NÉPMESE NAPJA Vasadon

6. oldal

Régió
2021. október••XIII.
XIV. évf.
évf. 7.10.szám
szám

Megjelenik:
Pest megyében
76 000 pld-ban

www.regiolapok.hu

ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL, DÁNSZENTMIKLÓS, HERNÁD, MIKEBUDA, ÖRKÉNY, PUSZTAVACS,
TATÁRSZENTGYÖRGY, TÁBORFALVA, ÚJHARTYÁN, ÚJLENGYEL

Már Magyarországon
is sok helyen találkozhatunk október 31-én ijesztő jelmezekbe öltözött,
édességgyűjtő
gyerekekkel, kreatív töklámpásokkal és feldíszített
„szellemházakkal”.

Pulisch József 36 éve
költözött ide Borsodból,
majd 2019-ben lett Csévharaszt polgármestere.

Részletek a 2. oldalon

A sünöknek ősszel számtalan veszéllyel kell szembenézniük. Ősz végén különösen fontos, hogy figyeljünk
rájuk, hiszen a különböző
sérülések mellett a testméretük és súlyuk is árulkod-

Átalakul az irányított véradás

Vigyázz, kész, ÖTTUSA

Mostantól kizárólag
a beteg írásos nyilatkozata alapján lesz lehetőség irányított formában
vért adni és csak abban az
esetben, ha a vércsoport
egyezik.

A Trion Sport Club kiváló öttusázókat készít fel belföldi, Európa- és világbajnokságokra. Az öttusa egyik
számára való felkészülést a
gyömrői Tövesmajor Lovardában végzik, olykor a monori uszodában is edzenek.

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 14. oldalon

Figyeljünk a sünökre! Ferenc pápa csokrai

A felelős állattartásról a Monori Rendőrkapitányság munkatársa, Pap Tatjana beszélt a
gyömrői állatkertben az
iskolásoknak.

Részletek a 10. oldalon

12. oldal

Csokit vagy csalunk!

Ismerjük meg
a régió
polgármestereit!

Állatok
világnapjára

Interjú Eisler Zsolt
gasztronautával

hat arról, hogy segítségre
szorulnak. A Sünbarát Alapítvány összefoglalt nekünk
néhány tudnivalót, ami segíthet, ha sünit találunk.
Részletek a 12. oldalon

Kruchió László munkássága nem pusztán regionális, az
egész országban ismerik már virágkompozícióit. Nemrég
egészen különleges megtiszteltetés érte, magának Ferenc pápának is alkothatott egy köszöntő és egy búcsú virágcsokrot.
Részletek a 11. oldalon

Részletek a 7. oldalon

Hirdetés

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

MűSZAkI opERáToR,
gépkEZELő,
vILLAnySZERELő
és hűTőgépéSZ

A MIRELITE MIRSA ZRT.
albertirsai telephelyére,
szakirányú végzettséggel
rendelkező

komissiózótargoncás
MunkATáRSAkAT
fELvESZünk.

munkatársakat keresünk.

Műszaki Vezetőt,
általános Műszaki
karbantartót,
géplakatost
keresünk.

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147
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Ismerjük meg a régió
polgármestereit!

Pulisch József, Csévharaszt polgármestere

CSÉVHARASZT
Pulisch József 36 éve költözött ide Borsodból, majd 2019-ben
lett Csévharaszt polgármestere. Bár úgy érzi, a munkája a
nap minden percét kitölti, ettől függetlenül nagyon szereti
a települést és a közösséget, mindemellett pedig szakít
időt kedvenc szabadidős elfoglaltságára, a túrázásra is.
– Mikor költözött Csévharasztra?
– 1985-ben jöttünk Borsodból Csévharasztra a szüleimmel és a húgommal.
Édesapám a csévharaszti
Malomüzemnél meghirdetett főmolnári állást pályázta és kapta is meg. Ehhez
biztosították a lakhatást,
mellyel ide költözött a család Göncről. Édesanyám az
állami gazdaságban kezdett
laboránsként dolgozni.
– Milyen út vezetett addig, hogy végül polgármester lett?
– 2014 előtt helyi lakosok kerestek meg, hogy induljak el a választáson, így
is lett, önkormányzati képviselőként indultam. Korábban már a Pénzügyi Bizottság külső tagjaként részt
vettem a munkában, mérlegképes könyvelő-adószakértőként, hiszen pénzügyi

területen van képzettségem.
Ezt követően öt évig voltam
képviselő, ebből fakadóan,
hogy már kicsit beleláttam
az önkormányzati munkába, úgy éreztem, kellő tapasztalatot tudtam szerezni
erre a feladatra, így indultam el 2019-ben mint polgármester.
– Tervezte ezt már korábban is?
– Nem, az alap iskolai
végzettségem
gépgyártás
technológus, de végül egy
családi vállalkozásba kapcsolódtam be mint könyvelő. Ehhez különböző pénzügyi képzéseket kellett
elvégeznem, a diplomámat
a gyöngyösi Károly Róbert
Főiskolán szereztem, így
lettem aztán gazdasági mérnök. Ezzel kapcsolódtam be
a pénzügyi területre, dolgoztam adóellenőrként, továbbá a polgármesterség

Hirdetés

MUNKALEHETŐSÉGEK
HOZZÁD KÖZEL
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Repülőtéri targoncavezető
Repülőtéri rakodó
Raktári targoncavezető
Áruösszekészítő
KANGAROO GROUP
Csomagoló
CSAK EGy UGRÁS A SiKER
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

előtt körülbelül 10 évig egy
magyar tulajdonban lévő informatikai cégnél voltam.
– Miért váltott a gépgyártás
technológus
szakmáról a gazdaság
irányába?
– A ’90-es évek közepén
eléggé megváltozott Magyarországon a piaci helyzet, főleg a gépipar területén
szűkültek be a lehetőségek.
Cegléden voltam egy évig
sorkatona, ezután jött a lehetőség, hogy a keresztanyukám könyvelőirodájába
menjek dolgozni, tulajdonképpen így történt a váltás,
ott szerettem bele a könyvelés világába, utána azon a
szakterületen képeztem tovább magam.
– Miben érzi Csévharaszt erősségét?
– Szerintem Csévharaszt
legnagyobb erőssége a természet, az, hogy területének
majdnem kétharmada erdős
terület. Jó a levegő, csend
van, körülöttünk rengeteg
zöld területtel és természetesen állatokkal. Bőven akad
kirándulóhelyünk, az erdészet sok helyen megcsinálta
az új turistaútvonalakat, illetve pihenőket alakított ki.
Itt van a Pótharaszti sétaerdő, de azonkívül is több túraútvonal hálózza be Csévharasztot.
– Mit gondol, miért lett
sikeres polgármester?
– Talán azért, mert rendkívül fontosnak tartom,
hogy egy polgármester jól
kommunikáljon a lakosok-

„Akkor teljesíthet maximálisan az ember a munkában, ha megtalálja mellette azt a kikapcsolódást, ami feltölti energiával, és ez
nekem a túrázás a természetben.”

kal, ezt pedig én maximálisan ki is használom. A választási kampányomat is
erre építettem, akkor közel
200 lakost kerestem fel és az
aláírásgyűjtés mellett rengeteget beszélgettem velük.
Bár nagyjából a negyede is
elég lett volna az indulásomhoz, fontos volt számomra,
hogy minél jobban megismerjem őket, emellett azokat a problémákat, észrevételeket, javaslatokat is, ami
Csévharaszt fejlődését szolgálhatja, erre pedig már jól
tudtam építkezni. Jelenleg is
tartom ezt, igyekszem minél
több platformon kommunikálni a lakossággal. Azon
kívül, hogy beszámolok az
aktualitásokról és arról, mi
történik éppen a településen, arról is mindig tájékoztatást adok, hogy valami miért nem történik, milyen
probléma merült éppen fel.
Ez mindenki számára megnyugtató, hiszen kicsit belelátnak a folyamatokba, a település ügyeibe.
– Mivel tölti a szabadidejét?
– Van egy túrázó egyesületünk, a Gyopár Természetjáró Egyesület, aminek én
vagyok az alelnöke, emellett képzett túravezető is vagyok. Bár már kicsit kevesebb lett, azért maradt még
szerencsére időm túrázni.
Az egyesület keretében járjuk az országot, külföldön
is szoktunk túrázni, illetve
nyílt rendezvényeket is tartunk. Emellett hagyományosan ősszel itt, Csévharaszton is vezetek túrát, ami
idén októberben sem fog elmaradni. Ez számomra na-

gyon jó kikapcsolódás, kiegészítve a kerékpározással,
szintén az egyesület által.
– Mi a legnagyobb eredmény, amit a túrázás
során elértek?
– Három nagy eredményem van, amire büszke
vagyok. Az egyik az úgynevezett Kinizsi Százas teljesítménytúra, ami tulajdonképpen egy 100 km-es
túra Békásmegyertől Tatáig,
ezt 24 órán belül kell teljesíteni. A másik eredmény valójában ugyanez fordítva –
még a neve is fordított –, az
Iszinik Százas, ami Szárligetről indulva Békásmegyerig tart. A kettő közötti legnagyobb különbség az, hogy
míg előbbi május végén, addig utóbbi november végén
van, így a hideg, ködös, nyirkos időjárás is nehezítette
az utat. Emellett teljesítettem az Országos Kéktúrát is,
amire még büszke vagyok.
– Mik a jövőbeli céljai a
munkájában, illetve a
hobbijában?
– A munkámban mindenképpen célom az, hogy Csévharasztot egy még zöldebb,
virágosabb, szebb, és ennél
is élhetőbb településsé tegyem. Ebben bőven látok feladatot.
A túrázásban szeretnék
visszatérni a pandémia előtti helyzetre. A több hónapos
kimaradás nagyon sokban
befolyásolta a teljesítményemet is, de egyébként most a
magas hegyek irányába próbálunk mozdulni, így a mostani cél a Magas-Tátra minél
több útvonalon történő bejáAntal Fanni
rása.
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ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS

Átalakítja az irányított véradás
rendszerét a vérellátó szolgálat
BECSERÉLHETŐ

Az Országos Vérellátó
Szolgálat (OVSZ) közleménye szerint az új szabályozás értelmében az
eddigi, jól ismert, a közvetlen donor-beteg kapcsolaton alapuló direkt
irányított véradás csak
a beteg írásos nyilatkozata alapján, és vércsoportegyezés esetén
valósulhat meg, ám lehetőség nyílik ún. támogató irányított véradásra is.
Október 4-től átalakul az irányított véradás
rendszere: az új szabályozás
alapján mostantól kizárólag a beteg írásos nyilatkozata alapján lesz lehetőség
irányított formában vért
adni és csak abban az esetben, ha a vércsoport egyezik. Szintén október
4-től azonban ún. támogató irányított véradás-

ra is lehetőség nyílik.
Ez esetben a véradó és
a beteg vércsoportegyezése nem követelmény.
A leadott vér az országos készletbe kerül, a kedvezményezett beteg pedig
a számára gyűjtött menynyiségnek
megfelelően,
„becseréléssel”, a központi készletből kap számá-

Hirdetés

d u g u l á s e lh ár ítá s
Teljes körű takarítással
Fertőtlenítéssel
Szagtalanítással

Molnár Péter

+36-30/488-1688

ra kompatibilis vérkészítményt. Ez a forma
– ugyanúgy, mint a direkt irányított véradáskor – megvalósulhat
rokonok, ismerősök körében, de akár az adatvédelmi szempontok figyelembe
vételével,
közösségi gyűjtés alapján is egy megnevezett
beteg
gyógyulásának
támogatására.
Támogató
véradás
esetén a véradónak csak
annyit kell tennie, hogy
adatfelvételkor egy nyilatkozaton megadja a beteg
nevét és TAJ-számát. Fontos szándékunkat előre jelezni, hiszen a már leadott
vért utólag nem lehet beteghez irányítani, azonban
bármelyik vérgyűjtési helyszínen lehet direkt és támogató irányított véradásra
is jelentkezni. Ezek pontos
időpontja, helyszíne megtalálható a www.ovsz.hu/ver/
veradasok oldalon.
A vérellátó szolgálat arra
kér mindenkit, éljen az időpontfoglalás
lehetőségével, ahol irányított véradási szándékát is jelezheti. A
véradáshoz személyi igazolvány, lakcím- és TAJ-kártya
Régió infó
szükséges.

alpinal.
technikáv
kedvező
árak!

• zsindelyezés
• széldeszkázás
S z ak k é p z E T T
• szegőelemek cseréje
mE S TEr Ek
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

06-30/919-4694

ÉJSZAKAI KÉZI
RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
munkatársat keresünk
Alsónémedibe

Vecsési
nagyüzemi konyha

alapanyagraktárba
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

Tudsz pakolni?
Akarsz 200–220 ezer Ft-ot keresni?
Segítünk munkába jutni
busszal vagy kocsival!
Munkaidő: hétköznap 16:30–01:30

Vissza is hívunk!

06-30/367-4248
job@gls-hungary.com
@GLSHungaryKft
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Tartalmas ünnepi hétvége
Hernádon, éppen úgy mint máshol az
országban, augusztusra már mindenki
kiéhezett egy jó kis rendezvényre, így nem
csoda, hogy a Bogrács Parti hétvégéjén
az összes esemény igen látogatott volt.

A

ugusztus 20-án felavatták a hernádi
Országzászló Emlékművet, a település új köztéri alkotását. Az emlékmű a
főtéren áll egy gránittal borított talapzaton, amelyen a
magyar címert idéző hármas

halom emelkedik. Ennek középső halmából tör az ég felé
az az árbóc, amelyen ezután
mindig ott lesz a nemzeti színű zászló. Az emlékmű a magyarság, szűkebb értelemben
pedig a hernádi emberek ös�szetartozását jelképezi.

Szombaton a szórakozásé volt a főszerep: a Búcsú
téren finom ételek rotyogtak a kondérokban, a színpadon egymást váltották a
színes műsorok, forogtak a
körhinták, üzemelt a játszóház és a legbátrabbak kipróbálhatták új szerzeményt:
a buborékfocit. A játszóházat, a buborékfocit és a látogatók kényelmét biztosító babzsákokat, tatamikat
és sörpadgarnitúrákat az

Örökség Kulturális és Hagyományőrző Egyesület pályázta a Magyar Falu Program falusi civil programján.
A támogatók: a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. voltak.
A harmadik napon a sporté volt a főszerep, hiszen
akkor adták át a Hernádi
Sporttelep kibővített és felújított sportöltözőjét. Az öltöző bővítése a Belügyminisztérium önkormányzati

feladatellátást segítő fejlesztések elnevezésű pályázatának támogatásával valósult
meg, amelyen Hernád önkormányzata 21 millió forintos támogatást nyert el.
Az öltöző hivatalos átadása után kerékpáros bemutatót, azt követően pedig
edzőmérkőzést láthattak az
érdeklődők. A fejlesztés jelentős mértékben mozdítja
elő a hernádi sportéletet.
Berczi Edit

Hirdetés

Kellemesen sült, mennyei illatú,
rusztikus, kézzel nyújtott,
kívül ropogós tésztába
öltöztetett ﬁnomságok

1 lepeny hird_220 x 134 mm_NYOMDA.indd 1
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Közeleg a halottak napja
EMLÉKEZZÜNK

Mindenszentek napján,
november elsején ünneplik a katolikusok az összes
üdvözült lelket, az azt követő halottak napja pedig
fokozatosan vált az egyházi ünnepből az elhunyt szeretteinkről való általános
megemlékezés napjává.
Kislányként még fogalmam sem volt, hogy november másodikán miért gyűlnek össze olyan sokan a
temetőkben, de a felnőtteket utánozva gondosan válogattam a virágokat, melyeket aztán nagy szeretettel
ajándékoztam elhunyt szeretteinknek. Az ősz már önmagában is az elmúlást és
az emlékezést jelképezi, halottak napján mégis kivirágoznak és pislákoló fénybe
borulnak a temetők jelezve,
hogy sosem felejtjük el az elhunytakat.
Országszerte rengetegen
látogatnak majd el halottak
napján a temetőkbe és gyújHirdetés

tanak mécsest, gyertyát szeretteik emlékére.
A megnövekvő forgalomra való tekintettel az
ünnepek alatt a temetők
hosszabb nyitvatartással
várják majd a megemlékezőket. Fokozottan figyeljenek ezeken a napokon is
értékeikre, ne hagyják táskáikat,
mobiltelefonjukat
a sírokon. Amennyiben autóval érkeznek a temetők-

höz, figyeljenek a parkolásra,
a gépjárművek bezárására és különösen arra, hogy
látható helyen ne maradjon érték az autóban se.
Fontos, hogy minden esetben bizonyosodjanak meg
arról, hogy a gyertyák és
mécsesek körül nincsen száraz falevél, virág vagy bármi, ami gyúlékony. Egy
kis odafigyeléssel könnyen
AF
megelőzhető a baj!

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, kompresszorozás,
meglévő kutak engedélyeztetése.
Köffer Lajos

06-20/997-1299
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Népmese napja
MESEELŐADÁS VASADON

2005 óta ünnepeljük minden év szeptember 30-án,
Benedek Elek születésnapján a népmese napját. Ezen
a napon sok színes program
emlékeztet minden gyereket és felnőttet arra, hogy
forduljunk tisztelettel mind
a magyar, mind más népek
meséi felé.
A kezdeményezés célja, hogy a népszerűsítsék
a népmeséket, hogy azok a
következő generációk számára is fennmaradjanak.
Ezen a napon számos iskolában, óvodában, könyv-

tárakban és egyéb intézményben emlékeznek meg
a népmesékről különböző
színes programok keretében. A Vasadi Könyvtár és
Művelődési Ház az alsós diákoknak kedveskedett évfolyamonként egy-egy mesés órával. Kériné Veroczki
Barbara intézményvezető és Kellner Richárd munkatárs várták az osztályokat népviseletbe öltözve. A
programok alapja egy meseelőadás volt, A szegény
ember és a kutyacska népmesét adták elő. Ezután
népmesei totó következett,

ahol a szemfülesek a válaszokat könnyedén kitalálhatták a meséből. A zeneiskola növendékei pedig
furulyán adtak elő népmeséből származó dalokat és
népdalokat. A további sza-

badidőben a gyerekek felfedezhették a könyvtárat, bár
közülük sokan igazi könyvmolyok már. A nap végén
mindenki ajándékba kapott
egy emléklapot a népmese
napján való részvételért.

Közel 80 kisgyermek hallgatott népmesét a vasadi
könyvtárban, akik csodás
emlékkel tértek haza, hiszen a mese pótolhatatlan
és utánozhatatlan élményt
adó utazás.

Bálint Gazda 100. – A századik fát is elültette a Kalap Jakab
ÜLTESS FÁT!

A Zöld Katica Egyesület
tanösvényén ültette el október 4-én Bálint gazda özvegyével, Récsey Antóniával az utolsó, századik fát a
Kalap Jakab. Az ország kertésze 100. születésnapja alkalmából ajándékozott 100
gyümölcsfa csemetét a Kalap Jakab Mozgalom Ültess
Fát! programjának.
Dr. Bálint György, az ország kertésze 2019 nyarán
ünnepelte 100. születésnapját, melynek alkalmából 100
facsemetét ajándékozott a
Kalap Jakab Mozgalom Ül-

tess Fát! programjának. A
100 fát természetesen az Ültess fát! című ünnepi műsorral színesítve ültették el 100
óvodában, ebbe pedig a gyerekek is szívesen besegítettek. Ezt követően kihelyezték a fa sorszámával ellátott
emléktáblát is, az óvodák
pedig Bálint gazda gondozási útmutatóját is megkapták
a facsemetékhez. Az első facsemetét Százhalombattán,
míg az utolsót a Zöld Katica
Egyesület tanösvényén ültették, melyen részt vett Bálint gazda özvegye, Récsey
Antónia is.

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

hűtőraktáros–
komissiózó
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

Jakab Zsolt, a Kalap Jakab Bábszínház vezetője
először egy füvészkerti gyerekprogramon találkozott
Bálint gazdával, ahol az ország kertésze végignézte a
gyerekelőadást, ekkor indult a barátságuk. Arra kérte őket, hogy minél több
gyerekhez juttassák el az
üzenetüket, meséljenek sokat a természetről.
A programból kinőtt Ültess fát! mozgalom nem fejeződik be a 100. fánál,
mert a siker új távlatokat
nyitott meg számukra.
Régió infó
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A monori Kruchió László
alkotta meg
Ferenc pápa csokrait
Kruchió László munkássága nem pusztán regionális, az
egész országban ismerik már szebbnél szebb alkotásait,
virágkompozícióit, rendszeresen felkérik, hogy ő kreálja
meg az országba érkező magas rangú vendégek
csokrát. Nemrég egészen különleges megtiszteltetés
érte azzal, hogy magának Ferenc pápának is alkothatott
egy köszöntő és egy búcsú virágcsokrot.

L

acit az állami protokolltól keresték meg
azzal a feladattal, hogy
a pápa érkezésére és búcsúztatására készüljön egy-egy
csokorral. Ahogy meséli, nagyon megtisztelő volt, főleg
azért is, mert hozzátették:
úgy gondolják, nagyon is
méltó erre a feladatra. Hívő
katolikus lévén Lacinak már
önmagában is hatalmas jelentőségű volt ez a felkérés
az életében. Ám ami igazán
különlegessé teszi a helyzetet, az az, hogy nem ez volt az
első ilyen kapcsolódási pont.
– Amikor tavaly Áder János
tett látogatást a pápánál, az
ajándékcsomagolások díszítésében is szervesen részt
vehettem. Így már tudtam,
hogy mik a kedvenc virágai,
könnyebben készültem a feladatra – mesélte.
Sokan kérdezték tőle, de
sajnos magával Ferenc pápával nem tudott találkozni,
bár egészen közel állt hozzá.

Ám számára már az a tudat
is csodálatos érzés volt, hogy
azt a csokrot, amit ő kötött,
maga a pápa fogja megérinteni. A tervezés során egészen különleges kompozíció
állt össze a fejében. – Rögtön arra gondoltam, hogy
nem köthetek egy egyszerű csokrot, amilyet bárki
másnak is kötnék. Úgy gondoltam, a virágok jelentéssel bíró szimbolikáját is felhasználom.Így az érkezésére
a pápára utaló tulajdonságokat szimbolizáló virágokat kötöttem a csokorba: a

kegyelem és az égi tisztaság
jelképét, a liliomot és a jázmint, de megjelent benne a
kerti ruta mint a tisztánlátás
és az irgalom jelképe, vagy a
szagos müge, ami az alázatosságra utal, és természetesen az olívaág mindkét csokorban szerepelt mint a béke
hordozója – részletezte.
A koncepciót természetesen minden esetben egyeztetni kell a protokolligazgatóval, hiszen vannak olyan
irritatív növényi részek, virágok, melyekre esetleg a
vendég allergiás lehet. Laci

Hirdetés

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:

raktáros • operátor (gépkezelő)
MinőségEllEnőr
Elvárások:
Gyártó vállalatnál hasonló területen szerzett
tapasztalat
Műszakos munkarend
vállalása (éjszakai
munkavégzéssel!)
Raktárosoknak:
érvényes targonca
OKJ-s bizonyítvány és
érvényes gépkezelői
jogosítvány megléte
+ néhány év targoncavezetési 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 településekről, illetve Budapestről)
Kedvezményes étkezés, reggeli péksütemény
és gyümölcs
Tanulási, fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye:
Újhartyán (Ipari Park, az M5-ös autópálya
mellett)

Fényképes önéletrajzát a következő email-címre kérjük:
hr-hungary@sealedair.com,
illetve várjuk hívását a +36-20/409-7446 mobilszámon.

előre megadta a növényi részeket, amelyekből készítené a csokrot, a vatikáni fő
protokolligazgató pedig viszszajelzett a Külügyminisztériumon keresztül, hogy jóváhagyták. Külön értékelték,
hogy az alkotó a növények
szimbolikáját is figyelembe vette. Laci ekkor boldogan állt neki a munkának.
– A kötés előtt másfél órát
beszélgettem a szeretteimmel. Ilyenkor a feleségem az
első, akivel beszélnem kell,
ha valami nagy dologra készülök, mivel a kiállításaim,
versenyeim előtt mindig nagyon izgulok, pedig életem
során már több ezer csokrot kötöttem. Ez most mégis akkora jelentőséggel bírt,
amire rá kellett készülnöm.
Egyik csokrot sem szokásos növényi részekből kö-

A VIRÁGOK ÉS JELENTŐSÉGÜK
Érkezési csokor:
fehér jázmin – kegyelem
fehér liliom – égi, tisztaság
kerti ruta – tiszta látás, irgalom
szagos müge – alázatosság
frézia – ártatlanság, tisztaság
mayflower, kakukkvirág – szívesen látott
Elutazás csokra:
őszirózsa – szeretet
bittersweet – igazság
heliotrope – örök szeretet, elhivatottság
izsóp – áldozat, tisztaság
ibolya – szerénység
hidrangea – szívből jövő hála

töttem, amit egy átlagos virágüzletben meg lehet kapni.
Fűszeres ágakkal, gyógyító hatású részekkel volt tele
a csokor, ezek beszerzése
nem volt egyszerű: így a botanikus kerteken kívül a saját kertemből is kerültek bele
részek. Így egy kicsit a sajátomnak is érezhettem, mintha egy kicsit mindannyian
adnánk, nem csak én, nem
csak Monor, de egész Magyarország is.
A csokorban megjelentek
olyan további biblikus növények, amelyek mély jelentéssel bírnak, hiszen a virágok
üzenete, a virágnyelv az ilyen
eseményeknél még inkább
kiemelkedő fontossággal bír.
Éppen ezért az Őszentsége tiszteletére való tekintettel Laci használta a csokorban a világbéke szimbolikus
hordozóját, az olívaágat. Ez
mind a fogadáskor, mind pedig az elbúcsúzásnál átadott
csokornál nagyon fontos szerepet játszik, ezért mindkét
esetben hangsúlyos volt. A
ciprusfélék az örökkévalóság
és az élet körforgásának jelképeként kerültek bele csokrokba. A fűszeres illatok az
élet szeretetét és szépségét
hordozzák magukban, így a
rozmaringágak, a kakukkfű pici, kerekded, apró levelei a finomságot és az őszinteséget jelképezik. A babér
levelei utalnak a fehér liliomszálak mellett az őszinte
VNyL
tisztaságra.
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Felavatták a Cseperedő Bölcsődét Idősek világnapja
Újlengyelben
TÁBORFALVÁN

2021. szeptember 16-án
adták át a minden szempontból modern, európai
színvonalú Cseperedő Bölcsődét, ahol huszonnégy apróság töltheti biztonságban
és gyönyörű környezetben a
hétköznapokat.
– Gratulálok Táborfalvának ezért a nem mindennapi sikerért és a település rohamléptékű
fejlődéséért!
Azok, akik visszatérnek a
munka világába, helyben,
biztonságban és jó kezekben tudhatják gyermeküket – mondta Pogácsás
Tibor államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőjében. Nagy Andrásné,
Táborfalva nagyközség polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, nagy
öröm számunkra, hogy oly
sok nehézséget leküzdve hivatalosan is átadhatjuk a településnek az új bölcsődét.
Településünk ismét gazdagodott egy modern, szép intézménnyel, ahol a legkisebbek nevelése történhet
meg és ahol minden feltétel adott. Beszédében továbbá köszönetet mondott Magyarország Kormányának,
Táborfalva nagyközség képviselő-testületének, a kivitelező hernádi Schön–Bau

KÖZÖSEN ÜNNEPELTEK

2021. október 1-én az Idősek világnapját ünnepeltük
az Újlengyeli Közösségi
Színtérben. Az alpolgármesteri köszöntő után az Operett Musical Voices Társulat
színvonalas magyar nóta és
operett műsorával kedveskedtünk a vendégeknek. A
műsor után finom vacsora és
rétes várta a megjelenteket.
Az estet közös tánc és éneklés zárta.

Jövőre is várunk szeretettel
mindenkit erre a remek hanMKE
gulatú rendezvényre!

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító
Kft.-nek, Vízer Pál műszaki ellenőrnek, Hárfa László műszaki ügyintézőnek és
a Polgármesteri Hivatal öszszes dolgozójának, hogy segítették polgármesteri hitvallása egyik alappillérének
megerősítésében, mely szerint a „gyermek nem lehet
alku tárgya”.
Ezt követően a Napraforgó Óvoda Katica csoportja
adott színvonalas műsort. A
műsort Béresné Lestár Vanda és Mecséri Ágnes tanította meg a gyermekeknek, akik

Hirdetés

táncoltak és verset is mondtak. A gyermekek fellépése
után elültették Gazsó Attila
és felesége, Gazsóné Szécsényi Anita által felajánlott fákat a bölcsőde bejáratához.
Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Szemők Andrea az
Örkényi Református Missziói Egyházközség lelkésze és
Mészáros Csaba a Táborfalvi Magyarok Nagyasszonya
Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója áldották meg az új épüSevecsek Péter
letet.

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!

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41.
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773

Jön a tél, érkezik a segítség
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

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 300 000 Ft,
negyedéves termelési bónusz
már a próbaidő alatt is!
önéletrajzokat
kérjük a következő e-mail-címre:
krisztina.almasi@peikko.com

A tél közeledtével Mikebuda Község Önkormányzata idén is lehetőséget biztosít szociális tűzifa és egyszeri
lakhatási támogatás nyújtására.
A Belügyminisztériumtól
kapott közel egymillió forint
támogatási összegből már
megvásárolt 48 erdei köbméter keménylombos tűzifa
iránti igényeket 2021. október 31-ig lehet beadni a köz-

ségházán vagy az Albertirsai
Közös Önkormányzati Hivatalban. A villanyáram- vagy
gázfogyasztás díjához kérhető egyszeri 25 000 Ft összegű támogatás iránti kérelmeket is várja az önkormányzat
a szolgáltató által kibocsátott
számlarészletező bemutatása mellett.
A képviselő-testület a helyi
szociális rendelet napokban
történt módosításával lehetővé tette, hogy valamennyi

mikebudai 70. életévét betöltött személy jogosulttá váljon
e támogatások egyikére a benyújtott kérelme nyomán. A
korábbi évekhez hasonlóan
várják az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára,
lakhatási támogatásra jogosultaktól, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családoktól, alacsony
egy főre eső jövedelemmel
rendelkezőktől is a kérelmeket.
Mikebudán év közben viszonylag kevesen adnak be
települési támogatás iránti
kérelmet, de év végén, a rezsiköltségek megnövekedésekor egyre több rászoruló
helyi lakos veszi igénybe az
önkormányzat segítségét természetbeni támogatások formájában is.
Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
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Új urnafal épült
Újlengyelben
TEMETŐI FEJLESZTÉSEK

A Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése 2020
pályázatból elkészült az új urnafal
az újlengyeli temetőben, melyre
Újlengyel Község Önkormányzata 4 795 100 Ft támogatást nyert
(projekt azonosító: 3113408367).
A beruházás keretében 24 darab

egyenként 1-4 urna befogadására
alkalmas urnaszekrényt alakítottak ki, így az urnafal teljes befogadó
képessége 96 darab szabvány méretű urnatégely.
Az urnafalat Majer György készítette. A pályázatból beszereztek
egy új, kéttálcás kegyeleti hűtőt is.
MKE

RaktáRos

munkatársat keres
Feladatai:

• Anyag átvétel-kiadás
• Minimum készlet kezelése
• Raktári adminisztráció
• Anyagmozgatás

Elvárásaink:

• Középfokú végzettség
(Előny: gépész, épületgépész,
kereskedelmi, raktárosi)
• Raktáros munkakörben
szerzett gyakorlat
• Önálló munkavégzés,
problémamegoldó képesség,
terhelhetőség

Előny:

Targoncavezetői engedély

Amit kínálunk:

• Változatos feladatok,
• Önálló és csapatban való
munkavégzés.

Munkavégzés helye:

Monor, Mátyás király u.
11–13.

www.bandk.hu

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

Hirdetés

Kóstold meg
a Manna Ice
Isteni finom
süteményeit!

süti, sz_220 x 134 minta.indd 2

2021. 10. 05. 12:54:18
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Állatok világnapjára

A

z Állatok világnapja
alkalmából október
4-én a gyömrői Harmónia Állatkert gyerekekkel
volt tele. A felelős állattartásról a Monori Rendőrkapitányság munkatársa, Pap
Tatjana beszélt az iskolásoknak, akit a rendezvényről és
az állatok tiszteletéről kérdeztünk.
– Mi kapcsolja a munkádat a gyermekek oktatásához?
– 2002 óta vagyok a rendőrség állományában. Az eltelt
közel húsz év legnagyobb részét bűnügyes területen töltöttem. Nyolc éve az Iskolai
Bűnmegelőzési Tanácsadó
program megindulásával kerültem bele a bűnmegelőzés
világába. A program sajátossága az volt, hogy a rendőrség
állományából egy többévnyi
bűnügyi tapasztalattal és főiskolai végzettséggel rendelkező tisztet elkülönítettek a
bűnügyi munkától, akinek
az volt a fő feladata, hogy az
együttműködésre nyitott középiskolákban napi szinten
tartson bűnmegelőzési előadásokat elsősorban kábítószer, iskolai erőszak, internet
veszélyei témakörben. Érdekes volt a váltás, mivel teljesen más hozzáállást kívánt, a
bűnüldözés helyett a megelőzési szempontokat követni és
olyan előadásokat tartani,
amely a gyermekek figyelmét
fenntartja, vagyis érdekes,
és emellett nevel, nyomot
hagy. Néhány év kihagyás
után nyáron újrakezdtem

bűnmegelőzési előadóként a
munkát, rengeteg táborban
tartottunk játékos, prevenciós programot, több városi
rendezvényen is megjelentünk és becsatlakoztunk az
iskola rendőre program keretében a 2021/2022 tanévbe. Ha a járványügyi helyzet
nem szól bele a terveinkbe,
mind a 27, a Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő tanintézményben tartani fogok előadást a
munkatársaimmal, továbbá
az összes nyugdíjas klubot
felkeresem bűnmegelőzési
előadással. Fontos kiemelni, hogy a Monori Rendőrkapitányság azon rendőrkapitányságok közé tartozik,
ahol önálló bűnmegelőzési előadó lát el szolgálatot. A
kapitányság vezetője kiemelten fontosnak tartja ezt a területet, így mi sok energiát
fektethetünk a megelőzési
tevékenységbe.
– Hogy érezted magad a
rendezvényen?
– Nagyon jól sikerült.
Az állatvédelem egyre nagyobb teret kap a bűnmegelőzésben is, így a gyömrői
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bevonásával megszerveztük az említett programot. Menet közben a 150
iskolás gyermekhez becsatlakozott egy óvodás csoport
is. Négy időpontra bontottuk
a foglalkozást, ahol nagy méretű posztereken szemléltettük, hogyan is néz ki a felelős
állattartás. Emellett ugráltunk, guggoltunk, hangos-

kodtunk, véleményt formáltunk, kutyust simogattunk
és meglepetésként még ajándékokat is kaptak a gyerekek. A kicsiknek sok mozgás
kell, ezért az előadást mindig játékos, aktív formában
igyekszünk megvalósítani,
így az eredmény is tartósabb.
A gyerekek tündériek, az állatok, a ló, a strucc, a szamár,
a nyuszi csodásak voltak, és
a menhelyi kutyus is elvarázsolt, ezért én legalább olyan
jól éreztem magam, mint a
gyerekek.
– Milyen témákat érintettél az előadásban?
– Képek segítségével sorra vettük a háziállatokat.
Kérdésekkel bombáztam a
gyerekeket, melyre mozgással lehetett válaszolni: kinek
van állata; ki szeretne még
egy állatot; ki segít az etetésben; ki viszi sétálni a kutyust; ki szedett már öszsze kutyakakit; ki dédelgeti
napi minimum 10 percben;
ki bántott már nem háziállatot pl. kismadár, kóbor cica;
helyes-e, ha több napig nem
kap ételt az állat; ki az, aki elítéli más bántását; ki az, aki
szólna egy felnőttnek, ha bajban lévő állatot látna? Végül
a Kutyamentsvár vezetője, Herczig József, aki
egyben gyepmester is,
mesélt egy sanyarú körülmények közül kimentett, ám azóta szerető
gazdira lelt kutyusról és
az állatmentésről. Utána
kaptak a gyerekek rendőrös
ajándékokat, szóróanyagot

a felelős állattartásról és kivágható állatokat.
– Miről kérdeztek a gyerekek?
– A gyerekek nem kérdeztek, inkább mesélni akartak. Hogy ők hogy csinálják,
ők mit tapasztaltak és nekik
mi a véleményük. Minden általam elmondott dologhoz
hozzászóltak, például a kutyusnak kell oltás témájához
többen mondták: „igen, én
is kaptam. Sőt 5-öt, sőt, fájt,
sőt, nagyon fontos, így nem
leszünk betegek!”
– Miért tartod fontosnak, hogy a rendőrség is részt vegyen egy,
az állatok világnapján
rendezett eseményen?
– A gyerekek számára hitelesnek számít a rendőr, a
legtöbben felnéznek rá. Ha
érdekesen, a figyelmet felkeltő és fenntartó formában ad
tanácsot, azt jó eséllyel meggondolják, beszélnek róla,
foglalkoztatja őket. Az állatvédelemről és az állatokról beszélni kell, sokat és még többet. Sokan
nem tartják érző lénynek az
állatokat, ezért borzalmas

módon bánnak velük, ami
évek óta nem csak erkölcsileg elítélendő, hanem bűncselekmény is, és ezt tudatosítani kell! A rendőrség
szerepvállalása a bűnmegelőzésben szerintem több
mint hatékony, a gyerekek
odafigyelnek ránk és sokszor érzem, pár hónap után
is, hogy megmaradnak a legfontosabb üzenetek. Például az iskolai erőszak témájában, hogy nem bánthatok
és nem bánthatnak, a lelki bántás is erőszak, vagy a
drogprevencióban: tudok nemet mondani vagy akár a 7
perces kommunikáció a szülőkkel. Nagyon fontos a gyerek és szülő közötti kommunikáció.
– Belefér az idődbe egy
saját háziállat?
– Tervben van egy kutya
örökbefogadása, kifejezetten fájt a rendezvényen szereplő kutyus miatt a szívem,
mert én is szerettem volna őt.
A hátsó szomszéd – egy önkéntes tűzoltóság – birkája
állandóan béget, magyaráz
nekem és követeli a finomságot, talán ő már az én háziálVNyL
latom is.

Hirdetés

Fogmentési akció!
Dr. Sarrami Shahin
20 év szájsebészetiés parodontológiai
tapasztalattal szeretettel
várja Önöket!

Dental Diamond

A fogágybetegség egy súlyos betegség, ami kevés tünet
jelentkezése esetén is a fog elvesztéséhez vezet.
Kezdetben vérző íny, majd kellemetlen lehelet jelzi, végül
a fog mozgása. Számos műtéti és műtét nélküli megoldást
tudunk kínálni a fog megmentése érdekében.

Szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink:
• Esztétikai fogászat
• Fogmegtartó kezelések
• Fogszabályozás
• Fogágybetegségek kezelése
• Fogpótlások (inlay, korona, kivehető
fogsor)
• Szájsebészet és műtéti beavatkozások
(implantálás, csontpótlás).
Az Implant Diamond csapata
azért dolgozik, hogy Ön bátran
mosolyogjon!

• 2230 Gyömrő, Szent István út 21. • www.implantdiamond.eu • Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007
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Vigyázz, kész, ÖTTUSA!
A Trion Sport Club kiváló öttusázókat készít fel belföldi,
Európa- és világbajnokságokra, amelyeken rendszerint
kiemelkedő eredményeket érnek el a versenyzők. Az
öttusa egyik számára való felkészülést a gyömrői
Tövesmajor Lovardában végzik, ráadásul a nyári táborok
alkalmával olykor a monori uszodában is edzenek.

A

Trion
Sport
Club
2006-ban alakult azzal a céllal, hogy a régi
öttusázók számára egyesületi kereteket nyújtson a versenyeken való részvételhez.
2010-től a Sport Club átmenetileg szüneteltette sporttevékenységét. Az idő múlásával több olyan versenyzőről
is hallott Burcsa Szabolcs,
az egyesület képviselője és
barátja, Czink György lovas edző, akik nem érezték
magukat jól a saját egyesületükben. Így arra az elhatá-

rozásra jutottak, újraindítják
a Sport Clubot és optimális
körülményeket biztosítanak
a sportolóik versenyekre való
felkészüléséhez. Az egyesület híre szájról szájra terjedt.
Az egyik újításuk, hogy ők
nem egységes edzéstervvel
edzik versenyzőinket, hanem mindenkit személyre
szabottan, a saját adottságaihoz és képességeihez mérten fejlesztenek, ameddig
csak lehet. Természetesen a
végcél az olimpia lenne, ám
vannak, akik magyar- vagy

európai bajnokként
érnek el remek eredményeket. Összesen 12 versenyzőjük van, akik közül a legfiatalabb sportoló mindössze 15
éves, de már 18-20 edzése is
van egy héten. Egy felnőtt öttusázónak a sport még ennél
is több idejét veszi igénybe,
hiszen átlagosan 22 edzésen
vesz részt egy hét alatt.
A gyömrői Tövesmajor Lovardában lovaglást és a kombinált számot, azaz LaserRunt tudnak gyakorolni. A
Laser-Run nem más, mint a

lézerlövészetes futás, melynek menete a következő:
a sportolók lézerpisztolylyal öt sikeres találatot adnak le a céltáblára, utána
futnak, majd ezt ismétlik.
A gyömrői lovardában egy
kinti és egy benti lőtér áll a
sportolók
rendelkezésére,
melyek nemzetközi és belföldi Laser-Run versenyek
befogadására is teljesen alkalmas. 2019-ben már rendeztek is Európa-bajnokságot a majorban.

A nyári edzőtáborok alkalmával a monori uszodába is el szoktak látogatni,
amely kiváló helyszínt biztosít az úszásedzéseknek. A
vívásra pedig budapesti teremben készülnek.
Rengeteg
bajnokságon
jártak már világszerte, versenyeztek már többek között
Oroszországban, Portugáliában, Kairóban és Alexandriában is. A Trion Sport Club
versenyzője Kardos Bence
Európa-bajnok, Gáll András
ifjúsági Európa-bajnokság
4. helyezett, valamint Erdős
Rita az egyiptomi junior világbajnokság 4. helyezettje és az aranyérmes csapat
tagja.
A Trion Sport Club hatalmas erőfeszítéssel és
odafigyeléssel készíti fel
versenyzőit a további megmérettetésekre, ahol kitartó
sportolóik pontos technikáikkal küzdenek a dobogóért.
Jurik Bianka

Hirdetés

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT,
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres

kiemelt bérezéssel.

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

Régió ízei

„Egyszer étcsokoládét tettem a marhapörköltbe és működött!”
Eisler Zsolt gasztronauta
a Street Kitchen arca, több
főzőműsor résztvevője volt
már. Amellett, hogy nagyszerűen főz, imádja a halászlevet, és képes egy pár
főtt virslit is úgy feltálalni,
hogy elakadjon a lélegzetünk, az első igazi, egyedül
elkészített fogása pedig egy
jó kis paprikás krumpli volt
hatodikos korában. Feleségével, Szigeti Juli jazzénekesnővel Üllőn éli mindennapjait, vele beszélgettünk.

nők, Zsurzs Kati vagy Kerekes József. Később darabszerződéssel
voltam
a Mikroszkóp Színpadon,
majd a 200 első randi című
filmben formálhattam meg
egy nagyon jó karaktert. A
Jóban Rosszban című sorozatban is szerepeltem több
mint egy évig. Reklámszerepeket azóta is vállalok
néha.
hogy igazából ott döntöttem
el magamban, hogy inkább
a színészi pályát választom.

– Hogy kerültél újra a
főzés közelébe?
– Juli, a feleségem a hátam
mögött benevezett a Konyhafőnök című műsorba. Bár
nagy kiugrási lehetőséget
nem adott az a műsor, mégis
nagyon élveztem, sokáig jutottam, sokan megismertek,
de akkor még nem éreztem
azt, hogy mostantól a főzéssel fogok foglalkozni, inkább csak egy lehetőségként
tekintettem rá. Akkoriban
bankettigazgatóként
dolgoztam egy catering cégnél,
de az egészségem nem bírta,
mivel régebben elütött egy
autó, így hatszor műtötték a
lábaimat. A színházi körökből akkorra már kiszakadtam, oda nagyon nehéz lett
volna visszakerülni.

–Meddig nyúlik vissza
az életedben a főzés?
– Az első komolyabb él- – Miért hagytad ott
mény hatodikos koromból mégis?
– Nagyon szerettem, de
van, mikor az általános iskolában főzőversenyt ren- egyszerűen kiszámíthatatdeztek. Ott készítettem egy lan szakma. Mindig várja
paprikás krumplit, ami az az ember, hogy megkeresést
első valamirevaló ételnek kapjon, és hiába van olyan
mondható, ami nem rán- hónapunk, amikor kéthavi
totta. Egyébként a nagyma- pénzt is megkeresünk, utámám főztjét lestem mindig, na mégis lehet, hogy három
hónapig nem jön egy lehetőaz ő kosztján nőttem fel.
ség sem. Kicsit olyan, mint
– Mikor kezdted komo- a kutya vacsorája: vagy van
lyan venni?
vagy nincs.
– Nem tudom pontosan,
de emlékszem, hogy a fő- – Mely szerepekre emzőverseny után odamen- lékszel vissza legszívetem az osztályfőnököm- sebben?
höz, és megkérdeztem: mi
– Még csak elsős voltam a
legyek? Szakács vagy szí- tanodában, amikor Szurdi – Mi volt a sorsfordító
nész? Határozottan azt fe- Miklós már elvitt a Kama- lehetőség?
lelte, hogy színész. Kérdez- raszínházhoz pár monda– Amikor megtudtam,
tem, miért. Azt mondta, egy tos szerepekre, a mai napig hogy a Jóban Rosszban
színész bármikor főzhet úgy gondolom, elsős hallga- című sorozatban meg fog
vagy készíthet akár főző- tóként ez egy hatalmas do- halni a karakterem, pont akműsort, viszont egy szakács log volt. Olyan emberekkel kor láttam a Street Kitchen
nem biztos, hogy lehet ké- dolgozhattam együtt, mint felhívását, hogy új arcot kesőbb színész. Annyira meg- Lehoczky Zsuzsa és Almási resnek. Fördős Zét ismermaradt bennem a mai napig, Éva Kossuth-díjas színész- tem a Konyhafőnök kap-

Figyeljünk a sünökre!
ÓVJUK, HA TÚL PICI!

  Az ősz beköszöntével
gyakran találkozhatunk sünökkel a kertünkben vagy
egy-egy séta alkalmával. A
vadon élő keleti sünök védett állatok, így befogni és
hobbiállatként tartani nem
megengedett. Azonban ha
sérült vagy túl kicsi sünt
találunk, lehet, hogy a segítségünkre lesz szüksége.
A Sünbarát Alapítvány ös�szefoglalt nekünk néhány
tudnivalót, ami segíthet, ha
sünit találunk.

A sünöknek ősszel számtalan veszéllyel kell szembenézniük. Ősz végén különösen fontos, hogy figyeljünk
rájuk, hiszen a különböző
sérülések mellett a testméretük és súlyuk is árulkodhatnak arról, hogy segítségre szorulnak. Ilyenkor
október-november környékén egy sünnek körülbelül
400-500 grammosnak kell
lennie ahhoz, hogy biztonsággal áttelelhessen, ez körülbelül két ököl nagyságot
jelent.

Amennyiben sérült vagy
nagyon kicsi sünt találunk,
amiről úgy állapítjuk meg,
hogy nem élné túl a telet,
mindenképpen hívjunk segítséget. Egyesületek, de állatkertek és vadasparkok is
segíthetnek.
A vadon élő keleti sünök
védett állatok, melyeknek
eszmei értéke 25 000 Ft,
így otthon nem tarthatók. Azonban, ha bármely
egyesület tud róla és az ő
utasításait követve a gondozásunkba vesszük, azt
már nem bünteti a törvény, így sose mulasszuk el
a segítségnyújtást. Tavas�-

csán, mégsem volt könnyű – A főzés mellett sütsz
menet, ugyanúgy az egész is?
– Bár a sütés picit távolabb
castingot végig kellett csinálnom, mint bárki másnak, áll tőlem, de nagyon szívede végül én lettem a befu- sen ugrok neki akár komotó. Nyilván előnyt jelentett, lyabb tortáknak és süteméhogy színházi tapasztalata- nyeknek is, mert amiben
im is vannak. Amikor be- nem vagyok annyira erős,
lekezdtem, minden nagy- abban szeretek fejlődni.
képűség nélkül feltettem
magamnak a kérdést: ki, ha – Van kedvenc ételed?
nem én? Szerencsére ők is
– Halászlémániás vagyok,
így gondolták.
Mohácsról származom, onnan hozom ezt az érzést. A
– Visszatérve: hogy ne- visszajelzések alapján alapvezett be a feleséged a vetően a magyaros, szaftos
hátad mögött?
ragukban és pörköltekben
– Soha nem felejtem el: vagyok a legerősebb, de ez
szilveszter volt, amikor már nem jelenti azt, hogy nem
ment a Konyhafőnök rek- szeretek mást: például az
lámja a televízióban. Két ba- olasz és az ázsiai konyhát is
rátunk is velünk volt, ami- nagyon kedvelem. Nem vakor kifőztem pár virslit, és gyok rest megenni egy diszúgy tálaltam fel nekik a tá- nókörmöt vagy a cupákos
nyéron a ketchuppal és a ételeket, de emellett szeremustárral, hogy az tényleg tem a kifinomult konyhát is.
jól mutatott. A barátaink
már akkor mondogatták, – Szeretsz új ízekkel kíhogy jelentkeznem kellene, sérletezni?
– Nagyon! Egyszer a marde én nem éreztem magam
olyan jónak. Juli is egyetér- hapörköltbe vörösbor hetett velük, így fogta magát és lyett étcsokoládét tettem
jelentkezett a nevemben.
és isteni lett! Én az a típus
vagyok, aki elképzelem az
– Nem haragudtál érte?
ízeket, az összetevőket a
– Egyáltalán nem, titkon számban, és úgy próbálom
vágytam rá, de féltem a ku- kitalálni, melyik működik.
darctól. Ciki lett volna, ha A Konyhafőnök VIP játékoelindulok, bekerülök a te- sait én készítettem föl nemlevízióba és mondjuk már rég a versenyre, és egyikük
az első adásban kiesek. Ha kitalálta, hogy céklapürét
nem is a legjobb vagyok, de szeretne készíteni. Akkor
szeretek mindig a legjob- jutott eszembe, hogy tebak között lenni. Amikor vi- gyünk bele fahéjat. Utólag
szont felhívtak, akkor már derült ki, milyen jó válaszazt mondtam, legyen: sod- tás volt: nagyon jól műköródom az árral.
dött együtt a két íz.
VNyL

szal ezeket a sünöket vis�sza kell engedni a természetbe, hobbiállatként nem
tarthatók.
Nagyon
fontos
tudni, hogy a sünök laktózérzékenyek, így tejet semmiképpen nem kaphatnak,
mert ez könnyen a vesztüket okozhatja. A tiszta víz mellett érdemes nekik lisztkukacot és magas
hústartalmú macskaeledelt
adni.
Amikor megtalálunk egy
állatot, főleg ezekben a hűvös őszi-téli hónapokban
– de ez nyáron is ugyanúgy
érvényes – az első dolgunk

az legyen, hogy meleg helyre tesszük, illetve melegen
tartjuk őket, majd hívjunk
segítséget, hiszen ilyenkor
különösen nagy szükségük
AF
van rá!
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Újra csivitelnek a csicsergők
RÉGI ÚJ BÖLCSŐDE

Gyönyörű napsütés köszöntötte szeptember 9-én a meghívott vendégeket Hernádon, amikor Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár és országgyűlési képviselő
Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármesterrel átadta a gyerekeknek, a szüleiknek és a
dolgozóknak a Hernádi Csicsergő Bölcsőde
kibővített és felújított épületét.
Hernád Nagyközség Önkormányzata
2017-ben hozta létre ezt az intézményt,
azonban már akkor is látható volt, hogy
hamarosan bővíteni kell, hogy maradéktalanul el tudja látni a feladatát. Az
önkormányzat
2018
szeptemberében
nyújtott be pályázatot Pest megye célzott pénzügyi támogatása keretében a
Pénzügyminisztérium pályázati kiírására,
amelyen végül 96,2 millió forint támogatást nyert el. A beruházás ebből az összegből és a mintegy 20 millió forintos önerőből valósult meg.

Vadásznapok
PUSZTAVACSON

A kétcsoportos bölcsi összesen 28 kisgyermek elhelyezését teszi lehetővé. A fejlesztések segítik a dolgozók eddig is áldozatos munkáját a nevelésben. Az épületben
nagyobbak lettek a csoportszobák, nagyobb fejlesztő szoba épült, megújult a
melegítőkonyha, kiépültek a dolgozók
megfelelő munkakörülményeit biztosító
helyiségek.
A bölcsőde vidáman simul
az erdei környezetbe, s az eddig is árnyas, füves, nyáron
kellemes hűvös játszóudvar
még nagyobb lett, s továbbra
is biztosítja a gyerekek számára a biztonságos, egészséges, önfeledt időtöltést.
A környezetében pedig a
fenntartó további fejlesztéseket tervez, amelyek egyrészt esztétikusabbá, másrészt a település közössége
számára használhatóvá teszi
ezt a területet.
A megnyitó után a gyerekek és szüleik nagy örömmel
vették birtokba a régi-új inBerczi Edit
tézményt.

Október első napjaiban megrendezték Pusztavacson a 13. Gerjementi
Vadásznapok
elnevezésű
kétnapos programot. Pénteken a gyermekeknek voltak izgalmas programok
bemutatóval és csapatversenyekkel a Parkerdőben,
szombaton viszont a felnőtt vadászoké volt a terep
a Hunyadi téren. Kulturális
programokon: filmvetítés,
könyvbemutató
vehettek

részt az érdeklődők. Kitüntetéseket és díjakat adtak
át. A műsorban szerepelt lenyűgöző solymászbemutató és kiállított teríték is valamint izgalmas szarvasgombász-bemutató. Vadászkürtkoncert és tombola
dobta fel a hangulatot.
A program végéig lehetett
térítésmentesen
használni az ugrálóvárat a gyermekeknek, kirakodóvásár és
trófeakiállítás várta az érdeklődőket.

Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

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

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)

Gyere hozzánk

CsévharasZtra DOLGOZNi!

• Kiemelkedő fizetés
+ pótlékok
• Biztos, hosszú távú
munkalehetőség
• Ajánlói és egészségmegőrző bónusz
• Bejárástámogatás: 15 Ft/km
• Összetartó csapat,
támogató vezetők

JELENTKEZZ:

+36-30/792-1319

Csévharaszt, Nyáregyházi út 51.
hr@bfbplus.hu
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Csokit vagy csalunk!
KELTA HAGYOMÁNY

Bár a halloweent az emberek leginkább az angolszász országokhoz kötik,
már itt, Magyarországon is
sok helyen találkozhatunk
október 31-én ijesztő jelmezekbe öltözött, édességgyűjtő gyerekekkel, kreatív töklámpásokkal és feldíszített
„szellemházakkal”. Az ősi
kelta hagyományokból kialakult halloween állandó vitatémát képez a magyarok
körében, hiszen mi elsősorban mindenszenteket és

halottak napját tartjuk. Az
ellentétes vélemények dacára évről évre szinte láthatatlanul, mindig egyre
jobban kúszik be hozzánk
is az Amerikában már hoszszú évek óta hagyományos
cukorkagyűjtés és házdíszítés. A csokit vagy csalunk
kifejezés az angol „trick or
treat” magyarosítása, amit
a házakba való becsöngetéskor mondanak a csokit
gyűjtő gyerekek. Ilyenkor a
házigazda csokival vagy más
édességgel kínálja őket, ha

pedig nem, akkor a gyerekek
valamilyen játékos csínyt követnek el velük szemben.
Az elmúlt években a régióban is több helyen tartottak szervezett cukorgyűj-

tést, többek között
Vecsésen és Üllőn,
de idén már Maglódon is megrendezik. Egyaránt várják
a gyerekeket és szüleiket, valamint az
„úticélok” házigazdáit is, akik világító
töklámpásokkal vagy
a házuk feldíszítésével jelzik részvételüket. A kicsik különféle jelmezekbe öltöznek, majd
késő délután csapatokba
szerveződve indulnak neki a
gyűjtésnek szülői kísérettel.
Hosszú évszázadok óta
halloween szimbóluma a

töklámpás, avagy eredeti nevén Jack-o’-lantern, amit a
gyerekek előszeretettel faragnak vagy festenek minden október 31-én. A lámpásnak eredetileg két célja
volt, egyrészt, hogy távol
tartsa a gonosz szellemeket,
másrészt pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak. Mára már különböző
versenyeket,
felvonulásokat és rendezvényeket szerveznek a tökökkel kapcsolatosan, emellett kiváló jelzés
a kerítésre vagy verandára
kirakott töklámpás a csokit
AF
gyűjtő kicsiknek is.

FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST
VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL, AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS. Tel.: 06-30/218-7023

hulladékelszállítással.
Tel.: 06-70/237-6675

Hirdetés

KERES–KÍNÁL
AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa,
szúnyogháló, lakatosmunka.
Szatmári Ferenc: 06-70/3178857, www.ablakfer.hu

ÁLLÁS
Gyálon található élelmiszerboltba pultost keresünk. Tel.:
06-30/944-0689
Monori műhelyünkben önállóan dolgozni tudó autószerelő
munkatársat keresünk! Szakirányú végzettség előny, de nem
feltétel! Érdeklődni a 06-70/4238303 számon lehet.
Gyáli pecsenyesütőbe
szakácsot, pultost és konyhai
kisegítőt keresünk. Albérletet, szállást családi házban,
kedvezményes díjon tudunk
biztosítani dolgozóink részére.
Tel.: H-P 8-18 óra között
06-30/944-0689

ASZTALOS

Asztalos! Konyhabútorok,
szekrények, irodabútorok,
korlátok készítése. Nyílászárók gyártása. 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

AUTÓSZERVIZ
Opel gyári új és utángyártott
alkatrészek beszerzése
kedvezményes áron, rövid határidővel. T.: +36-30/720-3677,
+36-20/944-3206
Web: www.opelautobonto.hu

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
Duguláselhárítás, ázások,
csőtörések megszüntetése, vízszerelés, csatornakamerázás.
HARCSA SÁNDOR
Tel.: 06-20/491-5089
Duguláselhárítás – falbontás
nélkül – gépi spirálozással,
garanciával! Kis Rajmund Tel.:
06-30/593-2282

Duguláselhárítás – bontás
nélkül! Tóth Tamás
Tel.: 06-70/502-5620

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon központi helyen, 130
m2-es, teljesen felújított, összkomfortos családi ház családok
és munkások részére kiadó.
Érd.: 06-30/944-0689
ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB
SZÁLLÁSHELYEK KIADÓK
egész évben családok, személyek részére napi 2000 Ft/fő
vagy havi 35 000 Ft/fő rezsivel
együtt! Munkáscsoportok
részére kedvezményesen
napi 2000 Ft/fő ágynemű-, TV-,
hűtőhasználattal vagy havi
35 000 Ft/fő rezsivel együtt!
Érd.: 06-30/944-0689

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

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

Fák kivágása, ifjítása! Fűnyírás, fűkaszálás - akár nagyobb
területek is. Számlaképesség!
T.: 06-20/998-0294

FESTÉS, MÁZOLÁS
Festést, mázolást, tapétázást vállalok korrekten. Ár
megegyezés szerint. Nyugdíjasoknak 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
Festés, burkolás, gipszkartonozás, szigetelés, kőműves
munkák. Kisebb munkákat is
elvállalunk!. T.: 06-30/973-2451
Szobafestés, mázolás, tapétázás, lépcsőházak festése.
Precíz munkavégzés reális
árakon. Érd: Sándor Zoltán,
06-20/915-8392

FŰNYÍRÁS
Fűnyírás, fűkaszálás, kerti
munkák, udvartakarítás

FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru,
bútor, építőanyag szállítása,
sittelhordás, lomtalanítás. Illési
Attila E.V. Tel.: 06-70/237-6675

HŐSZIGETELÉS

Homlokzati, kültéri hőszigetelés, hideg-, melegburkolás.
Gál Attila, tel.: 06-20/274-6312

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

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

KERTÉPÍTÉS, KERTÉSZET
Gyümölcsfák és örökzöldek
széles választékban. Gyepszőnyeg rendelhető!
ÖRÖKZÖLD FAISKOLA
GYÖMRŐ, Frangepán u. 2.
H–P: 8–17 Szo: 8–13 http://
lokacio.hu/orokzold-forras-bt/

KLÍMA
Minden típusú klíma tervezése, telepítése, karbantartása,
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javítása. Rab Attila • 06-70/4502421

KONTÉNER

Konténer, sitt- és szemétszállítás, lomtalanítás. Rendelhető:
sóder, homok, cement.
Maka Sándor, Gyömrő, Állomás Tűzép. Tel.: 06-29/333347, 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

MASSZÁZS
Gyógymasszázs, lávaköves
masszázs, coaching! Péter
János: 06-30/657-7349 Monor,
Ady E. u. 43.

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, vásárolok: Simson, Mz, Etz, Jawa,

Pannonia, stb.
Tel.:06-20/572-5142

NAPELEM

Napelem-telepítés, ingyenes
felmérés, engedélyeztetés,
tervezés, kivitelezés, kedvező
árak. NAPHASZON Kft.
Tel.: 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
Gránit, márvány, műkő
sírkövek, kerítésfedlapok, ablakpárkányok, régi sírkövek
felújítása, tisztítása, pótlása.
Topor János • 06-30/652-2223

TÁRSKERESŐ

165/69 molett nő, keresem
megbízható, független,
kedves társamat komoly
kapcsolatra, józan életű, nem
dohányzó, rendezetten élő
férfi személyében. Kertes házadban éljünk békésen! Tel.:
06-20/589-2495

TÉRKÖVEZÉS

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

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők
készítése, javítása. Ereszcsatornák szerelése. INGYENES
FELMÉRÉS, kisebb javítások
azonnali kezdéssel GARANCIÁVAL! 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
felméréssel. Hívjon bizalommal! Kertész Attila
Tel.: 06-20/216-8338
Ács, tetőfedő, bádogos
szakképzett mesterek
alpintechnikával.
Kedvező árak.
Tel.: 06-30/919-4694
TETŐFEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: ács munkák, lapostető-szigetelés, tetőfedés,
bádogosmunkák. 15% kedvezmény, ingyenes felmérés,
garanciával! T.: 06-70/225-6932
ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ! Szakképzett mesterek! Tetőszerkezetek teljes cseréje és fedése,
ereszcsatorna javítása.
T.: 06-30/290-3864
E-mail: miklosit4@gmail.com

TŰZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es
hasított tölgy, bükk, akác
21  5 00  F t/m³, 33 cm-es
21  0 00  F t/m³, 25 cm-es hasított
akác 21  5 00  F t/m³, 33 cm-es
21  0 00 Ft/m³. Monoron 4m³-től
a kiszállítás díjtalan. Az árváltozás jogát fenntartjuk. 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: AA5856576. Tel.:0620/511-7557, 06-29/343-689
AKCIÓS TÜZELŐ! Akác: 3100
Ft/q kugliban, vegyes: 3000
Ft/q + 200 Ft hasítás
T.: 06-70/605-4678
Némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR
szám: AA5932559
BRIKETT! Magas fűtőértékű
bio brikett nagy választékban
kapható! Monor, AVIA benzinkúttól 100 méterre.
T.: 06-70/376-6068

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
Tűzoltó készülékek forgalmazása, felszerelése, ellenőr-

zése, karbantartása garanciával. T.: 06-30/688-5631

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-szerelés, -javítás, karbantartás,
duguláselhárítás. Kaposvári
Péter 06-30/662-7087, 29/739983. www.gazfutes.eu
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés és gáz készülék javítása!
Tel.: +36-70/405-0030, Gerhát
Attila
Cirkók, kombi cirkók, vízmelegítők, konvektorok, gázkazánok, gázbojlerek szervizelése.
Rab Attila • 06-70/450-2421
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
fürdőszoba-felújítás! Bontástól
a burkolásig. Kőműves és gépészeti munkák. Lakosságnak
és közületeknek.
T.: 06-30/421-2604
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok, gázkazánok, vízmelegítők karbantartása, javítása,
cseréje. T.: 06-70/502-2342

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