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HELYZETBE HOZZUK!

2022. MÁRCIUS

MEGJELENIK: Vecsésen, Monoron, Üllőn,
Tatárszentgyörgyön és környékén

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu

MONOR, ÜLLŐ, VECSÉS, PILIS, BÉNYE, GOMBA, MENDE, KÁVA, PÁND, VASAD, CSÉVHARASZT, 
MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI, DÁNSZENTMIKLÓS, HERNÁD, MIKEBUDA, ÖRKÉNY, PUSZTAVACS, 

TÁBORFALVA, ÚJHARTYÁN, ÚJLENGYEL, TATÁRSZENTGYÖRGY, CEGLÉDBERCEL, ALBERTIRSA

Régió e-mail: info@
regiolapok.hu

2022. március • X. évf. 3. szám  www.regiolapok.hu

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, ingyenes, független hírújsága!

Megjelenik: Pest megyében 99 000 pld-ban

www.kepaszerviz.hu

2360 Gyál, Ady Endre u. 7., a posta mellett
06-30/241-8550 • 06-20/947-3887

KEPA AUTÓSZERVIZ

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ
Klímatöltés, -javítás és  

ózongenerátoros tisztítás 

Gumiszerelés, gumitárolás, futóműállítás, 
hibakódolvasás, -törlés

EREdETISégVIZSgálAT 
HElySZínI műSZAKI VIZSgA

Hívjon bizalommal 
hétvégén is! Tel.: 06-20/421-2355

Ingyenes helyszíni felmérés!
Garancia!
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15% 
kedvezmény

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

 06-30/475-2917

GARANCIÁVAL!

NyugdíjasokNak! 

15% 

kEdvEzMéNy!
Árvai Richárd 
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Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.
Monorierdőn a  4-es főút mellett 

Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497
Web: sirko.109.hu

 E-mail: 
juhaszsirko.monorierdo@gmail.comjuhaszsirko.monorierdo@gmail.com

• Gránit, márvány, mészkő, műkő egyedi 
sírkövek készítése (nem kínai) sírkövek készítése (nem kínai) 

• Gravír képek készítése
• Ablakpárkány, pultlap, kerités fedkő
• Régi sírkövek pótlása, felújítása, Régi sírkövek pótlása, felújítása, 

tisztítása

Gránit sírkövek

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázásszéldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréjetetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréjetetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

Alpin technikávAl

ácS-tetŐFeDŐ 

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés

S-S-S-S-tettettettettettetŐFŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 

SZAkkÉpZett MeSteRek GeneRál-

         kiviteleZÉS   
kivitele
kivitele
kivitele
kivitele
kivitele
kivitele
kiviteleZÉSZÉSZÉSZÉS

AlAptÓl A tetŐiG

ács kapocs Építő kft.

keDveZŐ áRAk! 

06-30/919-4694

3  800 Ft/q 3  600 Ft/q

Erdei m3-ben is kapható. 
A némediszőlői telephelyen 

hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt 

mennyiséget!

Szerezze be moSt 
tűzifáját!

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689

EUTR szám: 
AA5856576 

Tavaszi
TŰZIFAVÁSÁR

számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Konyhakészre hasított 
aKÁC

Konyhakészre hasított 
TÖLGY, BÜKK

Hűtőgépek, fagyasztók 
javítása 

Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  
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Tartsa nálunk
esküvőjét!

• Hangulatos helyszín
• Házias ízek
• Kedvező árak 
• Szálláslehetőség
• Ajándék szoba az ifjú párnak 

www.gastlandhotelek.hu/hu/m0/rendezvenyek

HOTELEK

KONFERENCIA KÖZPONTOK
&

M0 Autóút 19. Km • Szigetszentmiklós
06 (30) 337-1000

2022.indd   2 2022. 03. 09.   14:43:14

Csülök & Csülök

Nyitvatartás: 
hétfőn zárva,

keddtől szombatig: 10–20,  vasárnap: 10–18 Szép-kártyát is elfogadunk: OTP, K&H, MKB

lö Monor,  
Ceglédi út 66.

Tel.: 06-30/098-90-96

Korlátlan 
ételfogyasztás

1990 Ft

ételfogyasztás

Ft

& CsCsC ülök

CsCsC
Monor, 

Ceglédi út 66.

Tel.: 06-30/098-90-96

Korlátlan 
ételfogyasztás

ök
Tel.: 06-30/098-90-96

ételfogyasztás

Nyers, pácolt húsok 

újra kínálatunkban!
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A némediszőlői telephelyen hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR szám: AA5932559

AKCIÓS TÜZELŐ! HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
https://ronkhasitokft.webnode.hu

Akác: 3700 Ft/q kugliban
Vegyes: 3500 Ft/q + 200 Ft hasítás

06-70/605-4678

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!

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

Magócsi Ruhatisztító

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit 
                               háztól házig szállítással! 

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

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

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 
Monor: Kossuth Lajos u. 41.

Üllő: Templom tér – Hableány Lakástextil üzlet
Vecsés: CBA – Varroda

Albertirsa: BB Ruházat a Polgármesteri Hivatal mellett
Cegléd: Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító

Dabas: Fő út 46. – Élelmiszerboltban
Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító

Fő út 46. – Élelmiszerboltban
Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító

Átadták a Jeltornyot Pusztavacson 
 MEGNYITOTT AZ ÜRGEPARK IS

 Hihetetlen változás, óriási munka után 
ünnepélyes keretek között átadták az Or-
szág Közepe Jeltornyot, miután hónapo-
kig tartó munka után teljes felújítást kö-
vetően méltó fényében tündököl.

Március 11-én ünnepi beszédet mon-
dott Füri András, a  Duna-Ipoly Nemze-
ti Park Igazgatója, Pogácsás Tibor állam-
titkár, Rácz András államtitkár, Zsírosné 
dr. Pallaga Mária, a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület elnöke és Jóri 
László, Pusztavacs polgármestere. Az ün-
nepélyes szalagátvágás után március 15. 
alkalmából koszorúzás és faültetés volt. 
Ezután a jelenlévők megismerhették az 
újonnan létrehozott Ürgeparkot, ami egy 
ismeretterjesztő játszótér gyerekeknek, 
valamint egy fényképezéshez kialakított 
fotókeretet is elhelyeztek itt.

A felújított emlékmű megőrizte jelleg-
zetes formáját. A környezetében elhe-

lyezett táblák és a kialakított pihenőrész 
viszont jobban szolgálja az idelátogató 
érdeklődők tájékoztatását és pihenését. 
Tűzrakóhely és wc is helyet kapott. A kör-
nyező fákon kialakított madárodúk és bo-
gárhotelek bújnak meg. 

Az átadó óta nagyon fellendült a Jelto-
rony látogatottsága, és reméljük, sok em-
bernek jelent továbbra is jó pihenést.

Szikoráné Erzsi

Fiatal orvosok kapják 
dr. Róna István könyvét
 ORVOS AZ ORSZÁG KÖZEPÉN

 Újabb kiadását éri meg az „Orvos az 
ország közepén” dr. Róna István könyve, 
Pusztavacsról az orvos szemszögéből. A 
hatvanas években történt 
események, ahogy egy 
körzeti orvos látta, átélte.

A könyvesboltokban 
nem kapható könyv 
újabb kiadása nem ke-
reskedelmi forgalom-
ba kerül, hanem az újra-
nyomott 2000 példányt, 
frissen végzett orvostan-
hallgatók kapják aján-
dékba, valamint Pusz-
tavacs könyvtára is 
gazdagabb lesz pár pél-
dánnyal.

A könyv egy emberközpontú, elhiva-
tott, igazi szakembert mutat be. A szak-
ma szépségeit, nehézségeit érthetően, re-
gényszerűen leírva, ami még egy olyan 

embernek is élvezetes 
olvasmány lesz, aki 
sosem járt Pusztava-
cson. Dr. Róna István 
gyógyító volt, a szó 
legnemesebb értelmé-
ben. Az emberek kö-
zött élt, a betege volt 
számára az első. Pusz-
tavacson mély nyo-
mott hagyott a sze-
mélyisége és a tudása 
– erről szól a könyv is. 
Róla, rólunk és Pusz-
tavacsról.     Szikoráné Erzsi

Hirdetés
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Ismerjük meg a régió polgármestereit!
TATÁRSZENTGYÖRGY

Szehofner József bár még igen fiatal, egy teljes életnyi tapasztalatot tudhat a háta mögött. 
2010-ben lett Tatárszentgyörgy polgármestere, de hitéleti, labdarúgó-játékvezetői, politikai 
szakértői és anyakönyvvezetői végzettséggel is rendelkezik, jelenleg pedig a szociálpolitikai 
tanulmányait folytatja. Az alig 40 éves, háromgyermekes édesapa mottója, hogy sosem szabad 
feladni az álmainkat, át kell lépni a határainkat a saját magunk és a közösségünk előnyére. 

– Mikor költözött Tatár-
szentgyörgyre?

– Komáromban születtem, a 
szüleim Ácson éltek és az anyai 
nagyapám halála után kerültünk 
Bőnyre, a gyerekkoromat pedig 
ott töltöttem és egészen az egye-
temi éveim kezdetéig ott éltem. A 
Tatárszentgyörgyig vezető utam 
egy érdekes történet, az egye-
temi éveimet Budapesten kezd-
tem a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen, majd a Századvég 
Politikai Iskola politikai szak-
értői szakirányán végeztem. Az 
egyetemen vállaltam már bizo-
nyos közösségi feladatokat, majd 
az egyetemi éveim vége felé egy 
jó barátom azzal keresett meg, 
hogy milyen jó lenne, ha lemen-
nék Dabasra és segítenék neki a 
Fidelitast megszervezni és meg-
alakítani. Ez után költöztem 
Dabasra, megalapítottuk a Fi-
delitast, és itt indult el a politi-
kai pályám 2004–2005 környé-
kén. Ebből kialakult egy nagyon 
jó térségi kapcsolati háló, majd 
2009-ben, a borzalmas roma-

gyilkosságok kapcsán 
kértek meg, hogy in-
duljak el polgármes-
ternek Tatárszent-
györgyön. Szerettünk 
volna a közösség mo-
rális helyzetén változ-
tatni, és volt egy misz-
sziónk mégpedig, hogy 
a település elinduljon 
egyfajta fejlődési úton, 
és ne szerep nélküli te-
lepülésként legyen to-
vábbra is elkönyvelve. 
Elindultam polgár-
mesterként, amit meg-
nyertem, és még ebben 
az évben, 2009-ben 
ide is költöztünk. 

– Mi szeretett vol-
na lenni gyermekkorában?

– Már általános iskola hete-
dik osztályától kezdve nagyon 
foglalkoztatott a papi pálya. Na-
gyon berögzült elképzelés volt 
a fejemben, hogy mindenkép-
pen közösségi szolgálatot szeret-
nék végezni, és minden tapasz-
talatot és tudást, amit szerzek, 
azt a közösségem hasznára sze-
retném fordítani. Ugyan sosem 
neveltek az egyház, illetve az Is-
tenben való hit ellen, de nem is 
kaptam erősebb ösztönzéseket 
arra, hogy ezzel foglalkozzak. 
1994-ben az USA-ban rendezték 
meg a labdarúgó-világbajnok-
ság döntőjét, amit a brazilok és 
az olaszok játszottak, a mérkő-
zés végén a győztes brazil csapat 
körbeállt, megfogták egymás ke-
zét és az ég felé nézve, közösen 
fohászkodtak. Ez meghatározó 
pillanat volt az életemben, ekkor 
indult el bennem egy fejlődési 
folyamat, melynek kézzelfogható 
következménye lett a hitéleti ta-
nulmányaim. Amiért aztán nem 
lettem pap, az egy kétéves tisztá-

zó út volt az életemben, amikor 
el kellett döntenem, hogy csalá-
dot szeretnék vagy pap leszek. A 
családot választottam, de a hit, 
a Krisztushit ma is meghatáro-
zó szerepet játszik az életemben. 

– Említette a futballt, szeret 
focizni?

– Korábban fociztam, igen, de 
a térd- és bokasérüléseim miatt 
már nem tudok játszani. Az em-
ber ilyenkor mindig keresi a ki-
utat, hogyha nem tud focizni, 
akkor mi legyen, hogy marad-
jon meg a kapcsolat a focival, így 
elvégeztem a játékvezetői tan-
folyamot, megye kettes szintig 
jutottam, de akkor is jött egy sé-
rülésem, akkor viszont már te-
nisz miatt. A teniszt azoban sem-
miért nem hagynám el, egy évet 
most kihagytam a térdműtétem 
után, de újrakezdtem, a focit vi-
szont már nem. 

– Mikor kezdett teniszezni?
– 2008-ban Dabason kezdtem 

el teljesen autodidakta módon. 
Nagyon szeretem Roger Fede-
rert, az ő mérkőzéseiből és okta-
tó YouTube-videókból tanultam 
meg teniszezni. Tanulmányoz-
tam, próbáltam lemásolni és tel-
jesen át is lényegültem az ő játé-
kával, persze nem lettem olyan, 
mint ő , de hogy milyen érzés 
egy olyan fonákot ütni ezerből 
egyszer, mint Roger, az meg volt. 
Van Dabason egy teniszközös-
ség, ahol az első tízben mindig 
benne vagyok, de voltunk már a 
társammal, Gelle Petivel több-
ször bajnokok is. Nagyon szere-
tem, mert, ahogy Federer fogal-
maz, „ez egy olyan játék, ahol 
senkit sem tudsz hibáztatni, 
csak saját magadat”. Ez kellőkép-
pen ösztönöz a fejlődésre. Nem-
rég csatlakoztam Gubacsi Zsófi-

ék teniszklubjához, ahol nagyon 
szeretek és úgy érzem, megtalál-
tam azt a közösséget, ahol jól ér-
zem magam.

– Mi az, amire a legbüsz-
kébb az életében?

– A gyermekeimre. Szerencsé-
re mindhárman okosak, és jó a 
humoruk. A gyermekeim után 
amire a legbüszkébb vagyok 
még, hogy sem a pozíció, sem a 
sokak számára elérhetetlen kap-
csolatok, sem a pénz nem változ-
tatott meg, ugyanolyan ember 
maradtam, mint amilyen mindig 
is voltam. 

– Vannak esetleg nagyon 
konkrét céljai a közel- vagy 
távoljövőre nézve?

– Tíz évre szoktam tervezni, 
nálam ez nagyon fontos, mert 
azt gondolom, hogy az ember 
tíz évente csinál egy nagy lel-
tárt az életéről és a következő tíz 
évre kezd előre tekinteni. Ez ná-
lam nagyon tudatos. A települé-
sen egészen konkrét céljaim van-
nak, többek között a horgásztó 
környékét szeretném rendbe-
hozni, pihenőparkot létesíteni, 
szeretném kialakítani a Kultúr-
palotánkat, és a Polgármeste-
ri Hivatalt odaköltöztetni azért, 
mert szeretnék ide egy idősek 
otthonát és egy gyerekvédelmi 
központot. A magánéleti céljaim, 
természetesen elkerülni min-
denféle sérülést , hogy a sport 
mindig megmaradjon az életem-
ben, emellett a szegedi szociál-
politikai tanulmányaimat, ami-
ket most folytatok szeretném jó 
eredménnyel befejezni, illetve 
az angol és spanyol nyelvvizsgá-
imat megszerezni, emellett pe-
dig a világot, amennyire csak tu-
dom, felfedezni. Hiszen nagyon 
szeretek utazni. Antal Fanni  
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Hirdetés

10 éves a Védelem Szaküzlet!
Egy évtizede a vásárlók szolgálatában
Régió: Áprilisban lett tíz-
éves a Védelem Szaküzlet! 
Ennek apropóján beszél-
getünk Békési Zsolt tulaj-
donossal. Gondolta volna 
tíz évvel ezelőtt, hogy a va-
gyonvédelem után a keres-
kedelem területén is ennyire 
sikeres lesz?

Békési Zsolt: Biztos voltam 
benne, hogy amit elgondoltam az 
jó. Tudtam, hogy mit akarok job-
ban, profibban, másképp csinálni, 
mint mások. 
R: Mára országos hírű az üz-
lete. Ez minek köszönhető?

B. Zs.: Leginkább kollégáim 
hozzáértésének, ügyfélközpon-
túságának. Nagy hangsúlyt he-
lyezek az eladók képzésére, hogy 
hozzáértőként tudjanak nyilat-
kozni a termékekről. A munka-
védelem a feje tetejétől a talpáig 
védi a dolgozót. Munkatársaim-
nak hozzáértőként kell tudni se-
gíteni a kedves vásárlónak akár 
fejvédelemről, talpátszúrás elle-
ni védelemről, akár légzés- vagy 

leesés elleni védelemről legyen is 
szó. Rendszeresen vesznek részt 
oktatásokon, továbbképzéseken.
R: Kicsit kanyarodjunk visz-
sza a kezdetekhez! Honnan 
indult és hol tart most a Vé-
delem Szaküzlet?

B. Zs.: 2012-ben első üzletemet 
20 m2-en nyitottam meg, ma kö-
zel 300 m2-es üzletben és 7 we-
báruházban várjuk a vásárlókat.  
Forgalmunk az évek alatt a 17(!) 
szeresére nőtt! A legnagyobb vi-
lágmárkák, mint a Puma, Uvex, 
Sparco, Albatros, No Risk, Exena, 
Lavoro meghatározó hazai forgal-
mazói vagyunk. Leesés elleni vé-
delem területén is a prémiumka-
tegóriát képviseljük a Kratos és az 
Irudek termékeivel. Vásárlóink kö-
zött ugyanúgy megtalálhatók az 
egy-két fős vállalkozások, mint a 
több ezer fős multik vagy az önkor-
mányzatok, közintézmények. Sze-
mélyre szabott szolgáltatást nyúj-
tunk partnereinknek a termékek 
kiválasztásától a helyszíni méret-
próbán át, egészen a ruházat vagy a 

védőeszközök dolgozók 
részére történő kiosztá-
sáig, nyilvántartásáig.
R: Úgy tudom, hogy 
a topmarkabolt.hu webáru-
ház is önhöz tartozik.

B. Zs.: Igen, évekkel ezelőtt, 
már a Top márka indulásakor 
megláttam a lehetőséget ebben 
az új, feltörekvő termékcsalád-
ban. Elsőként lettünk Top Márka-
bolt és ebben a magas minőséget 
kedvező áron biztosító márkában 
is országos szinten meghatározó 
forgalmazókká váltunk. 
R: Sokat találkozunk ál-
láshirdetésükkel is, nehéz 
megtalálni a megfelelő mun-
kaerőt?

B. Zs.: Cégünk folyamatosan 
bővül, növekedésünkhöz új mun-
katársakra is szükség van. És 
igen, nehéz megtalálni azokat, 
akik képesek velünk fejlődni, akik 
rendelkeznek a kellő ambícióval, 
hajlandóak tanulni, hogy egy or-
szágosan elismert, sikeres csapat 
tagjai legyenek. Ha valaki úgy érzi 

olyan, akit én keresek, az jelent-
kezzen bátran!
R: Még nem esett szó a biz-
tonságtechnikai üzletáguk-
ról.

B. Zs.: Pedig arra is nagyon 
büszke vagyok! A Hikvision és 
a Dahua márkák tekintetében is 
meghatározó szereplői vagyunk 
a hazai biztonságtechnikai piac-
nak. Szaküzletünkben mérnők 
kolléga bemutatókamerákkal vár-
ja a vásárlókat, a termékeket gyá-
ri oktatásban részesült szerelő-
ink telepítik. Ezen a területen is 
a kompromisszumok nélküli, ma-
gas minőségben hiszek.
R: Végezetül, akik még nem 
tudnák a Védelem Szaküzle-
tet Monoron a Kossuth La-
jos utca 88/B alatt, az OTP 
mellett vagy a munkavede-
lembolt.hu internetcímen  
találják meg.  (x)
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Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk. 
karrier.city@gmail.com

•   napi több adag étel extra juttatásként
•   munkaruha
•   akár 300 000 HUF kereseti lehetőség!

Vecsési nagyüzemi konyha  
hűtőraktáros– 
komissiózó
munkatársat keres!

Ott segítenek, ahol tudnak 
az üllői önkéntes tűzoltók 
A tavalyi évben is sok esetben segítettek a városban az 
önkéntes tűzoltók, az idei év első két hónapjában azon-
ban alig volt megállásuk. Számos helyzetben állnak helyt 
a lakosság védelmében, mindezt a polgári munkahelyü-
kön elvégzett munka után és teljesen térítésmentesen 
végzik. Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
Tóth Zoltán elnökkel beszélgettünk.

– Miért volt olyan 
megterhelő az elmúlt 
két hónap?

– A tavalyi évben har-
mincnyolc vonulásunk 
volt, idén már most hu-
szonnégynél tartunk. 
A január végi viharkár 
megdobta a számot: fő-
leg további veszélyt jelen-
tő fakidőléseknél segítet-
tünk, de előfordult, hogy 
villanyvezetékekre, úttes-
tekre, kerítésre, lakóépü-
letre szakadt egy-egy faág, 
és a szél is megrongálta a 
tetőket.

– Ilyenkor hogyan jut 
el önökhöz az infor-
máció, hogy indulni 
kell? 

– A műveletirányító 
ügyeleten keresztül kap-
juk az értesítést, a hi-
vatalos szerv keres meg 
bennünket, ahova bete-
lefonálnak a bajbajutot-
tak (112 segélyhívó). Ez 

az ügyelet osztja be a kör-
nyékbeli önkénteseket, il-
letve hivatásosokat, hogy 
ki hova vonuljon. Mivel 
mi Üllő településre vállal-
tunk önálló beavatkozást, 
ezért főként Üllőre vonul-
tunk, de idén már három 
másik városban is segítet-
tünk, természetesen már 
csak azután, hogy az üllői 
káreseteket felszámoltuk.

– Az idei nádastűz is 
kihívást okozott.

– Igen, Üllő és Vecsés 
között gyulladt ki egy ős-
nádas, a nagy része le is 
égett sajnos, az oka még 
mindig ismeretlen. A jel-
zést a mezőőröktől és a 
műveletirányítástól kap-
tuk, azonnal két autóval 
a helyszínre vonultunk 
és megkezdtük a beavat-
kozást. További segítsé-
get kértünk, hamarosan a 
gyömrői önkéntesek, a 17., 
19. kerületi és a monori hi-

vatásos tűzoltó- egységek 
is a helyszínre érkeztek. 
Mivel a nádas lápos tala-
jon van, autóval nem le-
hetett a területre menni. 
Háti puttonyfecskendő-
vel és kéziszerszámokkal 
tudtuk csak a tűz oltását 
végezni. A tűzoltás körül-
ményeit az is nehezítet-
te, hogy néhol még fagyos 
volt a talaj, de volt, ahol 
térdig merültünk a mo-
csárban. 

– Halálos balesetnél 
is segítettek.

– Igen, Üllőn a 
Gyöngyvirág téri vasúti 
átjáróban két fő próbált 
gyalogosan átjutni a síne-
ken a sorompó tilos jelzése 
ellenére. A vonat elütötte 
őket, mindketten életüket 
vesztették. 

– Igénybe tudnak 
venni ilyenkor pszi-
chológusi segítséget?

– Mi a hivatásos tűzol-
tókhoz hasonlóan képez-
zük magunkat. Egy ilyen 
eseménynél a bevonulást 
követően mindig átbeszél-
jük taktikailag az adott 
szituációt, ez a fajta belső 
kibeszélés is segíthet, ha 
valakiben felgyülemlettek 
olyan érzések, amiket nem 
tud feldolgozni. Ha ennél 
többről van szó, akkor a 
hivatásos tűzoltóktól kér-
hetünk csapatorvosi vagy 
pszichológusi segítséget is.

– Hogy néz ki az ügye-
leti rend?

– Évente háromezer 
óra ügyeleti időt vállal-
tunk önálló beavatkozó 
státuszban. Ez azt jelenti, 

hogy ennyi időt kell riaszt-
hatónak lennie egyszerre 
legalább négy főnek: egy 
gépjárművezető, egy tűz-
oltásvezető és két beosz-
tott tűzoltó. Egy online 
felületen kell regisztrál-
nunk, ott számoljuk a le-
dolgozott időt, ez alapján 
kapjuk meg negyedéven-
te a támogatást. Ha nincs 
meg a négy fő, akkor is tu-
dunk vonulni, de akkor 
„csak” segítségnyújtás-
ra, önállóan nem oldha-
tunk meg káresetet, akkor 
szükség van hivatásos tűz-
oltók jelenlétére is. Ilyen 
esetekben általában a víz-
szállítóval tudunk támoga-
tást nyújtani  a beavatkozó 
egységeknek.  VNyL

Hirdetés
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KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra dolgozni!

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

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

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)

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–

Pilis–Monorierdő–Monor–BFB plus 
Kft és vissza útvonalon)

Épül a bényei bölcsőde
 24 FÉRŐHELYES LESZ

  Nagy mérföldkő Bénye és a települé-
sen kisgyermeket nevelő szülők életé-
ben, hogy épül a község bölcsődéje, mely 
várhatóan még idén ősszel megnyitja ka-
puit a legkisebbek előtt.

Bénye Község Önkormányzata sikeres 
pályázatot nyújtott be az Önkormány-
zati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatá-
sa Pest megyében című pályázati felhí-
vásra. A projekt a Pénzügyminisztérium 
támogatásával valósul meg. A támoga-
tásnak köszönhetően egy két csoport-
szobás, maximum 24 férőhelyes, 282 
m2-es egyszintes bölcsőde kerül felépí-
tésre, játszóudvarral és terasszal. Az új 
építésű épület komplex akadálymente-
sítése is megvalósul, egyenlő esélyt te-

remtve ezzel minden látogatónak. Az 
épület mellett a gyermekek életkori sa-
játosságainak megfelelő, biztonságos 
játszókert is kialakításra kerül. Az épü-
let gazdaságos üzemeltetésére nagy 
hangsúlyt fektet a település vezetése, 
ezért egy 5,8 kW teljesítményű napele-
mes rendszer kerül kiépítésre. 

Jelenleg elkészült az épület teljes te-
tőszerkezete, beépítették a külső nyí-
lászárókat, megtörtént a vízszigetelés, 
az épületgépészeti munkálatok és a vil-
lamos alapvezetékek kiépítése is elké-
szült.

Az épület műszaki befejezése nyár kö-
zepére várható, majd a különféle enge-
délyezési folyamatok függvényében az 
intézmény megnyitása késő ősszel va-
lósulhat meg. A bölcsőde önálló in-
tézményként működik majd, melyhez 
megfelelő végzettségű vezetőre és kis-
gyermeknevelőkre lesz szükség. A be-
ruházás megvalósulása segítséget jelent 
majd a bényei kisgyermeket nevelő csa-
ládoknak, illetve szabad férőhely esetén 
a környező települések kisgyermekes 
családjai számára is lehetőséget bizto-
síthat a gyermekek bölcsődei elhelyezé-
séhez.   Bénye Község Önkormányzata

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

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT
Ajtai irodaház udvara!Ajtai irodaház udvara!

kerékpárok

Nagyobb 

üzlethelyiség, 

szélesebb 

választék!

Hirdetés

Hirdetés

www.szazaspince. hu
 Tel.: 06-70/329-7773

Monor

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

Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100.  

Tel.: +36-20/368-2929

Megvárható fogsorjavítások
rugalMas fogsor készítése

2360 Gyál, Pesti út 67.   A gyáli uszodával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-20/461-6000 • 06-20/560-5305

Megvárható fogsorjavítások
fogtechnikafogtechnika
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Pest megye történelmi lehetőség előtt áll
Beszélgetés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

F ebruár 15-én adták 
át Újhartyánban a 
Rehau – Automotive 

Kft. új beruházását. A gyár 
ünnepélyes átadása után 
Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszterrel 
beszélgettünk többek kö-
zött a régió gazdasági lehe-
tőségeiről és az idetelepülő 
külföldi beruházásokról.

– Mit tapasztal, mi-
lyen a külföldi befek-
tetők érdeklődése a 
térségünk iránt?

– A Pest megyei beru-
házások ösztönzésénél ed-
dig komoly nehézséget je-
lentett, hogy az uniós 
jogszabályok miatt néhány 
szűk kivételtől eltekint- 
ve, regionális alapon nem 
adhattunk támogatást a 
beruházásokhoz. Most 
azonban mindez megvál-
tozik: az Európai Bizott-
sággal folytatott hosszas 
tárgyalásokat követően ta-
valy év végén sikerült meg-
állapodásra jutnunk, így az 
idei esztendő január elsejé-
től Pest megye egész terü-
letén már ötven százalékos 
mértékig támogathatók a 
beruházások. Ez azt jelen-
ti, hogy Pest megye törté-
nelmi lehetőség előtt áll.

– Milyen típusú cégek 
érkeznek hozzánk?

– Alapvetően három 
iparág kedveli ezt a térsé-
get. Egyrészt a logisztikai 
vállalatok, hiszen a repülő-
tér és a főváros közelsége, 
valamint a fő közlekedési 
útvonalakkal való ellátott-

ság ezt a régiót kifeje-
zetten értékessé teszi. A 
másik az autóipar: közel 
van Kecskemét és Győr, 
de a szlovák autógyá-
rak is könnyen elérhe-
tőek. Ez olyan centrális 
fekvés, ami az autóipar 
számára a kelet-nyuga-
ti szállítások esetén is 
fontos. A harmadik ága-
zat pedig az elektroni-

kai, tekintettel arra, hogy 
ott is gyors szállításra van 
szükség.

– Mi várható az idete-
lepülő cégek számá-
nak növekedésében?

– Magyarország Euró-
pa egyik legvonzóbb be-
ruházási közegét biztosít-
ja ezeknek a vállalatoknak. 
Ennek több oka is van: a jó 
fekvésünk, a kiváló mun-
kaerő, az infrastruktú-
ra, a politikai stabilitás, 
valamint Európa legala-
csonyabb adói. Ebből fa-
kadóan a beruházások 
dinamikája még a világjár-
vány alatt sem esett vissza, 
folyamatosan nőtt a szá-
ma és a mértéke is. Most 
már látszik, hogy Magyar-
országon belül földrajzilag 
kiegyensúlyozottá váltak 
a fejlesztések: tavaly pél- 
dául Pest megyébe érkezett 
a legtöbb, de Borsod-Abaúj 
és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg volt a második és a 
harmadik. A következő 
egy-két évben is dinami-
kus beruházásnövekedés-
re számítok.

– A magyarországi cé-
gekre mennyire jel-
lemző a nemzetközi 
piac felé való nyitás?

– Ez komoly vízválasztó 
a magyar gazdaság szem-
pontjából. Emlékszem, 
hogy 2014-ben alapvetően 
nagy nemzetközi vállala-
tok által használt beruhá-
zás-ösztönzési program-
ban alig volt olyan magyar 
cég, aki be tudott volna 

szállni, és részese lehetett 
egy ilyen támogatásnak, 
mert nem tudott akko-
ra beruházást végrehajta-
ni. Ezzel szemben a tava-
lyi évben darabszámban a 
második legtöbb beruhá-
zást már a magyar válla-
latok hajtották végre Ma-
gyarországon, ami azt 
jelenti, hogy létrejött a ma-
gyar tulajdonú vállalatok-
nak egy olyan szegmen-
se, amelyek a nemzetközi 
piacokon is versenyképes 
termékeket tudnak előál-
lítani. Ezek általában in-
formatikával, autóipari 
beszállítással vagy élelmi-
szeriparral foglalkoznak. 
Emellett megjelent a válla-
latoknak az a kategóriája, 
amely nem csak exportálni 
tud, de beruházni is képes 
külföldön: gyárat, üzemet 
létrehozni. Ezt is külön fi-
nanszírozzuk annak érde-
kében, hogy a nemzetközi 
vállalatok által Magyaror-
szágról hazaküldött profit-
nak egy részét ki tudjuk 
egyensúlyozni.

– Hogyan képzeljük 
el, mi a folyamata an-
nak, hogy egy cég Ma-
gyarországra érkezik, 
milyen szerepet ját-
szik ebben a Külgaz-
dasági és külügymi-
nisztérium?

– Amikor nagyvállala-
tok beruházásokat tervez-
nek, akkor nagyon alapos 
pénzügyi elemzésnek kell 
alávetniük a beruházásai-
kat, mert a tulajdonosok, a 
részvényesek ezt követelik 
meg. Ezért nagy tanácsadó 
cégekkel dolgoznak, akik 
felkeresnek akár tíz-tizen-
öt potenciális országot. 
Magyarország esetében a 
Befektetési Ügynökséget 
keresik meg, amely a mi-
nisztériumom irányítá-
sa alatt áll. Először nem is 
közlik, hogy ki a beruházó, 
csak elmondják a paramé-
tereket: mekkora terület 

kellene, mekkora energia-
források, nagyjából mi-
lyen összegű beruházásról 
lenne szó, milyen támoga-
tást lehetne hozzá kapni, 
mit tudunk ajánlani. Ez-
zel leszűkítik két-három 
országra a lehetőségeket, 
és ekkor derül ki, hogy ki a 
beruházni szándékozó vál-
lalat. Nagyon hosszadal-
mas tárgyalások vezetnek 
a célig. A BMW-beruhá-
zásról több mint egy évet 
tárgyaltam. Kemény mun-
ka, mert nagy a verseny.

– Mit tapasztal, Pest 
megye 2014 óta mi-
lyen utat járt be?

– Mielőtt miniszter let-
tem volna, még Fidelitasz 
elnökként sokat kampá-
nyoltam azért, hogy Pest 
megye jogilag kerüljön le-
választásra Budapestről, 
hiszen világos volt, hogy 
olyan fejlesztési forrá-
soktól vágják el a megyét, 
amik nem kompenzál-
hatók. Így Budapest kö-
zelsége legalább annyira 
hátrány, mint amennyire 
előny. Ezek a törekvéseink 
ellenzékből, ifjúsági szer-
vezetként nem voltak si-
keresek, majd pedig 2022. 
január 1-jére értek be. Nem 
nevezném gyorsnak a fo-
lyamatot, de azt gondolom, 
hogy ebből Pest megye  
sokat fog profitálni.

Nyilvánvalóan a megyei 
településeknek számol-
niuk kell az agglomerá- 
ción belüli léttel. Azt látom, 
hogy sok településen meg-
értették, hogy a beköltözők 
számának növekedésével 
párhuzamosan a közösségi 
tereknek és az infrastruk-
túrának, valamint a szol-
gáltatásoknak is bővül-
niük kell. Azok a városok 
tudták megtartani a vonz- 
erejüket, ahol a vezetők 
hosszú távon gondolkod-
tak és nemcsak egyszerűen 
nézték, ahogyan nő a vá-
rosuk lakossága, de a szol-

gáltatások nem idomultak 
hozzá.

– Pogácsás Tibor or-
szággyűlési képvi-
selőt bevonják a régió 
fejlesztéseibe?

– Tiborral sokat dolgo-
zom együtt. Amikor egy 
vállalat eldönti, hogy mi-
lyen helyszínt választ, on-
nantól kezdve még min-
dig nagyon sok kérdést 
kell megoldani, amit már 
alapvetően a helyiekkel 
együttműködésben te-
szünk. Mint a közművesí-
tést, a közlekedéssel kap-
csolatos kérdéseket, a helyi 
adókkal kapcsolatos ügye-
ket, a helyi felelősségválla-
lás kérdéseit. Nagyon fon-
tos, hogy ilyenkor a helyi 
parlamenti képviselő és a 
polgármester kellőképpen 
rugalmas és profi legyen. 
Tibor körzetében mindig 
minden gyorsan megtör-
ténik, mindenre időben 
választ kapunk. Úgy lehet 
még elijeszteni egy beru-
házót, ha a vele kapcsola-
tos hatósági, állami, helyi 
eljárások lassan zajlanak. 
Az, hogy ő önkormányza-
tokkal foglalkozó államtit-
kár, nagy versenyelőny.

– Miniszterként na-
gyon sokrétű a mun-
kája. Melyik szeg-
mense áll önhöz a 
legközelebb?

– Talán a beruházásösz-
tönzés. Tekintettel arra, 
hogy mindig jó látni, ami-
kor praktikus eredménye 
van az ember munkájának, 
és amikor azt látom, hogy 
létrejött valami, ami em-
berek, családok életét teszi 
könnyebbé, munkát, tisz-
tes megélhetést, méltósá-
got ad az itt élőknek. Ami-
kor egy-egy beruházási 
tárgyalás lezárása azzal ér 
véget, hogy a helyszín Ma-
gyarország és Újhartyán, 
az a folyamat legszebb  
része. KSZs
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Orvosi szolgálati lakás Táborfalván
 FELAVATTÁK

 2022. március 2-án ünnepélyes 
keretek között adták át a minden 
igényt kielégítő, patinás orvosi szol-
gálati lakást, mely a Magyar Falu 
Programon keresztül valósulhatott 
meg Táborfalván.

Pogácsás Tibor államtitkár, or-
szággyűlési képviselő köszön-
tőjében gratulált a településnek 
az érezhető és látható folyama-
tos fejlődéséért. Nagy Andrásné,
Táborfalva Nagyközség polgármes-
tere köszönetet mondott Magyar-
ország kormányának, Táborfalva 
Nagyközség képviselő-testületé-

nek, a kivitelező hernádi Schön–
Bau Kft.-nek és alvállalko-
zóinak, Vízer Pál műszaki 
ellenőrnek, Háfra László mű-
szaki ügyintézőnek a projekt si-
keres megvalósításért tett erő-
feszítéseikért. Az ünnepélyes 
szalagátvágás előtt Szemők 
Andrea, az Örkényi Református 
Missziói Egyházközség lelkésze 
és Mészáros Csaba, a Táborfalvi 
Magyarok Nagyasszonya Római 
Katolikus Egyházközség plébá-
niai kormányzója áldották meg 
az új épületet és a jelenlévőket. 

Sevecsek Péter

Napelemes közvilágítás Monorierdőn
 RÉGI ÁLOM VÁLIK VALÓRA

 Önkormányzati költségvetésből 
napelemes kültéri közvilágítás ke-
rült megvalósításra Monorierdőn. 
A Monori utat láttuk el 20 db lám-
patesttel, amelyek március 9-én 
már működésbe is léptek. 

A napelemes lámpatestek alap-
helyzetben 30%-os erősséggel 
működnek, ha mozgást érzékel-
nek, akkor pedig 100%-os fény-
nyel világítanak. Ezzel egyidőben 

a külterületi közutak (VP) fejlesz-
tése pályázat keretén belül a Mo-
nori út felújítására is pályázatunk, 
közel egy km-es útszakaszra. Régi 
álmunk, hogy a Monorra vezető 
hátsó út öt méter szélesen legyen 
kialakítva, a kerékpárosokra is 
gondolva kerékpársáv-útjelek is fel 
legyenek festve, ami településünk 
határáig tart majd. Bízunk a pályá-
zat sikeres elbírálásában!

Monorierdő Község Önkormányzata

Közösségi ház felújítása 
Mendén
 MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT

 Mende Község Önkormányzata 
a Magyar Falu Program kereté-
ben a Közösségi tér ki-/átalakítás 
és foglalkoztatás 2020 pályázaton 
megítélt 29  903  534 Ft támogatás-
ból a közösségi ház középső szint-
jének belső felújítását valósította 
meg. 

A felújítás fő célja az volt, hogy 
az épület fenntartási költségei je-
lentősen csökkenjenek, ezért a 
projekt keretében korszerűsítet-
ték az elavult fűtési rendszert, új 
radiátorokat építettek be, felújí-
tották az elektromos hálózatot, 
valamint csökkentetették a helyi-
ségek belmagasságát. Az épület 
középső szintje teljesen új köntös-
be öltözött, új PVC-padlóburkolat, 
ajtók, valamint klímaberendezé-
sek kerültek elhelyezésre. A mű-
szaki átadás-átvételi eljárás 2022. 
január 20-án megtörtént, az épü-

let felújított része új funkciókat el-
látva kezdte meg működését.

A közösségi ház a jelenlegi, fel-
újított állapotában el tudja látni 
funkcióját, kulturáltabb környe-
zetben kaphatnak teret a különbö-
ző rendezvények és programok. A 
felújított épületszinten helyet ka-
pott a könyvtár, amely tágasabb, 
kellemesebb körülmények között 
várja az olvasni vágyókat, illetve 
külön helyiség áll rendelkezésre 
szabadidős tevékenységek végzé-
sére.    Kaszanyi József polgármester

A MIRELITE MIRSA Zrt. 
albertirsai telephelyére 

azonnali munkakezdéssel

ÁLTALÁnoS  
kARbAnTARTóT, 

gépLAkAToST, 
vILLAnySZERELőT éS 

hűTőgépéSZT kERESünk.
Önéletrajzot a 

szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail-címre várjuk. 

érdeklődni: 06-53/570-147

Hirdetés

GERHÁT ATTILA 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

VÍZ-, GÁZ-, 
KÖZPONTIFŰTÉS-

SZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK 

JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA,

CSERÉJE ÉS 
BEÜZEMELÉSE

NONSTOP HÍVHATÓ: 
+36-70/405-0030

Bábelőadás Mikebudán!
  ÁKOM – BÁKOM BÁBCSOPORT 

 A Hamvas Béla Pest Megyei 
Könyvtár támogatásának kö-
szönhetően 2022. április 26.-án 
a Mikebudai Közösségi Ház szín-
háztermében, ingyenes előadás 
keretében, az Egyszer volt… A 
Kiskondás című mesét tekinthetik 
meg az Ákom-Bákom bábcsoport 
előadásában.

A tanulságos mesét 3×5 méte-
res díszletben, szakértő kezek ál-
tal készített gyönyörű bábok-

kal adják elő a csoport tagjai. Az 
előadás 9 órakor kezdődik, sok 
szeretettel várunk rá minden 
kedves érdeklődő gyermeket és kísé-
rőjét!  Ocsenás Mihályné, könyvtáros



  10 • KÖZÖSSÉG 2022. március • Régió 

Vladár Zoltán  
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

Fúrt kutak üzemeltetési és 
fennmaradási engedélyének 

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést Ügyfelemnek egy lépést sem kell tennie!

fennmaradási engedélyének fennmaradási engedélyének 

Ügyfelemnek egy lépést Ügyfelemnek egy lépést 

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés, telekalakítás

telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS

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

www.nadaplan.hu

Monori önkéntes az Afréka Misszióban
Thullner Zsuzsa, a Magyar Kurír katolikus hírportál és az Új Ember szerkesztője, újságírója, 
Monoron él férjével, Mocsári Károllyal és két lányával. A családján és a munkáján felül 
legalább annyira fontos az életében, hogy közösségével együtt szegényekkel ápol barátságot.

Z suzsa januárban még 
egy afrikai misszi-
ón járt, most pedig 

mindent megtesz, hogy az 
Ukrajnából menekülőket 
segítse.  

– Mit kell tudni a Sa-
nt’Egidio közösségről, 
amelynek tagja vagy?

– Egy római alapítá-
sú katolikus, nemzet-
közi közösség, életének 
alappillére az imádság és 
a szegények szolgálata. A 
budapesti közösségünk-
nél hetente kétszer, Mono-
ron alkalmanként tartunk 
közös imádságot, emellett 
rendszeresen látogatjuk 
a fővárosi hajléktalano-
kat, otthonban lakó időse-
ket, nehéz sorsú vagy in-
tézetben élő gyermekeket. 
Monoron havonta egyszer 
ebédet osztunk, beszél-
getünk a szegényekkel, és 
próbálunk segíteni nekik, 
ha valamilyen különleges 
szükségletük vagy intézni 
valójuk akad.

– Milyen érzésekkel, 
tapasztalatokkal gaz-
dagodtok ilyenkor?

– Ilyenkor úgy érezzük, 
hogy közünk van egymás-
hoz, hiszen bárki lehetne a 
másik helyzetében. A világ 
akkor lesz jobb körülöt-
tünk, ha közelebb lépünk 
egymáshoz. Ha egy pici lé-
pést teszel például afelé az 
ember felé, aki az utcán él 
és addig elhúzódtál tőle, 
könnyen kiderül, hogy ő 
is ugyanolyan, mint te. 

Ugyanolyan érzései van-
nak és ugyanúgy vágyik 
az emberi kapcsolatok-
ra, barátságokra. Ezekből 
a barátságokból mi is na-
gyon sokat tanulunk, na-
gyon jó emberekre lelünk 
a hajléktalan barátaink-
ban, sőt sokszor több sze-
retetet kapunk tőlük, mint 
amit adni tudunk nekik.

– Van olyan élettör-
ténet, ami különösen 
megérintett?

– Van egy monori haj-
léktalan barátunk, akit si-
került elhelyeznünk egy 
hajléktalanszállón a tél 
folyamán. Az ő sorsa kis-
gyermekkorától fogva na-
gyon nehéz, de nagyon 
rendes és jószívű, mé-
lyen hívő ember. Kivirult, 
amióta ott van: moso-
lyog, visszatért az életked-
ve, meggyógyult a fekélyes 
lába is. A vele való barát-
ság számomra nagyon 
fontos, így aggódom érte, 
hiszen sajnos hamarosan 
el kell hagynia a hajlék-
talanszállót és Monoron 
még mindig nincs szállá-

sa. Nagyon jó lenne közö-
sen megoldani a sorsát, 
hiába rendes ember, még-
sem fog tudni saját ma-
gának szállást találni, az 
egészsége pedig nem en-
gedi, hogy állandó mun-
kát vállaljon. Nagyon szép 
lenne, ha a városban töb-
ben együtt tudnánk róla 
gondoskodni és lenne hol 
laknia.

– Hogy jött az életed-
be Afrika?

– 2020 tavaszán dr. Fo-
dor Réka, az Afréka Nem-
zetközi Humanitárius 
Alapítvány létrehozója el-
ment Nigériába, az akko-
ri járványügyi intézkedé-
sek miatt azonban kint 
ragadt, nem tudott haza-
jönni. Afrikában nagyon 
sok ember napról nap-
ra él: amit a piacon elad, 
abból vesz egy adag rizst 
aznapra a családjának. 
A lezárások miatt az em-
berek éhezni kezdtek, így 
Réka gyűjteni kezdett, 
hogy egyheti rizsadago-
kat tudjon osztani a sze-
gényeknek. Én voltam az 

újságíró, aki az interjúkat 
készítette vele, ő egy na-
gyon vidám, kedves em-
ber, így rögtön jóban let-
tünk. Itthon is tartottuk 
a kapcsolatot, amikor is 
felkért, hogy kísérjem el 
Nigériába a fotós kolléga-
nőmmel a missziós útjára.

– Milyen érzés volt 
egy ilyen lehetőség?

– Az utolsó pillana-
tig nem hittem el, hogy 
Nigériába fogok utazni, 
amíg el nem küldte a re-
pülőjegyet. Január végén 
utaztunk ki és majdnem 
három hetet töltöttünk 
Nigériában. Minden nap 
elkísértük Rékát egy-egy 
missziós pontra vagy egy 
kisebb kórházba, ahol in-
gyenes orvosi vizsgála-
tokat végzett. Napi 200 
beteget vizsgált meg és in-
gyen juttatta őket gyógy-
szerhez, amit a szegények 
nem engedhetnek meg 
maguknak.

– Mit tanultál attól a 
világtól?

– Elsősorban nagyon 
megrendítő volt látni azt 
a szegénységet, amiben az 
emberek élnek. Csak a leg-

szükségesebb dolgaik van-
nak nekik, mégis mindig 
mosolyognak, sosem pa-
naszkodnak, még akkor 
sem, amikor nagy a baj: 
amikor éheznek vagy be-
tegség van a családban. Mi 
ennél sokkal pesszimis-
tábbak vagyunk, jó lenne 
eltanulni tőlük ezt az örö-
möt és hitet, ami árad be-
lőlük. És emellett jó len-
ne többet tenni Afrikáért, 
ezért a szép, de sok sebtől 
szenvedő földrészért.

– Most sem tétlen-
kedsz.

– Igen, amikor haza-
jöttem, azt hittem, hogy 
egy évig csak erről az él-
ményről fogok beszélni, 
de közben kitört a szom-
szédságunkban a hábo-
rú. Nagyon sok barátunk 
van Kijevben, értük is ag-
gódunk, emellett itthon is 
próbálunk segíteni a há-
ború elől menekülőknek. 
Mi is rendbe tettünk egy 
részt, ahol fogadhatunk 
menekülteket, illetve a 
közösség budapesti szék-
helyén is el tudjuk őket 
szállásolni. Most minden 
energiánkkal erre kon-
centrálunk.

A Sant’Egidio Közösség megmozdulásairól a 
szervezet közösségi oldalán lehet tájékozód-
ni. A csapat tagjai Budapesten minden szer-
da és péntek este látogatják meg a hajlékta-
lan barátaikat az aluljárókban, hozzájuk is 
lehet csatlakozni, illetve a monori ebédosz-
tásnál is segíthet, aki szeretne. A legfi atalabb 
tagok blogját a fi atalokabekeert.blogspot.
com oldalon olvashatják.

Hirdetés
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Huszárbemutató helytörténeti 
kapcsolódással Monoron
A monori Kossuth óvoda már évek óta vendégül látja az üllői Vitéz Lovas 
és Hagyományőrző Egyesület tagjait, akik március 15-éhez kapcsolódóan 
mutatják be a lelkes ovisoknak az 1848/1849-es szabadságharc huszár- 
örökségét. 

A Kenderes alatt, 
elkerített pályán 
zajló élvezetes és 

látványos bemutató bete-
kintést nyújt a huszárság 
történetébe, harcmodo-
rába. Az alaki, ill. for-
magyakorlatok mellett 
egyfajta „ügyességi ver-
senyt”, sőt bajvívást, vagy 
épp csatajelenetet is lát-
hattak az ovisok, akik év-
ről évre lelkesen biztatják 
is a lovasokat. 

Az üllői hagyományőr-
zők a szabadságharc so-
rán derekasan helytállt 
3. Ferdinánd huszárezred 
egyenruhájában éltetik, s 
hirdetik a huszárhagyo-
mányokat. De miért tér-
nek vissza Monorra? 

Eredetileg az egyik 
huszár hagyományőr-
ző családilag kötődött a 
vendégváró Kossuth óvo-
dához, s bár efelett már 
eljárt az idő, az óvoda ve-
zetése továbbra is fontos, 
értékőrző alkalomként 
tekint az eseményre – na-
gyon helyesen! Nem vé-
letlenül nemzeti érték a 
magyar huszár!

Ám ezek felett, ha a 
monori 48-as örökséget 
megvizsgáljuk, egy sok-
kal régebbi kapcsolódá-
si pontot, illetve személyt 
is találhatunk! Aki pe-
dig nem más, mint néhai 
Búró Dániel, az egykori 
Monor Mezővárosi Hon-
véd Egylet egyik vezetője, 
aki a szabadságharc alatt 
a 3. Ferdinánd huszárez-
red tisztje volt. Milyen ki-
csi a világ! 

A hadtörténeti forrá-
sok szerint Búró Dániel 
Miskolcon született 1819-
ben, evangélikus csa-

ládban. 1841-ben már a 
3. Ferdinánd huszárez-
redben szolgált közhu-
szárként. 1848 nyarától 
ezredével fegyverrel szol-
gálta Magyarországot. A 
csatákból – magát sem 
sajnálva – vitézül kivette 
a részét, többször kitün-
tették, előléptették, de 
azt is tudjuk, hogy ötször 
meg is sebesült. A bukás 
után nem menekült kül-
földre, hanem – vélhe-
tőleg büntetéseit letölt-
ve – menyasszonyához, 
Monori Sára asszonyhoz, 
városunkba települt. Itt 
is halt meg 1887. január 
15-én. 

Borzsák Endre monori 
néprajzkutató így ír róla 
az 1849. április 4-i, Tá-
pióbicskén vívott csatá-
hoz kapcsolódóan:

„Egy huszár főhadnagy 
(t.i.: Búró Dániel) a bics-
kei csatában, mikor a fog-
lyoktól megtudta, hogy a 
visszavonuló osztrák csa-
patoknak szabad rablást 
engedélyeztek, és Monort 
föl kell gyújtaniuk, olyan 
iramban fogott huszár-
jaival az ellenség üldözé-
séhez, hogy azoknak nem 
maradt ideje a szörnyű 

parancsot végrehajtani. A 
hazaszereteten kívül más 
magyarázata is volt a hu-
szártiszt igyekezetének; 
Monoron lakott a jegye-
se.” (Monori Sára)

Búró Dániel a község-
háza előtt megállította 
a habosra hajszolt lovát, 
és ráförmedt a bíróra: – 
Hát az miféle szemét ott? 
– és kardjával fölmuta-
tott a sietségben a padlá-
sablakban felejtett Habs-
burg-zászlóra. – Azonnal 
kicserélni magyar lobo-
góra!”

(Érdekesség, hogy ha-
sonló motívum köszön 
vissza 50 évre rá, 1889-
ben, az ún. „monori zász-
ló aff ér” cselekményé-
ben.) 

Az 1867-ben megala-
kult Monor Mezővárosi 
Honvéd Egyletnek Búró 
Dániel alapítója, szer-
vezője, gyakorlatilag az 
egyik motorja volt.

Egy 1868-ból szárma-
zó leírás szerint, az egy-
let eredetileg a „budapes-
ti egylet kiegészítő része” 
volt, csak 1867 őszén lett 
Monor mezőváros szék-
hellyel bejegyzett, ön-
álló, de járási szerve-

zet, ugyanis: „Az Egylet 
működési területe kiter-
jeszkedik a város s a kö-
rötte fekvő tanyák terüle-
tére, köz- és bizottmányi 
üléseit időről időre, el-
nöki meghívás szerént 
tartja.” Létszáma alapí-
tásakor meghaladta a 60 
főt. Rangidős tisztként 
elnöke, az elfeledett far-
kasdi hős, Wartenslében 
Ágoston alezredes, gom-
bai névén a „Lieber gróf” 
volt, de tagjai közt talál-
juk a pilisi id. Schumayer 
Ignácz századost, Pilisy 
Róza nevelőjét is.

A rangidős tiszt halá-
lával veszi át az elnöksé-
get Búró Dániel, s felada-
tait becsülettel ellátja 
élete végéig. „Helyébe 
Horváth Imre őrmester 
elnökké, és Török Sándor 
tizedes jegyzővé választa-
tik” – szól egy feljegyzés 
1890-ből. 

Búró Dániel vörösmár-
vány sírja ma is megte-
kinthető a monori re-
formátus temetőben, a 
’48-as emlékmű, illet-
ve a temetői imaház köz-
vetlen közelében, a szin-
tén ’48-as hős, Szendrey 
Sámuel százados sírköve 
mellett. Gazdag sírfelira-
tának részlete önmagá-
ban is különleges:

„Itt nyugszik egy 
honvédhuszár fő-
hadnagy ki az 1848 
és 1849-iki csatá-
ban részt vett és har-
minczkét tüzet átví-
vott a szabadságért 
és lábai alsó részén öt 
golyósebet vitt a túl-
világra...” 

Az üllői hagyományőr-
ző huszárok nem csak az 

egyenruhájuk miatt tart-
ják számon Búró Dániel 
örökségét. Az egyik mo-
nori bemutató után felke-
resték a néhai huszártiszt 
sírját, és tisztelgéssel rót-
ták le kegyeletüket Búró 
Dániel honvédhuszár fő-
hadnagy, illetve a többi, 
egykori monori ’48-as hős 
emléke előtt is. 

Tisztelet a bátraknak!
Szőnyi Attila

Érd: 06-70-779-4447

Raktári 
áRukezelőt és 

taRgoncavezetőt 
keresünk 

3 műszakos 8 órás 
munkarendbe gyálra. 

átlag bruttó bérezések: 
463 000 – 487 000 Ft. 

Ingyenes céges buszok: 
Budapest, Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Nyáregyháza, Monor, 

Csévharaszt, Sülysáp, Pilis, 
Dánszentmiklós, Káva, Pánd, 
Gomba, Úri, Mende, Maglód, 

Üllő, Vecsés. 

A MIRELITE MIRSA ZRT. 
albertirsai telephelyére, 

szakirányú végzettséggel 
rendelkező

Műszaki vezetőt 
és karbantartási 

vezetőt keresünk.

Önéletrajzot a 
szekeres.krisztina@mirsa.hu 

e-mail-címre várjuk. 
Érdeklődni: 06-53/570-147

A MIRELITE MIRSA Zrt. 
albertirsai telephelyére 

azonnali munkakezdéssel

KoMISSIoZó, 
TARgoncáS,  

MInőSégELLEnőR 
MunKATáRSAKAT 

KERESünK.
Önéletrajzot a 

szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail-címre várjuk. 

érdeklődni: 06-53/570-147
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Napos és előnevelt hús, illetve 
kettőshasznú csibe különböző 
színben, továbbá pulyka és tojóhibrid 
megrendelhető. Gali Baromfikeltető, 
Albertirsa 06304800912

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

FESTÉS, MÁZOLÁS
Festés, mázolás, tapétázás. Hom-
lokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
melegpadló-burkolás, kisebb kőmű-
ves munkák. Schvank Miklós 
Tel.: 06-20/310-8890

ÁLLATFUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru-bú-
tor-építőanyag szállítás, sittelhordás, 
lomtalanítás. Illési Attila E.V. 
Tel.: 06-70/237-6675

INGATLAN
Eladó ingatlanokat keresünk kész-
pénzes ügyfeleink részére. 
Ha gondolkodik ingatlanja eladásán, 
forduljon bizalommal hozzánk. 
Jutalék: 1%-tól. 
Kispesti piac Üzletház, Kossuth tér 1. 
I. em.  Tel.: 06-70/935-5181

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Antik és modern bútor 
áthúzás, javítás, bő szövetválaszték, 
rövid határidő, reális árak. Csordás 
György, tel.: 06-30/576-3456, csordas-
karpit.hu

KERTGONDOZÁS
Tuják, bokrok metszése, kivágása, 
falvelelek összegyűjtése, egyéb kerti 
téliesítés, udvartakarítás, zöldhul-

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

Öntözőrendszer, telepítése és 
javítása, kertépítés, kertrendezés, 
veszélyes fa kivágása,  gallyazás, 
füvesítés, ingyenes munkafelmérés. 
Tel.:06-20/511-7557 kertetrendezek.hu

KÖLTÖZTETÉS, SZÁLLÍTÁS
Költöztetést, bútorszállítást, 
lomtalanítást, ház-nyaraló kiürítést, 
hagyatékelszállítást vállal cégünk 
kedvező áron. www.idelabutor.hu T.: 
06-30/471-6578 

MÉZ 
Termelői MÉZdiszkont a Kispesti 
Üzletház I. emeletén. Minden gyógy-
növényes méz 1490 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, veteránautókat 
keresek: Simson, MZ, Jáwa, Csepel, 
stb! Lehet hiányos üzemképtelen is! 
Tel:.06-20/572-5142

REDŐNY
Redőny, szalagfüggöny, szúnyog-
háló készítése, javítása. 
Tel.: 06-70/557-7855 

TŰZIFA – TŰZELŐ
Eladó tűzifa! Akác, tölgy, bükk 
hasítva 25 cm-es 21500 Ft/m³, 33 cm-
es 21 000 Ft/m³. Monoron 4 m³-től 
a kiszállítás díjtalan. Az árváltozás 
jogát fenntartjuk. Koczó Zsolt 
Tel.: 06-20/343-1067 
EUTR: AA5811522.

VÍZ, GÁZ, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS
Gázkészülék-szerelés. Konvek-
torok, gázkazánok, vízmelegítők 
karbantartása, javítása, cseréje. 
Tel.: 06-70/502-2342 

Már két helyen is elérhető 
defi brillátor Üllőn
 ÉLETET MENTHET

 Defibrillátort helyeztek ki a 
Üllő Városi Sportcsarnokba, 
amely használatához az edzők 
megfelelő egészségügyi oktatá-
son is részt vettek.

Az Üllői DSE a 2022 évi szezon-
ra defi brillátor-készüléket kapott 
az MLSZ pályázati forrásának kö-
szönhetően. Az életmentő készü-
lékből a városban így már kettő is 
van, hiszen az orvosi rendelőben 
is található már egy. Az új defi b-
rillátort a városi sportcsarnokba 
helyezték el, ahol Basic Life Sup-
port (BLS) oktatásban részesültek 
az edzők, Prikrillné Erős Ildikó, 

Rudolf Jenő és Dobsa Ernő, hogy 
szükség esetén megfelelően tud-
ják majd alkalmazni az eszközt. 
Számos olyan esetről tudunk, 
amikor a közelben lévő defi brillá-
tor mentett életet.         J.B.

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

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

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

termelői mézdiszKont
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Nyitva: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK
mminden 

gyógynövégyógynövé-
nyes méz:nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg
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Jelentkezni lehet  a 
06-20/77-111-53 

telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres!

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz  • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár 

260 000–310 000 HUF kereseti lehetőség!

Tilos kutyák árusítása a kisállatbörzén
Sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Magyarországon 
is komolyan vegyék az állatok jogainak védelmét, mind 
jogalkotási szinten, mind a hétköznapi életben. Ennek 
az egyik üdvözölendő eredménye az, hogy a Monori 
Kisállatvásáron mostantól tilos kutyát, macskát és 
görényt árusítani. 

H osszú évek óta a 
város egyik legna-
gyobb látogatott-

ságú eseményének szá-
mít a kisállatbörze, ezért 
is volt szükség arra, hogy 
mindenki boldogan és 
elégedetten látogathas-
son ki a vásárokba.

Darázsi Kálmán pol-
gármester kezdeménye-
zésére indultak egyez-
tetések állatvédő szer-
vezetek bevonásával a 
Magyar Galamb- és kis-
állattenyésztők Országos 
Szövetségével, a kisállat-
börze szervezőjével arról, 
hogy a vásáron a kutyák, 
macskák és görények 
árusítása jobb körülmé-
nyek közt történhessen. 
A megbeszélések alatt vé-
gül egyetértésben arra 
jutottak, hogy az említett 
társállatok értékesítése 
teljes egészében tilos lesz 
a jövőben. A lépés azért 
is fontos mérföldkő a vá-
sár – és egész Magyaror-

szág életében, mert saj-
nos még mindig nagy 
kárt okoznak az engedé-
lyek és szaktudás nélkül 
működő szaporítók.

Hagyjuk a 
munkát a 
tenyésztőkre!
Az állattenyésztés egy 
szakma, amely komoly 
genetikai és anatómiai 
szaktudást igényel. Ah-
hoz, hogy egészséges, jó 
idegrendszerű háziked-
venceket tarthassunk, 
szükség van a tenyész-
tők hozzáértésére és er-
kölcsi normáira. Hiszen 
a fájó fogunkkal sem a 

szomszédhoz megyünk 
át, csak mert tart otthon 
fogót.

Az alkalmi, házi sza-
porítóknál néha nincs 
rossz dolga a kutyáknak, 
macskáknak vagy gö-
rényeknek. Ezzel szem-
ben az ún. szaporítótele-
pek legtöbbször felhábo-
rító körülmények között 
működnek, szűk ketre-
cekben vagy koszos épü-
letekben tartják a te-
nyészállatokat, akik alig 
bírnak mozogni, és szin-
te sosem látnak napfényt. 
Azonban mégis van vala-
mi közös a két tevékeny-
ségben, mégpedig az, 

hogy az állatoknak egyet-
len dolga van: kitermelni 
a profi tot.

A világon egyre 
több helyen teszik 
meg ezt a lépést
Az elmúlt években a világ 
több pontján is megfo-
galmazódott az az igény, 
hogy kisállatokat csak 
minősített, hivatalos te-
nyésztőtől lehessen vásá-

rolni, aki garanciát vál-
lal az állatokra és ért a 
szakmájához. Az Ameri-
kai Egyesült Államokban 
Kalifornia állam volt az 
első, aki törvénybe iktat-
ta az ún. kölyökgyárakból 
származó kutyák árusítá-
sának tilalmát, a mono-
ri lépéssel pedig mi is egy 
lépéssel közelebb kerül-
tünk a valóban felelős ál-
lattartáshoz.  

Tudtad?
Egy nem ivartalanított szuka és kan kutya, va-
lamint ivaros leszármazottaik populáció-sza-
bályozás nélküli sokasodása 6 év leforgása 
alatt akár 67 000 újabb állat születését ered-
ményezheti. Egy ilyen képzeletbeli, 67 000 la-
kosú „kutyaváros” Magyarország 14. legna-
gyobb települése lenne.                    (forrás: SZIE)

Hirdetés

Hirdetés

Monoron nonstop!
Rövid határidővel!  
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.06-30/934-1335

Húsfüstöléstúsfüstöl
vállalok
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HELYZETBE HOZZUK! Vecsésen, Monoron, Tatárszentgyörgyön és környékén

 A TRAUMA KÖZÖS  
Az egész országot megrázta a 2022. február 24-én Ukrajna 
ellen indított orosz invázió, és ahogyan országszerte, úgy 
a régiónkban is egy emberként fogtak össze a helyiek. 
Az első aggasztó hírekre elkezdődtek a gyűjtések, majd 
nem sokkal később jelentkeztek a szállásfelajánlók is.

K ijelenthetjük, hogy nincs 
olyan település a környé-
künkön, ahol ne mozdul-

tak volna meg az emberek és az 
önkormányzatok a menekültek 
megsegítésére. Folyamatosan 
indulnak a szállítmányok a határ 
mellé, de a határ túloldalára is, 
valamint Budapestre, nagyobb 
szálláshelyekre, a Keleti és a 
Nyugati pályaudvarokra. Aki se-
gíteni szeretne, tájékozódhat a 
települése közösségi oldalán a 
helyi lehetőségekről, keresheti 
a nagy civil szervezeteket, akik 
folyamatosan közzé teszik, hogy 
éppen aktuálisan mire van szük-
ségük, de hívhatja az adomány-
vonalakat is.

Az önkormányzatok pénzösz-
szeg elkülönítése mellett szer-
vezik, hogy a településükre ér-
kezőket segítsék, koordinálják a 
gyűjtéseket. A magánszemélyek 
az otthonukat ajánlják fel, az itt 
maradók mellé állva mentorál-
nak vagy maguk is beszállnak a 
gyűjtésbe. Mindenki ott segít, 
ahol tud.

 Hozzánk eddig két család ér-
kezett. Anáék öten voltak: anyu-
ka, apuka és a három kisgyere-
kük, no meg a két kutyájuk. Csak 
megpihentek nálunk. Kijevből 
indultak, négy nap utazás után, 
Moldován és Románián keresz-
tül érkeztek. Aludtak egy nagyot, 

majd indultak is tovább Német-
országba, az ott élő barátaikhoz. 
Ana angoltanár, a férje, Sava 
pedig exportőr volt abban a régi 
életben, ami a hozzánk érkezé-
sük előtt pár nappal ért véget.

A második család négyfős. 
Anyuka és a kilencéves nagy-
lánya, valamint a nagyszülők 
érkeztek hozzánk. Egy napra 
tervezték, de mivel a Törökor-
szágba induló járatukra a repülő-
jegy ára a foglalás napján duplá-
jára emelkedett, így meggyőztük 
őket, hogy inkább maradjanak 
még kicsit. Végül hat napig lát-
tuk őket vendégül, de jóval pon-
tosabb, hogy ők minket. Gyorsan 
összemelegedtünk, és a kislá-
nyunknak nővérei meg pótnagy-
szülei lettek, akik lesték minden 
kívánságát.

Ők hittek abban, hogy gyor-
san véget ér ez a szörnyűség. 
Marina Harkov egyik bevásárló-
központjának volt az igazgatója. 
A háború kitörése után még egy 
hétig bejárt dolgozni. A mun-
kahelyére vezető úton nap mint 
nap szembesült azzal, hogy ez 
az élete kockáztatásával jár. 

Végül a nagyapa munkahelyére, 
egy gyár óvóhelyére mentek. 
Négy nap után érezték azt, hogy 
nincs mire várniuk már. Elindul-
tak. 16 óra alatt jutottak Har-
kovból Lvivbe, a vonat padlóján 
maradt nekik csak hely. Onnan 
Munkácsra érkeztek, majd egy 
hét utazás után Budapestre. Fá-
radtak és elgyötörtek voltak. A 
barátaiktól érkező hírek szerint 
az utcájukba, a házuk közelébe 
bomba csapódott. Néhány ruhát 
és az irataikat leszámítva minde-
nük Harkovban maradt.

Ittlétük alatt bevezettek ben-
nünket az ukrán konyha rejtel-
meibe, meséltek a szokásaikról, 
és jó volt látni, hogy mennyire 
egyformák vagyunk. Csak a nyel-

vünk más, de kézzel-lábbal, meg 
némi angollal egész jól elboldo-
gultunk.

Közeli barátainkhoz két csa-
lád érkezett. Ők éppen Egyip-
tomban nyaraltak, amikor kitört a 
háború. Nem volt hova hazamen-
niük, ugyanis Kijev külvárosában 
lévő otthonuk megsemmisült. 
Lengyelországba készültek úgy, 
hogy Magyarországról intéz-
ték a leendő szállásukat, azaz a 
bizonytalanból tartottak a még 
bizonytalanabb felé, de nem 
volt választásuk. Nekik még me-
leg ruháik sem voltak, azonban 
az itt töltött alig egy hét alatt 
nemcsak bakancsot, de a befo-
gadó családjuktól barátságot is  
kaptak.

Ez három történetfoszlány, 
de megszámlálhatatlan van a 
környezetünkben. A bevásárlás 
alatt hozzánk odalépő ismeret-
len férfi, aki csokit nyom az ukrán 
kislány kezébe, a családsegítő 
munkatársa, aki szombaton dél-
után a hívástól számítva egy órán 
belül jön, hogy matracot hozzon, 
a nagyapa, aki házikolbászt küld.

Az ide érkezők félnek, ret-
tegnek a jövőtől, melyre szürke, 
átláthatatlan köd ereszkedik. Az 
ismeretlenbe tartanak, akkor is, 
ha Magyarország a célállomásuk. 
Az őket befogadók is félnek, tel-
jes joggal, hiszen ismeretlenek 
érkeznek, akikkel nem beszél-
jük egymás nyelvét, de kinyitjuk 
előttük az otthonunk ajtaját. Egy 
közös van bennünk: a trauma 
mindenkié. Azoké is, akik a kö-
zösségi oldalakon kommentelve 
osztják meg a véleményüket 
és fejezik ki abbéli meglátásu-
kat, hogy nem kellene segíteni 
a menekülteken. Jó ha tudják, 
ők is ventilálnak, és a felgyü-
lemlett feszültséget trollkodják  
szét. Nem kell mindenkinek se-
gítenie, ez nem verseny, itt sen-
ki sem fog „jó ember” plecsnit 
kapni. Ezt most csak túl kell élni. 
Mindenkinek, ukránoknak, ma-
gyaroknak, Európának.  KSZs

Vasad Kárpátaljára küldött szállítmányt
Vasad Község Önkormányzata a Vasadi Református Egyház-
zal közösen adománygyűjtést hirdetett a Kárpátalján lévő Gát 
testvértelepülésük javára. A faluban óriási összefogás eredmé-
nyeként három kisbusznyi adomány gyűlt össze, így mintegy 
hat tonna rakománnyal indult útnak március 2-án Marton József 
Zoltán polgármester, Tóth József, Csizmadia László és prof. dr. 
Tenke Sándor önkormányzati képviselő. Az adományok értéke a 
hárommillió forintot is meghaladja, melyek között öt darab nagy 
teljesítményű aggregátor is volt.
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 Az ételek 
 EGÉSZSÉGES ARÁNYA  
Az egészséges táplálkozás a jó egészség egyik fontos 
sarokköve, de ez nem jelenti azt, hogy mindig könnyű.

A testmozgással és a stressz-
kezeléssel együtt az 
egészséges táplálkozás 

csökkenti az életmódbeli be-
tegségek kockázatát, és segít az 
egészségügyi állapotok kezelé-
sében.

Az egészséges táplálkozás az 
otthontól távol és útközben is 
egyedi kihívásokat jelenthet.

Lehet, hogy az ember ilyen-
kor kísértésbe esik, hogy kihagy-
ja az étkezéseket. Az is nehéz 
lehet, hogy kitaláljuk, hol vásá-
rolhatunk tápláló élelmiszereket, 
eldöntsük, mit csomagoljunk az 
uzsonnás táskájába, és megha-
tározzuk, hogyan tartsuk fenn a 
kiegyensúlyozott étkezést, mi-
közben étteremben étkezünk.

Ez az átfogó útmutató elma-
gyarázza, miként lehet fenntar-
tani a tápláló étrendet minden 
helyzetben.

Az egészséges 
táplálkozás 
alapjai
Az egészséges táplál-
kozáshoz az öt élelmi-
szercsoportból – tej-
termékek, fehérjében 
gazdag ételek, gabo-
nafélék, gyümölcsök 
és zöldségek – külön-
böző tápanyagokat 
kell bevinni.

Minden egyes élel-
miszercsoport más-
más fő tápértéket kínál, így az 
élelmiszercsoportok kombiná-
lásával a jó egészséget támoga-
tó tápanyagok széles spektrumá-
hoz juthatunk hozzá.

Példák az egyes 
csoportokba tartozó 
élelmiszerekre
• Tejtermékek: tej, sajt, jog-

hurt, laktózmentes tej, dúsí-
tott szójatej.

• Fehérjében gazdag élelmi-
szerek: tenger gyümölcsei, 
hús, baromfi , tojás, borsó, 
bab, diófélék, magvak és szó-
jatermékek.

• Gabonafélék: búza, rizs, zab, 
kukoricaliszt, árpa.

• Gyümölcsök: friss, konzerv, 
fagyasztott vagy szárított 
gyümölcsök és 100%-os 
gyümölcslevek.

• Zöldségek (nem keményítő-
tartalmúak): friss, konzerv, fa-
gyasztott vagy szárított zöld-
ségek (nyersen vagy főzve) és 
100%-os zöldséglé.

Hogyan töltse meg 
a tányérját egy 
egészséges étkezéshez?
Körülbelül a tányér felét pakol-
juk meg nem keményítőtartal-
mú zöldségekkel, például spe-
nóttal vagy kelkáposztával.

Ezután töltsük meg a tányér 
egynegyedét fehérjében gaz-
dag ételekkel, például csirké-
vel vagy hallal, attól függően, 
hogy mit szeretnénk.

Végül töltsük meg a tányér 
maradék egynegyedét gabo-
nafélékkel, például rizzsel vagy 
quinoával. Például sült fokhagy-
más vajas csirke, vegyes zöldség 

és rizs, vagy sajtos szendvics 
teljes kiőrlésű kenyérből túró-
val és szeletelt paradicsommal.

Egészséges snackek
Párosítsunk egy gabonafélét 
egy fehérjében, zsírban vagy 
rostban gazdag étellel.

A szervezet lassabban 
emészti meg a fehérjét, egész-
séges zsírokat és rostokat tar-
talmazó vegyes ételeket, mint 
a gabonaféléket önmagukban. 
Ezáltal hosszabb ideig érezzük 
jóllakottnak magunkat, ami se-
gíthet az egészséges testsúly és 
a vércukorszint kezelésében. 
Például egy alma diófélékkel 
vagy joghurt aszalt gyümölccsel 
és dióval.

Már Vasadon is leadható a használt sütőolaj

06-20/259-9565, 06-29/419-393
Fekete László

Lakások, kisebb irodák, 
lépcsőházak 

festését, mázoLását, 
tapétázását 

vállalom.
Nyugdíjasoknak  kedvezmény!

06-70/635-7804
http://vizetszerelek.hu/

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
cseréje,                      beszerelése

Újabb szolgáltatással bővült a Vasadi 
Könyvtár és Művelődési Ház, március 
11-től leadható az intézményben a 
használt háztartási sütőolaj és zsiradék, 
hiszen megérkezett a gyűjtőedény. 

A Vasadi Könyvtár és Művelődési 
Ház együttműködési megállapodást 
kötött a Biofilter Zrt.-vel, így a cég el-
szállítja az edényzet tartalmát, amikor 
tele lesz, a begyűjtött olajat zsírolvasz-
tó berendezésben, zárt rendszerben 

feldolgozzák. A végtermék, vagyis a 
tisztított növényi étolaj a biodízel ipar-
ágban hasznosul újra, amit a gázolaj-
gyártás biokomponenseként használ-
nak fel. 

A használt olajat és zsiradékot sose 
öntse a lefolyóba, inkább gyűjtse ösz-
sze egy flakonban és vigye el az önhöz 
legközelebb eső használt háztartási-
olaj-gyűjtő helyre, hiszen egyre több 
ilyen pont található a régióban.         VB



Monorierdőn is működik a  HOLMIAPP  
A hétköznapokban bekövetkezett 
változásokat a virtuális térben is követnünk 
kell, hiszen itt változik leggyorsabban a 
világunk. Ezért készítettük el településünk 
felületét a HOLMI applikáción belül.

M árcius 1-jén elstartolt 
applikáció, a HolmiApp 
egy olyan fejlesztés, 

mellyel a legfontosabb tele-
fonszámok, elérhetőségek és a 
helyi szolgáltatók is egy kattin-
tásra kerülnek, ezzel is erősítve 
a helyieket.

Az alábbi menüpontok közül 
választhatnak a felhasználóink: 
önkormányzati hírek; polgár-
mesteri hivatal; egészségügy; 
nevelési, oktatási intézmé-
nyek; egyházak; kulturális intéz-
mények; közbiztonság; rendez-
vények; településüzemeltetés; 
környezetvédelem; közszolgál-
tatók; állattartóknak; üzletek, 
szolgáltatások.

Az applikáció Androidos 
és Apple-készülékeken is el-
érhető, az értesítések elfoga-
dásával pedig mindig napra 
készek lehetünk a legújabb 

változásokról. A Playstore-ban 
vagy App Store-ban rákeresve 
a HolmiAppra pár kattintással 
villámgyorsan tölthetjük le az 
alkalmazást.

Az oldalt használat közben 
is fejlesztjük, sőt szeretnénk 
minél több monorierdői szol-
gáltatót felsorolni, hogy egy 
kattintással kereshessünk szak-
embereket, vagy megtudhassuk 
a boltok aktuális nyitvatartását.

A cél, hogy a lakossági igé-
nyeken alapuló applikációt to-
vábbi fejezetekkel és témákkal 
bővítsük  igazodva az igények-
hez.

Várjuk a helyi vállalkozások 
jelentkezését képpel, megne-
vezéssel és bemutatkozóval a 
monorierdoapp@gmail.com 
e-mail-címre.

Szente Béla polgármester és 
Borbás Viktor alpolgármester
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Jackfruitbolognese
Elkészítési idő: 20 perc
Hozzávalók 

• 1 doboz jackfruit, aprított
• 1 zacskó spagetti
• 1 db vöröshagyma
• 1 db sárgarépa
• 1/2 cukkini
• 150 ml paradicsomszósz
• 50 ml víz
• fűszerek (paprika, fokhagyma, bazsali-

kom, fokhagymapor, bors)
Elkészítés:
1. Kockázza fel a vöröshagymát, majd 

tegye egy serpenyőbe, kezdje el 
melegíteni. 

2. Adja hozzá az aprított jackfruitot.
3. Adja hozzá a vizet, az apró kockára 

vágott sárgarépát és cukkinit.
4. Adja hozzá a paradicsomszószt, fűsze-

rezze a fent említett fűszerekkel ízlés 
szerint.

5. Hagyja, hagy össze forrjanak a hozzá-
valók. 

6. Külön lábasban, az előírás szerint 
főzze meg a sárgarépás Goodel-tész-
tát. 

7. Tegye tányérra a tésztát, halmozzon rá 
a bolognese-ből.

Jackfruitburger
Hozzávalók két adaghoz:
A hamburgerhez:

• 1 doboz jackfruit kocka, fűszerkeverék-
kel

• 1 evőkanál szójaszósz
• 1 sárgarépa
• 1/4 vörös káposzta
• 2 db hamburgerzsemle
• petrezselyem

Az édes-savanyú szószhoz:
• 2 teáskanál liszt vagy kukoricakemé-

nyítő
• 80 ml hideg víz
• 1 teáskanál szójaszósz
• 4 evőkanál datolyaszirup
• 2 evőkanál rizsecet
• 1 evőkanál paradicsomszósz

Elkészítés:
1. Melegítse elő a sütőt, állítsa be lég-

keverésre és 160 ºC-ra. Készítse el a 
szószt: egy kis serpenyőben keverje 

össze a keményítőt vagy lisztet a víz-
zel, majd adja hozzá a többi összete-
vőt, keverje addig amíg csomómen-
tes nem lesz. Forralja fel a mártást, 
majd csökkentse a hőt, a szósz lassan 
sűrűsödni fog. Vegye le a főzőlapról, 
hagyja a szószt tovább sűrűsödni.

2. Keverje össze a jackfruitkockákat a 
fűszerkeverékkel, majd adja hozzá 
a szójaszószt és egy evőkanál édes- 
savanyú szószt. Keverje össze, tegye 
egy tepsibe, majd 25 percig süsse az 
előmelegített sütőben.

3. Míg a jackfruittöltelék sül,  a sár-
garépát és a vörös káposztát vágja 
vékony csíkokra. Vágja ketté a ham-
burgereket, tegyen az zsemle alsó 
felére a jackfruitból, majd adja hozzá 
az édes-savanyú  szószt. Díszítse fel 
a zöldségekkel és néhány friss petre-
zselyemmel. Tegye rá a zsemle felsõ 
felét és már tálalhatja is a hambur-
gert.



 JACKFRUIT  
a legjobb húshelyettesítő
Ki gondolta volna, hogy a jackfruit – egy fi nom, vicces megjelenésű 
trópusi gyümölcs – divatos húspótlóvá válik? Az utóbbi időben 
egyre több étlapon találkozhatunk vele. Fantasztikus mindenben a 
mártogatóstól a tacón át a szendvicsekig és még sok másban is. 

A jackfruit, magas rost-
tartalmú és alacsony 
kalóriatartalmú. 

Húsos állaga pedig iga-
zán élvezetessé teszi az el-
fogyasztását. Aki még soha 
nem főzött vele, minden-
képp próbáljon ki egy jack-
fruitreceptet! 

Mi az a jackfruit?
A jackfruit egy trópusi gyü-
mölcs, amely Délkelet-Ázsiában nő. Valójában ez 
a legnagyobb gyümölcsfa a világon – egy-egy 
gyümölcs elérheti a 70-80 kg-ot is! 

A friss nyers jackfruit tüskés zöld héja és édes 
húsa mangóra emlékeztető ízű. A jackfruit egy 
egzotikus gyümölcs, amelyet a világ trópusi vi-
dékein termesztenek. Dél-Indiában őshonos.

A Moraceae növénycsalád része, amely magá-
ban foglalja a fügét, az eperfát és a kenyérgyü-
mölcsöt is. A jackfruitnak tüskés külső héja van, 
és zöld vagy sárga színű.

A világ más részein az érett gyümölcsöt nyer-
sen fogyasztják, vagy fagylalthoz és pékáruhoz 
adják. De Magyarországon még a friss jackfruit 
nem nagyon kapható. Általában konzerv vagy 
szárított formában tudjuk megvásárolni, az 
ázsiai boltokban, drogériákban vagy az élelmi-
szerboltok konzervrészlegén.

Míg az érett jackfruit rendkívül édes ízű, a kon-
zervdobozokban kapható fiatal jackfruit szinte íz-
telen. Következésképpen ez egy nagyszerű üres 
vászon fűszerezéshez és sós ételek hozzáadásá-
hoz. Sőt, ha szétszedjük az éretlen gyümölcsöt, 
a tépett húshoz hasonló szálas állagot kapunk. 
Enyhe ízének és húsos állagának köszönhetően 
tökéletes növényi alapú húspótló sült krumpli-

val, tacoban és még sok minden 
másban!

A jackfruit lenyűgöző 
táplálkozási profi llal 
rendelkezik
Mérsékelt mennyiségű kalóriát 
tartalmaz, egy csésze (165 gram-
mos) adagban 155-öt tartalmaz. 
A kalóriák körülbelül 92%-a 
szénhidrátból, míg a többi fehér-
jéből és kis mennyiségű zsírból 

származik.
Ezenkívül a jackfruit szinte minden szükséges 

vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, valamint 
megfelelő mennyiségű rostot.

Egy csésze szeletelt gyümölcs a következő tá-
panyagokat biztosítja:

•  Kalória: 155
•  Szénhidrát: 40 gramm
•  Rost: 3 gramm
•  Fehérje: 3 gramm
•  Vitamin A: 10% of the RDI
•  Vitamin C: 18% of the RDI
•  Riboflavin: az RDI 11%-a
•  Magnézium: az RDI 15%-a
•  Kálium: az RDI 14%-a
•  Réz: a RDI 15%-a
•  Mangán: a RDI 16%-a

RDI = Ajánlott napi bevitel
A jackfruitot fehérjetartalma teszi egyedivé a 

többi gyümölcs közül. Csészénként több mint 3 
gramm fehérjét biztosít, míg más hasonló típusú 
gyümölcsökben, például az almában és a mangó-
ban 0-1 gramm van. 

A jackfruit számos antioxidánsban is gazdag, 
amelyek felelősek az egészségre gyakorolt jóté-
kony hatásáért.
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Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő  
családi vállalkozásunk bővülő csapatába 

Gépkezelőket és takarítót keresünk

Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet: 
+36-29/351-350 

www.soosteszta.huHa kell, adunk Hideget, meleget!

2200 Monor,  
4-es Főút, 34 km
+36-30/131-2244 
+36-30/338-7558

 info@prcooling.hu
www.prcooling.hu

Konyhai elszívás, 
lyukfúrás.
Az ország vezető 
klímatípusai közül választhat 
bemutatótermünkben, igény szerint 
beüzemeléssel. 

Klíma  
kis és nagy- 
kereskedelem

KLÍMATELEPÍTÉS  
ÉS TISZTÍTÁS

• Rövid szerelési határidővel!
• Ingyenes helyszíni felmérés!
• Otthonfelújítási 

támogatásra is!
Hívjon bizalommal!

06-30/596-0210

TL Clean Cool Kft.

Tel.: 06-30/860-2627

BARNA TOJÓTYÚK 
egyéves, jól tojóegyéves, jól tojó
750 Ft/db
15 db-tól ingyen szállítással 15 db-tól ingyen szállítással 15 db-tól ingyen szállítással 
megrendelhető

•   kerítések,  korlátok
•   acélszerkezetű lépcsők
•   toló-úszó-nyíló kapuk
•   kőművesmunkák
•   polikarbonát tetők
•   festést nem igénylő 

deszkakerítések  
gyártását és szerelését 
vállalom Pest megyében.

Tel.: 06-20/219-6040

LakaTos-
munkát vállalok

 www.rennel.hu

HIRDETÉS

HIRDETÉS



18
HELYZETBE HOZZUK! Vecsésen, Monoron, Tatárszentgyörgyön és környékén

javallat
kapszulák szuperfinom 
javal
kapszulák szuperfinom 
javal
instant gyógynövényporbólinstant gyógynövényporbólinstant gyógynövényporbólinstant gyógynövényporbólinstant gyógynövényporból

tavaszi méregtelenítés,
salaktalanítás

ÉrtÉkesítő üzletek a közelben:
BUDAPEST XVII. KERÜLET 
Kamilla Drogéria • X. utca 4. • Telefon: 06-70-204-4567
ReformFarm Biobolt • ReformFarm Biobolt • Kaszáló u. 47. • Tel.: 06-70-325-8261
BUDAPEST XVIII. KERÜLET 
APOTÉKA Gyógynövénybolt •APOTÉKA Gyógynövénybolt • Üllői út 661. • Tel.: 06-70-268-9055
JÓ ÉLET Biobolt • JÓ ÉLET Biobolt • 
APOTÉKA Gyógynövénybolt •
JÓ ÉLET Biobolt • 
APOTÉKA Gyógynövénybolt •APOTÉKA Gyógynövénybolt •
JÓ ÉLET Biobolt • 
APOTÉKA Gyógynövénybolt •

Nemes u 103. • Telefon: 06-1-408-1403 
Nemes Bio Life • Nemes Bio Life • Nemes u 9. • Telefon: 06-70-671-5535
CEGLÉD 
Bio ABC • Bio ABC • Kossuth Ferenc u. 5. • Tel.: 06-30-492-8819
Bio Fitt • Bio Fitt • Arany u. 4.• Tel.: 06-20-524-3469
Herbatéka • Herbatéka • Szent Imre herceg u. 13 • Tel.: 06-53-314-784
ALBERTIRSA 
Dédi Mama Gyógyboltja • Dédi Mama Gyógyboltja • Vasút u. 8. • Tel.: 06-20-438-3551 
MONOR 
Natura BoltNatura Bolt • Piac tér • Telefon: 06-20-424-3071
PÉCEL 
Gyógynövénybolt • Rákos u. 18. • Telefon: 06-20-615-8075webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház: javallat.hu
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  MÉREGTELENÍTÉS  és salaktalanítás
Miért, mikor, mivel?

A téli időszakban rendszerint keveseb-
bet mozgunk és több egészségtelen 
ételt fogyasztunk, így tavasszal so-

kunk szeretné méregteleníteni, salaktala-
nítani szervezetét. De vajon milyen tudo-
mányos alapja van ennek a két, rendszerint 
gyógynövényekkel végzett népgyógyászati 
módszernek?

A szervezetünkbe kerülő és képződő mé-
reganyagokat alapvetően a májunk hatástala-
nítja, majd a májunk és a veséink választják 
ki, de a kiválasztási folyamatban a bőrünk 
és a tüdőnk is részt vesz. Ezért amikor mé-
regtelenítésről beszélünk, elsősorban a máj 
méregtelenítő funkcióját kívánjuk serken-
teni, de emellett a többi kiválasztó szervünk 
működését is támogatjuk.

 A salaktalanítás inkább a vesék és a nyi-
rokrendszer működésének fokozására kon-
centrál, ezzel az ízületek egészségét is támo-
gatva.

Amikor jelez a szervezet
Vannak intő jelek, amelyek a szervezet 
anyagcseréjének és a méregtelenítő funkci-
óinak lassulását jelzik. Ilyen a gyakori fejfájás, 
az ízületi panaszok, az általános gyengeség, 
a fáradékonyság, a hosszan tartó rosszkedv 
(depresszió), az alvási zavarok, az emésztési 
problémák, a fertőzésekre való fogékonyság 
és a nehezen múló pattanások. Ezek mind-
egyikén javíthatunk, ha mozgással, egész-
séges táplálkozással vagy kedvező élettani 

hatású gyógynövényekkel serkentjük 
anyagcserénket.

A sokoldalú gyógynövény
A legtöbb gyógynövény nem csupán egyet-
len szervünkre hat, hanem többféle hatást is 
kifejt. Ilyen például a szurokfű, amely javítja 
az emésztést, fokozza a májban a méreganya-
gokat is tartalmazó epefolyadék képződését 
és annak ürítését. Emellett hígítja a tüdőben 
képződő sűrű nyákot, így segíti annak ürü-
lését, ráadásul kifejezetten erős antioxidáns 
hatású. Ez utóbbi azért is fontos, mivel ezek 
az antioxidáns anyagok képesek megkötni az 
egészségtelen életvitel miatt képződő, sejt-
károsító szabad gyököket.

A népgyógyászat kedvence
A népgyógyászat régóta használja tavaszi 
méregtelenítésre a pitypangot (gyermek-
láncfüvet), amelynek föld feletti és alatti 
részeinek együttes alkalmazása a legjobb 
megoldás. A veseműködés támogatásán túl 
a májfunkciókat is javítja, a gyökérben lévő 
inulin pedig prebiotikus hatású, így segíti a 
kedvező hatású bélbaktériumok fejlődését. 
A pitypang közeli rokona az articsóka, amely-
nek a levelét használjuk a májműködés ser-
kentésére. Kutatások igazolták, hogy antioxi-
dáns polifenoljai is és flavonoidjai egyúttal 
védő hatást is kifejtenek a májra. 

 Ha cél a salaktalanítás
A csalán szintén sokoldalú gyógynövény, 
amelyet számos klinikai kutatás is alátá-
maszt. Ezekben a vizsgálatokban igazolták 

ízületi panaszokat és magas vércukorszintet 
csökkentő hatását is. A csalán salaktalanító 
funkcióját támasztja alá, hogy egy vizsgálat-
ban az allergiás tüneteket is képes volt eny-
híteni.

 Közkedvelt salaktalanító gyógynövény a 
mezei zsurló is, amelynek a veseműködést 
serkentő vízhajtó hatása klinikai kutatásban 
megegyezett egy szintetikus vízhajtóéval, 
ugyanakkor nem fokozta a fontos ásványi 
anyagok ürülését a szervezetből. A mezei 
zsurló nagy mennyiségű szerves kovasavat 
tartalmaz, amely erősíti a csontokat, illetve 
részt vesz a bőr és a lágy szövetek rugalmas-
ságát biztosító kollagén szintézisében és sta-
bilizálásában.

Így fokozhatjuk a hatást!
Egyes növényekben természetes módon 
megtalálható szaponinok segítik a ható-
anyagok felszívódását, így sok gyógynö-
vénykeverék tartalmaz szaponintartalmú 
növényeket. További előnyös tulajdonságuk, 
hogy növelik a vesék kiválasztását és segítik 
a tüdőben lerakódott nyák ürülését. Ezek 
a tulajdonságok mind fontosak lehetnek a 
méregtelenítésben és salaktalanításban. 
Nagy mennyiségű szaponint tartalmaz pél-
dául a kankalingyökér, az édesgyökér és az 
aranyvessző is. Előbbi kettőt inkább tüdő-
tisztításra, utóbbit pedig veseműködés támo-
gatására alkalmazhatjuk.

Papp János fi toterapeuta, 
gyógynövény-alkalmazási szakmérnök

Szurokfű

Aranyvessző

Csalán
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EGYEDÜLÁLLÓ 
LÁTÁSVIZSGÁLÓ ESZKÖZ

DÉL-PESTEN  
A SZENTIMRE  
OPTIKÁBAN!

Szemüvegkészítés esetén a  
látásvizsgálat díját átvállaljuk öntől!

Szeretné, ha látáSvizSgálatát XXi. Századi eSzközzel végeznék?
keresse fel üzletünket, ahol a látásvizsgálatot 
a dél pesti régió legmodernebb látásvizsgáló 

eszközével végezzük!

1188 Bp., nemes u. 1.   •   tel.: 06-1/292-3339, 06-20/285-6683   •   www.szentimreoptika.hu

Szentimre optika – fókuSz Bt.

ezt követően készíttesse el szemüvegét  
akár századpontos (0,01)  

dioptriaértékkel!

HIRDETÉS

Húsvéti hagyományok és ételek

A húsvét a kereszténység legna- 
gyobb ünnepe. A Biblia szerint Jé-
zus a pénteki keresztre feszítése 

után a harmadik napon, vasárnap támadt 
fel. Kereszthalálával nem a világot szaba-
dította meg a szenvedéstől, hanem min-
den ember bűnét váltotta meg, és feltáma-
dásával győzelmet aratott a halál felett. A 
valláson kívül a tavasz eljövetelének ün-
nepe is, amelyet márciusban vagy április-
ban (a Hold állása szerint) tartanak.

A magyar húsvét elnevezés a böjti idő-
szak végére utal, ami azt jelenti, hogy ek-
kor lehet újra húst enni. 

A húsvéti sonka és a húsvéti ételek 
megáldása a vasárnapi misén a szertartás 
elengedhetetlen része.

A téli disznóvágást követően a sonka 
legjavát általában félreteszik, és sózott 
vagy füstölt formában tartósítják húsvé-
tig. A másik elmaradhatatlan húsvéti étel 
a tojás! A tojás a húsvéti ünnep talán leg-
jellegzetesebb jelképe. A kereszténység 
elterjedésével vált szokássá, hogy amikor 
megünnepelték Jézus Krisztus mennybe-
menetelét, azaz a húsvétot, a hívők a fel-
támadást jelképező tojást ajándékoztak 
egymásnak.

Húsvéthétfő a locsolkodás napja. A víz 
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az 
alapja ennek a szokásnak, mely aztán pol-
gárosodott formában (kölnivízzel locso-
lás) megmaradt a városokban napjainkig.  
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsol-
kodás hagyományának, eszerint a Krisztus 
sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, 
ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsende-
síteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken 

egykor kútvízzel, vödörből locsolták le a 
lányokat. A lányok a locsolóknak a húsvéti 
locsolóvers elszavalása után festett hímes 
tojást adtak. A tojásfestésnek komoly ha-
gyományai vannak Magyarországon egé-
szen napjainkig. Forrás: jelesnapok

Húsvéti hagyományos sós 
kalács
Hozzávalók:
Tésztához:

• 5 dl tej
• 1 kg finomliszt
• 20 dkg vaj
• 2 db tojás
• 2 ek cukor
• 1 ek só
• 6 dkg friss élesztő (kicsit fel kell  

futtatni tejben)
Kenéshez:

• 1 db tojás
• 1 csipet só
• 1 csipet cukor

Elkészítés:
Jól összedolgozzuk a tésztához szükséges 
összetevőket.

Megdagasztjuk a tésztát, majd fél óráig pi-
hentetjük meleg helyen.

A tésztát 6 részre osztjuk, majd két, há-
rom fonatból álló kalácsot formázunk.

Mielőtt a sütőbe tennénk a tésztát, elke-
verünk két tojást egy csipet sóval és cukor-
ral, és jól bekenjük vele a kalácsokat, majd 
durva szemű sóval beszórjuk.

Előmelegített sütőben 200 fokon 20 
percig sütjük, tűpróbával ellenőrizzük.

Húsvéti sárgatúró
Hozzávalók:

• 0,5 l tej
• 5 db tojás (ahány dl tej, annyi tojás)
• 2 ek cukor (ízlés szerint)
• 1 ek vaníliás cukor (ízlés szerint)
• 1 csipet só

Elkészítés:
A tejet a cukrokkal és a sóval felforraljuk.
A tojásokat beleütjük egy tálba, és nagyon 
lazán villával éppen átkavarjuk.

Amikor a tej felforrt, beleöntjük a tojá-
sokat, lassú tűzőn folyamatosan kever-
getve, addig főzzük, amíg a tojások túró-
szerűen össze nem állnak.

Vászonruhába rakjuk, összekötjük, fel-
lógatva hagyjuk kicsöpögni a levét.
Tálalásig hűtőben tároljuk.



 HOGYAN KAPHATOD MEG  
 amit megérdemelsz?
Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik a kedves-
ség és a jóság megtestesítői, de úgy tűnik, nem tudnak 
előrébb jutni. Ismerünk olyanokat is, akik lusták és ön-
zőek, mégis mindent megkapnak, amit csak akarnak.

A z élet első szabálya, 
hogy nem tartozik 
neked semmivel. 

Ahhoz, hogy megkapd, 
amit megérdemelsz, nyi-
tott és pozitív gondol-
kodásmóddal kell élned. 
Mélyen hinned kell abban, 
hogy valóban megérdem-
led a jó dolgokat. És hajlan-
dónak kell lenned megdol-
gozni értük.

Döntsd el, hogy mit akarsz
Az első lépés ahhoz, hogy hogyan kapd 
meg, amit megérdemelsz, az, hogy 
eldöntsd, mit szeretnél. Ne félj nagyban 
gondolkodni. Engedd meg magadnak, hogy 
többet akarj az élettől. Csak egyszer élsz. 
Itt az alkalom, hogy az életünket mester-
művé tegyük. Ha visszatekintesz az éle-
tedre, mit fogsz a legjobban megbánni? 
Mik a legnagyobb eredményeid? Ezek a 

„muszájok”, és ezek a kulcsai annak, hogy 
megkapd, amit megérdemelsz.

Higgy magadban!
Úgy gondolod, hogy megérdemelsz egy 
jobb kapcsolatot, de újra és újra ugyanazo-
kat a hibákat ismételgeted? Úgy gondolod, 
hogy megérdemelsz egy fizetésemelést 
vagy előléptetést, de még sosem kértél 
ilyet? Hagyod, hogy korlátozó hiedelmeid 
visszatartsanak: hogy nem érdemled meg a 
szeretetet, hogy nem vagy elég okos ahhoz, 
hogy sikeres legyél a munkádban. Talán 
bűntudatot érzel egy múltbéli hibád miatt, 
vagy megbántál egy döntésedet – de a 
múltat magad mögött kell hagynod. El kell 
hinned, hogy megérdemled.

Fogadd el!
Oly sokan közülünk 
adakozók vagyunk. 
Mindent beleadunk 
a családunkba, a 
barátainkba és a 
romantikus kapcso-
latainkba, mindig a 
másik ember igé-
nyeire összponto-
sítva. Mielőtt észre-
vennénk, már nem 
marad energiánk 

saját magunkra. Soha nem fogod megkapni, 
amit megérdemelsz, ha nincs időd és ener-
giád magaddal foglalkozni – csak a  nyitott 
gondolkodásmód, amely kész fogadni, nem 
csak adni. Használd az alapozást a reggeli 
rituáléd részeként, hogy megnyíljon az 
elméd arra, amit a nap hozhat.

Emeld az elvárásokat!
Ha megtanulod, hogyan kapd meg, amit 
megérdemelsz, az egyetlen alapelvre 
vezethető vissza: azt kapjuk, amit hajlan-
dóak vagyunk elviselni. Ha hajlandó vagy 
elfogadni, ha mások rosszul bánnak veled, 
akkor többet fogsz kapni ugyanebből. 
Ahogy Tony Robbins mondja: „Ha nem állí-
tasz fel egy alapszabályt arra vonatkozóan, 
hogy mit fogadsz el az életben, könnyen 
belecsúszol olyan viselkedésformákba 
és hozzáállásokba, vagy olyan életminő-
ségbe, amely messze elmarad attól, amit 
megérdemelsz.” Mi a te alapvonalad? Ha 
nem azt kapod, amit szerinted megérde-
melsz, akkor emelned kell a mércédet.

Változás megelégedés
Ha azt teszed, amit mindig is tettél, azt 

fogod kapni, amit 
mindig is kaptál. 
Ahhoz, hogy emeld 
az elvárásaidat, 
változtatnod kell 
néhány dolgon. Ha 
ott, ahol vagy, nem 
kapod meg, amit 
m e g é r d e m e l s z , 
akkor menj el. 
Válts munkahelyet. 

Változtass kapcsolatot. Vedd körül magad 
olyan emberekkel, akiknek megvan az, 
amit szeretnél, és akik motivációt jelen-
tenek neked, hogy elérd a céljaidat. Nem 
hagyhatod, hogy a lehetőségek elmenje-
nek melletted csak azért, mert a komfort- 
zónádban akarsz maradni.

Vállalj kockázatot!
Nincs olyan változás, amelyet érdemes 
véghezvinni kockázat nélkül. Tanuld meg 
legyőzni a szorongást, és kockáztass. 
Fogadd el, hogy a kudarc része annak, hogy 
bármi érdemlegeset elérj. Ahelyett, hogy 
a kudarc elkerülésére koncentrálnál – és 
soha nem élnéd át az életet a legteljesebb 
mértékben –, foglalkozz a félelmeddel, 
hogy amikor kudarcot vallasz, vissza 
tudj pattanni. Állítsd meg a bűntudat, a 
megbánás és a félelem körforgását azzal, 
hogy felismered, hogy az élet érted 
történik, nem pedig veled. Még ha kudarcot 
is vallasz, értékes leckét tanulsz.

Építsd az önbizalmadat!
Ha kilépsz a komfortzónádból, az ter-
mészetes módon növeli az önbizalma-
dat, mivel az agyad új forgatókönyveket 
tapasztal, és új idegpályákat hoz létre. A 
magabiztos emberek nemcsak azt kapják 
meg, amiről úgy gondolják, hogy megér-
demlik – akkor is nekimennek a dolgoknak, 
ha úgy gondolják, hogy nem érdemlik meg 
őket. Nem mondogatják maguknak, hogy 
nem elég jók, vagy hogy soha nem fognak 
sikerülni. Kockázatot vállalnak, és mélyen, 
megállíthatatlanul hisznek önmagukban. 
Ha magabiztosan haladsz az életben, ter-
mészetesen megkapod, amit megérde-
melsz.

Ne add fel!
Vajon Edison feltalálta volna a villanykör-
tét vagy Alexander Graham Bell a telefont, 
ha a kihívás első jelére feladják? Vajon 
Disney megalkotta volna Mickey egeret, ha 
hagyja, hogy a csőd tönkretegye az álmait? 
Mindegyiküknek megvolt a szükséges 
belső ereje ahhoz, hogy folytassák. Ahhoz, 
hogy elérd, amit megérdemelsz, kitartás és 
kemény munka kell – de megéri.  VB
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Vállaljuk 
hűtő-fűtő klímaberendezések

teljes körű telepítését, tisztítását, 
karbantartását!

Tel.: 06-70/328-2883 • E-mail: bojteja@gmail.com
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Vecsésen, Monoron, 
Tatárszentgyörgyön és környékén

Monor, Móricz Zs. u. 39.

06-70/775-8585
Házhoz szállítás minimum 1500 Ft-tól!

Monoron ingyenes!  
Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Péteri, 

Gomba és Bénye 300 Ft a szállítás. 
                  Havonta 
            új akciók

Monor, Móricz Zs. u. 39.
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Web: http://lokacio.hu/taverna/

mooo

*

mmmooomommomGyömrő, Pilis és Nyáregyháza 
min. rendelés 5000 Ft + 300 Ft a kiszállítás.min. rendelés 5000 Ft + 300 Ft a kiszállítás.

Rendeld házhoz 
kedvenceidet, vagy  
kérd elvitelre!

Részletes étlapunkat keresd 
Facebook-oldalunkon:

Taverna gyrosyros
Rendelésfelvétel: 

11.00 és 20.30 között.11.00 és 20.30 között.

6000 Ft feletti 
rendelés esetén

1 literes Coca-Cola 
terméket

adunk ajándékba!
nnyitva:yitva:yitva:yitva:yitva:yitva:yitva:yitva:

H–H–H–H–H–H–sszo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00
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  Partnereinknek 
munkatársakat keresünk

Tápióbicske–Pánd–Gomba–Monor–Üllő–Pilis útvonalon buszjárat!Tápióbicske–Pánd–Gomba–Monor–Üllő–Pilis útvonalon buszjárat!Tápióbicske–Pánd–Gomba–Monor–Üllő–Pilis útvonalon buszjárat!

Jelentkezni a 06-20/253-4044-es számon vagy a 
Kerepesi Rent Facebook-oldalon tudsz! További 
álláslehetőségek a kerepesirent.hu oldalon

• Targoncavezető
• Áruösszekészítő
• Árufeltöltő
• Raktári munkatárs
• Picker

Munkavégzés helyek:
• Szigetszentmiklós
• Dunakeszi
• Budaörs
• Üllő
• Soroksár
• Törökbálint

Amit kínálunk:
• Azonnali munkakezdés
• 8 órás bejelentett munka
• No. 1350–1700 Ft/óra
• Bejárástámogatás
• Fiatalos, segítőkész kollégák
• Munkaruha és védőfelszerelés
• Hétvégi munkavégzés, túlóra 

lehetséges
Amit kérünk tőled:
• Pontos precíz munkavégzés
• Lelkesedés
• Több műszakos munkarend

Grassalkovich 
Antal  

Német 
Nemzetiségi 
és Kétnyelvű 

Általános Iskola
pályázatot  

hirdet
tAKArító 

és KoNyhAI 
AlKAlmAzott

munkakör 
betöltésére 

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidős
munkavégzés időpontja a takarító munkakör esetén délutáni! 
Illetmény: közalkalmazotti illetmény + cafetéria + jutalom
A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 VECSÉS, Fő út 90-92. 
A munkakörbe tartozó, feladatok:  
• Az iskola helyiségeinek, tantermeinek takarítása/konyhai kisegítő 
munkák
Pályázati feltételek: 
• 8 általános iskolai végzettség, 
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Fényképes  önéletrajz  • Erkölcsi bizonyítvány
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bársony Edit 
nyújt, a +36-30/257-7040-es telefonszámon
A pályázatok benyújtásának módja: • Elektronikus úton Bársony 
Edit részére a gazd.ig@grassalkovich.vecses.hu e-mail-címen 
keresztül vagy személyesen az iskolában

A boldog emberek  7 SZOKÁSA 
M indannyian szeretnénk 

boldognak érezni ma-
gunkat. De néhányan 

közülünk várják, hogy a bol-
dogság az alapján érjen minket, 
hogy mikor következnek be bi-
zonyos életesemények – például 
amikor valaki kiadja a következő 
nagy regényét, megtalálja élete 
szerelmét, vagy megveszi álmai 
autóját. A kutatások azt mutat-
ják, hogy ez az izgalom, amit az 
adott esemény bekövetkezése-
kor érzünk, csak rövid ideig tesz 
boldoggá.

A valódi boldogság az, hogy 
mennyire vagy elégedett az éle-
teddel, és mennyire érzed jól 
magad nap mint nap, függetle-
nül attól, hogy hogyan változik 
az életed és hogyan változik a 
hangulatod.

Úgy tűnik azonban, hogy a 
génjeink befolyásolják a bol-
dogságunkat. Egy holland ta-
nulmány megállapította, hogy 

azt, hogy valaki mennyire érzi 
magát boldognak az életével 
kapcsolatban, befolyásolhatják 
a DNS-ében bekövetkező vál-
tozások, és az, hogy ez hogyan 
lép kölcsönhatásba a környezeti 
tapasztalatokkal – például a kap-
csolatokkal, az egészséggel és a 
karrierrel.

Az epigenetika ezen új te-
rülete nem a születési DNS-ről 
szól. Hanem arról, hogy mit te-
szel a génjeiddel – minden élet-
módbeli döntésed megváltoz-
tathatja a DNS-ed kifejeződését, 
és ez hosszú távú változásokhoz 
vezethet az egészségedben és a 
boldogságodban.

A jó hír az, hogy következetes 
erőfeszítéssel ellensúlyozhatod 
ezt a hatást, és életre szóló szo-
kásokat alakíthatsz ki a boldog 
élethez. Nézzük, hogyan is csi-
nálják?
1. Segítenek másoknak
2. Élményeket vásárolnak

3. Lelassítanak és értékelik az 
életet

4. Prioritásként kezelik az alvást
5. Rendszeresen sportolnak
6. Dolgoznak a kapcsolataikon
7. Célokat tűznek ki

A boldog emberek növeke-
dési gondolkodásmóddal is ren-
delkeznek. Hisznek abban, hogy 
tanulással és erőfeszítéssel 
fejlődhetnek. Emellett jobban 

al kal ma z ko dna k 
az új kihívások-
hoz, mint a rögzült 
gondolkodásmód-
dal rendelkezők, 
és tudják, hogy le 
tudják győzni a ne-
héz helyzeteket, 
ami boldoggá teszi 
őket. Valójában a 
boldog emberek a 
kihívásokat a tanu-
lás és a növekedés 
lehetőségeként ke-
zelik. Ez azért van, 

mert a boldog emberek egyben 
pozitív emberek is.

Amikor a dolgok rosszul men-
nek, nem panaszkodnak, hanem 
hálásak, és nekilátnak a megol-
dás keresésének. A boldog em-
berek megtalálják a módját an-
nak, hogyan kezeljék a stresszes 
helyzeteket, és hogyan lépjenek 
tovább. Boldog gondolatok, bol-
dog elme. Vladár Bea
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 A LEGJOBB DIÉTÁK 
50 év feletti nőknek
A hogy a nők közelednek az 50-hez, a testük felkészül a meno-

pauzára és az öregedés egyéb mellékhatásaira, illetve átesik 
azokon. Sok nőnek új és más megközelítést kell alkalmaznia 

az egészségének megőrzése érdekében, beleértve az étrendjük 
átalakítását, hogy hozzájussanak a szükséges tápanyagokhoz. „Az 
50-es évek a perimenopauzának és a menopauzának köszönhetően 
a nagy változások időszaka. Ez egy olyan időszak egy nő életében, 
amikor hormonális ingadozások vannak, ami változásokat okozhat 
az anyagcserében és a testsúlyban” – mondja Julie Kay, MS, RDN 
regisztrált dietetikus a Woman’s Daynek. Kay a csontritkulást, az 
osteoarthritist és a vércukorszint-szabályozás változásait (a hormo-
nális változások miatt inzulinrezisztencia léphet fel) is említi, mint 
egyéb állapotokat, amelyekkel a nők ebben a korcsoportban szem-
besülhetnek.

Mediterrán
A mediterrán étrend nagyszerű a szív egészségére, és megelőzheti a 
rákot és a cukorbetegséget. Nem korlátoz vagy iktat ki egyetlen élel-
miszercsoportot sem, hanem mindent mértékkel fogyasztásra ösztö-
nöz. Hulsebus megjegyzi, hogy a teljes kiőrlésű gabonafélék mellett 
a gyümölcsökből és zöldségekből származó szénhidrátokra helyezi a 
hangsúlyt, amelyek sok rostot tartalmaznak, és hosszabb ideig telt-
ségérzetet biztosítanak.

Paleo
A paleo diéta egy magas fehérjetar-
talmú, alacsony szénhidráttartalmú 
étkezési terv, amely tojásban, zöld-
ségekben, gyümölcsökben, diófélék-
ben és feldolgozatlan húsokban gaz-
dag. Hulsebus szerint az alacsonyabb 
szénhidráttartalma előnyös az 50-es 
és idősebb nők számára, akik esetleg 
inzulinrezisztenciával küzdenek, és 
nem képesek úgy feldolgozni a szén-
hidrátokat, mint korábban.

Whole Foods
A teljes értékű valódi élelmiszerek, vagy „tiszta táplálkozás” terve 
elkerüli az összes feldolgozott élelmiszert, ami megelőzheti a gyul-

ladást. Ez 
az étrend 
segíthet a hormonok kezelésében is, mivel a teljes értékű élelmisze-
rek nem tartalmaznak antibiotikumokat vagy tartósítószereket, ame-
lyek nagy hormonbontók lehetnek.

Autoimmun protokoll (AIP)
Az Autoimmun protokoll (AIP) a bélrendszer helyreállítására és a 
gyulladások csökkentésére összpontosít, ami nagyon hasznos lehet 
az 50-es éveikben járó nők hormonális változásai mellett. Emellett 
eltávolíthatja a mérgező és kiváltó élelmiszereket, például a finomí-
tott cukrokat és a feldolgozott élelmiszereket, amelyek felszívódási 
zavarokat és gyulladást okozhatnak a bélben.

Magasabb fehérjetartalmú/mérsékelt 
szénhidráttartalmú étrend
A magas fehérje- és mérsékelt szénhidráttartalmú étrend fogyasz-
tása segítheti a szervezetet a természetes öregedési folyamat során. 
Tanulmányok szerint a magasabb fehérjeszint támogatja a szer-
vezet izomtömegét, mivel az az életkor előrehaladtával csökken, 
valamint teltségérzetet biztosít, csökkentve az elfogyasztott étel 
mennyiségét. Bea

HELYZETBE HOZZUK!

A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem 
vállal felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és 

szolgáltatások árai a készlet erejéig érvényesek!

Kiadó: Apifi to Kft. • Szerkesztő: Vladár Bea
Cím: Monor, Martinovics u. 18.

Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető
Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, 

horvath.szilvia@regiolapok.hu 
www.regiolapkiado.hu | E-mail: info@regiolapok.hu.
Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. • ISSN 2786-2151

MÉHÉSZ JÁNOS Kft.  2200 Monor, József A. utca 108/38. (Gomba felé vezető út) 
Telefon: 06-29/416-123 • www.muszakivizsga-monor.hu

Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat 
és műszaki vizsgára való felkészítés
• klímatöltés klímatöltés klímatöltés klímatöltés
• gumiszerelés, gumiszerelés, 

javítás, centrírozásjavítás, centrírozás
• gépjármű-gépjármű-

diagnosztikadiagnosztika
• időszakos karbantartás időszakos karbantartás
• futóműállítás futóműállítás futóműállítás

Monor,   
Petőfi S. utca 26. 

Tel.: 06-29/411-780

Villamossági üzleT Nyitvatartás: 
H–P: 8–17.00, 

Szo: 8–13 

monoron és környékén  
házhoz szállítás ingyen!
Bankkártyás terminál!

PeTőfi-Vill 
izmán Bolt Villamossági Kft.

Nálunk az  ár nem ráz!Nálunk az  ár nem ráz!
zmán Bolt Villamossági Kft.

Nálunk az  ár nem ráz!Nálunk az  ár nem ráz!

HIRDETÉS
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Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

Új tetőszerkezetek készítéseÚj tetőszerkezetek készítése
Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,
fóliázás, szarufaerősítésfóliázás, szarufaerősítés
Lapos tetők és garázsok szigeteléseLapos tetők és garázsok szigetelése
GV nehézlemezzel
Munkálatainkra teljes Munkálatainkra teljes 
körű garanciát vállalunkkörű garanciát vállalunk

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás 
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése

hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere 
Festés, mázolás, csatornaFestés

RIN-BAU Kft.   •   06-20/274-6312

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 
06-30/489-5334

Herendi Tamás 
zárszerelő
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ajtónyitások.

Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag 
és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.

Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,

erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárak

felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.

Kéményes kazánok cseréje 
kondenzációs 

gázkazánra

Teljes körű ügyintézés, Teljes körű ügyintézés, 
rövid határidő.rövid határidő.rövid határidő.rövid határidő.

Pályázat esetén Pályázat esetén 
részletes 
költségvetés készítés.költségvetés készítés.

Országosan minden Országosan minden 
gázszolgáltatónál gázszolgáltatónál 
regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.

Tel.: 06-20/363-6996 
Faktum-98’ Bt.

Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489

deltabau54@gmail.com

Családi és társasházak  
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés,  

ereszdeszka-mázolás. 
Állványozással is.

Külső homlokzatfelújítás, 
tetőszigetelés.

Szobafestés, mázolás, tapétázás.

Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144
Monor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/AMonor, Szélmalom u. 42/A

Asztalos 
Konyhabútor, szekrény, kisbútor, 
irodabútor, korlát, stb. készítése. 

Nyílászárók gyártása, építése, 
szaunaépítés, lambériázás.

Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.
www.kego.hu

Üveges és képkeretező és képkeretező

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.  

Hőszigetelt üvegek.
Megrendelőinket telefonon előre egyeztetett időpontban várjuk  

a várakozás elkerülése érdekében.

Indulás előtt hívjon!
06-30/214-7167, 
06-29/415-874

Rendelésfelvétel telefonon is!

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

Eladó ingatlanokat keresünk meglévő  
készpénzes ügyfeleink részére a Dél-Pest  
megyei és Budapesten, a Dél-pesti régióban

   1%jutaléktól!

ingatlan
Piaci.com
közvEtítő iroda

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

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



• Versenyképes jövedelem
• Éves bruttó 600.000 forint értékben választható cafeteria
• Közlekedési költségtérítés, céges buszjárat
• Szupermodern, biztonságos munkakörnyezet

OPREÁTOROKAT 
KERESÜNK ÚJHARTYÁNBAN 
Amit kínálunk neked:

ALAKOT 
ÖLT 
A JÖVŐD
ÚJHAR TYÁNBAN

Várjuk jelentkezésedet email-ben 
vagy weboldalunkon:
hr.ujhartyan@rehau.com
www.rehaukarrier.hu
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Vecsési nagyüzemi konyha  
alapanyag raktárba
munkatársat keres!

• napi több adag étel extra juttatásként
• munkaruha
• akár 300 000 HUF kereseti lehetőség!

Nádszövetek, betontermékek,  
betonacélok, ragasztók, 

Kingstone-vakolatok,  
Beton Epag térkövek

Magó tüzép

Építőanyagok gyári ár alatt!

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744

Tűzifa, biobrikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

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

30 N+F tégla 
kedvező áron

EUTR: AA5845901

ÉPÍTKEZIK? TEREPRENDEZ?

Rövid határidő, 
igényes kivitelezés.

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
06-30/202-6736

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 

Fü-Gi Trió Kft.

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 

Fü-Gi Trió Kft.

A Bro-Ker-Bét Kft. a jogelődök révén már több mint 30 éve 
gazdálkodik és ebben a három évtizedben az ország egyik meg-
határozó baromfitenyésztőjévé vált. Az állattartás és a kapcsolódó 
szolgáltatások mellett a társaság tulajdonosai és vezetői mindig 

nagy hangsúlyt fektettek a jó vállalati légkörre 
és ezen felül a társadalmi felelősségvállalásra 
is. A  járás sportegyesületeinek és egészségügyi 
intézményeinek, valamint az önkormányzatok 
támogatása az elmúlt években rendszeres volt 
és a mai napig is van rá példa, de 2017. óta el-
sősorban a Munkahely a családokért Alapítvány 
részére adományoz a társaság. Alapítvány céljai 
ugyanis teljesen megfelelnek a Bro-Ker-Bét által 
támogatott tevékenységeknek és a Munkahely 
a családokért Alapítvány a sokszínű programok 
szervezésével, családok támogatásával és a spor-
tolás népszerűsítésével nagyon jó munkát végez.

BRO-KER-BÉT KFT

 M
un

ka

hely
 a családokért Alapítvány

www.bandk.hu

RAKTÁROS
Monori telephelyre

Feladatok:   
•   anyagmozgatás
•   raktári adminisztráció
•   készletkezelés

Elvárásaink: 
•   középfokú végzettség 
•   precizitás
•   önálló munkavégzés

Előny:  
raktárosi/kereskedelmi tapasztalat

Bérezés:  
megegyezés szerint

lézERvÁgógép-KEzElő
Két műszakos munkarendbe

Feladatok:
•   lézervágó-berendezés kezelése, 

kiszolgálása, esetenként programozása

Elvárásaink:
•   gépkezelői tapasztalat, gyártásban, 

termelésben szerzett tapasztalat
•   több műszakos munkavégzés vállalása
•   műszaki rajz olvasási, mérési ismeretek
•   önálló munkavégzés, problémamegoldó 

képesség, terhelhetőség

Előny:
•   lézervágó-gépen szerzett szakmai 

tapasztalat

Bérezés:
•   megegyezés szerint
•   műszakpótlék, túlórapótlék, munkaruha, 

munkába járás költségtérítése

Munkavégzés helye:  
Monor, Jókai u. 9–11.

Munkavégzés helye:  
2200 Monor,  

Mátyás király utca 13.

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

A fizetési igény megjelölésével az 
alábbi elérhetőségre várjuk:  

e-mailben  
a hr@bandk.hu címre  
vagy személyesen a  

2200 Monor,  
Mátyás király u. 13. alatt.

MunKATÁRSAKAT 
KERESünK!


