változott meg 
egy kicsit, mert az elmúlt 
években elkezdtem módsze-
resen résen lenni. Általános 
témákat bárki talál, ahhoz 
csak egy jó fényképezőgép 
kell. Amikor elkészítek egy 
nekem tetsző képet, mindig 
felteszem a kérdést: hogyan 
tovább, lesz-e még valami-
revaló képem. Azután más-
nap egy felszálló gép mellett 
becsap a villám és meggyőz 
arról, hogy folytatni kell, 
mert mindig lesz fotózni 
való. VNyL
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Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények 
kivitelezése kályhákhoz, 
kandallókhoz alu és 
rozsdamentes kivitelben.

•   Kondenzációs gázkazánok 
kéményeinek kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

Csinos Károly: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118
Kovács Ákos: 06-70/609-5307
E-mail: csinoskaroly1977@gmail.com

MUNKALEHETŐSÉGEK  HOZZÁD KÖZEL

•   Repülőtéri targoncavezető
•   Repülőtéri rakodó
•   Raktári targoncavezető
•   Áruösszekészítő
•   Csomagoló
•   És más raktári pozíciók

KANGAROO GROUP KFT.
E-mail: toborzas@kangaroogroup.hu

Tel.: +36-20/453-4145, +36-20/323-0705, +36-20/341-4577

CSAK EGy UGrÁS A SiKEr
KANGAROO GROUP

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

COMPUTERES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT,

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS, 
KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, 

-RENDELÉS.

SZEM 
ÍRISZ 

OPTIKA
Monor, Ady 
Endre út 24.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES! www.iriszoptik.hu

Nyitvatartás:
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

Szemüveglencsék 
digitális 

eszközökhöz  és 
irodai munkához 

most 25% 
kedvezménnyel! 

2021. 10. 31-ig.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS 
BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG 
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Telefon: 
29/410-011

Még a legfelelősebb kutyatartókkal is előfordulhat, 
hogy kedvencük megszökik, eltűnik. 
Számtalan oka lehet: elszakadt nyak-
örv, nyitva hagyott kapu, apró lyuk a 
kerítésen, de bűncselekmény is.

Mit tehet, ha 
elveszett a kutyája?

Az első 24 óra kritikus, ám sok 
olyan sikertörténetet hallunk, 
hogy hosszú idő után is előke-

rültek elveszett állatok. 
• Gyűjtsük össze a rendelkezésre 

álló személyeket, akik segíteni tud-
nak, és azonnal induljunk kutyánk 
keresésére. A keresést is érdemes 
módszeresen végezni, és kutyánk 
kedvenc, általa ismert helyeivel kez-
deni. Bármennyire nehéz, valaki-
nek muszáj otthon ülnie, hiszen a 
gyakran sétáltatott kutyák egy ré-
sze könnyen hazatalál. 

• Érdemes minden segítőnek pó-
rázt és egy kis jutalomfalatot ma-
gához vennie, hiszen sokan a kutya 
számára idegenek, így nem biztos, 
hogy az elveszett eb az első szóra 
odamegy hozzájuk. 

• Jelezzük a szomszédoknak, isme-
rősöknek, közel élőknek, hogy ku-
tyánk elveszett. Minél több ember-
hez juttatjuk el az információt, annál 
több az esélye, hogy valaki felismeri. 

• Jelezzük azonnal az összes köze-
li állatorvosnak, hogy mi történt, hi-
szen egy jóérzésű ember, aki elveszett 
kutyát talál, nagy eséllyel állatorvos-
hoz vagy menhelyre viszi. Ellenőriz-
zük az adataink, telefonszámunk 
helyességét is a petvetdata rendsze-
rében, hogy biztosan elérjenek a be-
rögzített elérhetőségek egyikén.

• Tegyünk ki szórólapokat egy nap-
rakész fotóval, pontos testi és visel-

kedésbeli jellemzéssel és elérhetősé-
gekkel. A „Ments meg!” csoportnál 
talál mintát és sok-sok segítőt is!

• Minél több helyre juttatjuk el, 
annál többen fogják felismerni, ha 
látják. Ne sajnáljuk rá az időt: osz-
szuk meg saját közösségi oldalun-
kon, tegyük be helyi csoportokba, 
értesítsük a helyi állatvédő szerve-
zeteket. 

• „Vigyél Haza!” Kutyakereső 
applikáció – Már itthon is létezik 
olyan applikáció, ahova feltölthet-
jük elveszett kutyánk adatait.

Sok szerencsét és kitartást kívá-
nunk minden elveszett kedvencét 
kereső gazdinak. 

A cikk melletti kép sajnos, nem il-
lusztráció: Luckyt is keresik aggódó 
gazdái.

Lucky adatai: 8 hónapos staffi  , 
szuka, barna-fehér színű kutya. 
Chipje van, augusztus 21-én tűnt 
el Monorról. Barátságos. Gazdája 
Ozsvárt Orsolya: 06-30/576-8253.

Ne fizessen dupla árat Ne fizessen dupla árat 
félig megrakott 
konténerért! 

06-20/437-0025

1,5–2 köbméteres 
mini konténer
reNdelhető

koNtéNer



Jelentkezni: 06-20/215-0699 telefonszámon 
vagy a munka@humilitas.hu e-mailen.

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?
Hosszú távú,

Jelentkezz 
 Maglódra vagy Vecsésre 

operátornak
2 vagy 3 műszakos munkarendbe!

Feladat: 
autóipari alkatrészek 
összeszerelése
Feltétel:
• 8 általános iskolai végzettség
• jó fizikum
• megbízhatóság
• előny: hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat
kereseti lehetőség:  
340 000–420 000 Ft 

céges busz:
Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Pilis, Monor, Bénye, 
Gomba, Mende, Káva, Vasad, 
Csévharaszt, Monorierdő, 
Péteri, Üllő, Gyál 
irányából.

06-20/215-0699 telefonszámon 

Péteri, Üllő, Gyál 
irányából.

figyelem

béremelés

Az ingatlan és az otthon  
közötti út élményéért  
dolgozunk!

Ingatlanközvetítőink elsődleges 
célja, hogy megtalálják az ügyfeleink 
igényeinek legmegfelelőbb otthont 
az ország bármely területén.

  Ingatlanközvetítés 
  Ingatlan-adásvétel, bérbeadás
  Hitelügyintézés
  Energetikai tanúsítás
  Jogi tanácsadás
  Biztosítás

www.oh.hu/monor

Tel.: +36-20/288-2252
Cím: Openhouse Ingatlaniroda,  
Monor, Mátyás király u. 53.

Monor

Feladatai:
A cégünk által forgalmazott WC-fülkerendszerek és zuhanyválaszfalak 
legyártásában való részvétel, illetve ezek külső helyszíneken történő 
telepítése
Elvárásaink:
• Asztalos (vagy más, faipari/építőipari szakirányú) végzettség
• Hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat
• Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, terhelhetőség

Hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat
Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, terhelhetőség
Hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat

Amit kínálunk:
• Változatos feladatok
• Önálló és csapatban való munkavégzés
Bérezés: megegyezés szerint                         
Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu  

Gyakorlattal rendelkező 
asztalost és 

asztalos seGédmunkást 
keres

www.bandk.hu

Feladatai:
• Anyag átvétel-kiadás
•Minimum készlet kezelése
• Raktári adminisztráció
• Anyagmozgatás
Elvárásaink:
• Középfokú végzettség 

(Előny: gépész, épületgépész, 
kereskedelmi, raktárosi)
• Raktáros munkakörben 

szerzett gyakorlat
• Önálló munkavégzés, 

szerzett gyakorlat
Önálló munkavégzés, 
szerzett gyakorlat

problémamegoldó képesség, 
terhelhetőség

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu  

RaktáRos
munkatársat keres

www.bandk.hu

Előny:
Targoncavezetői engedély
Amit kínálunk:
• Változatos feladatok,
• Önálló és csapatban való 

munkavégzés.
Munkavégzés helye:
Monor, Mátyás király u. 
11–13.
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MI VAN A KAMRÁBAN?
 Fekete Ági születésétől 

fogva Monoron él. Szüle-
itől tanult meg mindent, 
amit ma a konyhaművé-
szetről tud. Egész életében 
igyekezett másokon segíte-
ni, ha másképp nem, hát a 
főztjével. Nemrég a Mono-
ri Roma Hetek egyik részt-
vevőjeként kápráztatta el 
a roma ízvilággal az oda 
látogatókat. 

– Mesélj egy kicsit ma-
gadról! 

– 55 éves vagyok, 33 éve 
élek a férjemmel, gyer-
mekem nincs. Keresztény, 
hívő emberként élem az 
életem, 37 éve tértem meg. 
Hatan voltunk testvérek, 
én a legfiatalabb vagyok 
közülük. Sajnos, három 
testvérem viszonylag fia-
talon elhunyt, egy bátyám 
és egy nővérem él, szüleim 
2011-ben illetve 2012-ben 
hunytak el.

– Mivel foglalkoztál az 
életed során? 

– Mivel a körülménye-
im nem voltak a legjob-
bak, később tudtam csak 
elvégezni egy 10 hóna-
pos OKJ-s képzést gyer-
mek- és ifjúságvédelmi te-
rületen. Később még egy 
képzést megcsináltam, és 
a helyi gyerekházban dol-
goztam kisegítőként, lé-
nyegében olyan feladatokat 
láttunk el, mint az óvó né-
nik. Nyolc évig voltam kint 
a telepen és foglalkoztam 
a gyerekekkel, mondókáz-
tunk, szendvicset készítet-
tünk nekik, közben pedig 
az anyukákkal is foglalkoz-

tunk, hiszen oda ők is bejö-
hettek. Nagyon jól éreztem 
magam ott, szeretem a ka-
ritatív tevékenységeket, az 
életemben mindig ilyen te-
rületen igyekeztem dol-
gozni. Amióta bekerültem 
a gyülekezetbe, ők rend-
szeresen rendeztek gyer-
mektáborokat, ott olykor 
100 főre főztünk. Sajnos 
a vírushelyzet miatt a leg-
utolsó két tábor elmaradt, 
de előtte sok éven keresz-
tül mindig megtartottuk. 
A karitatív munkát pedig 
más formában ugyan, de 
az elmúlt időszakban is to-
vább folytattuk.

– A főzés hogy jött az 
életedbe?

– Ahogy vissza tudok 
emlékezni, már egész kicsi 
gyerekként mindig figyel-
tem édesanyámat, ahogy 
főz, gyakran be is segítet-
tem neki. Ellestem, ahogy 
csinálja. Amikor már 10-
11 éves voltam, gyakran 
át is vettem tőle bizonyos 
feladatokat. Nálunk – saj-
nos – úgy alakult a helyzet, 
hogy bár soha nem erőltet-
ték, mégis néha rákénysze-
rültem, hogy besegítsek. A 
testvéreim betegek voltak, 
a szüleim nagyon sokat 
jártak hozzájuk a kórházba, 
így magamtól nekiálltam 
és elkezdtem főzni. 

– Kaptál bátorítást tő-
lük? 

– Mindig! Nagyon sok 
szeretetet kaptam tőlük. 
Ha rossz is volt, akkor is 
megdicsérték, amit készí-
tettem. Soha nem felejtem 
el: paradicsomos káposz-

tát főztem, amit rántani 
kellett, de rántást készíte-
ni azért elég nehéz feladat, 
tinilányként még nem ér-
tettem annyira hozzá, így 
túl sűrű lett a főzelék. De 
azt is jóízűen megették. 
Édesapám is nagyon jól fő-
zött, szeretett is „kutyulni”. 
Amikor férjhez mentem, 
anyósomtól a sütést lestem 
el, ő ahhoz értett nagyon. A 
főzés mellett szeretek süt-
ni is, bármilyen nehéz ki-
hívást szívesen veszek a 
sütemények terén, az ilye-
nekben mindig szívesen 
próbálom ki magam, hogy 
minden szép legyen és fi-
nom.

– De nem csak a csa-
ládnak főzöl.

– Nagyon szeretek főzni, 
többször részt vettünk kü-

lönböző főzőversenyeken 
és jótékonysági főzéseken, 
szeretettel tettük és igye-
keztünk a lehető legtöb-
bet főzni, hogy minél több 
bevételünk legyen, amit a 
rászorulókra tudtunk for-
dítani. Mindig is közel állt 
ez a szívemhez: nem csak 
a főzés, hanem az is, hogy 
embereknek segítsek.

– Mi köt a városhoz?
– Ide születtem, 10 éves 

koromig a telepen éltem, 
akkor költöztünk el, de 
mindig megmaradt a kap-
csolat az ottaniakkal: men-
tünk igét hirdetni, foglal-
koztunk, beszélgettünk 
velük, zenés alkalmakat 
tartottunk. Mindig meg-
maradt a kapcsolat, aztán 
még jobban meg is erő-
södött, mikor ott dolgoz-
tam a gyerekházban. Zsol-
tival (Oláh Zsolt, a Monori 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat vezetője, a szerk.) 
gyermekkora óta ismerjük 
egymást, tudja, hogy sze-
retem az ilyen feladatokat, 
ő kért fel, hogy a Roma He-
tek alatt főzzek. Lecsós fa-
sírtot készítettünk bodag-
gal és pörköltet főztünk 
krumpligombóccal. 

–Melyek a legjellegze-
tesebb roma ételek? 

– Például a tyúkpörkölt 
házi, gyúrt metélt tésztá-
val vagy a lecsós krump-

li, de ilyen a tyúkpörkölt is 
belevágott édes káposztá-
val, ez mind romás étel. A 
bodag az ún. cigány kenyér.

– Mi jellemzi a roma 
konyhát?

– Nagyon szeretjük a fű-
szeres, húsos ételeket sok 
hagymával, ízesen, és sok 
tésztás ételünk is van.

– Neked van kedven-
ced?

– Igen, a lecsós noked-
li. Én kimondottan szere-
tem a jó erős, csípős lecsót, 
ebbe nem kell szalonna, 
de érdemes jó szaftos le-
csót készíteni, majd a víz-
ben főtt nokedlivel össze 
kell keverni. Nagyon finom, 
nagyon szeretem.

Régió ízei

Roma ízek Monor módra
Bodag (vakaró vagy 
cigány kenyér)

Hozzávalók: 
• 500 g finomliszt
• 1 csapott evőkanál só
• 3 g sütőpor (vagy 1 la-

pos evőkanál szódabi-
karbóna)

• szükség szerint lan-
gyos víz (annyi, hogy 
gyúrható állapotú le-
gyen)

Elkészítése:
A száraz hozzávalókat, 
a lisztet, a sót és a sütő-
port vagy szódabikarbó-
nát összekeverjük, majd 
hozzáadjuk a langyos vi-
zet, annyit, hogy gyúrha-
tó tésztát kapjunk. Lisz-
tezett felületen kerek 
vagy igény szerint szög-
letes formájúra nyújtjuk.

Letakarva kb. 10 per-
cet pihenni hagyjuk, 
majd zsírral kikent ser-
penyőben vagy sütőben 
tepsiben sütjük. Ha ser-
penyőben sütjük, érde-
mes fedővel letakarva, 
lassú lángon készíteni. 
Ha tepsiben szeretnénk 
sütni, előtte mindenképp 
szurkáljuk meg villával, 
majd előmelegített sütő-
ben mindkét felét süssük 
aranybarnára.

Ha elkészült, tiszta 
konyharuhára tesszük és 
nagyon kevés hideg víz-
zel meglocsoljuk. Amint 
kicsit kihűlt, máris fo-
gyasztható, frissen, ro-
pogósan!

Cigány kenyér (Forrás: Youtube)
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Érdeklődjön céges buszjáratunkról!
Jelentkezni lehet 

a 06-20/77-111-53 telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  

és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres 

kiemelt bérezéssel.

Az első emlékem, ami hozzá fűződik az itt élők öntudatos büszkeséggel kiejtett szavai voltak: A harangot 
a Kralovánszkytól kaptuk, az a miénk. De ki is volt az a Kralovánszky?

A harang nekünk szól 

D r. Kralovánszky 
László (1858 -1930) 
üg y véd–földbir to-

kos, megyebizottsági tag 
volt, emellett evangélikus 
egyházmegyei felügyelő – 
így áll a gyászjelentésben. 
Ekkor hivatalos lakhelye 
Pusztacsév, de Budapesten 
halt meg, majd Nyíregyhá-
zán, szülővárosában helyez-
ték örök nyugalomra. 

A gyászjelentés kissé 
szűkszavú, jellegéből adódó-
an jótéteményeire ki sem tér-
hetett. Kralovánszky László 
Nyáregyházán volt képvise-
lő-testületi tag, és az evan-
gélikus egyháznál is többféle 
funkciót betöltött. 1918-ban 
az Alberti Evangélikus Gyü-
lekezet gondnokává válasz-
tották, és ebből az alkalom-
ból rögtön adományozott és 
helyben jótékonysági alapot 
létesített. Az országos egy-
házi funkciójában felügye-
lőként támogatta az egyházi 
árvákat. Nagylelkűsége ki-
terjedt tágabb környezeté-
re, halála után nagyobb ösz-
szeget kapott a volt iskolája, 
az egykori Miskolci Jogaka-
démia. Itt is szegény sorsú 
diákok megsegítését céloz-
ta meg a végrendeletében. 

Nekünk, csévharasztiaknak 
pedig egy csodaszép haran-
got ajándékozott. 

Harang és kúria
Szládik Marcell harang-
szakértő szerint az öntés 
éve 1912., úgy a harang, 
mint a járma is Egry Ferenc 

munkája, Kisgejőcön, Kár-
pátalján készült. A szakértő 
azt is elmagyarázta, hogy a 
járom az a tartószerkezet, 
ami a harang fölött van. A 
Kralovánszky-féle egy na-
gyon szép, formás, műves 
alkotás, maga az adomá-
nyozó tervezte, egyedi da-

rab, úgy tudják, hogy párja 
sincs. 

Eredetileg fa haranglá-
ba volt a falunak, ezt idővel 
elbontották és egy masszív 
vascsövekből épült szerke-
zetet kapott. A Kossuth ut-
cai egyik buszmegálló neve 
ma is Harangláb, mert éve-
kig ott állt jól látható he-
lyen a helyiek nagy büszke-
ségeként. Ma a Csévharaszt 
Szent Háromság katolikus 
templom tornyában van, a 
lehető legjobb helyen, a falu 
templomában, amely a öku-
mené szellemiségét is tük-
rözi. 

A feliraton szerepel, hogy 
dr. Kralovánszky László és 
neje Gróza Mariska ajándé-
ka, valamint készítője neve 
és az évszám. A helyi újság, 
a Csévharaszti Hírharang is 
a közösséget összefogó ado-
mányról kapta a nevét, az 
első példány címlapján sze-
replő fotón még a lábon lát-
ható. 

Csév és Pótharaszt egye-
sítésével 1951-ben jött létre 
Csévharaszt. A pótharaszti 
harang is a közösség össze-
tartozásának jelképe volt, 
sajnos a második világhábo-
rúban nyoma veszett. 

Dr. Kralovánszky Lász-
ló földbirtokosnak nem csak 
Csévhez volt kötődése, s bár 
élete jelentős részét Buda-
pesten töltötte, ügyvédi iro-
dát tartott fenn Monoron is. 
Közel 30 cikk jelent meg ar-
ról, hogy keskeny nyomtá-
vú kisvasutat akar építeni 
a pusztában, amelynek ki-
induló állomás Monor lett 
volna. Rengeteg változat 
született, az egyik szerint 
Vasadra is állomást tervez-
tek. Egy másik verzió említi 
Pusztacsévet, a Haleszt, Pót-
harasztot is megállóként, és 
végállomásként Újhartyánt. 
A legmerészebb tervek sze-
rint egészen Nagykőrösig 
ment volna a kisvonat, azon-
ban a háború és a világvál-
ság elmosta a terveket. 

A jótétemények sora sem 
óvta meg a családot az öt-
venes években az államosí-
tástól: mindenüket elvették. 
Az általa tervezett és építte-
tett kúriát is, és méltatlanul 
gabonát tároltak benne. A 
klasszicista stílusban épült 
kúria ma is áll még, a Nyár-
egyházi úton a zöld növény-
zet mögött megbújva, jelen-
leg magánlakások vannak 
benne.  Kanczler Klára Katalin 
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Skandináv tulajdonú,  
épületvasalati elemeket  
gyártó cég keres pilisi  
telephelyére betanított,  

öSSzeSzerelő 
munkakörbe, 
könnyű fizikai munkára 
munkatársakat.

Hosszú távú, biztos munkahely, 
ahol a kezdő bér bruttó 255 000 Ft, 

negyedéves termelési bónusz 
már a próbaidő alatt is!

önéletrajzokat 
kérjük a következő e-mail-címre: 
krisztina.almasi@peikko.com  

Monor,  
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel: 

06-70/661-3439
Nyitva: H–P: 08–17, Szo: 08–12

: Levendula Rétesház Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Ön megrendeli,  
mi megsütjük!

Torták és formatorták 
készítése minőségi 

alapanyagokból,
rendelésre.rendelésre.rendelésre.rendelésre.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Nyitvatartás: H: 13–17, K–P: 9–17, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

MÁR AZ ÚJ HELYEN VÁRJUK!
Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!Monor Bajcsy-Zs. u. 6. 

Minőségi  

kerékpárok

KERéKpÁR SZAKÜZLET
MÁR AZ ÚJ HELYEN VÁRJUK!

Ajtai irodaház udvara!

kerékpárok

Nagyobb 

üzlethelyiség, 

szélesebb 

választék!

Hegesztéstechnika

Monor, Virág u. 59.
06-29/411-746, 06-70/394-7385

Hegesztőgépek, elektródák, 
vágókorongok, kéziszerszámok.

Szén-dioxid  
és ipari gázok cseréje  

kedvező áron.

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

•   termőföld
•  sitt-, szemétszállítás
•  3, 4, 8, köbméteres  

konténerek
•  gépi földmunka, bobcat
•  épületbontás

1951. szeptember 1-jén indult meg az oktatás Monor elsőként 
megszervezett középiskolájában, az Ady Úti Általános 
Iskola épületében, két osztály 75 tanulójával. Ebből fejlődött 
ki – főleg az iskolaépítő Oláh István áldozatos irányításával 
– a JAG. A gimnázium 70. születésnapja alkalmából 
találkoztunk Balatoniné Sárosi Mártával, aki már 28 éve 
aktív részese és mai vezetője az intézmény életének.

70 éves a monori 
József Attila Gimnázium

– Mi vonzotta ebbe az 
iskolába?

– Első gyermekem szü-
letése után gépészmérnö-
ki végzettséggel az iparban 
kezdtem el dolgozni, amikor 
váratlanul matematika órák 
ideiglenes helyettesítésére 
kértek fel. Vállaltam, mert 
nagyon befogadó, támoga-
tó légkör vett körül, amiben 
jól éreztem magam. És így 
a gyerekeim mellett is töb-
bet lehettem. Megszereztem 
a közgazdasági diplomát, 
majd a tanári végzettséget és 
így több tárgyat taníthattam. 
Megtetszett az a máig örök-
lődő szellemiség, amit Oláh 
István fogalmazott meg: „Mi 
azon fáradozunk, hogy jel-
lemes, igazmondó, a másik 
embert becsülő, szépet és 
igazat szerető emberré for-
málódjanak iskolánk tanu-
lói.” Lehetett ebben a von-
zásban valami sorsszerű is, 
hiszen édesanyám a gim-
názium legelső osztályában 
végzett. Tanítónőként pedig 
olyan vándortáborokat szer-
vezett, ahol én is részt vet-
tem, látva, tanulva, meg-
szeretve a gyerekekkel való 
bánásmódot. Nem bántam 
meg, hogy átváltottam a ta-
nári pályára.

– Kilenc éve vezeti az 
iskolát: sok minden 
történt az iskola életé-
ben.

– Változtak a fenntartóink 
(Járási, Monori Tankerüle-
ti Központ, Önkormányzat), 
az étkeztetés és a karbantar-
tás irányítása is, és az intéz-
mény nem önálló gazdálko-
dó. Az oktatási rendszerben 
a második NAT-ot és a ke-
rettantervet vezettük be. A 
régit be sem fejezve kezdhet-
tük az újat. Nagy struktú-
raváltozás, hogy a szakkép-
zést elvették az iskolánktól 
is. Helyette most érettségi-
zett az első gazdasági ori-
entációs gimnáziumi osztá-
lyunk. A digitális oktatás és 
a tankönyvváltozások a tan-
testület folyamatos megúju-
lását is kívánja. A tanárok jó 
hozzáállásúak és nyitottak a 
gyerekek felé. Szeptember-
ben 23 osztályban 790 diák-
kal indultunk.

 – Mit szeretnének az 
idei tanévben megőriz-
ni a hagyományokból 
és miben törekszenek 
változtatásra?

– Ezek együttes követé-
se mindig jellemző volt isko-
lánkra, amivel – tanulmányi 

és felvételi eredményeink 
alapján – továbbra is a kö-
zépiskolák első harmadá-
ban szeretnénk maradni. 
Bevált értékeinket meg kell 
tartanunk, de az újításo-
kat is, kellő körültekintés-
sel, be kell vezetnünk, hogy 
egy lépéssel mindig előbb-
re juthassunk. Ez a straté-
gia bevált pl. az elektroni-
kus napló bevezetésénél, 
és a digitális átállás előtt 
is több hasonló órát tartot-
tunk már. A digitális tech-
nika lehetőségeit láthatjuk 
többek között az okos tan-
termek kialakításával, amit 
tankerületi pályázattal, 
majd a városi projekt ke-
retében sikerült elérnünk. 
Feladatunk ezek rendsze-
res tanórai kihasználása, 
ami a tanári munkát is se-
gíti. Nagy kihívás ebben a 
változó világban a gyerekek 
érdeklődésének fenntartá-
sa, ami megújuló módszere-
ket kíván. Ezért is veszünk 
részt – tanárok és diákok 
egyaránt – pl. Erasmus pá-
lyázatokban, külföldi isko-
lákkal lévő kapcsolatokra, 
mobilitásra törekedve. Ezt 
a gyerekek a nyelvtanulás-
ra és kommunikációra jól és 
szívesen hasznosítják. B.G.                                                        
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Újhullám az autóiparban!   Csatlakozz MOST!
Munkalehetőség
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg 
helyi és környékbeli munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
•  Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•  Teljes körű betanítás
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  Elérhető havi bruttó fizetés: 350 000 Ft – pótlékokkal
•  12 órás munkarend 6–18/18–6

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban 
FOLYAMATOSAN

•  +80% éjszakai pótlék
•  Buszjáratok:

I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, 
Monor
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Monorierdő
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, 
Üllő, Péteri, Monor
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, 
Üllő, Péteri, Monor
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, 

Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!
•  Jelenléti bónusz
•  Toborzási bónusz
•  Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a

Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft

  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•  Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•  Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük 
érdeklődését lépjen 
kapcsolatba velünk 

e-mailen az 
allas@shsec.hu 

címen bármikor, 
vagy telefonon 

hétköznap  
8.00 és 16.00 között a 

+36-70/3259091 
telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton 
jelentkezési lap kitöltése 

rövid önéletrajz leadásával 
vagy e-mailben kérésre 

megküldjük a jelentkezési 
lapot. 

Többet megtudhat 
rólunk a következő 

weboldalakon: 
www.shsec.hu

http://lokacio.hu/
shinheung-sec-

eu-kft/

Főbb feladatok:
A gyártósor működtetése:
•  Előkészített tálcák behelyezése
•  A gépek beállítása, karbantartása
•  Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•  Rendszeres minőségi önellenőrzés
•  Jegyzőkönyvezés
•  Szerszámok javítása, cseréje

Főbb feladatok:
Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•  Be- és kimenő áruellenőrzés
•  Folyamatellenőrzés
•  Mérőműszerek használata
•  Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

Gépsori operátor/Présgép kezelője

Minőségellenőrzés

Jelenleg felkínált pozíciók:
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KERES–KÍNÁL
AJTÓ – ABLAK

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

ÁLLAT
Napos és előnevelt csibe 
szeptember hónapra rendelhe-
tő, hús és vegyes hasznosítású 
fajtákból. Gali Baromfikeltető, 
Albertirsa 06-30/350-5487, 06-
53/370-047, galikelteto.hu 

Monorról 4 hónapos cicák fé-
regtelenítve, ingyen elvihetők. 
Tel.:  06/30-281-4413

ÁLLÁS
Gyálon található élelmiszer-
boltba azonnali kezdéssel 
pultos-kiszolgálót, pénztárost 
keresünk. Tel.: 06-30/944-0689

Monori étterembe szakács 
munkatársat keresünk azon-
nali kezdéssel állandó vagy 
alkalmi munkára. Jelentkezni a 
következő telefonszámon lehet: 
06-30/986-8988

Monori műhelyünkben önál-
lóan dolgozni tudó autószerelő 

munkatársat keresünk! Szakirá-
nyú végzettség előny, de nem 
feltétel! Érdeklődni a 06-70/423-
8303 számon lehet.

Monori étterembe nyugdíjas 
reggeliztető/gazdasszony 
munkatársat keresünk azonnali 
kezdéssel 4 órás bejelentett 
munkára. Jelentkezni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 
06-30/986-8988

Gyáli pecsenyesütőbe 
szakácsot, pultost és konyhai 
kisegítőt keresünk. Albérle-
tet, szállást családi házban, 
kedvezményes díjon tudunk 
biztosítani dolgozóink részére. 
Tel.: H-P 8-18 óra között 
06-30/944-0689

ASZTALOS
 

Asztalos! Konyhabútorok, szek-
rények, irodabútorok, korlátok 
készítése. Nyílászárók gyártá-
sa. Lambériázás, szaunaépítés. 
Érd.: Polónyi Ferenc 
06-30/397-2144

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 HIDEGBUR-
KOLÁS! Teljes körű bur-
kolást vállalok! Számlával, 
garanciával. Érd.: Angyal 
Róbert, 06-70/632-7473 

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 diszkontáras termék. Jöjjön, 
vásároljon, rendeljen! Velünk 
megéri!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Profi duguláselhárítás, gyor-
san, tisztán. Bontás nélkül 0-24! 
T.: +36-20/504-8705 

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon központi helyen, 
130 m2-es, teljesen felújított, 
összkomfortos családi ház, 
családok és munkások részére 
kiadó. Érd.: 06-30/944-0689 

Gombán (Liliom köz) 2 db 832 
m2-es építési telek eladó. Utca-
front 16 m. Villany az utcában. 
Ár: 11 M Ft/db 
Érd: 06-20/367-9854

ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB 
SZÁLLÁSHELYEK KIADÓK 
egész évben családok, sze-
mélyek részére napi 2000 Ft/fő 
vagy havi 35000 Ft/fő rezsivel 
együtt! Munkáscsoportok 
részére kedvezményesen napi 
2000 Ft/fő ágynemű-, TV-, hűtő-
használattal vagy havi 35000 Ft/
fő rezsivel együtt! 
Érd.: 06-30/944-0689

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

FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák vizsgálata, ke-
zelése, igény szerinti kivágása 
rövid határidővel. 
Tel.: 06-30/726-6159

FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST 
VÁLLALUNK ALPINTECH- 
NIKÁVAL, AKÁR ELSZÁLLÍ-
TÁSSAL IS. Tel.: 06-30/218-7023

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

Szobafestés – Mázolás  
– Tapétázás! 20 éves szakmai 
gyakorlattal, számlaképesen. 
Laminált parketta • dryvit 
szigetelés • dekor elemek. 
Érd.: Demeter Sándor 
06-30/326-8727

Festést, lakásfelújítást, 
hőszigetelést, kisebb kőműves 
munkákat, gipszkartonozást, 
parkettázást vállalok megegye-
zés szerinti árakon. 
Tel.: 06-30/973-2451

FŰNYÍRÁS
Fűnyírás, fűkaszálás, kerti 
munkák, udvartakarítás hul-
ladékelszállítással. 
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 szállítása, 
sittelhordás, lomtalanítás. 
Érd.: 06-70/237-6675

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

A legszebb dolog az őszben a természet színeinek változása, ahogy 
lépkedhetünk az avarban és a hűvös szellő, ami egy hosszabb séta 
alkalmával megcsípi az arcunkat. A délutáni napos órákat érdemes 
a természetben tölteni, ha pedig az aranyló fákat is szeretnénk közben 
megcsodálni, akkor a környező parkok látogatása lesz az ideális választás.  

Őszi séta a régió parkjaiban

C sakúgy, mint Budapest, 
a Dél-Pest megyei régió 
is telis-tele van csodá-

latos parkokkal, amiket nem 
csak a nyári napsütésben, de 
ősszel is érdemes megnézni. 
A természetben való kikap-
csolódás nemcsak a testünk-

re, a lelkünkre is jó hatással 
van, az ilyenkor körülvevő 
színkavalkád pedig nyugtat, 
elűzi a fáradtságot és a dep-
ressziót. 

Ha olyan helyre vágy-
nánk, ahol nem csak a fák-
ban és egyéb növényekben 

gyönyörködnénk, hanem 
szívesen sétálnánk tópar-
ton, akkor is több választá-
si lehetőségünk van. A mo-
nori Tavas park, a Gyömrői 
Tófürdő körüli ősfás park és 
a Péteri horgásztó és pihenő-
park is alkalmas arra, hogy 
egy könnyebb tó körüli sétá-
ra meglátogassuk. 

A sülysápi Hevesy park a 
város legnagyobb közparkja, 
ahol többek között egy ját-
szóteret és kültéri fitneszesz-
közöket is találhatunk. A No-
bel-díjas Hevesy Györgyről 
elnevezett park legfőbb lát-
ványossága az a 110 éves vir-
giniai mocsárciprus, mely-
nek ültetésében anno maga 
Hevesy segédkezett. Vecsé-
sen az Epresben is érdemes 
figyelni a fákat, a város vé-
dett fái közül 74 eperfa itt ta-

lálható, amiből 24 darab már 
több mint 100 éves.

A Gyáli Millenniumi Park 
a madarak iránt érdeklő-
dőknek is kedvez, hiszen a 
2017-es felújítása során he-
lyet kapott többek között egy 
biodiverz madárbarát kert, 
így az ott élő és fészkelő ma-
darak egy padon pihenve is 
megfigyelhetők. 

Amennyiben hosszabb sé-
tára indulnánk, akkor is ta-
lálunk a közelben olyan he-
lyeket, amik egy-egy őszi 
kirándulás remek helyszí-
nei lehetnek. Az egyik ilyen 
a Csévharaszt mellett talál-
ható Pótharaszti Sétaerdő 
és Ősborókás, ahol különbö-
ző hosszúságú, többek között 
0,6 km, 2,2 km és 3,1 km-es 
túraútvonal közül választ-
hatjuk ki a nekünk tetszőt. 

Habár innen indulva gyalog 
átmehetünk Ócsára is, ami 
már egy napos kirándulás-
nak is beillik. Az ősborókás a 
környék különlegessége: ter-
mészeti kuriózum vár min-
den odalátogatót méghozzá 
elérhető távolságon belül. 

Végül, de nem utolsó sorban 
Közép-Európa egyik legna-
gyobb összefüggő pincefalu-
jának helyet adó Strázsa-he-
gyet is érdemes megemlíteni, 
ami ugyan nem park, azon-
ban remek választás egy őszi 
kirándulás vagy séta helyszí-
nének. A 190 méter magas 
hegy tetejére 2002-ben ké-
szült modern kilátó, amelyről 
nem csak a híres pincefalu és 
Monor, de több környező tele-
pülés, sőt a budai hegyvidék is 
jól látható. A.F.

 A régió településein 
impozáns fasorokkal sze-
gélyezett utcák is várják 
a sétálni vágyókat. Köz-
tünk Vecsésen az Erkel 
Ferenc utca védett vad-
gesztenye fasora, amit  
facsemeték ültetésével 
újítottak meg. A fasor 
múltja közel 100 évre 
nyúlik vissza, melyet on-
nantól minden generáció 
a gondjába vett. 
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HŐSZIGETELÉS
Homlokzati, kültéri hőszigete-
lés, hideg-, melegburkolás. 
Gál Attila, tel.: 06-20/274-6312

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

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

KÉMÉNY
Szerelt kémények, gázkazá-
nok kéményeinek kivitelezése. 
Régi kémények felújítása, 
felmarása bontás nélkül. 
T.: Elek Gábor 06-30/505-2636, 
Kiss Zoltán 06-70/398-2871

Kéményfelújítás, béléscsö-
vezés, minden, ami kémény 
(fedkő, fuga, szegély, kibúvó). 
T.: 06-20/243-9279

KERTÉPÍTÉS, KERTÉSZET
Gyümölcsfák és örökzöldek 
széles választékban. Gyepsző-
nyeg rendelhető! 
ÖRÖKZÖLD FAISKOLA GYÖM-
RŐ, 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, Állomás 
Tűzép. Tel.: 06-29/333-347, 
06-20/444-9963

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

LAKATOS MUNKA
Lakatos munka. Kerítés, korlát, 
lépcső, kapu gyártását és 
szerelését vállalom. Kun Attila 
Tel.:06-20/219-6040, rennel.hu

MÉZ
Termelői MÉZdiszkont a 
Kispesti Üzletház I. emeletén. 
Minden gyógynövényes méz 
990 Ft/0,5 kg. Nyitva: cs,p: 
8-12, szo:8-13. www.apifito.hu, 
Facebook: Mézdiszkont, 
Tel.: 06-70/607-4444 

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

NAPELEM
Napelem-telepítés, ingyenes 
felmérés, engedélyeztetés, 
tervezés, kivitelezés, kedve-
ző árak. NAPHASZON Kft. 
06-70/333-9632, naphaszon@

gmail.com, www.naphaszon.hu

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

TÉRKÖVEZÉS
Térkövezés, térkőburkolás, 
viacolorozás. Gál Attila E.V. 
Tel.: 06-20/274-6312

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsa-
tornák szerelése. INGYENES 
FELMÉRÉS, kisebb javítások 
azonnali kezdéssel GARAN-
CIÁVAL! 18 éve a lakosság 
szolgálatában! 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 ki-
sebb munkák kivitelezése. Tető 

átszerelése, ázás elhárítása, 
lapostető szigetelése. Díjmen-
tes felmérés! T.: 06-20/421-2355 

TŰZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es hasított 
tölgy, bükk, akác 20 500 Ft/m³, 
33 cm-es 20 000 Ft/m³, 25 cm-
es hasított akác 20  500 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: 3400 Ft/q, tölgy, 
bükk: 3200 Ft/q. A némediszőlői 
hídmérlegen ellenőrizheti a 
megvásárolt mennyiséget. 
Forest Vill Bt. EUTR: A5856576. 
Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

Eladó akác, tölgy, bükk 
tűzifa konyhakészen, hasítva, 
ingyenes házhoz szállítással 
3 000 Ft/q. Őrbottyáni telephe-
lyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a mennyiséget. 
EUTR: AA6236153 Bármikor 
hívható, hétvégén is: 06/20-381-
4114

AKCIÓS TÜZELŐ! Akác: 
3100 Ft/q kugliban, vegyes: 
3000 Ft/q + 200 Ft hasítás 
T.: 06-70/605-4678 Némediszőlői 
telephelyen hitelesített hídmér-
legen ellenőrizheti a mennyisé-
get. EUTR szám: AA5932559

ÜDÜLÉS

Indián nyár a Vesta hotelben! 
Akciós ajánlatok 2 éjszakára 
fél panziós ellátással 10.31-ig! 
Foglaljon most! Hotel Vesta, 
Tápiószecső, 06-20/452-0788, 
vestahotel.hu, 
info@vestahotel.hu

VILLANYBOJLER, VILLANYFŰTÉS
Villanybojler gyors javítása, 
(cserépkályhába) villanyfűtés. 
Tel. 06-20/263-9168 

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! 
Fürdőszoba-felújítás, dugulás-
elhárítás. TELJES KÖRŰ GA-
RANCIÁVAL! T.: 06-30/421-2604

Víz-, gáz-, központifűtés sze-
relés és gázkészülék javítása! 
Tel.: 06-70/405-0030, Gerhát 
Attila

ZÁRSZERELÉS
ZÁRSZERELÉS - S.O.S ajtó-
nyitás, kínai ajtók, szalagzárak, 
biztonsági zárak. Herendi 
Tamás 06-30/489-5334



Az akciós árak 2021. szeptember 28-tól október 9-ig, a készlet erejéig  érvényesek! 

Monor

Országágá útútú 11.

                -es számú főút  
34,5 kilométerénél,

a La Via étterem mellett

4
Nyitvatartás: 
hétfőn zárva

keddtől péntekig 7–18-ig
szombaton 7–15-ig

06-20/435-3844
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Mangalicatarja

Sertéslapocka

Szürkemarhacomb

Főtt,  füstölt 
császárszalona

Uruguay érlelt  Uruguay érlelt 
marha fartő steak

Erdélyi micshús

Pácolt 
csirkecomb-
filé


