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Megjelenik: 
Pest megyében 
76 000 pld-ban

12. oldal

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 

Albertirsa: Köztársaság u. 37/a – BB ruházat
Cegléd: Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstiszító

Dabas: Fő út 46. – Élelmiszerboltban
Dabas: Szent István u. 19. – Andy butik

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!

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

 MIT TEHET, ha elveszett a kutyája?

  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

 Tavasszal Vecsés és Üllő 
között építették át a vá-
gányokat, most pedig az 
Üllő és Monor közötti sza-
kasz pályafelújítása kezdő-
dött el. 

Részletek a 3. oldalon

A harang nekünk szól

Teljesítménytúrák

Őszi séta a régióban

Részletek a 14. oldalon   

A régió egy monori 
fotós szemével

Részletek a 11. oldalon

Részletek a 8. oldalon

Részletek a 6. oldalon

Ismerjük meg 
a régió  
polgármestereit!

A 100a vasútvonal 
felújítása

Szarvasveszélyre 
figyelmeztet 
a rendőrség

 Dr. Kralovánszky László 
ügyvéd–földbirtokos, me-
gyebizottsági tag volt, emel-
lett evangélikus egyházme-
gyei felügyelő. Csévharaszt 
neki köszönheti a harangot, 
amely ma már a templomto-
ronyban van.

 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 cso-
dálatos fotót köszönhetnek neki a helyiek, de művei bárkit 
elvarázsolnak. 

Roma ízek - bodag 
10. oldal

 A Szent Ágota Alapítvány 
először 2017-ben, a sülysápi 
városnap egyik kísérőren-
dezvényeként szervezte meg 
a városnapi teljesítmény-
túrákat. Ma már az ország 
távolabbi pontjairól is érkez-
nek túrázók. 
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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. 
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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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Hirdetés

Feltétel: általános iskolai végzettség

Amit kínálunk: 
•   versenyképes havi munkabér  (+ esetleges túlóra díj)
•   40%-os műszakpótlék
•   cafeteria: évi nettó 168 000 
•   100%-os utazási költségtérítés
•   havi és féléves motivációs bónusz
•   büfé fogyasztási támogatás
•   toborzási bónusz
•   szaktudás bónusz
•   jelenléti bónusz
•   sportolás támogatása
•   csapatépítő rendezvények

Feladat:
•   gépek beállítása,karbantartása
•   hibaelhárítás
•   minőségi önellenőrzés
•   szerszámok cseréje

A TAIHO Corporation of Europe Kft. 
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

További nyitott pozícióink:

Raktáros
(6.00–14.00; 14.00–22.00)

Logisztikai  
asszisztens

(irodai: 8.00–16.30)

Jelentkezni lehet a 
hr@taiho.hu 

e-mail címen, vagy személyesen az 
Újhartyán Japán fasor 7.  

(IPARI PARK) címen.
Telefon: 

06-29-572-817

Várunk Újhartyánban, 
azonnali kezdéssel!

3 műszakos munkarendben,  
azonnali kezdéssel

Előny:
•   gépkezelői munkakörben szerzett tapasz-

talat
•   műszaki beállítottság,
•   mérőműszerek használata

Céges buszjárat az alábbi településekről:
Kakucs, Inárcs, Dabas,Örkény, Hernád,
Újhartyán, Dánszentmiklós, Albertirsa,
Nyáregyháza, Újlengyel

GÉPKEZELŐ OPERÁTOR 
CSAPÁGY GYÁRTÓ SORRA

Megbízható munkahely, 
számos bónuszlehetőség,

könnyű fizikai munka!

Kereszttel emlékeznek 
a koronavírus áldozataira

Iskolai sportpálya felújítás 
Újlengyelben

NEM FELEJTJÜK!
 2021. szeptember 5-én a 

koronavírus áldozatainak 
emlékére keresztet állí-
tottak Dánszentmiklóson. 
Dóka Tamás lelkipásztor 
kezdeményezésére fogott 
össze a lakosság: ki kétke-
zi munkával, ki pénzado-
mánnyal járult hozzá az 
emlékkereszt állításához. 

– Azt gondoljuk, hogy az 
áldozatok emlékére állított 
dánszentmiklósi Korona-
vírus Kereszt mindenkit 
emlékeztetni fog! A mel-
lette elhaladók rá fognak 
pillantani e keresztre és 
reméljük, hogy minden-
kiben megfogalmazódik 
valami megerősítő, vagy 
valamilyen figyelmeztető 
gondolat, amely a földi élet 
értékére, szépségére és mu-
landóságára emlékeztet! 
– mondta el Sipeki Zsolt 
polgármester.

Régi infó

ELKÉSZÜLT!
 2021. szeptember 1-én az 

Újlengyeli Általános Isko-
la tanulói birtokba vehet-
ték a pályázatból felújított 
sportpályát. 

A nyolcadikos fiúk és a 
képviselő-testület csapa-
tának mérkőzése nyitotta 
a napot. 

A sportpálya felújítá-
sa a Belügyminisztérium 
önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejleszté-
sek támogatása keretében 
valósult meg, az önkor-
mányzat 19 992 340 Ft tá-
mogatásban részesült. A 
felújított sportpálya spe-
ciális gumiburkolatot, új 
kézilabdakapukat kapott, 
körben pályapalánkot és 
viacolor borítást. 

A megvalósult felújítás-
nak köszönhetően a gye-
rekek sportolása bizton-
ságosabbá vált a korszerű 
sportpályán.  Máthé-Kovács Edina 
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A 86 kilométer hosszú vonalon az építkezés a tervek alapján 2023 elején kezdődhet el. Információink 
szerint Budapest és Lajosmizse között teljesen, Lajosmizse és Kecsemét között pedig részlegesen épül 
át a vasúti pálya, a vonalon helyenként második vágány is épül, emelkedik a sebesség, megújulnak az 
állomások, és végig kiépül a felsővezeték.

Megkezdődik a Budapest–Lajosmizse–
Kecskemét vasútfejlesztés tervezése

V itézy Dávid, a Buda-
pest Fejlesztési Köz-
pont vezérigazgatója 

augusztus 11-én a Kecske-
méti Campus Oktatási épü-
letben aláírta a támogatási 
szerződést Kutnyánszky 
Zsolttal, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
közlekedési operatív prog-
ramokért felelős helyettes 
államtitkárával a Budapest–
L ajosm i z se –Ke c skemét 
vonal fejlesztésére. Egyben 
aláírta a tervezési szerződést 
is a nyertes konzorcium, 
a Speciálterv Építőmérnö-
ki Kft. és a Ring Mérnöki 
Iroda Kft. vezetőivel. A kor-
mány a június 11-én megje-
lent határozatban döntött 
arról, hogy a Budapest–La-
josmizse vasútvonal fejlesz-
tését kiterjeszti a Lajosmi-
zse–Kecskemét szakaszra 
is. – A célunk, hogy a belső 
szakaszon Ócsáig negyed-

óránként, onnantól pedig 
Kecskemétig félóránként 
járjanak a vonatok – kezdte 
a vezérigazgató. – Utóbbiak 
zónázó jellegű rendszerben, 
vagyis a más elővárosi vona-
lakon már bevált rendben, a 

belső szakaszon megállókat 
kihagyva, így lényegesen 
gyorsabb összeköttetést biz-
tosítva. Ez azt is jelenti, hogy 
megszűnik a 142-es jelenlegi 
kettéosztottsága, nem kell 
majd Lajosmizsén átszállni, 

vagyis az érintett települé-
sekről egyaránt el lehet majd 
közvetlenül jutni a főváros 
és Kecskemét felé is. Kecs-
kemét állomáson pedig a 
tervek szerint lehetőség lesz 
átszállni a szegedi IC-kre – 
mondta el Vitézy Dávid.

A tervezőnek a szerző-
dés szerint döntés-előkészí-
tő és megvalósíthatósági ta-
nulmányt kell benyújtania. 
Ezt követően lehet menet-
rendi tervezetet készíteni. 
Az előzetes elképzelések sze-
rint a fejlesztés után Gyál-
tól a jelenlegi 39 perc he-
lyett kevesebb mint fél óra 
alatt lehet majd a Nyugati 
pályaudvarra érni, Ócsáról a 
csaknem egyórás menetidő 
háromnegyed óra alá csök-
ken, Dabas 1 óra 22 perc he-
lyett kevesebb mint egy óra 
alatt lesz elérhető, Lajosmi-
zse pedig 2 óra helyett leg-
feljebb másfélre lesz csak a 

fővárostól. Az akadálymen-
tesített megállókban kultu-
rált környezet, továbbá P+R 
gépkocsitárolók és B+R ke-
rékpártárolók várják majd 
az utasokat. A felújítást kö-
vetően Kőbánya-Kispest és 
Lajosmizse között a beépí-
tettségtől függően 80–120 
kilométer/órás lesz az en-
gedélyezett sebesség, a La-
josmizse–Kecskemét szaka-
szon legalább 60-as tempó 
szerepel a tervekben. Kőbá-
nya-Kispest és Gyál között 
megépül a második vágány, 
ahol erre lehetőség van, és 
innen Lajosmizséig is lesz 
olyan szakasz, ahol két vágá-
nyon lehet majd közlekedni. 
Az előkészítésre 4,5 milliárd 
forintot költ a kormány EU-s 
forrásokból, maga a felújítás 
pedig több mint 100 milliárd 
forintba fog kerülni az előze-
tes kalkuláció szerint. 

Fekete Gyula

Vágányzári információ
2021. augusztus 30-
tól 2021. október 08-
ig, 2021. október 11-től 
2021. október 15-ig, 
valamint 2021. októ-
ber 18-tól 2021. október 
29-ig Vecsés–Monor 
állomások között vég-
zett pályakarbantartási 
munkák miatt a 142 
Budapest–Lajosmizse 
vasútvonalon a vonatok 
módosított menetrend 
szerint közlekednek. A 
Nyugati pályaudvarról a 
vonatok többsége 5  perc-
cel korábban fog indulni, 
érkezni pedig 5  perccel 
később. A vasútvonal 
részletes vágányzári me-
netrendje megtalálható 
az állomási pénztárak-
nál, ügyfélszolgálatok-
nál, illetve elérhető a 
MÁVDIREKT +36-1-349-
4949-es telefonszámán 
és a www.mavcsoport.hu 
honlapon.  MÁV infó

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  

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

Hirdetés
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Hirdetés
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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   
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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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A Szent Ágota Alapítvány először 2017-ben, a sülysápi városnap egyik kísérőrendezvényeként 
szervezte meg a városnapi teljesítménytúrákat, majd még ugyanabban az évben decemberben 
a Wass Albert Művelődési Központtal együttműködve a téli tókerülő teljesítménytúrát. 
A teljesítménytúrázók hivatalos honlapján is meghirdetett, ezáltal országos nyilvánosságot is kapó 
eseményekre nem csak Sülysápról, hanem az ország távolabbi pontjairól is érkeznek túrázók. 

Ismerd meg a régió teljesítménytúráit!

Ahogy a főszervező, 
Seprős Viktor fogal-
maz: a lábaiban már 

most körülbelül 100-120 
teljesítménytúra van, szá-
mos helyen tapasztalta meg 
résztvevőként, hogy mi az, 

ami jó egy ilyen esemény-
ben, és mi az, ami kevésbé. 
Ez alapján igyekszik egyre 
jobbá tenni a sülysápi túrá-
kat, melyekre minden túráz-
ni vágyót szeretettel várnak.

Sülysápon már 1996 óta 
minden évben szerveztek 
teljesítménytúrákat – ez 
volt a Mackó túra –, ame-
lyeken Viktor 14 éves kora 
óta folyamatosan részt vett. 
Az általános iskolai taná-
ra által szervezett, havi 
rendszerességű buszos ba-
kancsos túrákat is nagyon 
szerette, ez a két tényező 
fordította figyelmét a termé-
szetjárás ezen formája felé.

– Sülysáp környékén vi-
szonylag jól kiépített tu-
ristaútvonal-hálózat van,  
segítve a tájékozódást, emel-
lett olyan tájakon járhatunk, 
amit nem is gondolnánk: 
Budapest közelében, az Al-
föld és a Gödöllői-dombság 
találkozásánál változatos, 
dimbes-dombos, erdős-me-
zős részeken, számtalan 
halastavat és népszerű ki-
rándulóhelyet érintve túráz-
hatnak a vállalkozó kedvű-
ek. Sajnos a Mackó túrát a 
korábbi szervezőcsapat már 

nem tudta lebonyolítani.Egy 
beszélgetés alkalmával fel-
ajánlottam Hartmann Fe-
rencnek, a főszervezőnek, 
hogy szívesen folytatnánk 
a hagyományt, mivel nem 
szeretnénk, ha ez a nagy 
múltú túra feledésbe me-
rülne. Így 2019-től a Mac-
kó túrával kiegészülve, már 
évente három alkalommal 
biztosítunk lehetőséget, 
hogy a teljesítménytúrázás 
szerelmesei erejüket próbá-
ra tegyék. Túráink rendsze-
rint több, különböző hosz-
szúságú távból állnak, így a 
tapasztaltabb, felkészültebb 
túrázóktól kezdve azokon 
át, akik csak most ismerked-
nek a természetjárás ezen 
formájával, mindenki meg-
találhatja a számára meg-
felelő kihívást. Emellett az 
évről évre emelkedő számú 
induló ellenére igyekszünk 
megőrizni azt a családias 
légkört, ami első túráink óta 
jellemző ránk.

Viktornak a környezet-
védelem mellett az egyik 
fő szívügye az, hogy a kör-
nyék természeti értékeit mi-
nél szélesebb körnek mutas-
sa be. A túrákra az ország 

számos he-
lyéről ér-
keznek, saj-
nos Viktor 
szerint egy-

előre többen jönnek más-
honnan, mint a legközeleb-
bi településekről. Azonban 
mégsem szeretné feladni 
azt a célt, hogy a régió lakóit 
mozgásra ösztönözze. – So-
kan tudják rólam, hogy tel-
jesítménytúrákat szervezek 
Sülysápon, ezeken keresz-
tül szeretném minél széle-
sebb körben megismertetni 
az itt élőkkel a város környe-
zetét és természeti értékeit, 
ezáltal a környezetvédelem 
is nagyobb hangsúlyt kap. 
Túráinkon nem használunk 
egyszer használatos mű-
anyag poharakat vagy evő-
eszközöket. Az ellátmányt a 
túrázóink környezetkímélő 
anyagokból készült papírtá-
nyérokban kapják, a frissítőt 
pedig saját pohárban, vagy 
az egyedi logóinkkal ellá-
tott repoharunkból ihatják. 
Ha ezt a poharat megvásá-
rolják és elhozzák a követke-
ző túránkra is, kedvezményt 
kapnak a nevezési díjból. 
Nekem ez szívügyem, csiná-
lom, ahogy tudom. Emellett 
a fiatalokat is igyekszünk 
minél inkább bevonni a kö-
zösségi megmozdulások-
ba, akár sportesemények-
re, akár a túrákra meghívni 
őket. Szeretném egy kicsit 
kimozdítani őket a telefont 
nyomkodó, füldugóval el-
szeparált világukból.

A sülysápiaknak minden 
évben 50% kedvezményt biz-
tosítanak a nevezési díjból, 
illetve eddig ugyan csak a 
sülysápi általános iskolások 
indulhattak ingyenesen, de 
mostanra sikerült úgy alakí-
tani a túrákat, hogy minden 
általános iskolás ingyen 
indulhasson, érkezzen 
bárhonnan. A nevezés 
rendszerint 600 és 1000 Ft 
körül mozog. Ezért az össze-
gért minden ellenőrző pon-
ton csokit, frissítőt és gyü-
mölcsöt, a célban pedig egy 
tál meleg ételt is kapnak a 
résztvevők. – Árérték arány-
ban, úgy gondolom, verhe-
tetlenek vagyunk. Sajnos sok 
túrát már úgy oldanak meg, 
hogy csak kódokat kell felírni 
az ellenőrző pontokon, a túra 
végén pedig az ember mind-
össze egy oklevelet és egy ki-
tűzőt kap. Mi azt szeretnénk, 
hogy a túrázóink jól érezzék 
magukat, mindezt minél ol-
csóbban tudják kihozni, mi-
közben élményekkel gazda-
godnak. VNyL

 A teljesítménytúrák 
megtalálhatók a www.
sulysapturak.hu oldalon 
részletes útvonalleírás-
sal, GPS trackekkel, de 
az érdeklődők láthatják 
a túrák során készült fo-
tókat is. 

 A Tápió-vidék első és 
az egyik legnagyobb ha-
gyományokkal rendel-
kező teljesítménytúrája 
volt a Mackó túra. Elő-
ször 1996-ban rendezte 
meg Hartmann Ferenc 
és lelkes csapata. Az első 
években még 25 és 50 
km-es távokon próbál-
hatták ki magukat a vál-
lalkozó szellemű túrázók. 
Néhány kisebb-nagyobb 
megszakítás és útvonal 
változás után 2019-ben 
18. alkalommal ren-
dezték meg. Az útvonal 
változatos, és mivel nin-
csenek nagy emelkedők 
és szintkülönbségek, így 
minimális felkészülés-
sel teljesíthető. Bátran 
elindulhatnak olyanok 
is, akik még csak most 
ismerkednek a teljesít-
ménytúrázással.
Távok: 25 és 15 km

Hirdetés

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
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Hirdetés

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

Rendezvénynap 
Újlengyelben 
 BÚCSÚ ÉS FALUNAP IS VOLT
 A 2021. augusztus 15-én meg-

tartott Újlengyeli búcsú és falunap 
rendezvényeken a település apraja-
nagyja jól érezte magát. 

A búcsúi forgatag mellett a dél-
utáni műsor keretében két hu-
morista szórakoztatta a részt-
vevőket. Este retró diszkóban 
szórakozhattak a rendezvényre 
kilátogatók, így ki-ki meg-
találhatta a neki való prog-
ramot. 

A rendezvényt a Vidékfej-
lesztési Program Felső-Ho-
mokhátság Vidékfejlesztési 

Egyesület felhívá- sa keretén be-
lül az Újlengyelért Közösen Egyesü-
let valósította meg 5  232  400   Ft tá-
mogatásból.          Máthé-Kovács Edina

Hirdetés

Kóstold meg 
a Manna Ice 
Isteni � nom
fagylaltjait!               

220 x 134 minta.indd   4 2021. 08. 03.   14:52:22



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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www.lepenyes.hu

Sült csirkemell-sonkás lepény

A nyár ízei
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Még a legfelelősebb kutyatartókkal is 
előfordulhat az a szomorú eset, hogy 
kedvencük megszökik, eltűnik. 

Mit tehet, ha elveszett a kutyája?

S zámtalan oka lehet 
az eltűnésnek: egy el-
szakadt nyakörv, egy 

nyitva hagyott kapu, egy 
apró lyuk a kerítésen vagy 
akár bűncselekmény is. Az 
első 24 óra kritikus időszak, 
amikor elveszett kedven-
cünk még viszonylag köny-
nyen megtalálható, ám sok 
olyan sikertörténetet hal-
lunk, hogy hetek, hónapok 
vagy akár évekkel később 
is előkerültek elveszett álla-
tok. Érdemes tudnunk, mit 
kell feltétlenül megtennünk 
egy ilyen helyzetben amel-
lett, hogy soha nem szabad 
feladni a reményt.

 • 24 óra elteltével saj-
nos egyre csökken az esélye 
annak, hogy kedvencünk 
könnyedén előkerüljön. A 
legnagyobb esélyünk ak-
kor van arra, hogy megta-

láljuk, ha azonnal elkezd-
jük keresni.

• Az első lefutott kö-
rök után érdemes rászán-
nunk egy kis időt arra, hogy 
megszervezzük a keresést. 
Gyűjtsük össze a rendelke-
zésre álló személyeket, akik 
segíteni tudnak, és azonnal 
induljunk kutyánk keresé-
sére. A keresést is érdemes 
módszeresen végezni, és 
kutyánk kedvenc, általa is-
mert helyeivel kezdeni. Bár-
mennyire nehéz, valakinek 
muszáj otthon ülnie, hiszen 
a gyakran sétáltatott ku-
tyák egy része könnyen ha-
zatalál. 

• Érdemes minden segí-
tőnek pórázt és egy kis ju-
talomfalatot magához ven-
nie, hiszen sokan a kutya 
számára idegenek, így nem 
biztos, hogy az elveszett eb 

az első szóra odamegy hoz-
zájuk. A jutalomfalat legyen 
kivételesen extrán ízletes, 
akár erős illatú húst vagy 
felvágottat is vihetünk ma-
gunkkal, annak a legtöbb 
kutya nem tud ellenállni. 

• Jelezzük a szomszédok-
nak, ismerősöknek, közel 
élőknek, hogy kutyánk elve-
szett. Minél több emberhez 
juttatjuk el az információt, 
annál több az esélye, hogy 
valaki felismeri. Akár az ut-
cán, keresés közben is szól-
hatunk az arra járóknak. 

• Jelezzük azonnal az ösz-
szes közeli állatorvosnak, 
hogy mi történt, hiszen egy 
jóérzésű ember, aki elveszett 
kutyát talál, nagy eséllyel ál-
latorvoshoz vagy menhelyre 
viszi. Ellenőrizzük az adata-
ink, telefonszámunk helyes-
ségét is a petvetdata rend-
szerében, hogy ha valahol 
leolvassák a kutya mikro-
chip számát, biztosan elérje-
nek a berögzített elérhetősé-
gek egyikén.

• Elavult módszernek 
tűnhet, mégis sokan fel-
fi gyelnek rá: tegyünk ki a 
környékre szórólapokat egy 
egyértelmű, naprakész fo-
tóval, pontos testi és 
viselkedésbeli jel-
lemzéssel és he-
lyes elérhetősé-
gekkel. 

A „Ments meg!” cso-
portnál talál mintát és 
sok-sok segítőt is!

• Minél több helyre jut-
tatjuk el, annál többen fog-
ják felismerni, ha látják. Ne 
sajnáljuk rá az időt: osszuk 
meg saját közösségi oldalun-
kon, tegyük be helyi csopor-
tokba, értesítsük a helyi ál-
latvédő szervezeteket. 

• „Vigyél Haza!” Kutyake-
reső applikáció – Már itt-
hon is létezik olyan appli-
káció, ahova feltölthetjük 
elveszett kutyánk adatait, 
illetve azt is, ha kóbornak 
tűnő kutyát látunk.

Sok szerencsét és kitar-
tást kívánunk minden elve-

szett kedvencét kereső gaz-
dinak. 

A cikk melletti kép sajnos, 
nem illusztráció: Luckyt is 
keresik aggódó gazdái.

Lucky adatai: 8 hóna-
pos staffi  , szuka, barna-fe-
hér színű kutya. Chipje van, 
augusztus 21-én tűnt el Mo-
norról. Barátságos. Gazdá-
ja Ozsvárt Orsolya: 06/30-
576-8253.
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Ismét volt búcsú 
Pusztavacson
ÚJRA EGYÜTT!
 A 2020-as év kimaradt, de az 

idén újult erővel rendezték meg a 
búcsút Pusztavacson.

Minden év augusztusának utol-
só vasárnapján összegyűlik a falu 
apraja-nagyja a 14. században fel-
épített romtemplom tövében, a Hu-
nyadi téren. Szép számmal érkez-
tek látogatók, akik megtalálhatták 

 IDŐSEK NAPJA
 Mikebuda Község Önkormány-

zata már szeptember hónapban az 
idősek köszöntésére készül.

A képviselő-testület augusztusi 
ülésén döntött az Akácvirág Nyug-
díjas Klub támogatásáról, az általuk 
2021. szeptember 25-re, Eger és kör-
nyékére szervezett autóbuszos ki-
rándulás utazási költségeihez való 
hozzájárulásról. A klub és vezetője 
Csicsó László önkormányzati kép-
viselő a tagokon kívül más helyi la-
kosok jelentkezését is várja, főként 
az idősek köréből. Az egész napos 
program iránt mindig nagy az ér-
deklődés. Az előző években többek 
között Tatára, Szilvásváradra, Eger 

a régi időkből megszokott céllövöl-
dést, de eurobungeet is. Körhinta 
kicsiknek és nagyoknak, dodgem, 
valamint kirakodóvásár. Az időjá-
rás is kegyes volt, csak késő délután 
jelentek meg felhők és támadt fel a 
szél.

Jól érezték magukat a búcsúba 
kilátogatók, végre együtt lehetett a 
település minden lakosa. HErzsi 

környékére is sokan ellátogattak a 
klubbal.

Az önkormányzat október 1-jére 
tervezi idén is az idősek napja al-
kalmából szervezett községi rendez-
vényt, melynek keretében köszöntik 
a település időskorú, szépkorú lako-
sait műsorral egybekötött vendéglá-
tással.

Már hagyománnyá vált, hogy e je-
les nap alkalmából a község képvi-
selői közös ünnepléssel is kifejezik 
hálájukat, tiszteletüket, megbecsü-
lésüket és szeretetüket azok iránt, 
akik hosszú, munkában eltöltött 
évek után Mikebudán töltik megér-
demelt nyugdíjas éveiket.

Takácsné Mocsári Ibolya polgármester

Idősek köszöntése 
Mikebudán
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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
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