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Megjelenik:
Pest megyében
76 000 pld-ban

www.regiolapok.hu

Sportos
rendezvénysorozat
9. oldal

GYÖMRŐ, MAGLÓD, ECSER, TÁPIÓSZECSŐ, SÜLYSÁP, ÚRI

Segíthetünk mi is

Ismerjük meg
a régió
polgármestereit!

Ferencz Laura mindössze négy éves, de máris számos megpróbáltatáson van túl. Laura
édesapjával beszélgettünk gyerekekről, nehézségekről és a szeretetről,
ami összetartja mindezt.

Hajnal Csillát 16 évesen
Pilisre hozta az első szerelem, és azóta is hű maradt
a településhez.

Részletek a 2. oldalon

Adventi
készülődés

Részletek a 7. oldalon

Ahol piac – ott lángos Völgytől a hídig

Hagyomány, hogy az
adventi időszakban közösen gyertyát gyújtunk,
így várjuk együtt az ünnepeket. Honnan ered
mindez és mit jelentenek
az adventi gyertyák?

Részletek a 6. oldalon

Ízőrzők járt
a környéken
Péteriről, a település
hagyományairól és hagyományos ételeiről szólt
az Ízőrzők október 2-i
adása. Gombán és Ceglédbercelen is forgattak.

Részletek a 3. oldalon

Egyesek szerint egészen
az ókori Rómáig nyúlik
vissza a története, mások
szerint a török hódoltság
idején vált a magyar konyha egyik közkedvelt eledelévé. Egy biztos: a lángos

lehet klasszikus vagy megújult ízvilágú, ám egyik
magyarországi
régióból
sem hiányozhat jelenléte a
piacokon, rendezvényeken.
Részletek a 4. oldalon

Gazdátlan eb az utcán
Mindannyian láttunk már
olyan állatot, aki szemmel
láthatólag gazdátlanul kószált az utcákon, sokszor veszélybe sodorva saját testi
épségét. Mit érdemes tennünk és mit ne tegyünk?
Íme néhány tipp.

Részletek a 11. oldalon

Gyömrő és Monor turisztikai összekötése az Óhegy
bevonásával népszerű kirándulóhely, és aktív kikap-

csolódásra lehetőséget adó
program lehetne az itt élő
családoknak.
Részletek az 5. oldalon

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek:

Nagykáta: Ady Endre u. 31. – Csempebolt.
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó.
Sülysáp: Pesti út 27. • Tápióbicske: Fő tér – horgászbolt.
Budapest XVII.: Ferihegyi út 64. – Papír-írószer.
Pécel: Baross utca 5. – Kulcsmásoló, cipőjavító
Maglód: Fő út 10–12. – Kulcsmásoló, cipőjavító

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!

fakivágást,
gallyazást

váll alunk
l
alpintechnikáva
ssal is.
ak ár el sz állítá

telefon:

06-30/218-7023

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

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

hívjon
mo s t !

Molnár Péter

+36-30/488-1688

GERHÁT ATTILA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

VÍZ-, GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA,
CSERÉJE ÉS
BEÜZEMELÉSE
NON-STOP HÍVHATÓ:
+36-70/405-0030
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Ismerjük meg a régió
polgármestereit!
PILIS
Hajnal Csilla ugyan Budapesten született és élt,
de 16 évesen Pilisre hozta az első szerelem, és
azóta is hű maradt a településhez, olyannyira, hogy
már második ciklusát tölti polgármesterként.
– Meséljen egy kicsit a
kezdetekről!
– Budapesten az V. kerületben születtem, majd édesanyámmal és nővéremmel
a III. kerületben nőttem fel.
Már gyermekként is rendszeresen vállaltam közösségi szerepeket, nagyon aktív életet éltem, így nyáron
is kerestem magamnak diákmunkát. Ekkor ismerkedtem meg a gyermekeim
édesapjával: 16 évesen ez az
első szerelem hozott Pilisre.
Három évig párkapcsolatban voltunk, majd megkérte
a kezem, 20 éves koromban
pedig megszületett az első
közös gyermekünk. Három
gyermekünk van, és azóta
két unokánk is született. 20
év házasság után már nem
vagyunk egy pár, de a kapcsolatunk azóta is jó.
– Mi fogta meg Pilisben?
– Az ismerkedés három
éve alatt ugyan még nem itt
laktam, de rendszeresen jártam Pilisre, szó szerint ekkor szívtam magamba ennek
a településnek a jellegzetes vidéki hangulatát, szlovák hagyományait. Budapesti lányként – ráadásul
sváb szálakkal a hátam mögött – az itteni élet egy ideig

még szokatlan volt, de abszolút nyitottan figyeltem a közösséget. Megtetszett, ahogy
itt élnek az emberek, ahogy a
hagyományokat ápolják, de
persze az is döntő szempont
volt, hogy miután megkérték
a kezem, itt kezdtünk el építkezni és családot alapítani.
– A vidéki életet menynyire volt nehéz megszokni?
– Nem volt idegen, mert a
gyermekkori szünidőket Diósdon töltöttem a nagymamámnál. Mindig is nagyon
szerettem kertészkedni, ez
olyan szabadságot és elfoglaltságot ad, hogy én már
akkor tudtam: mindenképp
kertes házban képzelem el
az életemet a családommal.
Miután Pilis az agglomeráció része, így közel maradtam a szüleimhez is, ugyanakkor mégis abban a vidéki
miliőben élhettem, amit elképzeltem magamnak. Fiatalon mindig megtaláltuk a
lehetőséget a szórakozásra,
azonban a gyermekvállalás
már máshova helyezte a fókuszt.
– A szakmai életéről mit
lehet tudni?
– Egészségügyi szakközépiskolában tanultam és

végeztem. Egész gyermekkoromban fontos volt a gondoskodás, a segítségnyújtás.
A szakközépiskolai gyakorlati időmet intenzív osztályokon tölthettem, köszönhetően a kitartásomnak és a
hivatás-szeretetemnek, amit
belém tápláltak. Amikor
ide kerültem Pilisre, akkor
ugyan a gyermekeim voltak
az elsők, nem tudtam gyakorolni a hivatásomat, azonban a harmadik gyermekem
megszületése után lehetőséget kaptam, hogy itt, helyben
helyezkedjek el Dr. Madarász Rozália gyermekorvos
mellett. Így gyorsan visszakaptam azt a pluszt, ami hiányzott az életemből.
– Hogyan kezdett bele a
közösségi munkába?
– Három gyermekkel az
óvodai majd iskolai közösségekben, illetve a szülői
munkaközösségekben állandóan része voltam a társadalmi munkáknak. Nagyon
sok emberrel ismerkedtem
meg a helyi életben, könynyen és jól beilleszkedtem,
sok önkéntes feladatot vállaltam, ami nagyon jól esett
a lelkemnek, kiteljesedtem
általuk. Asszisztensi munkám mellett később az orvosi ügyelet vezetője lettem, majd az Emergency
Service Kft.-nél ápolásvezetőként, régióvezetőként dolgoztam.
– Mi vezette végül a politikai élet felé?
– Ezeken a területeken keresztül rengeteg embernek
tudtam segíteni és bármikor
elérhető voltam bárkinek.
Később az a megtisztelte-

tés ért, hogy felkértek a Pilis Városért Közalapítvány
elnöki tisztségére. Elindítottam az ún. Életmód sziget
rendezvénysorozatot,
amely hosszú éveken keresztül nagyon ismert és elismert volt a településen és a
régióban is. Hosszú éveken
át egészségnapokat és szűrővizsgálatokat szerveztem,
prevenciós
tevékenységet
folytattam. Ezek a munkák
olyan ismertséget hoztak nekem a településen, hogy a Pilisi Vállalkozások Egyesülete
felkért: legyek a polgármesterjelöltjük. Az esélytelenek
nyugalmával aláírtam a papírt, és végül megválasztott
a lakosság. Ezt a bizalmat
azóta is igyekszem megszolgálni.
– Gondolta volna, hogy
valaha politizálni fog?
– Határozottan nem, de
én elég jól alkalmazkodom
a váratlan helyzetekhez. Az
első fél évben minden új volt,
sok plusz munkám adódott
abból, hogy sok mindennek utána kellett olvasnom,
mit és hogy kell tennem. Ez
is egy hivatás, változatos a
munka rengeteg feladattal,
szinte 0-24 órában. Itt is fontos a feladatok időbeni felismerése, fontos a tenni akarás, a cselekvés, hogy jóra
törekedjünk, szívvel-lélekkel
végezzük a napi munkát –
csak itt nem betegekkel, hanem az itt lakók, a település
életében. Mindig is kerestem
azokat a lehetőségeket, hogyan tudok a városnak egy
kis pluszt adni.

– Már másodszor választották meg.
– Igen, nagy meglepetés
volt, hihetetlen nagy elismerésként vettem a település lakosaitól, hogy újra bizalmat
szavaztak nekem és ugyanazzal a lendülettel kezdtem neki
az új ciklusnak is. A jelenlegi
képviselő-testület tevékeny,
aktív és együttműködő, mind
a lakosokkal, mind bent a hivatalban. Mindig lesznek elégedetlen emberek, de a viszszajelzésekből azt gondolom,
hogy a tenni akarással, a
csapatmunkával és a közösség építésével, összefogással nagy szerepet vállalunk,
hogy mindez jól működjön.
– Hogyan tudja összefoglalni, mit érez a település iránt?
– 16 évesen kerültem be
ebbe a közösségbe, amit
szép lassan ismertem meg.
Bár nem ide születtem, mégis úgy érzem, hogy pilisi vagyok. Büszke vagyok az elért eredményekre, melyek
természetesen a közös munka gyümölcsei. Fontos számomra, hogy a gyermekeim
itt születtek, itt fognak felnőni az unokáim, és én is itt
szeretném leélni az életemet.
Szeretem Pilist, sok szállal
kötődöm hozzá. Még sok-sok
feladat vár ránk és tiszta szívvel hiszem, hogy szeretettel,
kölcsönös megbecsüléssel,
az összetartozás erejével, egy
jó közösséggel még sok eredményt tudunk elérni, hogy jó
legyen itt élni. Ez a hely a szívem csücske.
Vizler-Nyirádi Luca
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Hirdetés

Az Ízőrzők járt a környéken
A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEIRŐL

Péteriről, a település hagyományairól és hagyományos ételeiről szólt az
Ízőrzők október 2-i adása –
írta Péteri Község hivatalos
oldala.
Nyáron, júniusban forgatott a településen a Duna
TV Ízőrzők című műsorának stábja. A település és a
Földváry-Boér család bemutatása mellett az Óhegyi
Borházban az Ízőrzők kamerája előtt fellépett a civil
szervezetek tagjaiból ver-

buválódott énekkar és az
Aprók Háza Óvoda tánccsoportja. Majd megismerték
Szélyes Magdolna mézeskalács készítő mestermunkáit. Az Ízőrzőket névrokonuk, a Péteri Ízőrzők
Gasztronómiai Egyesület
invitálta meg Péteribe, ahol
mentás
szilvakrémleves
mézeskalács
kehelyben,
zöldséges tarja huszár fasírttal, kapusznyika, görhöny torony és almatócsni
mézes kökénylekvárral készült.

Az Ízőrzők című műsor
ötödik epizódját október
2-án, szombaton láthatták
a nézők a Duna Televízióban.
A közelmúltban járt a stáb
Ceglédbercelen és Gombán
is, az ott készült filmeket
október végén és november elején tűzte műsorára a
Duna TV. Az Ízőrzők adásait, benne a Péteriről, Gombáról és Ceglédbercelről
szóló részeket is, visszanézhetik a www.mediaklikk.hu
Régió infó
oldalon.

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.
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

Ahol piac – ott lángos

Ausztráliában és Új-Zélandon is
ismerik.

Krumplis – káposztás

Egyesek szerint egészen az ókori Rómáig
nyúlik vissza a története, mások szerint a török
hódoltság idején vált a magyar konyha egyik
közkedvelt eledelévé. Egy biztos: a lángos lehet
klasszikus vagy megújult ízvilágú, ám egyik
magyarországi régióból sem hiányozhat.
A kikapart maradék
A lángos a láng szóból eredeztethető, névváltozatai a langal(l)ó vagy
kenyérlepény. Nem véletlen az elnevezés: egyaránt utal mind az alaptésztára, mind az elkészítés módjára. A lángos nagy valószínűséggel a
kenyérrel egyidőben keletkezett, illetve annak maradékából készülhetett – a kenyér dagasztására használt teknő kaparékát ugyanúgy fel
kellett használni ott, ahol szűkösen
jutott élelem.

ce felfűtéséhez és a sütéshez nagy
mennyiségű és jó minőségű tüzelőre volt szükség. Ezért a kenyérsütés
reggelén lángost ettek, később és
másnap kisebb cipókat, míg a sokszor 3-5 kilós kenyereket csak másod- vagy harmadnap vágták fel.

Nincs piac lángos nélkül

A kenyértészta dagasztóteknőben
készült és az oldalára tapadt tészta maradékaiból további, lapos lepényeket formáztak, melyeket a
kenyérsütés után a még parázsló
kemence elülső részében kisütöttek.
Félórai sütés is elegendő volt neki, a
kemence elejéből könnyen ki tudták
szedni. Kenyeret általában 5-7 naponta sütöttek, egyrészt mivel a kenyértészta dagasztása nagyon sok
munkával járt, hosszú, több órás
procedúra volt, másrészt a kemen-

Magyarországon, és a magyarlakta
vidékeken régóta jellemző a lángos
jelenléte a különböző utcai árusoknál, a piacokon, búcsúkon, különböző utcai rendezvényeken. Szélesebb
körben a városokban a hetvenes
évek végén, nyolcvanas évek elején
terjedtek el a tejfölös, reszelt sajtos
változatok, majd még később az extra feltétek. Ausztriában és Csehországban is magyar mintára terjedt
el. Újabban azt láthatjuk, hogy az
egész világ különböző pontjain is
kezd igazán népszerűvé válni: már

A hagyományos kenyérlángoson kívül (ami liszttel, élesztővel és vízzel
készül) krumplis lángos is készíthető, amit nyers, reszelt burgonyával
vagy krumplinyomón átnyomott
főtt krumplival készítenek. Mára
kevésbé ismert változata, ahol az
ízesítőanyagot a tésztába keverik,
majd azzal együtt sütik ki. Ilyen
például az apróra vágott párolt káposztával kevert, borssal ízesített
káposztás lángos.

Néhány gyakoribb változat:
natúr, sós, fokhagymás, tejfölös,
sajtos, sajtos-tejfölös, gombás, húsos, juhtúrós, káposztás, kefires,
kolbászos, kukoricás, lecsós, rántottás, tojásos, túrós, lekváros,
porcukros, velővel töltött, virslivel
töltött, sonkával-gombával-sajttal
töltött, vegetáriánus, padlizsános,
paradicsomos.

Hirdetés

we create
Motion

Családi irányítás alatt álló független vállalatcsoport vagyunk. A mini
miniatűr és mikro motorok területén a technológiai élvonalba tartozunk,
innovatív termékeinkkel új utakat nyitunk. Feladatunknak tekintjük
olyan hajtásmegoldások kidolgozását, amelyek az alkalmazásaik által
támasztott követelményeknek optimálisan eleget tesznek.
Azon piacok számára kínálunk hajtásmegoldásokat, amelyeken a pontosság és a megbízhatóság a döntő a legkisebb térrészekben. Hajtásmegoldásaink a világon egyedülállóvá tesznek
bennünket, biztosítják számunkra a tartós sikert és az egészséges növekedést.
Dinamikusan bővülő csapatunkba keresünk kvalifikált munkatársakat.
Csatlakozz te is!

Betanított általános összeszerelő
Amiben számítunk rád:
• Könnyű, fizikai, betanított munka
Ami számunkra a legfontosabb:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Orvosi alkalmasság
• Több műszak vállalása (munkakörönként változóan 2 vagy 3 műszak)
• Jó kézügyesség
• Precíz, felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat (gyártósor, összeszerelés, egyéb operátori munka)
Amit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Széles körű juttatások
• Csatlakozz 2017. év legjobb
munkahelyéhez!
• Ingyenes buszjárat: Cegléd–Ceglédbercel
–Albertirsa, valamint Monor–Monorierdő–Pilis–Albertirsa vonalon
• Hosszú távú együttműködés

Munkavégzés helye:
2730 Albertirsa, Dózsa György u. 29.
Jelentkezés fényképes önéletrajz megküldésével:

cv@faulhaber.hu

Hogyan készül a klasszikus
lángos?
Az élesztőt egy csipet cukorral megfuttatjuk a langyos
tejben. A felfuttatott tejet és az olajat a liszttel elkeverjük, langyos sós tejjel lágyabb tésztát dagasztunk. A tetejét meghintjük liszttel, konyharuhával letakarjuk, kb.
1 órán át kelesztjük. Amikor nagyjából kétszeresére kelt,
tenyérnyi darabokra gombócoljuk, vékonyra húzzuk, de
vigyázzunk nehogy elszakadjon. Forró olajban, de lassú
lángon sütjük mindkét oldalát. Hideg olajba soha nem
szabad tenni, mert megszívja magát. A kisült lángosokat
kiszedjük, lecsöpögtetjük, papírtörlőre tesszük, hogy
feligya a felesleges olajat. Önmagában vagy különféle
feltétekkel fogyaszthatjuk. Kínálhatunk hozzá lereszelt
fokhagyma, kevés víz és só felhasználásával készült
mártást is. A pizzával és melegszendviccsel ellentétben a
lángos a feltétet mindig a kisülés után kapja.
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Monor

Völgytől a hídig
Egyetemi projekt térképezi fel Monor
és Gyömrő természeti kincseit
Monoron a Forrás-völgy helyi természetvédelmi
terület, melynek a városban komoly múltja van:
sokan emlékeznek még az osztálykirándulásokra és
számháborúkra, melyeknek a völgy adott otthont.

A

Forrás-völgy az ott található forrásról kapta nevét, ami mára
ugyan eltűnt, de a kialakult
vizes élőhely máig fellelhető. A Forrás-völgyet 1993ban védetté nyilvánították,
de a következő években magánkézbe került, elhanyagolták. Rajta és a mellette
található tölgyerdőn is áthalad a piros kereszt turistaút,
de az útvonalat kettészeli az
M4 autóút, így újragondolásra szorult. Gyömrő sokak
által nem ismert középkori
műtárgya pedig a római kőhíd a környezetében nyárés fűzfákkal hasonlóan kikerült a köztudatból, mint a
monori Forrás-völgy. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói projektfeladatul kapták, hogy
vizsgálják meg ezt a két
helyszínt, és dolgozzanak ki
egy turistaútvonal-koncepciót, amely összekötheti a
két települést a látványosságok mentén.
Az egyetemisták egy hetet
töltöttek a két településen,
terepen dolgoztak, majd
szeptember 17-én ismertették az elkészült terveiket. A
projekt alapja szerint a Forrás-völgyből induló út áthaladna a monori pincefalun, majd a péteri óhegyi
pincesoron és így érkezne
meg Gyömrőre, a kőhídhoz,
mindezt úgy, hogy a már a
területen lévő tanösvény is
a részét képezze. A Forrásvölgyben
kialakítanának

Hirdetés

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
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Telefon.: 29/412-320

Termálvizünk
ízületi, mozgásszervi
és nőgyógyászati
problémák
kezelésére
alkalmas.

madármegfigyelő helyet, fedett erdei tantermet, ahol
természetismeret órát tarthatnának a környék iskolásainak. A gyömrői részen
pedig emelt ösvényen pihenőhelyek várnák az odalátogatókat, ahonnan kitűnő kilátás és rálátás nyílik
a kőhídra. Az útvonal mentén tájékoztató táblák hívnák fel a figyelmet a terület
természeti és történelmi értékeire.
A hallgatók elvégezték a
két terület és az összekötő
utak vizsgálatát, feltárták a
megoldandó problémákat,
és kijelenthető, hogy mind-

Hirdetés

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

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

két terület az összekötő úttal együtt fejlesztésre méltó rész.
Az elmúlt időszak bezártsága és helyhez kötöttsége
felerősítette azt az igényt,
hogy a városból könnyen,
akár gyalog is elérhető távolságon belül legyenek turistautak, kirándulóhelyek.
Gyömrő és Monor turisztikai összekötése az Óhegy
bevonásával népszerű kirándulóhely, és aktív kikapcsolódásra lehetőséget adó
program lehetne az itt élő
családoknak. A közlekedési
adottságok jók, a távok nem
túlságosan nagyok, a fejlesztés hiánypótló lenne.
A két város és az egyetem
együttműködése gyümölcsöző volt, a felek nyitottak
a folytatásra, hogy a tervek
részletes kidolgozásában is
közösen vegyenek részt. A
projektnek köszönhetően
pedig a Forrás-völgy hosszú
időn után ismét a figyelem
középpontjába kerülhet. Szs.

Wellness napijegyek
Felnőtt 2500 Ft • Diák: 1500 Ft
Nyugdíjas/gyerek: 1000 Ft
Családi jegy: 7500 Ft
10 alkalmas wellnessbérlet mellé
ajándék 30 perces masszázs
Aromaterápiás,
vagy gyógymasszázs:
25 perc 4500 Ft
Svédasztalos vacsora
4900 Ft/fő előzetes
bejelentkezés alapján

Pihenje ki magát
és töltődjön fel a
Vesta Hotelben,
Tápiószecsőn!

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

www.vestahotel.hu

termelői mézdiszKont
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.

Nyitva: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13
Natura 2000 területen termelt

gyógyNövéNyágyoN érlelt
termelőI mézeK
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos, zsályás, köményes,
bazsalikomos és ánizsos.

minden
gyógynövé
gyógynövényes méz:

990
Ft/ ½ kg

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek,
savanyúságok, tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Facebook: Mézdiszkont • www.apifito.hu • 06-70/607-4444
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Adventi készülődés
Szűkebb pátriánkban is hagyomány, hogy az adventi
időszakban a városokban, falvakban közösen
gyertyát gyújtanak a lakosok a nagyobb tereken,
városközpontokban, s így várják együtt az ünnepeket.

D

e hogy honnan is ered
mindez? Johann H.
Wichern evangélikus
lelkész 1839-ben elkészítette az örökzöldekkel díszített
mai adventi koszorú elődjét.
Egy szekérkeréken helyezte
el a növényeket és a 24 gyertyát, melyek a karácsonyig
hátralévő napokat szimbolizálták. Mára ez a koszorú
nem csupán örökzöldekből áll, díszítésének csak a
képzelet és az ízlés szabhat
határt. Ráadásul mostanra

négy gyertya maradt, melyeket az adventi időszakban vasárnaponként kell
meggyújtani, alkalmanként
eggyel többet. Az égő gyertyák számának növekedése
a növekedő fényt szimbolizálja, amelyet Isten a Jézusban várakozónak ad karácsonykor. A hagyomány
szerint három lila és egy
rózsaszínű gyertyával várakozunk, de a gyertyák színe
is tetszőlegessé vált, szebbnél szebb színek és formák

közül választhatnak az adventi koszorút készítők.
A régió szinte minden településén rendszeresen készül együtt a közösség a
karácsonyra, mely alkalmakkor színes városi programokkal várják az érdeklődőket. Mindenesetre egy
jó pohár forralt bor biztosan jól esik ilyenkor, a hidegben.
Monoron a gyertyagyújtásokkal egy időben nyílik
meg Kruchió László adventi kiállítása, mely várhatóan az idén is messze földről
fogja vonzani a látogatókat.
Üllőn a közös gyertyagyújtásokra kulturális programmal várja a város a
helyieket. Gyömrőn már hagyománya van a nagyszabású ünnepi rendezvénysorozatnak. Nyáregyházán és
Monorierdőn híresen szépek a község névbetűinek
díszítései. Érdemes a települések csodás díszkivilágítása és a köztéri dekorációk miatt is körbenézni más
városban, faluban. Kivétel
nélkül valamilyen szemet és

szívet gyönyörködtető installációval köszöntik az ott
lakókat és arra járókat.
Tavaly a járvány a legtöbb
adventi programot meghiúsította, lehet, hogy idén is ez
vár ránk, de egy meghitt sétára mindig lesz módunk a
környék településein.
Természetesen a december 6-ról sem feledkezhetünk meg, hiszen a gyerekek örömére előreláthatólag
idén is ellátogat a Mikulás
több helyre is, köztük Monorra, Üllőre, Sülysápra
biztosan (mindenhova érkezni fog, előre bejelentett
időpont nélkül is, ezt tudja minden kisgyerek!). Lesz
nála piros alma, mogyoró...
Érdemes böngészni a környező városok, falvak honlapjait, közösségi oldalait, hiszen sok érdekességet
találhatunk az adventi időRégió infó
szakban is!

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

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

Tudtad?
Mit jelentenek az adventi
gyertyák?
1. gyertya színe lila, hiszen az egyház ünnepi
színe is a lila. A gyertya
a hitet jelképezi. Ilyenkor a templomi terítő lila,
a szertartáson a pap is lila
miseruhát vagy stólát visel.
2. gyertya színe szintén
lila, mely a reményt jelképezi. A reményt, hogy eljön a Messiás.
3. gyertya a koszorún
az egyetlen rózsaszín,
mely az öröm színe, az advent második felének kezdetét jelzi.
4. gyertya színe a bűnbánatot kifejező lila. Az
adventi koszorún mind a
négy gyertya egyszerre ég
ezen a napon.
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Segíthetünk mi is
Hamarosan Barcelonában kezelik a sülysápi kislányt
Ferencz Laura mindössze négy éves, de máris számos megpróbáltatáson van túl.
Még két napos sem volt, mikor epilepsziás görcsrohamok törtek rá, azóta állandó
felügyeletet igényel és mind értelmileg, mind fizikailag fejlesztésre szorul.
Szülei mindent megtesznek azért, hogy a lehetőségekhez mérten boldog élete legyen
neki és szeretett bátyjának, Botinak. Gáborral, Laura édesapjával beszélgettünk
gyerekekről, nehézségekről és a szeretetről, ami összetartja mindezt.
– Hogy indult Laura
élete?
– Kislányunk 2017-ben született, azonban már a második életnapján epilepsziás
görcsrohamok jelentkeztek
nála. Bár Laura a 36. hétre jött világra, a terhesség
alatt végig minden rendben
volt, semmilyen elváltozás
vagy eltérés nem mutatkozott sem nála, sem a feleségemnél. A Bajcsy-Zsilinszky
Kórházban született, onnan
kerültünk át az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika intenzív osztályára, ott kezdték el vizsgálni, hogy mi
lehet az oka a görcsöknek.
– Mikor lett meg az
eredmény?
– Nagyon sok hónap telt el,
mire sikerült megválaszolni
a kérdést: Finnországban
a Blueprint Genetics nevű
cégnél végeztek el Laura
véréből egy genetikai, ún.
epilepsziás panelvizsgálatot. Ekkor diagnosztizálták
a KCNQ2-kálium csatorna
elzáródást. Ez egy kifejezetten ritka, agyi idegrendszeri
betegség. Vannak olyan változatai, amitől nem szenvednek túl nagy hátrányt a
gyermekek az életük során,
ám Laura nem volt ilyen
szerencsés. Legalább a

kezdtük el. Nagyon jól viselte a beilleszkedést, nagyon
szereti, ha vannak körülötte, főleg a többi kisgyermeket. Szerencsére Laura egy
igazán jó kedélyű kislány,
nagyon sokat mosolyog, a
körülötte lévőket is megismeri. Ha belépünk a szobába, egészen kivirul, annak
ellenére, hogy sajnos a látása is eléggé visszamaradott:
két méternél távolabbra biztosan nem lát rendesen.

görcsrohamai megszűntek,
az egy nagyon kegyetlen része volt az életünknek.
– Laura négy éves
múlt. Hogy van most?
– A kislányunk mind értelmében, mind mozgásában
nagyon visszamaradott a
kortársaihoz képest, az orvosok nem is tudják megmondani, mi az a szint,
amit egyáltalán elérhetünk
vele. Nagyon fontos lenne,
hogy legalább az önálló ülésig eljussunk, jelenleg szinte csak fekszik, illetve egy
speciálisan neki készített
ülőkében tudjuk ültetni.
A fejecskéjét viszont már
egészen sokáig meg tudja
tartani önállóan, valamint
jobbról balra át tud fordulni, ami nagy szó.
– Úgy tudom, volt már
egy beavatkozása.
– Igen, tavaly végeztettünk
el nála egy ún. Nazarovműtétet, amit kizárólag
Barcelonában végez Dr.
Nazarov. Az ezt követő
utóterápiák
ugyanolyan
fontosak lettek volna, ám
tavaly év elején, éppen

amikor elkezdtük volna az
intenzív
foglalkozásokat,
a koronavírus miatt a kórház szinte összes részlege bezárt, így sehova nem
tudtunk eljárni vele, hogy
megkapja a megfelelő kezeléseket. Valószínűleg az
nagyon hiányzott az egész
procedúrából, így sajnos
újra el kell végeztetnünk a
műtétet. Áprilisra kaptunk
időpontot, talán most már
nem lesznek olyan szigorú zárások, hogy ne tudjuk
végigcsinálni az őszig tartó
intenzív terápiát is.
– Milyen műtét ez?
– Ez egy lézeres kezelés,
összesen 21 helyen fognak
beavatkozni a kislányom
testén. Izomrostokat fognak fellazítani, ezzel próbálják meg segíteni abban,
hogy a mozgása minél jobban fejleszthető legyen,
könnyebben tudja mozgatni
a tagjait.
– Hogy telnek a hétköznapjaitok?
– Laura jelenleg a Vakok
Állami Intézetébe jár óvodába, idén szeptemberben

– Mesélj egy kicsit a
kisfiatokról!
– Boti teljesen egészséges,
jelenleg
nagycsoportos,
jövőre megy iskolába. 17
hónapos volt, mikor Laura
született, igazából az első
perctől kezdve ebbe nőtt
bele. Nagyon várta már a
kishúgát, hiszen csak öt hét
után tudtuk hazahozni a
kórházból, Boti pedig nem
jöhetett be hozzá. Jól kezeli
a helyzetet, igaz, hogy egyszer tett már fel olyan kérdést, hogy neki lesz-e valaha olyan testvére, akivel
majd tud együtt játszani. Ez
azért sok mindent elmond
a helyzetünkről, de ennek
ellenére mindig odamegy
hozzá, elindítja a zenélőt
neki, ha folyik a nyálacskája
letörli a pelussal, és gyakran besegít nekünk, amiben
csak tud. Rossz vagy nem
rossz, de az ő élete mindig
is más lesz egy kicsit, mint
a többi gyereknek.
– Van segítségetek?
– Ugyan a szüleink közel
laknak, de ők is dolgoznak
még, ennek ellenére amiben
tudnak, segítenek. A gyógytornászunk és Dévény-terapeutánk is kiemelten sokat
segít Laura fejlesztésében.

Ha segíteni szeretné
a családot

Ferencz Laura Gyógyulásáért Alapítvány
2241 Sülysáp, Kossuth
Lajos utca 18.
Adószám: 19311078-1-13
Bankszámlaszám (OTP):
11742197-21454923
e-mail: ferencz.
family2015@gmail.com
Legutóbb egy sülysápi futballmeccs teljes
bevételét ajánlották fel
Gáborék alapítványának,
ezzel az adománnyal végül összegyűlt a szükséges összeg, mellyel meg
tudják valósítani a barcelonai kezelést.
A kislányunk nagyon nehezen eszik, eddig a gyógyszereket is csak tőlem és
az édesanyjától fogadta el.
Az étkezéssel kapcsolatban
már van egy kis könnyebbség, amióta óvodába jár. Sokan jelezték, hogy szívesen
támogatnának minket, így
létrehoztunk a kislányunknak egy alapítványt. Hatalmas segítség ez nekünk,
hogy fedezni tudjuk a kezelés és az utazások költségeit.
Emellett többször kaptunk
már csomagot karácsonyra vagy mikulásra, például
popsitörlőt vagy pelenkát,
ami azért is nagy dolog,
hiszen valószínűleg a kislányunkat élete végéig pelenkáznunk kell majd.
– Hogy tudjátok a hétköznapokat boldogan
megélni?
– Mi egy nagyon összetartó
család vagyunk. Az egymás
és a gyermekeink iránt érzett szeretetünk a minden,
tűzbe megyünk a gyermekeinkért és egymásért, ha
Vízler-Nyirádi Luca
kell.
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A Budapest-Szolnok vonalon is
a magasból nézelődhetünk
Már nem csak a ceglédi, hanem az újszászi vonalon is
közlekedhetünk az új, korszerű, emeletes motorvonatokkal.
Az október 18-án forgalomba került Tápió mentén közlekedő
vonattal együtt már összesen 5 jár a régió két vonalán.

A

ceglédi vonalon tavaly szeptemberben,
az újszászi vonalon
pedig most, október 18-a
óta közlekedhetnek az utasok a MÁV-START új, 600

ülőhelyes KISS motorvonataival. Jelenleg 4 vonalon járnak az új vonatok,
összesen 16 darab, ebből a
régió két vonalán 5 emeletes motorvonat közlekedik.

Ez a szám 2022 végére tovább fog bővülni, további
40 darab emeletes KISS
vonat érkezik még európai
uniós és hazai költségvetési
forrásokból a MÁV flottájába. A cél az, hogy 2022.
végéig Budapest elővárosi
forgalmát teljes egészében korszerű motorvonatok szolgálják ki, hiszen az
ilyen vonatok forgalomba
állítása hozzájárul a menetrend javításához, a pontosabb közlekedéshez, emellett az elővárosi vonalakra
jellemző fokozott terhelés
kiegyensúlyozottabb eloszlásához is.

A Budapest-Újszász-Szolnok (120a) vasútvonalon a
negyedik legforgalmasabb
elővárosi vonal, az itt közlekedő vonatok évente körülbelül 8 millió utast szállítanak. A Tápió mentén élő
aktív munkavállalók körülbelül 60%-a máshol, főleg
Budapesten dolgozik, így

naponta ingáznak közúton
vagy vasúton. A 600 ülőhelyes motorvonat közlekedése számukra is könnyebbséget jelent majd itt, az egyik
legforgalmasabb elővárosi
vonalon. A tervek szerint a
mostani új, korszerű vonatot még kilenc további követi majd.
Régió infó

Hirdetés

Rakodó-targoncást és
áruösszekészítőt keresünk
gyáli raktárunkba
MEGTANÍTJUK MINDENRE, CSAK
A MUNKAKEDVÉT HOZZA MAGÁVAL!
RAKODÓ: bruttó 407.300 Ft/hó
ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ: bruttó 372.560 Ft/hó
AMIT AJÁNLUNK:
• Hidegraktári pótlék bruttó 25.000 Ft/hó
• Teljesítménybónusz maximum bruttó 55.660 Ft/hó
• Műszakpótlék 18:00 és 6:00 között 30%,
vasárnap 50%
• Bruttó 16.000 Ft választható cafetéria csomag
• 10% kedvezmény minden Tesco vásárlás után
• Ingyenes dolgozói buszjárat számos környező
településről
• Ingyenes jogi, pénzügyi és életvezetési tanácsadás
minden Tesco kollégának és családtagjainak

Tes_Toborzo_Gyal2021Nov_Press_210x134_v1.indd 1

Nézzen körbe nálunk,
ismerje meg személyesen
leendő munkahelyét!
Jelentkezés:
Tel.: (20) 827 6218
tesco.hu/karrier

2021. 10. 29. 10:24
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Gyere és sportolj!

Hirdetés

FÖLDMÉRÉS

épületfeltüntetés, telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS

Az idei „Gyere és sportolj! Fussunk, túrázzunk együtt a Tápió vidéken!” elnevezésű
rendezvénysorozat 5 részből állt össze: ezek a Fáy-túra Gombán, a Libaterelő
teljesítménytúra Úriban, a 19. Szecsői futónap, a 15. Sülysápi futónap és a Sülysápi
Mikulásfutás. Ennek egyik állomása volt az október 17-én megrendezett Sülysápi
futónap, melyet a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány idén már 15. alkalommal
szervezhetett meg.

A

z esemény közel 500 nevezett
versenyzővel igencsak sikeres rendezvénynek minősül.
Szinte minden korcsoport képviseltette magát: a legidősebb versenyző
80 éves volt, a legfiatalabb pedig 4

A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 19 éve hozza mozgásba a lelkes sportolni vágyókat futóversenyek, illetve túrák formájában,
és ami külön öröm, hogy nem
csak a Tápió vidéken élő embereket tudják mozgósítani, más településekről is szívesen látogatnak
ide az emberek, akik szeretnének
mozogni. Évente átlagosan 4-5
ezer ember vesz részt a versenyeken, melyeknek mintegy 72%-a
gyermek.

év körüli óvodás kisgyermek. Teljes
családok is felvették a futócipőt, az
unokáktól kezdve egészen a nagyszülőkig.
A versenynek hagyományosan a
Szent István Általános Iskola adott
otthont, az intézmény melletti futballpálya ismét ideális helyszínnek
bizonyult a verseny lebonyolítására.
A futónap programja évek óta számos futótávot kínál a mozgás szerelmeseinek, akik több korosztályban
mérhették össze tudásukat, felkészültségüket. A nap nyitószáma az
óvodások 300 m-es futama volt, ahol
a helyi óvodák szép számmal képviselték magukat. Három csoportjuk
az önkormányzat támogatásaként
egy-egy játékcsomagot kapott ajándékba.
Az általános iskolások futamain
inkább az egyéni nevezést választva vettek részt a helyi iskolások. A
felnőtt futamokra (3,7 km; 10,7 km;
21,1 km) több mint 200-an érkeztek a helyi és más települések futói.
A felnőttek számára meghirdetett távokon minden célba érkező befutóéremmel, a kategóriák helyezettjei
éremmel, oklevéllel és egyéb tárgyjutalommal gazdagodtak.
Tabajdi József pár hete töltötte be
a 80. életévét, Kiskunhalasról érkezett a futónapra és már több mint
kétszáz maratoni távot futott le eddig. Most a 3,7 km-es távot választotta, beérkezésekor vastapssal köszönRégió infó
tötték a célban.

Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069
www.nadaplan.hu

Hirdetés

Targoncás
áruösszeállítót
keresünk!

Főbb feladatok:
Targoncás áruösszeállító:
bolti rendelések összeállítása rollkocsikba
● kézi terminállal, vagy hangvezérelt
eszközökkel dolgozunk
●

Amit kínálunk:

K:
JUTTATÁSosObérezés
rány

sítménya
lék
alap- és telje
lül műszakpót
lkül), ezen fe
né
t
rlá
ko
(felső
m
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ta
jutalom, 5S ju
yek
● jelenléti
si kedvezmén
és szolgáltatá
● vásárlási
kedvezmény
● dolgozói
ANN-kártya
ható ROSSM
ol
függően)
ár
● levás
(eredménytől
tárprémium
● év végi lel

●

saját állományban foglalkoztatás
ingyenes céges buszjárat, vagy saját bejárás esetén
költségtérítési hozzájárulás
● minőségi munkaruha és -cipő
● hideg-meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha
● két műszakos munkarend, heti váltásban hétfőtől-péntekig
(5:45-14:00, 14:00-22:15)
● szabadságok rugalmas kezelése
● jó hangulatú csapat!
●
●

zetőállásos gépre
A munkavégzéshez ve
szükséges!!!
y
án
ítv
os
érvényes jog

JELENTKEZÉS:

a raktar@rossmann.hu e-mail
címre küldött önéletrajzzal, vagy
a rossmann.hu karrier oldalon
történő regisztrációval.
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Jókat borzongtunk halloween
éjjelén
Régiónk több városában is rendeztek halloweeni
bulikat, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették
magukat azon a rémisztően jó napon.

H

abár a halloween
nem a magyar kultúrkörből származik,
hagyománya egyre inkább
kezd elterjedni hazánkban
is. A különböző, kreatív
mintákkal kifaragott tököket, a jelmezes partikat és
a szellemes játékokat sokak, legfőképp a gyerekek
nagyon megszerették, sőt,
kicsit irigykedve is nézik az

amerikai gyerekek csokit
vagy csalunk! felkiáltással
kísért, édességgyűjtő szokását. Régiónkban több nagyobb városban, így Vecsésen, Monoron, Maglódon,
Üllőn és Gyömrőn is tartottak halloweeni bulikat.
Vecsésen a halloween éjszakáját rendezték meg,
amire külön létrehoztak egy
Facebook-csoportot, ahol a

legjobban feldíszített házra
lehetett szavazni. Több család pedig csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez,
melyben megengedték, hogy
hozzájuk be lehessen kopogni az édességgyűjtő körúton. A gyerekek nagy örömére nagyon sok házat be
tudtak járni ijesztőbbnél
ijesztőbb jelmezeikben. Monoron a Kistónal tartottak
egy rendezvényt, melynek
keretein belül cukijelmezversenyt,
sikoly-versenyt,
cukorkagyűjtést,
rémisztőjelmez-versenyt és a végén egy hatalmas közös boszorkánytáncot is tartottak.
Maglódon sem unatkoztak
ezen az estén az ott élők, hiszen a MagHázban kézműves sarok, arcfestés, csillámtetoválás, tarot kártya
jóslás, tökfaragó verseny, jelmezverseny,
tűzzsonglőrshow várta az érdeklődőket.
Gyömrőn is hátborzongatóan izgalmas programokat
rendeztek a város központ-

jában, ahol kicsik és nagyok
egyaránt megtalálhatták a
számukra megfelelő elfoglaltságot. Ilyen volt a Zombie
Run, ahol egy kialakított
akadálypályán kellett minél gyorsabban végigérni,
miközben zombik támadnak a futókra, de volt rémgyűjtő kaland a gyerekeknek, sikítóverseny, arcfestés,
tökbowling, célbalövés és

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

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

jelmezversenyt is tartottak a
gyömrőiek szórakoztatására.
Üllőn a Félelem arénája nyitotta meg kapuit, ahol akadályversenyen tehették próbára magukat a versenyzők.
A város főterén pedig festett,
faragott tökök forgataga és
különleges őszi virágkompozíciók várják az arrafelé sétálókat. Érdemes megállni
Jurik Bianka
egy fotó erejéig.
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Gazdátlan állat az utcán – mit tegyünk?
Mindannyian láttunk már olyan állatot, aki szemmel láthatólag gazdátlanul kószált az
utcákon, sokszor veszélybe sodorva saját testi épségét. Ilyen helyzetben érdemes tisztában
lenni azzal, mit érdemes tennünk, mi az, amit semmiképp ne tegyünk, mikor segítünk vagy
épp mikor ártunk még jobban. Íme néhány tipp, melyek irányadóak lehetnek.
Ha be akarjuk fogni, óvatosan tegyük
Ha kóbor macskát vagy kutyát látunk, és arra gyanakszunk, hogy az állatnak van
gazdája, vagy úgy véljük,
valami veszélyezteti a testi épségét, próbáljuk meg
megfogni és ott tartani, persze, csak ha a körülmények
lehetővé teszik, és az állat
nem mutat semmilyen agresszív viselkedést velünk
szemben. Mindig lassan és
óvatosan közelítsük meg
őket, miközben nyugodt,
gyengéd hangon beszélünk.
Ételt is használhatunk arra,
hogy rávegyük az ijedt állatot, hogy közeledjen felénk.
Sose felejtsük el, hogy az
ijedt állat akár támadásra is
használhatja szorongását.

Hívjuk a hatóságokat
Soha ne tegyük ki magunkat
annak, hogy erőnkön felül
próbálunk teljesíteni, és például megpróbálunk befogni
egy agresszíven viselkedő
állatot. Ha nem tudjuk biztonságosan megközelíteni,
vagy ha elszalad, azonnal
hívjuk a helyi állatvédőket
vagy egyéb esetben a rendőrséget. Feltétlenül adjuk
meg a diszpécsernek azt a
pontos utcát, ahol utoljára
láttuk az állatot. Érdemes

előre elmenteni a helyi szervezetek (menhely, gyepmester stb.) elérhetőségét, hogy
azonnal tudjuk tájékoztatni
az illetékeseket.

Ellenőrizzük a bilétát,
nyakörvet
Amennyiben sikerül biztonságosan elkapni az állatot,
ellenőrizzük, hogy az állat
visel-e valamilyen bilétát,
nyakörvet vagy egyéb jelzést. Ha igen, akkor könnyű
dolgunk van, hiszen azonnal
felvehetjük a kapcsolatot a
tulajdonossal. Amennyiben
a kutyán szemmel jól látható, azonosításra alkalmas
biléta van, sokkal többen
hajlandóak megállni segíteni, mert így biztosabbak
lehetnek benne, hogy nem
marad majd a nyakukon:
dönthetnek úgy, hogy egy
rövid ideig megőrzik az állatot, amíg el tudják érni a
tulajdonost. Emellett is célszerű azonnal bejelentést
tenni a helyi állatmenhelyeken, hiszen lehet, hogy a
gazdi először ott fogja keresni akár telefonon, akár személyesen.

Mikrochip
Hosszú évek óta kötelező a
kutyákban elhelyezett mikrochip, az ezen tárolt infor-

mációk azonnal előhívhatók
egy arra alkalmas scanner
segítségével. Ezt biztosan
meg tudjuk tenni a helyi
állatmenhelyen, gyepmesteri telepen vagy valamelyik
állatorvosi rendelőben. Ma
már egyre több településen
élnek olyan magánszemélyek is, akik rendelkeznek
ilyen mikrochipolvasókkal,
a helyi csoportokban érdemes összegyűjteni az ő elérhetőségüket is.

Az azonosító nélküli
házikedvenceket vigyük
állatmenhelyre
Ha az állat nem rendelkezik azonosítóval vagy
mikrochippel, akkor a legnagyobb esélye, hogy újra
találkozzon gazdájával általában egy állatmenhelyen
van. A tulajdonosok gyakran keresik ott őket először.
A talált állatról készítsünk
fotót és jegyezzünk meg rajta minél több külső jellemzőt (neme, fajtajellege, szőre
színe és hossza, termete, viselkedése, egyéb jegyei).

Főtörzsőrmester mentett
kiskutyát

A gombai körzeti megbízott látott meg egy, az autók között, riadtan szaladgáló kiskutyát a monori aluljáróból.
A főtörzsőrmester járőrszolgálata közben, 2021.
november 2-án reggel látta meg egy forgalmas monori
aluljáróban az autók között kétségbeesetten szaladgáló
kiskutyát. Hogy a jószágnak ne essék baja, megállt, felkarolta és a közeli állatorvoshoz hajtott vele.
A kiskutya tulajdonosát chip hiányában nem sikerült
megtalálni, ezért a körzeti megbízott tovább próbálkozott, az egyik helyi közösségi portálon osztotta meg a
kutyus fotóját, hátha jelentkezik a gazdi. A kutya tulajdonosa szinte azonnal reagált, az egyenruhás pedig
hazaautóztatta az elveszett jószágot – adta közre a Monor Városi Balesetmegelőzés Facebook-oldal.
Hirdetés

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS

• 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

Osszuk az információt
Akár ideiglenesen magunknál tartjuk, akár leadjuk a
helyi menhelyen, többféleképpen segíthetünk megtalálni a gazdáját. A készített
fényképpel kitehetünk szórólapokat ott, ahol megtaláltuk. Figyeljünk arra, hogy a
szórólapok a helyi állatorvosi rendelőkhöz is eljussanak!
Ha a saját környékünkön
találtuk az állatot, érdemes
a fotójával körbekérdezni a
szomszédokat, hátha a közelből kallódott el.

Soha ne felejtsük el!
Egy utcán lévő kóbor vagy
elveszett állat megijedhet,
rémült, fáradt, éhes vagy
szomjas lehet. Ha bizonytalanok vagyunk az illető állat
viselkedésében, ne közeledjünk, inkább várjuk meg a
felelős személy érkezését,
még akkor is, ha az állat időközben továbbáll! Régió infó

alpinal.
technikáv
kedvező
árak!

06-30/919-4694

MUNKALEHETŐSÉGEK
HOZZÁD KÖZEL

•
•
•
•
•
•

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
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Mikor adhatunk még idén vért?
Rendszerint havonta szervez a Magyar Vöröskereszt váradást, nézzük, hogy az
évből hátralévő másfél hónapban hol adhatunk még vért a környéken.
• November 18-án Sülysápon, a Wass Albert Művelődési és Kulturális
Központban 11 órától 18
óráig.
• November 19-én Vecsésen, a József Attila Művelődési Házban 11 óra és 18
óra között.
• November 22-én Üllőn,
a Kiss Sándor Művelődés

VÉR
A
No NAP DÓK
vem JA
ber
27.

Házban 13 órától 18 óráig.
• November 26-án különleges alkalomból találkozhatunk a monori véradást
szervező Magyar Vöröskereszt munkatársaival.
Aznap délután 17 órától
véradók napja ünnepségre várják a monori művelődési házba a véradó-

kat – ugyanis minden év
november 27-e a magyar
véradók napja –, hogy
együtt ünnepeljék meg
az elmúlt év közös sikereit, kiemelkedő eredményeit, azt, hogy adni és
segíteni mennyire jó. Az
ünnepségen a sokadszori
véradókat kitüntetik és
zenés irodalmi műsorral
kedveskednek az érdeklődőknek. Az okleveleket
és emléklapokat a város
vezetői fogják átadni, végül állófogadáson látják
vendégül az egybegyűlteket. Véradás ezen a napon
nem lesz Monoron.
• December 3-án Maglódon az Auchan áruházban lesz véradás 14.00 és
18.00 óra között.
• December 8-án Monoron
lehet vért adni a műve-

lődési házban 9.30-tól
17.30-ig.
• December 13-án Tápiószecsőn, a Kós Károly Művelődési Ház és
Könyvtárban lehet jelentkezni 13.30 és 18.00 óra
között.
• December 15-én tartják
a régió utolsó váradását,
méghozzá Gyömrőn, a

Hankó István Művészeti Központban 11.30-tól
18.00 óráig.
A vér nélkülözhetetlen a
rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben.
Testünk legfontosabb alkotóeleme, ami mesterségesen nem előállítható, csak
véradással lehet pótolni.
Régió infó

Hirdetés

Mentesen is finomat!

Laktózmentes málna mousse torta édesítőszerrel
(hozzáadott cukor nélkül)

mentesen is finomat_220 x 134.indd 1

2021. 11. 05. 13:08:20
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SZELEKTÍVET A SZELEKTÍVBE

Az utóbbi időben több településről érkeztek olyan hírek, miszerint
áthelyezték az üveggyűjtő konténereket vagy teljesen felszámolták a
ruhagyűjtőket. Előbbi Gyömrőn és
Monoron vált időszerűvé, utóbbira
pedig Péteriben került sor. Az okok
egyszerűek: a konténerek nem rendeltetésszerű használata tette szükségessé az elmozdításukat, mivel
szemétszigetté válásuk nem csak zavarta az ott élőket, de veszélyes volt.
Gyömrőn és Monoron csak új hely-

re kerültek, ahol az esetleges rendeltetéstől eltérő használat kevésbé
zavarhatja a környék lakóit vagy éppen jobban szem előtt vannak – mint
Monoron, ahol a helyi városüzemeltető telephelye elé kerültek, jól látható helyre. Azonban Péteriben végleg
megszűnt a ruhagyűjtő konténer, a
helyieknek ahhoz, hogy leadhassák
a szükségtelenné vált ruhadarabjaikat, másik településre kell utazniuk. Így mindenki rosszul járt – még
azok is, akik tilosban hordták oda a
S.
szemetüket.
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Amikor a szemét is
megunja
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Jelentkezz Vecsésre
operátornak
3 műszakos munkarendbe!

Feladat:
alkatrészek
összeszerelése (gépkezelés,
forrasztás, tekercselés,
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)
Feltétel:
8 általános iskolai végzettség
megbízhatóság
Amit kínálunk:
kereseti lehetőség: bruttó
340 000–420 000 Ft
teljesítménybónusz
jelenléti bónusz
évvégi jutalom

A bejárás
céges busszal
az alábbi
településekről
biztosított:
Üllő, Monor, Monorierdő,
Pilis, Gomba, Bénye, Káva,
Csévharaszt, Vasad, Cegléd,
Budapest-Örs vezér tere,
Nagykáta irányából.

Jelentkezés:
06-20/215-0699 • lukacs.mara@humilitas.hu

Hirdetés
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Színezd lilára a várost a koraszülöttek
világnapján

K

özeleg a koraszülöttek
világnapja: november
17-én mi is kifejezhetjük együttérzésünket, és
hangsúlyozhatjuk a téma

fontosságát, ha a lila színt
valamilyen módon felhasználjuk a környezetünkben.
Tavaly Magyarországon is
több ikonikus épület kapott

Tudtad?
A PIC az ún. perinatális intenzív központ hivatalos rövidítése, mely biztosítja a kórházon belül, hogy az édesanyák
az egész napot a koraszülött babájukkal töltsék. Princzkel
Erzsébet, a Szent János Kórházban működő központ vezető
főorvosa szerint sajnos igen sok a koraszülött, a kis súl�lyal, egy kilogramm alatt születő baba, amit világszerte
már szinte civilizációs ártalomként tartanak számon. A
szakértők feladata – egy erre felkészült, speciális egészségügyi csapattal – ezeknek a kicsiknek az ellátása, intenzív
terápiájuk biztosítása, hogy esélyt kapjanak az egészséges
életre. Ez nagy odafigyelést, állandó készenlétet, empátiát,
(Forrás: MTI)
szakértelmet igényel.

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 műhelyünkbe 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

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

különleges, lila megvilágítást, ezzel is emlékeztetve a
lakosságot: a koraszülöttek
hátránnyal érkeznek ugyan
a világra, de ugyanolyan értékes tagjai társadalmunknak. A régió számos városa
idén is készül arra, hogy a
lila színnel tisztelegjen a picik előtt.
A lila szín felhívja a figyelmet arra, hogy minden 10.
kisbaba koraszülöttként érkezik a családokba, megan�nyi megpróbáltatás elé állítva a szülőket. Tiszteleg
a hősök előtt, mert bátran
mondhatjuk, hogy hősök a
kisbabák, a szüleik, nagyszüleik és az egészségügyben a „korababákért” dolgozók. November 17-én, a
koraszülöttek világnapján
nem csak az ideje korán világra jövő babákra, de családjuk, szeretteik megsegítésének fontosságára is
gondolnunk kell.
Üllőn a város betűi kaptak tavaly lila megvilágítást,
Monoron pedig idén indult
kezdeményezés, mely keretében több helyi cukrász-

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon központi helyen,
130 m 2-es, teljesen felújított,
összkomfortos családi ház
családok és munkások részére kiadó. Érd.: 06-30/944-0689
Gombán (Liliom köz) 2 db
832 m 2-es építési telek eladó.
Utcafront 16 m. Villany az
utcában. Ár: 11 M Ft/db
Érd: 06-20/367-9854
ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB
SZÁLLÁSHELYEK KIADÓK
egész évben családok, magánszemélyek 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  0 00  F t/fő rezsivel
együtt!
Érd.: 06-30/944-0689

ÉLETJÁRADÉK
Fiatal diplomás házaspár
életjáradéki szerződést kötne
idős hölggyel vagy úrral. Hívjon bátran: 06-30/965-0495

Színezzük lilára az országot akció
A Koraszülöttekért Országos Egyesület, mint minden évben, idén is meghirdeti a Színezzük lilára az országot akciót, amelyhez bárki csatlakozhat. Bátran öltözzünk lilába, dekoráljuk a házunkat, világítsuk ki otthonunkat,
munkahelyünket ezzel a színnel! Fejezzük ki támogatásunkat és együttérzésünket ez úton, még akkor is, ha mi
magunk nem vagyunk érintettek. Hiszen nem feledhetjük: sok PICi lila sokra megy!

dában is lehet majd lila süteményt kapni, valamint a
világnap alkalmából két monori épület is lila színbe öl-

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

FESTÉS, MÁZOLÁS

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

FŰNYÍRÁS
Fűnyírás, fűkaszálás, kerti
munkák, udvartakarítás
hulladékelszállítással.

tözik majd. Figyeljék a régió
városait, hol hogyan emlékeznek meg a társadalom
legkisebb tagjairól. Régió infó

Illési Attila E.V.
Tel.: 06-70/237-6675

FUVARVÁLLALÁS

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

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK

Gyógyászati segédeszközök
gyártása és forgalmazása.
Keresse akcióinkat üzletünkben és webáruházunkban.
Monor, Balassi B. u. 1. (monori
Egészségházban) Tel.: 0629/417-471, www.korzet.hu

HAGYATÉK

Készpénzért veszek bútorokat,
dísztárgyakat, órát, festményt,
porcelánt, könyveket, bundát,
bizsukat, aranyat, hagyatékot,
díjtalan kiszállással.
Kati 06-30/308-9148

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

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszállítás, 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, 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

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!
Árvai Richárd
Tel.: 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
TETŐFEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: ácsmunkák, lapostető-szigetelés, tetőfedés,
bádogosmunkák. 15% kedvezmény, ingyenes felmérés,
garanciával! T.: 06-70/225-6932
Ács, tetőfedő, bádogos
szakképzett mesterek

alpintechnikával. Kedvező
árak. Tel.: 06-30/919-4694

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  000 Ft/m³. Monoron 4 m³től a kiszállítás díjtalan. Az
árváltozás jogát fenntartjuk.
Koczó Zsolt
Tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3500 Ft/q,
tölgy, bükk: 3300 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:
3200 Ft/q kugliban, vegyes:
3100 Ft/q + 200 Ft hasítás
T.: 06-70/605-4678
Némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR
szám: AA5932559
Téli akác tűzifa AKCIÓ! Erdei
m3-ben (1 m x 1 m x 1,7 m)
leszállítva darus autóval.
EUTR szám: AA5842616 Tel.:0629/333-347, 06-20/444-9963

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok, gázkazánok, vízmelegítők karbantartása, javítása,
cseréje. T.: 06-70/502-2342
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
gázkészülék-szerelés,
-javítás, karbantartás,
duguláselhárítás. Kaposvári
Péter 06-30/662-7087, 29/739983. www.gazfutes.eu
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés és gázkészülék javítása!
Tel.: +36-70/405-0030, Gerhát
Attila
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
fürdőszoba-felújítás! Bontástól a
burkolásig. Kőműves és gépészeti munkák. Lakosságnak és
közületeknek. T.: 06-30/421-2604
Régi FÉG gázkészülékek
javítása, vízvezeték szerelése,
csaptelepek cseréje,
csőtörés elhárítása, radiátorok
és fűtéscsövek szerelése.
T.: 06-30/510-7177

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

www.gastlandm0.hu
süti, sz_M0_220 x 134 minta.indd 3

2021. 10. 07. 12:37:51

Színek, illatok, ízek ...

Extra lepény
www.lepenyes.hu
süti, sz_220 x 134 minta.indd 1

2021. 10. 04. 10:22:08

