
Régió Megjelenik: 
Pest megyében 
60 000 pld-ban
e-mail: info@
regiolapok.hu

GYÖMRŐ, MAGLÓD, ECSER, MENDE, TÁPIÓSZECSŐ, SÜLYSÁP, ÚRI

2020. március• XIII. évf. 3. szám www.regiolapok.hu
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7. oldal

A Kultúrházak éjjel-
nappal 2020-as fotópá-
lyázatán a Rábai Miklós 
MKH képe, Abaházi La-
ura alkotása sikert ért 
el a Magyar Népműve-
lők Egyesülete vándor-
gyűlésén. 

Részletek a 4. oldalon

 Sokan költöznek ki a fő-
városból, az agglomeráció-
ban közben nő a népesség. 
A harmadik legfelkapot-
tabb település idén Gyöm-
rő lett a megyében.

Részletek az 8. oldalon

 Már kilenc hónapja, 
hogy Pintér Gyulát ke-
resik. A rendőrség mun-
kagépekkel még a gyü-
mölcsöst is átvizsgálta, de 
nyoma sincs.

Részletek a 13. oldalon

Népszerű lett 
Pest megye

Keresték 
a holttestet

Örömhír Ecseren

INTERJÚ
Szalóki  Ágival

10. oldal

Részletek a 6. oldalon

Nem autópálya 
az M4-es!

Részletek az  5. oldalon

 A Pest megyei Rendőrka-
pitányság tapasztalatai alap-
ján lakossági fi gyelmeztetést 
adott ki az M4 gyorsforgal-
mi úttal kapcsolatban, mely-
ben arra fi gyelmeztetnek a 
rendőrök, hogy tartsuk be a 
mindenkori közlekedési sza-
bályokat, miközben ezt az új 
Albertirsa és Üllő közötti sza-
kaszt használjuk.

A gyömrői Tófürdő 
 Megint okosabb lettem 

rovatunk e havi száma a 
gyömrői strandfürdő kiépíté-
sének történetét meséli el. 

Cikkünk arról is beszámol, 
hogy az előző évszázad elején 
a homokos tóparton már léte-
zett napozó, játszótér, sörkert, 
vendéglő, és már 1927-ben 
Gyömrő-Tófürdő néven önál-
ló vasúti megálló is létesült. 

Külön arra is felhívják az 
utat használó lakosok fi gyel-
mét, hogy a pálya neve meg-
tévesztő, hiába hívják M4-
nek, nem autópálya! Így ha 
felhajtunk rá csak a gyorsfor-
galmi utakon megengedett 
maximális 110 km/óra sebes-
séggel haladhatunk rajta.

Segítő GYÓGYNÖVÉNYEK

A velencei
karneválon járt

 Cikkünkben a Velencei kar-
neválon járt gyömrői nő ese-
tén keresztül foglalkozunk a 
manapság mindenkit érintő 
kérdéssel, az új koronavírus-
fertőzéssel (COVID-19) és an-
nak hatásaival a helyi közös-
ségekre.

Továbbá azt is taglaljuk, 
hogy mi, egyszerű polgárok 
mit tudunk tenni a vírusfer-
tőzés elszaporodása ellen? Részletek a 3. oldalon

Eláruljuk, nagyon is so-
kat. De ehhez önfegyelem-
re, tudatosságra, egymásra 
fi gyelésre, a magyarországi 
és helyi szabályok és rende-
letek betartására lesz szük-
ségünk, mivel azokat az or-
szág és a települések vezetői 
a mi védelmünk érdekében 
készítik. 

Szeretne álommunkakörében dolgozni?
Egy napra lehetőséget adunk erre!

Jelentkezzen, ha ön olyan fogyatékos ember, aki szívesen kipróbálná 
milyen álmai munkája, ám erre még soha nem volt lehetősége.  
A Salva Vita Alapítvány Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programja lehe-
tővé teszi a fogyatékos emberek és munkáltatók találkozását egy napra.

Kapcsolat:  
Civil Érték Egyesület 
2225 Üllő, Pesti út 124. 
Tel.: 06 (29) 321-876

További információ: www.nekedmunka.hu
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Új járda is épülhet

Tizenkét év börtönt kapott

 2020. február 15-én 
reggel indult el csév-
haraszti otthonából Hor-
ka Lajos. Azóta nem tud-
ni róla, életjelet nem 
adott magáról. A férfi  el-
tűnésének napján katonai 
mintás dzsekit, kék színű 
szabadidő nadrágot és 
fekete színű vastag mű-

anyag keretes szemüveget 
viselt. Különös ismerte-
tő jele: a bal hüvelykujján 
lévő hosszú köröm. A Mo-
nori Rendőrkapitányság 
kéri, hogy  aki felismeri 
a férfi t, vagy információ-
ja van arról, hol lehet, je-
lentkezzen a rendőrségen.

Ignácz

 A Monori Sportegyesü-
let birkózószakosztálya 
az egyes kiemelt sport-
ágak létesítményeinek fej-
lesztési célú támogatásá-
ra benyújtott pályázaton 
9,2 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást 
nyert el. Az Emberi Erő-

 Tizenkét év börtönbün-
tetésre ítélt nem jogerő-
sen a Budapest Környé-
ki Törvényszék egy férfit, 
aki 2018 augusztusában 
egy kávai fesztiválon ha-
lálra késelte ismerősét.

A vádlott a gyilkosság 
idején Káván élt a sér-
tettel és családjával kö-
zös házban, de külön 
házrészben. Mindketten 
italozó életmódot folytat-
tak és egymással rossz vi-

9,2 MILLIÓS FEJLESZTÉS

A KÁVAI KÉSELŐS GYILKOS

források Minisztériuma ál-
tal biztosított összeget a 
Balassi utcai sporttelep 
Klapka utcáról nyíló bejá-
ratának rendezésére, vala-
mint járda építésre, és az 
ott található birkózócsar-
nok melletti parkoló épí-
tésre költheti idén a szak-
osztály.     Régió-infó

szonyban voltak, többször 
összevesztek az ingatlan 
használata miatt. 

2018. augusztus 11-én 
elmentek Káván az úgy-
nevezett lecsófesztiválra, 
sokat ittak, és többször is 
összeverekedtek. Estefe-
lé a sértett fia is megér-
kezett a fesztiválra és sört 
rendelt a pultnál, a vádlott 
odalépett hozzá és egy teli 
műanyag poharat össze-
roppantott. A férfi ellök-
te a vádlottat, akit a sér-

tett segített fel a földről. 
Miközben felállt, bicská-
val nyakon szúrta a sértet-
tet, és további sérüléseket 
okozott neki. A sértett a 
kórházba szállítás közben 
meghalt. 

Az ítélet ellen a vádlott 
és védője téves minősítés 
miatt, illetve a büntetés 
enyhítéséért fellebbezett. 
Az ügyész tudomásul vette 
a bíróság döntését. A vád-
lott a jogerős ítéletig letar-
tóztatásban marad  I.J.

Eltűnt egy csév-
haraszti nyugdíjas

Hirdetés

 Ha azt látjuk, hogy vala-
ki egy könyvet olvasván egy-
szer a térdét csapkodja ne-
vettében, másszor komoran 
mered a lapokra, arról tud-
hatjuk, hogy Bödőcs Tibor 
Addig se iszik című könyvét 
olvassa.
Három fejezet stílus-és mű-
fajparódiái tisztelegnek olyan 

íróknak, mint Marquez, He-
mingway, Orwell, Örkény, 
Kertész Imre, Rejtő Jenő, 
vagy éppen Krúdy és Má-
rai. Mind azonosítható, kre-
atív, játékosan könnyed, oly-
kor elgondolkodtatva komor 
és gyakorta találó. Bödőcs 
esetében, mint stand-upos, 
picit tartottam attól, hogy a 

harsányság felülmúlja a pró-
zát, de nem. 
Aki belevág a könyvbe, az 
valódi szépirodalommal fog 
találkozni. Sok idézhető po-
énnal persze, de amiért kü-
lön is csókoltatom a szer-
zőt, az az egyik egypercese, 
amely így nyit: „Az angol ki-
rálynő megérkezett Bor-
sodivánkára a Kolompár 
családhoz.”. A folytatását 
megtalálják a könyvben. 

Mit olvassak?
Bödőcs Tibor: Addig se iszik 

Ignácz József rovata

Orvosok, akik mindent 
megtesznek értünk
 A Szent-Györgyi Albert 

Orvosi Díj várományosai-
nak a listáján Pest megye 
és Budapest kategóriában 
régiónkból három kiváló 
orvos neve is szerepelt.

Dr. Sudhoff  Margit 
maglódi gyermekorvos, dr. 
Tóth Tibor pilisi háziorvos 
és dr. Berla Zita gyömrői 
gyermekorvos is megmé-
rettette magát a közönség-
díjért. 

A díj eredete
2017-ben volt 80 éve, hogy 
Szent-Györgyi Albert ku-
tatásainak elismerése-
képp átvehette az orvosi 
és fi ziológiai Nobel-díjat. 

Ennek alkalmából hoz-
ták létre a Szent-Györgyi 
Albert Orvosi Díjat. Az-
óta munkájuk elismerése-
ként minden évben felter-

jesztenek orvosokat a díjra, 
olyan szakembereket, akik 
cselekedetükkel megmen-
tették betegük életét, vagy 
a mindennapi orvosi te-
endőjük során olyan elhi-
vatottsággal praktizálnak, 
melyben rendkívüli oda-
adással, tudományos igé-
nyességgel és humanitári-
us szemlélettel segítenek a 
hozzájuk fordulókon.

A jelölt orvosok részére 7 
közönségdíj (területi kate-
góriánként) és két különdíj 
kerül átadásra. A díjra je-
löltek közül a nagyközön-
ség választja ki az adott év 7 
közönségdíjas orvosát – te-
rületi kategóriánként egyet. 
Az alapítvány ezen felül 2 
különdíjat nyújt át éven-
te. A díjak értéke egyenként 
300 ezer forint.  -Trn-

A RÉGIÓ KIVÁLÓ ORVOSAI

        Nagymama  
   kifőzdéje, pecsenyesütője
www.pecsenye7.webnode.hu

Gyál, Széchenyi u. 6. 

pecsenyesütője

RENDELÉS:06-70/419-2923
Ételkiszállítás 

Hétfőtől vasárnapig: 12–22 óráig
A menükiszállítást csak és kizárólag  
előző napi megrendeléssel vállaljuk.

Menü  
csomagolva, kiszállítva: 1700 Ft

À la carte ételek csomagolva, 
kiszállítással: alapár + 300 Ft 

Pizzák, frissensültek körettel, 
 pörköltek körettel.

2020. 03. 17-től
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A velencei karneválon járt 
a Gyömrőről kórházba vitt nő
Mikor ez a cikk csak készülőben volt és még nem hirdették ki a 
vészhelyzeti rendelkezéseket, akkor azt gondoltuk, csak egy helyi 
érdekességen keresztül tájékoztatjuk majd olvasóinkat az új koronavírusról 
(COVID-19). Február 27. óta viszont sok minden változott.

Hirdetés

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje és fedése

06-30/835-4815

ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
-15%  

BEÁZÁSOK 

JAVÍTÁSÁRA

SZAKKépZETT 

  mESTEREK 

Tapasztalattal 
rendelkező 

Hegesztő/
Lakatos 

kollégát keresünk 
Monorra

Főbb feladatok, munkák:
•  Rozsdamentes és szénacél-szerkezeti elemek, 

csőhálózatok hegesztése
•  Hegesztőberendezések és anyagok kezelői 

karbantartása
•  Varratvégek köszörülése és igazítása
Munkavégzés helye: Makrofilt Kft. 
Monor, Péteri út 014/19 hrsz. Tel.: 06-29/610-030  
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Székely József  
Tel.: 06-20/590-7385 

SzobafeSTéS, mázoláS, 
gipSzkarTonozáS, 

melegburkoláS.
ingyenes felmérés,  

nyugdíjaskedvezmény.

D e lássuk a helyi híre-
ket időrendi sorrend-
ben. 

Egy középkorú nőt vittek 
kórházba a mentők febru-
ár 27-én délután az egyik 
gyömrői háziorvosi ren-
delőből. A hírek szerint a 
körzeti orvos értesítette a 
mentőszolgálatot, miután 
a beteg több, a koronaví-
rusra jellemző tünetet pro-
dukált, és pár nappal előt-
te jött haza Olaszországból.

Március elejétől a régió 
polgármesterei sorra arról 
tájékoztatták a lakosságot, 
hogy elmaradnak a ’48-as 
forradalomról a megemlé-
kezések. 

Március 11-én kihirdették 
az egész országra kiterjedő 
vészhelyzeti rendeletet. 

Március 16-tól pedig be-
zárták az iskolákat, más or-
szág állampolgárait nem 
engedik be Magyaországba

Szakszerűen járt el
  

a körorvos
A gyömrői nő a Velencei 
karneválon vett részt, de a 

vírus olaszországi terjedé-
se miatt útja a karnevállal 
együtt félbeszakadt, ahon-
nan február 23-án érkezett 
haza. A következő hét csü-
törtökén lázasan kereste fel 
háziorvosát, aki a tüntetek 
és az olaszországi tartóz-
kodás miatt azonnal értesí-
tette a mentőket, akik teljes 
védőfelszerelésben szállí-
tották a Szent László kór-
házba.

Győrfi  Pál, az Országos 
Mentőszolgálat kommuni-
kációs vezetője akkor azt 
nyilatkozta, a jelzett eset-
ben fertőzés gyanúja miatt 
hívták a mentőket, ezért a 
kórházba szállítás során a 
személyzet a protokollnak 
megfelelően használta az 
egyéni védőfelszereléseket.

Még aznap Láng-Bognár 
Kinga, a Koronavírus-fer-
tőzés Elleni Védekezésért 
Felelős Operatív Törzs szó-
vivője arról is tájékoztatott, 
hogy a gyömrői nőnek nincs 
láza, nem felel meg az eset-
defi níciónak, de vizsgálják. 
Azóta lapunk is érdeklődött 
többször és több helyen is 

az állapota felől, de választ 
nem kaptunk. Valahol ez 
érthető is, mivel személyi-
ségi jogokat is érintő kérdés. 
Ami valószínű, hogy kór-
házi karantént rendeltek el 
vele kapcsolatban.

A nő hibázott?
Nem tudjuk, mivel nem is-
merjük a részleteket. A hí-
rek csak arról szólnak, hogy 
a rendelőből szállították 
kórházba. Nem tudjuk vi-
szont, hogy valóban járt-e 
bent a rendelőben, vagy 
sem?

Egy biztos, hogyha a vírus 
tüneteit észleljük magun-
kon, vagy a környezetünk-
ben másokon, ne menjünk 
be a rendelőintézetbe, ha-
nem telefonon jelentsük a 
tüneteket a háziorvosnak, 
aki majd kikérdez minket 
és eldönti, hogy szüksé-
ges-e további vizsgálat? Ha 

nem tudjuk elérni orvosun-
kat, és tüneteinken túl jár-
tunk olyan helyen (Kíná-
ban, Olaszországban stb.), 
ahol megfertőződhettünk, 
vagy érintkeztünk olyanok-
kal, akikről kiderült, hogy 
fertőzöttek koronavírussal, 
hívhatjuk a 06-80/277-455, 
vagy a 06-80/277-456 tele-
fonszám valamelyikét is. 

Mindenesetre tüne-
tek esetén maradjunk ott-
hon, ne menjünk közösség-
be, még a sarki közértbe se 
ugorjunk el!

Telefonálás után, ha az 
orvos kikérdezett minket 
és úgy találja, hogy fenn-
áll a fertőzés veszélye az új 
vírussal, majd mentőt hív 
hozzánk, és a kórházban 
minden szükséges vizsgá-
latot el fognak végezni raj-
tunk. 

Nem kell megijedni! Csak 
akkor kerül valaki kórhá-
zi karantén alá, ha a labor-

eredmény egyértelműen 
megerősíti a koronavírus-
fertőzöttséget. 

A betegség leggyakoribb 
tünetei
A koronavírus-fertőzés 
leggyakoribb tünetei: láz, 
fáradtság és száraz köhö-
gés. Egyes betegeknél je-
lentkezhet izomfájdalom, 
orrdugulás, orrfolyás, to-
rokfájás, hasmenés, lég-
szomj. Ezek a tünetek 
általában enyhék és fo-
kozatosan jelentkeznek. 
Vannak olyan fertőzöt-
tek, akiknél nem alakul ki 
semmilyen tünet és nem 
érzik magukat betegnek. 
Nagyon fontos tudni, hogy 
ha még meg is fertőződik 
valaki, a legtöbb esetben 

– az influenzához hason-
ló tünetekkel – enyhe le-
folyású a betegség. A leg-
többen (nagyjából 80%) 
bármely speciális kezelés 
nélkül felépülnek a beteg-
ségből. Az igazán veszélye-
zettek, az öregek és a kró-
nikus betegek.

Mit tehetünk mi?
Ne pánikoljunk! Tartsuk be 
a rendeleteket, amik azért 
születnek, hogy útját állják 
a vírus elszaporodásának. 
Ahogy a tájékoztatás is szól, 
mossunk sűrűn kezet szap-
pannal, vagy használjunk 
kézfertőtlenítőt. Szellőz-
tessünk gyakrabban. A ru-
háinkat naponta cseréljük, 
vagy mossuk ki, ha a mun-
kába menet, közösségi köz-
lekedéskor, vagy nagyobb 
bevásárlóközpont látogatá-
sakor használtunk. 

Amíg nincs semmilyen 
tünetünk,egyelőre megy  
az életünk tovább. Járha-
tunk dolgozni, bevásárolni, 
látogatóba családunkhoz 
és barátainkhoz, sőt segít-
hetünk másoknak. Idősek-
nek, betegeknek, mint azt 
már sokan fel is ajánlot-
ták.  Ignácz J.–Trnavecz A.
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Koronavírus-
munkacsoportok 
alakultak

 MÁV-információk sze-
rint a szobi, az esztergo-
mi és a ceglédi vonalon ta-
valy ősz óta gyakrabban 
járó éjszakai vonatokon az 
utasszámolások azt igazol-
ták, hogy sikeres volt a vál-
tás, a szerelvényeket több 
száz utas veszi igénybe eze-
ken a járatokon.

2019 októberétől in-
dult el először az éj-
szakai közlekedés a Bu- 
dapest–Vác–Szob és a Bu- 
dapest–Cegléd–Szolnok 
vonalakon, a decemberi  
menetrendváltástól pedig 
már új éjszakai vonatok is 

 Az elsők között Üllőn, 
Kissné Szabó Katalin pol-
gármester vezetésével jött 
létre egy koronavírus-
munkacsoport, az üllői 
operatív bizottság, amely-
nek feladata a helyi intéz-
kedés és az ezekről szóló 
tájékoztatás a lakosok felé.

A legtöbb településen 
már március elején meg is 
születtek az első intézke-
dések, melyek azóta is fo-

BUDAPEST–CEGLÉD

A VESZÉLY ELLEN

bekapcsolódtak a közleke-
désbe a Budapest–Eszter-
gom vonalon is. 

Az értékesítési adatok azt 
igazolták, hogy érdemes volt 
a menetrendet bővíteni, mi-
vel az éjfél és hajnali négy 
óra között közlekedő vona-
tokat átlagosan 70-100 utas 
veszi igénybe. Sőt a kalkulá-
ciók szerint a nyári időszak-
ra ez az utaslétszám akár 
meg is duplázódat. 

A vasúttársaság a tapasz-
talatok alapján vizsgálni fog-
ja majd az éjszakai vonatok 
bevezetését más elővárosi 
vonalakon is, ahol erre meg-
felelő utasigény mutatkozik.

lyamatosan frissülnek a te-
lepülések honlapján. Ezek 
az iskolák és közintézmé-
nyek látogathatóságáról, 
ezek például a külföldről 
hazatérő polgárok bejelen-
tési kötelezettségeiről és a 
közintézményekben zajló 
fertőtlenítésekről szólnak, 
továbbá a gyógyszerfelírás 
új módjáról, vagyis a te-
lefonos receptrendelésről 
adnak tájékoztatást a helyi 
lakosoknak. T.A.

A  Budapest–Cegléd–Szol- 
nok vonalon a bővítésnek 
köszönhetően a szomba-
ti és a vasárnapi közleke-
dési napokon a Nyugatiból 
1.43-kor új személyvonat 
indul Szolnokra. Eddig 
0.43 és 2.43 között egy-
általán nem indult vonat 
Budapestről. A 6098-as 
számú, 22.28-kor a Nyu-
gatiból Debrecenbe indu-
ló vonat pedig Monoron, 
Pilisen és Albertirsán is 
megáll. A 7028-as számú, 
Budapest-Nyugati pálya-
udvarról 20 perccel később 
22.03-kor Kecskemétre na-
ponta induló járat zóná-
zó vonatként közlekedik 
a Nyugati pályaudvar és 
Cegléd között; ezzel a kecs-
keméti lakosok is gyorsabb 
eljutási lehetőséget vá-
laszthatnak.  T.A.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

Népszerűek az 
éjszakai vonatok

Örömhír Ecseren
 Mozgalmas hétvégét zár-

tak február 14 és 16 között, 
a Kultúrházak éjjel-nap-
pal 2020 eseménysoroza-
ton, mivel idén már 450-en, 
mintegy 600 helyszínen 
csatlakoztak több mint 
1000 programmal a jelent-
kezők az egyidőben zajló 
Magyar Népművelők Egye-
sülete által tizennégy év-
vel ezelőtt útjára indított 
rendezvényhez. Köztük az 
ecseri Rábai Miklós Műve-
lődési és Közösségi Ház. 

A rendezvény célja, hogy a 
közművelődésben megvaló-
suló új gondolatok, kreatív 

megoldások minél nagyobb 
nyilvánosságot kapjanak. 
Ezért pályázatokat is indí-
tanak három témakörben: 
fotó, plakát és reklám-spot.

A Kultúrházak éjjel-nap-
pal 2020-as fotópályáza-
tán a Rábai Miklós Műve-
lődési és Közösségi Ház is 
több képpel nevezett, mely-
ből Abaházi Laura alkotá-
sa tovább is jutott a Magyar 
Népművelők Egyesülete  
Vándorgyűlésén, melyet 
az érdeklődők Cegléden, a 
Kossuth Művelődési Köz-
pontban május 13-án nyíló 
kiállításon személyesen is 
megtekinthetik.     T.A. Fo
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A monori                          
kasszasorával szemben!

Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,
Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!

Folyamatosan 
megújuló készlettel, 

női-férfi divatruházat  
széles választékával 
várunk szeretettel!

A monori                          A monori                          
kasszasorával szemben!

  monor.jeansofice

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

megújuló készlettel, megújuló készlettel, megújuló készlettel, megújuló készlettel, 
női-férfi divatruházat 
széles választékával széles választékával 
várunk szeretettel!
 monor.jeansofice

8 ezer Ft 
feletti vásárlás  

esetén 
700 Ft 

kedvezmény! 
Minden más akciónkkal 

összevonható!
A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

Új koLLekció!

 A strandfürdő kiépíté-
se Dr. Okolicsányi-Kuthy 
Dezső tüdőgyógyász, kli-
matológus, a budakeszi tü-
dőszanatórium egykori 
megalapítójának érdeme, 
aki 1923-ban kezdte meg a 
tó vizét és környezetét fel-
mérni. 

A víz feltörése előtt a tó 
helyén Gyömrőy Aurél 
1893-ban létesített gőztég-
lagyára volt. A következő 
években a homokos tópar-
ton napozót, játszóteret, 
sörkertet, 1928-ban „jó és 
olcsó konyhával” strand-
vendéglőt építettek. 1938-
ban Trunetz Lipót a tó 
partján cukrászdát nyitott 
és a tó népszerűségét jelzi, 
hogy 1927-ben Gyömrő-
Tófürdő néven önálló vas-
úti megálló is létesült itt. A 

nagy fellendülést a II. vi-
lágháború törte derékba, 
majd a szocialista érában 
a fürdőzés, „úri tevékeny-
ségnek” számított, így a 
hetvenes években már ti-
lossá is tették ezen a he-
lyen a fürdést.  
A rendszerváltásra az egy-
kor nagyhírű tófürdő és 
környezete teljesen elpos-
ványosodott, lassan illegá-
lis szemétlerakóvá vált a 
stranderdő környéke. 

2002-ben készültek ter-
vek a tó átépítéséről és 
a felújítási munkáknak 
2004 nyarán lett vége, ek-
kor nyitotta meg kapuit az 
újjá varázsolt Tófürdő. A 
fürdőnél 2011-ben felállí-
tottak egy lakatfalat a sze-
relmeseknek, amin egy 
Szécsi Pál idézet olvasható.

Gyömrői tó múltja és jelenje

Megint okosabb lettem  Földváry 
Gergely 

rovata

ÜGYINTÉZÉS ELEKTRONIKUSAN 

Szünetel a személyes 
ügyfélfogadás
 A DTKH Kft. arra hívja 

fel a lakosok fi gyelmét, hogy 
minden ügyfélszolgálati 
irodájában szünetel a sze-
mélyes ügyfélfogadás.

A koronavírus-járvány 
megelőzése és minimalizá-
lása érdekében március 13-

tól határozatlan ideig sem 
az ügyfélszolgálati irodá-
kat, sem az ügyfélkapcsolati 
pontokat nem lehet a lakos-
ságnak személyesen felke-
resni, ezért kérik, hogy ügy-
intézésére az elektronikus 
vagy telefonos elérhetősége-
ket válasszák!

Postai levélben a 2700 
Cegléd, Kút utca 5.; tele-
fonon a +36-53-/500-152, 
+36-53/500-153 számon; 
e-mailben a ugyfelszolga-
lat@dtkh.hu címen, vagy a 
www.dtkh.hu weboldalon in-
tézhetik az ügyeiket ezután 
az ügyfelek. 

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton
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Nem autópálya az M4-es

Figyeljünk a legnagyobb 
megengedett sebességre! 
Az M4 megnevezés so-
kak számára megtévesz-
tő lehet. Mivel az M4 új 
szakasza nem autópá-
lya, hanem autóút, így 
a legnagyobb megenge-
dett sebesség személy-
gépkocsiknál 110 km/h; 
tehergépkocsiknál 80km/h. 

ÜLLŐ–ALBERTIRSA KÖZÖTTI SZAKASZA 

Az M4 gyorsforgalmi út Üllő–Albertirsa közötti szakaszának ünnepélyes 
átadására februárban került sor, és a Pestmegyei Rendőrkapitányság rossz 
tapasztalatai miatt ehhez kapcsolódóan egy lakossági figyelmeztetést tett 
közzé, amiben arra szeretné felhívni a figyelmet, hogyan közlekedjünk 
és hogyan ne közlekedjünk az új szakaszon.

Az M4-en más jármű köz-
lekedése tilos!
Autópályán és autóúton, va-
lamint az azokra való ráhaj-
tásra szolgáló úton (az előjel-
ző táblától kezdődően csak 
olyan gépjárművel, illetőleg 
gépjárműből és pótkocsiból 
álló járműszerelvénnyel sza-
bad közlekedni, amely sík 
úton legalább 60 km/óra se-
bességgel képes haladni.

Párhuzamos közlekedés
Az autópályán és az azonos 
irányú forgalom számára 
legalább két forgalmi sáv-
val rendelkező autóúton 
a párhuzamos közlekedés 
szabályait kell alkalmazni!

Mi az, ami tilos?
Tilos autópályán és autó-
úton hátramenetet végezni, 
megfordulni és az útteste-
ket elválasztó sávra ráhaj-
tani!

Tilos előzni a 7500 kg-
ot meghaladó megengedett 
legnagyobb össztömegű te-
hergépkocsival, vontató-
val, valamint e járműből és 
pótkocsiból álló járműsze-
relvénnyel az azonos irá-
nyú forgalom számára két 
forgalmi sávval rendelke-
ző autópályán és autóúton 
6 és 22 óra között. 

Követési távolság
Járművel másik járművet 
csak olyan távolságban sza-
bad követni, amely elegendő 
ahhoz, hogy az elöl haladó 
jármű mögött, annak hirte-
len fékezése esetén is meg 
lehessen állni.

Ez utóbbi megállapítására 
sokan használnak egy egy-
szerű módszert, ami min-
den sebességnél jól alkal-
mazható. 

Állandó sebesség mellett 
nézzünk ki a gépjárművünk 
mellett egy fi x pontot, majd 
számoljunk el magunkban 
háromig, a megtett út lesz 
az a távolság, amelyet utána 
biztonsággal tartanunk kell. 

Régió-infó

Esélyt se adjon a csalóknak!
 „Csalóakadémia” – így ve-

rik át az időseket címmel is-
mét felhívást tett közzé a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztálya.
A különféle csalásoknak, átve-
réseknek bárki áldozatul es-
het. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az áldozatok rendkívül 
széles körből kerülnek ki, lé-
tezik azonban egy különösen 
sebezhető réteg, ez pedig az 
idősek csoportja – olvasható a 
felhívásban.
Elsősorban nekik szól a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Tanács 
Csalóakadémia című fi lmso-
rozata, mely mindenki számá-
ra elérhető a bunmegelozes.
blog.hu oldalon. 

Az idős emberek védel-
mében, az áldozattá válá-
suk megelőzésében a leg-
fontosabb szerepet a közeli 
hozzátartozók, rokonok, ba-
rátok kapják. Ők azok, akik 

segíthetnek tájékozódni, fel-
készíteni az időseket a fi lmek-
ben is bemutatott helyzetekre. 
Egy gondos unoka, egy törődő 
rokon, fi gyelmes barát lehet a 
legnagyobb támasz a bajban. 
Ezért nemcsak az idős embe-
rek tájékoztatása, hanem a 
család, a rokonok fi gyelmének 
felkeltése is fontos – olvasha-
tó az ELBIR felhívásában.

A fi lmek szereplői Gáspár 
Tibor és Jéger Zsombor, akik 
a mestert és tanítványát ala-
kítják. Gáspár Tibor, a rafi -
nált öreg róka, az ifjú és ambi-
ciózus, ám rutintalan segítőjét 

próbálja bevezetni a szakma 
rejtelmeibe. Miközben a soro-
zatban az ifjú titán egyre job-
ban ráérez a műfajra, a nézők 
megismerhetik csalók leggya-
koribb trükkjeit, végtelen kre-
ativitását. A fi lmekben per-
sze nem szerepelhet az összes 
ámítás és hazugság, amit be-
vetnek a bűnözők.

A tanulság végül az, hogy a 
báránybőrbe bújt farkas bár-
mikor megjelenhet az éle-
tünkben, de kellő óvatosság-
gal, éberséggel elkerülhetjük, 
hogy megszabadítsanak érté-
keinktől.  Régió-infó

BŰNMEGELŐZÉS

  A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) elkészült a 
több mint 5,5 millió szja-
bevallási tervezettel és el-
érhetővé tette azokat elekt-
ronikusan eSZJA felületén. 

Akiknek nincs ügyfél-
kapuja – a Kormány által 
2020. március 11-én elren-
delt veszélyhelyzet miatt 

– egy hónappal tovább ve-
hetik igénybe a NAV szol-
gáltatását, azaz április 15-
ig kérhetik a tervezetek 
postázását.  

Ezzel a lehetőséggel nem 
kell személyesen megje-
lennie az ügyfélszolgála-
ton, akinek nincs ügyfél-
kapuja, az több lehetőség 
közül is választhat, hogy 
megkapja postán a ter-
vezetét. Kérheti  SMS-ben 
a 06-30/344-4304-es tele-
fonszámon, a NAV honlap-
ján elérhető űrlapon, levél-
ben, formanyomtatványon 
(BEVTERVK), telefonon a 
1819-es hívószámon. 

Régió-infó

Április 15-ig kérhető az SZJA-
tervezetek postázása
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Jelentkezni lehet 
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

Vecsési  
nagyüzemi konyha  
HENTEST, HENTESSEGÉDET, 
SZAKÁCSOT és KONYHAI 
KISEGÍTŐT keres  
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

Magócsi Ruhatisztító

Felvevőhelyek: 
Nagykáta: Ady Endre u. 31.  Csempe Bolt 
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó
Sülysáp: Pesti út 27., Tápióbicske: Fő tér, horgászbolt 

Teljes körű ruhatisztítás 
Függönyök, lakástextilek tisztítása

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

Koronavírusra gyógynövények?

A koronavírusról már 
nagyon sok mindent 
tudunk, többek kö-

zött azt is, hogy első sor-
ban az idősek, a legyengült 
szervezetű emberek, illet-
ve a rossz tüdőfunkciókkal 
rendelkező (pl. dohányos) 
emberekre jelent veszélyt. 
A koronavírus okozta fertő-
zésre jelenleg nincs gyógy-
szer, sem védőoltás. A leg-
több, amit tehetünk ellene, 
az a megelőzés. Ezért kü-

lönösen a veszélyeztetett 
csoportba tartozóknak ér-
demes elkerülni azokat a 
helyeket, ahol sokan van-
nak, főképp zárt helyen. Ke-
rülniük kell az érintkezést 
lázas betegekkel, főképp, 

Az utóbbi pár hétben sokan kérdezték tőlem, hogy van-e 
valamilyen gyógynövény, amely alkalmas a koronavírus 
okozta fertőzés megelőzésére vagy kezelésére?

ha azok köhögnek, tüsszög-
nek. A gyakori szappanos 
kézmosás szintén segíthet a 
fertőzés megelőzésében.

Védjük a nyálkahártyánkat!
Sajnos ahogy gyógyszer, úgy 
gyógynövény sem áll ren-
delkezésre a koronavírus 
okozta fertőzés kezelésé-
re. Vannak azonban olyan 
gyógynövények, amelyek 
segíthetnek a megelőzés-

ben. Ezek elsősorban a ma-
gas nyálkatartalmú növé-
nyek, amelyek bevonják a 
száj és a garat nyálkahár-
tyáját, így a vírusoknak ke-
vesebb lehetőségük van 
fertőzésre. Talán két leg-

ismertebb ilyen gyógynö-
vény a lándzsás útifű és a 
kasvirág. A nyálkaanyag 
tartalmuk mellett antibak-
teriális hatású anyagokat is 
tartalmaznak, így csökken-
tik a bakteriális felülfertő-
ződés kockázatát is.

Ha fogyasztásra készen 
vásároljuk őket, akkor min-
denképpen a szirupos for-
mákat válasszuk, mivel a 
nyálkahártyát bevonó ha-
tás kapszulában fogyaszt-
va nem érvényesül. Akár 
teát is készíthetünk belő-
lük, de itt meg kell várnunk, 
hogy a nyálkaanyagok ki-
oldódjanak belőlük, tehát 
a forrázás után legalább fél 
órát várjuk a fogyasztással. 
Szintén magas nyálkatar-
talmú még az kamillavirág-
zat, a bodzavirág, a hársfa-
virág az erdei mályvalevél, 
az orvosi zilízgyökér és -le-
vél, illetve az ökörfarkkóró-
virág is. Fontos, hogyha teát 
készítünk ezekből a gyógy-
növényekből, ne igyuk túl 
forrón őket, mert az is sé-
rüléseket okozhat a nyálka-
hártyán.

Ami nem ajánlott
Bármely olyan gyógynö-
vény kerülendő, amely a 
nyálkahártyák vérbőségét 

okozza. Tehát lehetőleg ne 
használjuk csípős gyógynö-
vényeket, fűszereket. Bár a 
fokhagyma igazoltan bak-
térium- és vírusellenes ha-
tású, alkalmazása még-
is inkább kerülendő csípős 
hatóanyagai miatt.

Fontos a C-vitamin!
Több mint 10 kutatás iga-
zolja, hogy a C-vitamin-
szedés képes csökkenteni 
a vírusok okozta megfázá-
sos betegségek tüneteit és 
időtartamát. Minél idősebb 

valaki, illetve minél többet 
sportol, a hatás annál erő-
teljesebb lesz. A legmaga-
sabb C-vitamin-tartalmú 
gyógynövény a csipkebo-
gyó, különösen annak ter-
méshéja.

A szintetikus C-vitamin-
nal szemben előnye, hogy 
egyéb antioxidáns hatá-
sú anyagokat is tartalmaz, 
ezáltal a C-vitamin a szer-
vezetben sokkal hosszabb 
időn keresztül kép es kifej-
teni a hatását.

Papp János gyógynövény-
alkalmazási szakmérnök

„A legmagasabb C-vitamin-tartalmú gyógynövény
 a csipkebogyó, különösen annak terméshéja”

Echinacea angustifolis: kasvirág
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200 EZER FORINT A KÜLÖNBSÉG

Sokan költöznek Pest megyébe
 Ismét egyre többen köl-

töznek ki Budapestről, 
ezzel együtt viszont az 

agglomerációban szinte 
mindenütt nő a népesség, 
miközben a fővárosban 
csökken. Az ingatlanköz-

vetítő cégek összesítése  
szerint a Budapest körü-
li 80 településből 78-ba 
többen költöznek, mint 
ahányan eljönnek. A né-
pesség csak Gödöllőn és 
Százhalombattán csök-
kent, viszont a három leg-
felkapottabb település 
egyike Gyömrő (a legtöbb 
beköltözőt Érd és Sziget-
szentmiklós fogadja), míg 
lakosságarányosan Dél-
egyháza, Pócsmegyer és 
Nagytarcsa a legnépsze-
rűbb.

Az ingatlanközvetítők az 
ingatlanárakkal indokol-
ják a kiköltözési hullám 
újbóli erősödését. A drá-
gább budapesti kerületek-
ben 800 ezer forint a tégla-
építésű lakások átlagos ára 

négyzetméterenként, a leg-
népszerűbb agglomeráci-
ós településeken pedig 600 
ezer forint. 

Az elemzők szerint a fi-
zetőképes kereslet szűkös, 

ezért nem a legnépszerűbb 
települések a legdrágábbak, 
de a sok beköltözőt foga-
dó településeken jelentősen 
nőhetnek az ingatlanárak.       
 Ignácz

SZEMÉT-ÜGYEK

ÉRVÉNYESEK A LEJÁRÓ OKMÁNYOK!ÉRVÉNYESEK A LEJÁRÓ OKMÁNYOK!

Szélmalomharc 
Tápiószecsőn

Érvényesek a lejáró 
okmányok! 

A rémhírterjesztésnek 
jogkövetkezményei vannak

 Március 8-án, vasárnap 
az ÖTE bázisáról kiindulva 
a szecsőiek a Tápiószecsőt 
körülvevő erdőkben több 
helyen szemétszedő akciót 
tartottak. 

Az akció után pár nappal 
egy elkeseredett lakos, a va-
sárnap délelőtti szabadide-
jéből a közösségükért ál-
dozatot is hozó csoportba 

 A kormányablakokban és 
okmányirodákban is kor-
látozásokat vezettek be a 
koronavírus-fertőzés ter-
jedésének mérséklése érde-
kében a Kormányhivatal ér-
tesítése szerint. 

Az intézkedések célja, hogy 
az ügyfélterekben a lehető 
legkevesebb személy tartóz-
kodjon egyszerre. Az ügyfél-
szolgálatokon történő szemé-
lyes megjelenés elkerülésével 
a megbetegedés kockázata és 
a járvány további terjedése 
mérsékelhető.

2020. március 12-t kö-
vetően lejáró, a magyar ál-
lampolgárok Magyarország 
területén hatályos vala-
mennyi hivatalos okmánya 
a veszélyhelyzet megszű-
nését követő 15 napig ér-
vényes marad, ezért nincs 
szükség azok meghosszab-
bítására, azokat Magyaror-
szág területén továbbra is 
használhatják. Külföldön 
azonban nem érvényesek a 
lejárt okmányok. 

Arra kérik a kormányab-
lakok, okmányirodák ügy-
feleit, hogy akinek szük-
séges, a lehetőség szerint 
időpontfoglalással men-
jenek ügyet intézni, e nél-
kül csak rendkívül indokolt 

 A Monori Rendőrkapitány-
ság arra hívja fel a lakosok fi-
gyelmét, hogy a pánikkeltés 
nem megoldás a veszélyhely-
zet kezelésére és a rémhírter-
jesztésnek jogkövetkezményei 
vannak, melyre a Büntető 
Törvénykönyv 337.§-a a mérv-
adó.

A lakosok a koronavírus 
kapcsán – a hiteles és nap-
rakész információkról és a 
hatósági intézkedésekről, a 
megelőzéshez szükséges lépé-
sekről, továbbá a teendőkről – 
a koronavirus.gov.hu oldalon, 
vagy az ingyenesen hívható 

különös fotókat tett fel a kö-
zösségi oldalra, melyen az 
út mentén több új „szerze-
mény”, azaz kiszakadt ku-
kazsákok szeméttel telve 
láthatók. 

Hogy a szeméthalmaz-
zal mi lesz? Talán nem kell 
megvárja a jövő évi „Te 
szedd!” szemétszedő akci-
ót, melyhez Tápiószecső is 
csatlakozott.  T.A.

esetben keressék fel szemé-
lyesen a kormányablakokat, 
ezért új időpontokat is meg-
nyitottak.

Időpont ügyfélkapuval az 
idopontfoglalo.kh.gov.hu ol-
dalon, ügyfélkapu nélkül a 
1818 ingyenesen hívható te-
lefonszámon foglalható.

Mindenki számítson arra, 
hogy a kormányablakokban, 
okmányirodákban és más 
ügyfélszolgálatokon korlá-
tozhatják a bent tartózko-
dók maximális létszámát. 
Ott is be kell tartani, hogy 
az ügyféltereken kívül és 
egymástól kellő távolságot 
tartva várják meg az ügy-
intézést, az elkészült okmá-
nyokat pedig nem szemé-
lyesen kell átvenni, hanem 
majd a postaládába kézbe-
sítve.  Régió-infó

információs vonalakon (06-
80-277-455, 06-80/277 456) 
tájékozódhatnak.

Fontos, hogy minden eset-
ben tartsák be, és gyermeke-
ikkel is tartassák be az összes 
meghozott és a jövőben meg-
hozandó a társas érintkezé-
seket korlátozó intézkedése-
ket, valamint az előírásokat és 
ajánlásokat!

Sajnos a csalók a veszély-
helyzetre sincsenek tekintet-
tel, ezért legyenek körülte-
kintőek a telefonhívásokkal 
kapcsolatban is, és követve 
az egészséges bizalmatlanság 
elvét, győződjenek meg min-
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den esetben a kapott hívás va-
lóságtartalmáról. A vírussal 
kapcsolatban vagy arra hivat-
kozással, terméket eladni kí-
vánó, vagy családtagot ért fer-
tőzés miatt felmerülő anyagi 
hozzájárulásra irányuló tele-
fonhívásokat minden esetben 
szakítsák meg és ellenőrizzék!

Többször hívják fel az ott-
hon maradt, idős hozzátar-
tozóik figyelmét arra, hogy 
senkit ne engedjenek be az 
otthonukba és naponta, több-
ször hívják fel egyedül élő, 
szépkorú rokonaikat, ezzel is 
növelve a biztonságérzetüket! 

Régió-infó
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Átadták az új egészségközpontot 
Sülysápon
Az épület a Pest Megyei Kompenzációs Alap 
200 milliós támogatásából és az önkormányzat önerejéből 
épült összesen 300 millió Ft értékben.

A z eseményen részt vett 
és beszédet mondott 
Horinka László pol-

gármester, Czerván György 
országgyűlési képviselő, va-
lamint Szabó István Pest 
Megye Közgyűlésének elnö-
ke.

Az épületet megáldot-
ta Cartoletti Norbert pün-

kösdi, Kelédi Márton bap-
tista lelkipásztor és Szegedi 
László plébános.

Az ünnepséget követően 
egy közös bejáráson az ér-
deklődők is megtekinthették 
a modern épületet.

„Az egészség ízét a beteg-
ség adja – tartja a magyar 
szólás. És valóban: nem is 

gondolunk addig arra, hogy 
mekkora kincs az egészsé-
günk, amíg el nem veszítjük 
azt! Szerencsére a modern 
orvostudomány manapság 
már nagyon sok betegséget 
képes gyógyítani, így vissza-
nyerhetjük az egészségünket. 
Ehhez azonban az egészség-
ügyi személyzeten, az orvo-
sokon, ápolókon, asszisz-
tenseken kívül szükség van 
arra is, hogy legyenek jól fel-
szerelt, jó állapotú egészség-
ügyi létesítményeink, ahol 
szép, modern környezetben 
gyógyulhatunk” – kezdte be-
szédét a polgármester.

Horinka László arról is 
beszámolt, hogy az ország 

legtöbb térségében az ön-
kormányzati célokat szol-
gáló épületek az elmúlt 
években felújításra kerül-
hettek a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Program keretében, azaz 
uniós pénzekből, míg Pest 
megye Budapesttel alkot 

még közös fejlesztési régiót, 
ezért sajnos Budapest fej-
lettsége miatt az Operatív 
Program nem volt elérhe-
tő. De a képviselőknek és a 
megyei vezetőknek sikerült 
a kormánnyal láttatni ezt 
a problémát, így létrehoz-

tak egy alapot, amelyből 
a Pest megyei települése-
ket igyekeztek fejlesztések-
hez juttatni. Ennek az alap-
nak köszönhető Sülysápon 
a megújult a Dózsa György 
út középső szakasza, vala-
mint a Révai, Erkel, Gárdo-
nyi, Nyárfa, Táncsics utca, 

valamint a Szent István tér 
felújítása és nem utolsósor-
ban az új egészségház meg-
építése.

Majd a polgármester be-
szélt az épületről és felsze-
reltségéről, a 200 millió fo-
rintos állami támogatásról 
és hogy ebben a XXI. szá-
zadi, modern egészségügyi 
épületben már egészen más 
körülmények között zajlik 
majd a gyógyítás. A föld-
szinten a gyermekek, az 
emeleten a felnőttek ke-
reshetik majd orvosukat! 
A szintek közötti mozgást 
lift segíti. Az épület min-
den rendelője és a váróhe-
lyiségei is klimatizáltak, 
valamint légkezeltek. Az 
épület villamosenergia-el-
látását egy 8KW-os csúcs-
teljesítményű napelemes 
rendszer segíti. Az épület 
teljeskörűen akadálymen-
tesített, a gépkocsival érke-
zőket mintegy 20 parkoló-
hely szolgálja, ahol az esti 
tájékozódást LED-s térvi-
lágítás is segíti – mondta el 
az épületbejárás elött az ér-
deklődőknek a sülysápi pol-
gármester.  (x)

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

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

Kft., bt. egyszerűsített 
végelszámolással kapcsolatos 

ügyintézés.

Tel.1: 06-70/336-7853
Tel.2: 06-70/613-0316

Budapest 17. kerületi 
betonüzem 

mixerbetont  
kínál eladásra  
korrekt áron.

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

11 400 
   Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon! 
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Gránit síremlékek
Párkányok, konyhapultok, lépcsők

Fantázia Gránit kft.

Készleten lévő, kiállított sírköveink 
AKCIÓS ÁRON vásárolhatók meg!

AJÁNDÉK
1 név + évszám vésése 

www.mikeslabrador.hu A tájékoztatás nem teljes körű!
Bővebb információ honlapunkon, az Akciók menüpontban! 
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2230 GYÖMRŐ, ÜLLŐI ÚT 21.
GYÁRTÓ ÜZEM ÉS BEMUTATÓKERT

06-30/446-6005
06-30/210-5411

BUDAPEST, XVIII. kerület – Lőrinci temetőnél  
a Nefelejcs utcai Sportpályán (Középső faház)

06-30/489-8638
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Urna gránit sírkő:  
120 000 Ft-tól

Szimpla gránit sírkő:  
290 000 Ft-tól

Dupla gránit sírkő:  
450 000 Ft-tól

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Vecsési 
 nagyüzemi konyha 

alapanyag
raktárba
munkatársat  

keres!

 Fényképes önéletrajzokat várunk: 
karrier.city@gmail.com címre

Tel.: 06-20-77-111-53

Vecsési 
 nagyüzemi konyha 

hűTőrakTáros
–komissiózó  

munkatársat  
keres!

ALiszt-díjas énekes jár-
ja a világot, előadás 
előadást követ, közben 

nem feledkezik meg a szegé-
nyekről sem, felkarolja az el-
esetteket. Óvodások, isko-
lások előtt énekel, átadva a 
közben a népdal szeretetét. 

– A zene végigkísérte az 
életét.

– Végig bizony, ezt próbá-
lom átadni minden korosz-
tálynak.

– A kicsiknek is?
– Úgy ám, a csöppségeknek 

is, óvodásoknak énekelek.   

– Mehetett volna sok-
felé, miért ezt a pályát 
választotta?

– Gyerekkoromban gyak-
ran rajzoltam, biztattak a ta-
náraim, ezt a vonalat erősít-
sem. Mégis az éneklés volt az, 
amelybe szenvedélyesen bele-
tettem magam. Nagyon mo-
tivált voltam, újabb és újabb 
dalokat tanultam meg. Igye-
keztem kitanulni a legszebb 
díszítéseket. Az énekesnek ki-
hívás az, hogy egyre több dal-
lamot tanuljon meg, egyre 
gazdagabb repertoárja legyen. 
Engem a népzene fogott meg, 

leginkább az erdélyi Sebes-
tyén Márta hangján keresztül.

 
– Valóban utánozhatat-
lanul énekel Sebestyén 
Márta! 

– Találtam az életemben 
olyan tanítót, akinek a hangja 
kellőképpen erős vonzerő volt 
ahhoz, hogy elinduljak ezen 
az úton. Eljutottam olyan for-
ráshoz, amivel találkozván, 
mintha magammal találkoz-
tam volna. Tudat alatt meg-
éreztem valamit a népzenéből.  

– El is veszhettek volna ezek 
a dalok az évszázadok alatt, 
de fennmaradtak.

– Az a zene a Kárpát-me-
dencéből, amely körülvesz 
minket, azért létezik, és azért 

Akit leginkább az erdélyi 
népzene fogott meg
Meghatározó volt Szalóki Ági pályakezdésében az édesapa odafigyelése, finom 
irányítása. Bár énekelt Karády Katalin dalokat és a jazz közegében is jól mozgott, 
a népzenétől semmi nem tudta eltéríteni. Most is úgy érzi, más műfajban 
nem tud hiteles lenni.

maradt fenn, merthogy őse-
ink vigyáztak rájuk. Az embe-
rek az életüket adták a tájért, 
az értékekért, kultúrájukért. 
Megvédték egy templom, egy 
vár falait, felszántották, mű-
velték a földet. Aki szereti szű-
kebb hazáját, felelősséggel 
tartozik ezért. Aki nem szereti 
eléggé, annak csak térkép e táj. 

– Középiskolásként hol 
tartott?

– Akkor már több formáci-
óban énekeltem, kézről kézre 
adta a zenekarok tagjai, veze-
tői. Korom Attila zenekará-
ban kezdtem. Ebben az együt-
tesben megismerkedtem 
Pettik Ádámmal, aki népze-
nészekkel és rockzenészekkel 

alapított egy zenekart, ennek 
lettem a tagja.    

  
– Gyűjtött is?

– Eleinte intézményes ke-
retek között gyűjtöttem a 
Fonó Budai Zeneházban. Jöt-
tek a falusi énekesek, magya-
rok, cigányok, románok. Rám 
az énekesasszonyokat bízták, 
beszélgettem velük és felvet-
tem az éneküket. Később pe-
dig felkerekedtem, eleinte 
népzenészekkel, később ma-
gam indultam útnak. Szeret-
tem volna több időt tölteni 
velük, ezért beköltöztem hoz-
zájuk. Sokkal emberibb kap-
csolat alakult ki közöttünk, 
több mindent láttam az éle-
tükből. Láttam, hogyan kíséri 
természetes módon az ének-
szó a munkavégzést, a hétköz-
napi teendőket.

– Soha nem csábította el 
a rock?

– Tizenéves lehettem, ami-
kor Janicsák István ajánlott 
lemezszerződést, ám érez-
tem belül, hova tartozom. 
(Janicsák amúgy részletesen 
beszélt is erről az egyik vecsé-
si találkozón – a szerk.) Szó 
nincs arról, hogy ne tisztel-
ném más műfajok képviselőit, 

de úgy éreztem, én másra szü-
lettem, másban tudok hiteles 
lenni. Ugyanakkor elég nyi-
tott vagyok, kísérletező, sok 
jazz-zenésszel dolgoztam. 

– És, hogy jön a képbe a 
Karády-lemez?

– Olyan sokat nem gondol-
kodtam ezen, egyszerűen azt 
éreztem, közel áll hozzám, 
szívesen énekelem. A fran-
cia sanzonokkal is így voltam. 
Kaland ez, nem is akármilyen. 
Örülök, ha klasszikus zenét 
játszók is hívnak. Kónya Ist-
ván lantművész felkérése is 
megtisztelő volt, Bodrogi Éva 
szopránénekes is bevont a 
műhelymunkába. 

– Jöttek a lemezek sor-
ban, a gyerekversekbe 
is belekóstolt.

– Igen, bár nem kifejezet-
ten gyermekverseket zenésí-
tettem meg. Keresem azokat a 
verseket, amelyekről úgy gon-
dolom, érdemes megmutatni 
a gyerekeknek. Az olyan nagy 
mesterektől válogatok, mint 
Tamkó Sirató Károly, Weö-
res Sándor, Kányádi Sándor, 
a kortársak sem idegenek. Ne-
hezen tudok elszakadni a tö-
kéletes ritmustól, a rímektől.

– Eljöhetne énekelni a 
gyerekeknek a régiónk-
ba is.

– Boldogan megteszem, 
csak össze kell hangolni, vá-
rom a megkereséseket.

– Tervei?
– Székelyudvarhely, Mün-

chen, Párizs és Brüsszel után 
most a nagy tervem, hogy be-
kapcsolódjak a magyarorszá-
gi szegénységben élő családok 
megsegítésébe. Ádám Tamás

Hirdetés

Fo
tó

: Á
dá

m
 T

am
ás



CÉL A MEGELŐZÉS

Kézfertőtlenítőket telepítenek 
Gyömrőn a közintézményekbe
 Március közepén megér-

keztek Gyömrőre Gyenes 
Levente polgármester által 
rendelt professzionális kéz-
fertőtlenítő automaták, va-
lamint a széles spektrumú 
fertőtlenítő folyadékok. A 
következő napokban minden 

óvoda, iskola, orvosi rende-
lő, valamint a bölcsőde, a 
könyvtár és a művészeti köz-
pont bejáratához is telepíteni 
fogják őket Gyömrőn.

„Nem a pánikkeltés a cél, 
hanem a megelőzés! Inf-
luenzajárvány és más be-
tegségek idején közös fele-

lősségünk, hogy mindent 
megtegyünk a higiéniáért. 
Éppen ezért kérek minden-
kit, használják a hamaro-
san kihelyezett automatá-
kat, ezzel védve magukat és 
mindenki mást!„ – olvasha-
tó Gyenes Levente közössé-
gi oldalán. (x)

A kép illusztráció

Csatlakozz a csapatunkhoz!

Csatlakozz az Auchan üllői Logisztikai Központjának 
• Áruátvevő, 
• Raktári munkatárs (targoncavezetői engedéllyel), vagy 
• Komissiózó (áruösszekészítő) csapatához!

Áprilistól céges buszjárat a következő településekről:

Dánszentmiklós • Nyáregyháza • Csévharaszt • Vasad • Monor • Péteri • Gyömrő
Újszilvás • Abony • Cegléd • Ceglédbercel • Pilis • Monorierdő • Monor
Nagykáta • Szentmártonkáta • Kóka • Tápiószecső • Sülysáp-Mende
Tápiószentmárton • Tápióbicske • Pánd • Káva • Bénye • Gomba

Jelentkezz egyszerűen telefonról 
a QR kód segítségével vagy látogass el 
a karrier.auchan.hu oldalra és keresd 
a logisztikai álláslehetőségeket!

Áprilistól céges buszjárat a következő településekről:
Dánszentmiklós • Nyáregyháza • Csévharaszt • Vasad • Monor • Péteri • Gyömrő
Újszilvás • Abony • Cegléd • Ceglédbercel • Pilis • Monorierdő • Monor
Nagykáta • Szentmártonkáta • Kóka • Tápiószecső • Sülysáp-Mende
Tápiószentmárton • Tápióbicske • Pánd • Káva • Bénye • Gomba

Hirdetés

A vírus miatt változások történnek 
Pilisen a kulturális életben is
ELMARADNAK AZ ELŐADÁSOK
 Az összes előadás elma-

rad a Csernai Pál Közössé-
gi Központban és a Kármán 
József Városi Könyvtár Kö-
zösségi Házban.

Március közepén tette 
közzé Hajnal Csilla, Pilis 
város polgármestere azt az 
intézkedési tervet, melyet 
a koronavírus-járvány ter-

jedésének megakadályozá-
sa és a lakosság tájékozta-
tása érdekében hoztak lét-
re. A többoldalas doku-
mentumban az általános 
intézkedéseken túl a kör-
nyékbeli lakosokat érintő 
korlátozásokról is informá-
lódhatnak. Többek között 
arról is, hogy mikor és hol 
van lehetőség visszaválta-

ni a Csernai Pál Közösségi 
Központ előadásaira vásá-
rolt jegyeket. 

A közleményből kiderül 
továbbá, hogy nem csak a 
közösségi központot érin-
tik a korlátozások, hanem 
a könyvtárat is. A Dózsa 
György úti Közösségi ház 
is felfüggeszti a meghirde-
tett klubfoglalkozásokat és 

összejöveteleket, továbbá 
elmaradnak a szervezetek 
előre meghirdetett, illet-
ve rendszeresen szervezett 
ülései. A Dózsa György úti 
iskola tantermeiben és tor-
nateremben március 16-
tól csak iskolai oktatás zaj-
lik, minden más esemény, 
rendezvény, teremfoglalás 
április 30-ig törlésre ke-

rült. Mindemellett a Kár-
mán József Városi Könyv-
tár nyitvatartási ideje is 
megváltozik átmenetileg. 
Az ideiglenes rend szerint 
hétfőtől péntekig 8-16 óra 
között tart nyitva és ebben 
az időintervallumban is ki-
zárólag könyvkölcsönzés-
re lesz lehetőség, minden 
más szolgáltatás szünetel, 
a rendezvények pedig el-
maradnak. 

A teljes intézkedési ter-
vet a település honlapján és 
facebook-oldalán olvashat-
ják.  (x)

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel  
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget  
nem igénylő kiseGítői munka

Főbb feladatok, munkák:
•  egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel, műanyag alkatrészek 

mosása, fertőtlenítése, szárítása és
•  üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben  

tartása, felülettisztítása
az álláshoz tartozó elvárások:
•  minimum általános iskolai végzettség
•  állómunkabírás
•  egészségügyi alkalmasság
amit kínálunk:
•  bejelentett, hosszú távú  munkaviszony
•  kezdő jövedelem átlag  
nettó 200 000 Ft,  
próbaidő (90 nap) letelte után átlag  
nettó 230 000 Ft 

munkavégzés helye:    Gyál
munkaidő:
•  Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend  

(6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, napi 12 óra,  
3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
•  takarítói munkakör: 2 műszakos (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között, 

napi 8 óra, heti 5 nap) munkarend.
információ: A +36-30/944-5780 vagy a +36-70/504-8418 telefonszámon  
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben 

 2 műszakos munkarend 
(6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, napi 12 óra, 
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 Beköszöntött a tavasz, itt 
az idő, hogy megszabadul-
junk a hosszú téli estéken 
otthon felszedett kilóinktól! 
Belekezdhetünk egy fogyó-
kúrába, de sokkal hatéko-
nyabb, ha sportolásra adjuk 
a fejünket.

Például leporoljuk a táro-
lóban lévő bringánkat és ki-
kerekezünk a természet-
be! Annál is inkább, mert ha 
több időt töltünk a szabad-
ban, az immunrendszerünk 
is erősebb lesz.

Első tavaszi túránkon ér-
demes egy közelebbi hely-
színt választani. Egyrészt 
mert a fi zikai állapotunk le-
romlott a hosszú téli tes-
pedtség alatt, másrészt így 
kisebb az esély arra, hogy a 
hónapok óta nem használt 
biciklink esetleg kellemetlen 
meglepetést okoz-e nekünk. 
Indulás előtt a legfontosabb 
két teendőnk: ellenőrizni, 
hogy megfelelően fognak fé-
kek és hogy a kerekekben 
elegendő a nyomás?

Gyömrő–Monor
Gyömrő központjából dél 
felé indulunk, majd a kör-
forgalomnál Péteri felé vesz-
szük az irányt. Mindjárt egy 
nem túl meredek, de hosz-
szú emelkedőn haladunk. 
Jobbra a KastélyDomb la-
kópark modern lakóháza-
it látjuk, de mi tovább ke-
rekezünk a főúton, egészen 
egy jobbos kanyarig. Ha ott 
letérünk a főútról és egye-
nesen megyünk tovább, 

máris az erdő közepében 
találjuk magunkat. Amint 
az arcunkba tódul a friss, 
oxigéndús levegő, már-
is érezhetjük, mennyivel 
jobb a szabadban bringázni, 
mint a városban. Közel egy 
kilométernyi tekerés után 
megérkezünk a Pataki Fe-
renc lakótelepre, az egyko-
ri laktanya helyére, amelyet 
annak idején azért építet-
tek az erdő közepére, mert 
1991-ig ott volt a Budapestet 
körülvevő légvédelmi gyűrű 
egyik állomása.

Innen már földúton me-
hetünk tovább az erdőben 
és hamarosan egy négyes 
kereszteződéshez érünk, 
ahonnan balra Mendére, 
jobbra Péterire vezet az út. 
Ha pedig a lakótelepről a 
műúton visszaindulunk, rö-
videsen keresztezzük a Pest 
megyei Piros turistaútvona-
lat, amely Gyömrőre, illetve 
Péteribe vezet.

Amennyiben két keréken 
haladunk tovább, a főútra 
visszatérve balra Péterin ke-
resztül Monorra érkezünk. 
Ha kíváncsiak vagyunk a 
városra, a római katolikus 
templom mellett megnéz-
hetjük Nepomuki Szent Já-
nos szobrát. A városi könyv-
tárban megtekinthetjük a 
helytörténeti gyűjteményt, a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kolában pedig az iskolamú-
zeumot.

Mivel a régi 4-es úton ke-
rékpárral nem ajánlott köz-
lekedni, így két lehetőség kö-
zül választhatunk. Az egyik, 
hogy visszatekerünk ugyan-
azon az útvonalon, amelyi-
ken jöttünk, a másik, hogy 
Monoron vonatra ülünk, és a 
biciklinkkel együtt két meg-
állót utazunk Üllőre, ahon-
nan egy kisforgalmú úton 
visszabringázhatunk a kiin-
duló állomásunkra, Gyömrő-
re. Jó kirándulást!  

Csavargó Pósfai Gyula rovata

Fedezzük fel régiónkat két keréken!

NE ADJON ESÉLYT A CSALÓKNAK!

ECSER

Visszatérőben az elektronikus csalás

Interneten tartották 
meg a tűzgyújtási 
fórumot

 Az utóbbi időben újból 
megjelentek az elektronikus 
úton történő csalások – hív-
ja fel a fi gyelmet Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűn-
megelőzési osztálya. 

Az elektronikus csalók le-
velei különféle szolgáltatók, 
telefontársaságok, bankok 
nevében más-más okokra hi-
vatkoznak, mint nyeremény, 
díjhátralék stb. Amiben 
megegyeznek, hogy tőlünk 

 Március 12-én az ecseri la-
kosoknak lakossági fórumot 
tartottak az Ecser fokozzuk 
a tempót! közösségi oldalon, 
ahol a fő téma a tűzgyújtás 
volt.

A témáról dr. Molnár 
Zsuzsanna tűzoltó ezredes 

– ecseri önkéntes tűzoltó – 
adott prezentációt a fórum 
meghívottjaként. 

A közel 40 percig tartó fó-
rumon az égetéssel kapcso-
latos kérdések kerültek szóba, 

mint a káros anyagok kelet-
kezése tűzgyújtás után, a sze-
mét összeszedése, a tavaszi 
kerttakarítással járó zöld-
hulladékok elszállítása, kom-
posztálása, majd az április 4. 
reggel 8 órára a sportpályá-
ról induló szemétszedési ak-
ció, melytől idén főként a bel-
területi utak megtisztulását 
várják Ecseren.

A lakosok chat formájában 
írásban kérdezhettek, vagy 
kommentálhattak a fórum 
ideje alatt.              Régió-infó

a hivatkozásokon keresz-
tül személyes, illetve banki 
tranzakciók lebonyolításához 
szükséges adatokat akarnak 
megszerezni. 

Fontos tudni, hogy a pénz-
ügyi, a telekommunikációs 
szolgáltatók soha nem kérnek 
se telefonon, se elektronikus 
levélben fontos és teljes ügy-
féladatokat, felhasználóne-
veket, jelszavakat. Így soha 
semmilyen okból ne adjuk ki 
ismeretleneknek ezeket!

Ne mentse eszközein 
a jelszavakat, kódokat!
Van egy újabb módszere is a 
csalóknak, amikor bizonyos 
alkalmazások telepítését ké-
rik csevegésre, képek meg-
tekintésére. Érdemes tud-
ni, hogy léteznek oda-vissza 
irányú távoli elérést biztosí-
tó asztalkezelő programok, 
amelyekkel a csalók elérhetik 
a PC-nket, okostelefonunkat, 
sőt ezen keresztül fi gyelem-

mel tudják kísérni otthoni 
tevékenységünket, illetve a 
program segítségével a beírt 
kódok, jelszavak is megsze-
rezhetők. 

Fontos! Amennyiben bár-
milyen alkalmazás telepí-
tését kérik tőlünk, minden 
esetben ellenőrizzük, hogy 
biztonságos-e, illetve mi-
lyen feltételek szükségesek 
a használatához? 

Legyünk óvatosak és kö-
rültekintők!    Régió-infó
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Pár hét múlva már ilyen gyönyörű arcát 
mutatja nekünk a természet
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MÉG KERESIK PINTÉR GYULÁT

MAGLÓDON 

A gyümölcsösben keresték 
a holttestet

Police Coffee 

 A napokban múlt kilenc 
hónapja, hogy a luxusko-
csik szerelésével foglalko-
zó Pintér Gyulának nyoma 
veszett. A rendőrség em-

 Február 23-án egy 
maglódi bevásárlóközpont-
ban Police Coff ee rendez-
vénysorozattal várta az 
érdeklődőket a Magló-
di Rendőrőrs parancsnoka, 
Tóth Zoltán rendőr száza-
dos, Bordásné Erdei Ani-
kó rendőr őrnagy és Elekes 
Emőke Dalma rendőr törzs-
őrmester, a Monori Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési 
előadója.

Az egyenruhások a pre-
venciós program kereté-
ben hasznos bűnmegelőzé-
si tanácsokkal látták el az 
érdeklődőket, többek kö-

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a +36-30/792-1319-es 
 telefonszámon vagy helyben a 

2212 Csévharaszt,  
Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!EmELTÜK

 bérEKET

Jelentkezz

mOsT!

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga 
tulajdonban lévő, kisállateledel-gyártással és 

-forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja, 
melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő munkakörökbe:

•   TARGONCAVEZETŐ  
(termelésbe ÉS raktárba több műszak vállalásával)

•   ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR  
(2 műszakban, GKI kártyával, „C”/„E” kategóriás  
jogosítvánnyal, érvényes targoncavezetői engedéllyel)

•   KARBANTARTÓ (villanyszerelő/mechanikai műszerész)

•   MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ

•   ÜZEMI OPERÁTOR /betanított munkás/  
(több műszakban, több üzemünkben)

•   LABORATÓRIUMI TEChNIKUS  
(több műszak vállalásával)

berölés miatt nyomoz, egy 
embert letartóztattak, ám 
a holttest a mai napig nem 
került elő.

– Már a nyomozás elején 
rengeteg rendőr lepte el a 

zött az áldozattá válás meg-
előzésének, elkerülésének 
lehetőségeiről, a vagyon-
védelem, valamint az inter-
nethasználat veszélyeivel 
kapcsolatban.

A jó hangulatú rendez-
vény elérte célját, melynek 
során az emberek bátran 
kérdezték a rendőröket az 
őket leginkább érintő prob-
lémákról, majd többen re-
gisztrálták is a kerékpár-
jukat a BikeSafe-program 
keretében. Ezen a rendez-
vényen így a rendőrök ismét 
hasznos bűnmegelőzési ta-
nácsokkal látták el a megje-
lenteket.   Régió-infó

gyanúsított tanyájának kör-
nyékét, ahol csatárláncban, 
keresőkutyákkal és mun-
kagépekkel vizsgálták át 
a terepet. Egy idő után le-
vonultak, de a közelmúlt-
ban többször is vissza-
tértek folytatni a munkát 

– mesélte maglódi forrásunk.
Az ötvenéves férfi  testvére 

valósággal beleőrül a bizony-
talanságba, Gyula eltűné-
se óta árnyéka önmagának. 
Alig tud aludni, a gondolatai 
szörnyű forgatókönyvek kö-
rül forognak. Ignácz

A TÁPIÓSZECSŐI LAKÓKAT

Szén-monoxid-mérgezés 
gyanújával vitték kórházba
 Egy Madách utcai családi 

házhoz riasztották a nagy-
kátai hivatásos és a helyi 
önkéntes tűzoltókat Tápió-
szecsőn február 4-én éjjel, 
miután az egyik lakó rosz-
szul lett. A tűzoltók és a 
gázszolgáltató szakembe-
reivel méréseket végeztek, 
és kimutatták a mérgező 
gáz jelenlétét. A mentők a 
lakókat kórházba szállítot-
ták. Régió-infó Fo
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KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Gyáli élelmiszerboltba eladót 
keresünk. Szakképzettség nem 
szükséges. Albérletet, szállást 
családi házban, kedvezményes 
díjon tudunk biztosítani dolgo-
zóink részére. T.: H-P 8-18 óra, 
06-70/419-2923, 06-30/449-4506

Otthoni munka! Kozmetikai do-
bozok összeállításai, egyebek 
elérhetőségei érd.:06-90- 603-
905 (audiopress.iwk.hu 635Ft/
min. 06204963980).

Gyáli pecsenyesütőbe pultost 
és konyhai kisegítőt keresünk. 
Albérletet, szállást családi 
házban, kedvezményes díjon 
tudunk biztosítani dolgozó-
ink részére. T.: H-P 8-18 óra, 
06-70/419-2923, 06-30/449-4506

ÁLLAT
Napos és előnevelt csibe, 
pulyka rendelhető, fehér és 
színes húshibridek, tojóhibrid, 
valamint vegyes hasznosítású 

fajtákból. Napos liba és kacsa 
is kapható. 
Gali Baromfikeltető, Albertirsa 
06303505487, 0653370047, 
galikelteto.hu

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

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

AUTÓ
Cserényi márkafüggetlen autó-
szerviz. Általános szervizmun-
kák, vizsgáztatás, javítás. Monor, 
Arany J. u. 7. Tel.: 06-20/805-6686

Műszaki vizsgáztatás és fel-
készítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjármű-diagnosztika, gumi-
szerelés, -javítás, centrírozás. 
Méhész János Kft. Monor, 

József Attila u. 108/38. 
Tel.: 06-29/416-123, 
muszakivizsga-monor.hu

OPEL BONTÓ új, gyári, 
utángyártott, bontott alkatré-
szek. GUMISZERVIZ, -tárolás, 
-centrírozás, fék-, futóműjavítás, 
műszaki vizsga TPMS-szenzor 
szerelése. Gyál, Pesti út 26. 
06-29/340-899, opella.hu, 
alkatreszshop.eu

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések 
is! A, B, C, C+E, D kategóriák 
GKI. Gyorsított képzés. Tel.: 
06-20/912-6359, www.tan-go.hu

BÁDOGOS
Bádogos! Teljeskörű bádogos 
munkát vállalok, tetőjavítást és 
lemezes tetőfedést. 
T.: 06-20/524-0985 

BURKOLÁS
MELEG- ÉS HIDEG BURKO-
LÁS! Teljes körű burkolást 
vállalok! Számlával, garan-
ciával. Érd.: Angyal Róbert, 
06-70/632-7473

CSERÉPKÁLYHA
Cserépkályha építése és javí-
tása! Tel.: 06-20/254-0811 vagy 
06-20/466-5474, Gellér Csaba 

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa 
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont 
– Monor, Jókai u. 3–5. és az 
evedd.hu-n is megrendelhető 
sok diszkont áras termék. 
Jöjjön, vásároljon, rendeljen! 
Velünk megéri.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások, 
csőtörések megszüntetése, víz-
szerelés. Érd.: 06-20/491-5089

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06-20-980-3957

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON 
– Móricz Zs. u. 39. Újdonság! 
ÓRIÁS PALACSINTA: 550 Ft/db. 
Már Gyömrőre is! 

Az árakról, kiszállítási helyekről 
kérjük érdeklődjön telefonon: 
06-70/775-8585 

CSALÁDI NAPOK a Nicolette 
étteremben. Minden vasárnap 
20% családi kedvezmény. Mo-
nor, Ady Endre u. 38. Érdemes 
asztalt foglalni! 
Tel.: +36-29/414-524

FELVÁSÁRLÁS
Veszek! Bútort, festményt, 
porcelánt, órát, szőrmét, bizsut, 
hagyatékot kiszállással. 
06-20/597-8280

FESTÉS, MÁZOLÁS
Festést, mázolást, tapétázást 
vállalok korrekten. Ár meg-
egyezés szerint. 
Telefon:06-20/259-9565, 
06-29/419-393

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás. Minőségi munka, tiszta 
környezet, megbízható, tapasz-
talt szakemberek! 
Tel.: 06-20/260-3768, 
Gerstenbrein István

Hirdetés

TiTok a magabizTos mosoly mögöTTTiTok a magabizTos mosoly mögöTTTiTok a magabizTos mosoly mögöTT

Dental Diamond •  2230 Gyömrő, Szent István út 21.  •  www.implantdiamond.eu  •  Tel.:  06-30/181-5000, 06-20/200-0007 

Tudta, hogy Magyarországon  
átlagosan 8 foga hiányzik egy embernek?

Ugye milyen elképesztő szám?

Sajnos az emberek nagy része csak akkor 
megy fogorvoshoz, ha már panasza vagy 

fájdalma van, pedig a megfelelő prevenció 
mellett a fogak megmenthetőek!

Ma már számos fogászati beavatkozással 
elkerülhetőek azok az egészségügyi 

problémák, melyek a fogak elhanyagolása 
miatt jelentkezhetnek.

Fogászati kezelés fájdalom és félelem 
nélkül az Implant Diamond gyömrői 

rendelőjében! Tapasztalja meg Ön is és 
kérjen időpontot még ma!Ön MIkor ellenőrIzTeTTe UToljára FogaIT?

Fiatal alkotók
FILM, VERS, ZENE
 Régiónk öt településének 

vállalkozó kedvű, tehetséges 
fi ataljai mutatkoztak be már-
cius 6-án, a József Attila Gim-
názium Térnyerő című ren-
dezvényén. 

A jelenlegi és volt diákok-
ból álló Alkotó Diákok Kö-
zössége azt a célt tűzte ki, 
hogy tagjai, akik valamely 
művészéti ágban szárnyai-
kat próbálgassák, ne csak az 
íróasztalfi óknak alkossanak. 

A tavalyi évben rendezték 
meg először az alkotói dél-
utánt, ahol a legjobban si-
került műveket nagyobb kö-
zönség előtt is bemutatták. 

A paletta színes volt: a 
monori Czinege Dorka sa-
ját szerzeményű zenével, 
Úriból érkező Borbás Be-
nedek, a bényei Konda Ni-
kolett, a pándi Mocsári 
Levente verssel lépett szín-
padra. A gombai Ötvös 
Benjámin valamint a mo-
nori Vass Csanád két kis-
fi lmet mutatott be, melyek 
közül a Szeretném, ha sze-
retnének című alkotás a 
gyulai fi lmfesztiválon nem-
régiben ezüstminősítést ka-
pott. Ötvös Benjámin saját 
verssel is szerepelt. Az elő-

adás egyik különleges mű-
sorszámát a – szintén mo-
nori – Veszelovszki Emese 
adta, aki saját szerzeményű 
dalának eléneklése közben 
egy – a zene hangulatához 
illeszkedő – rajzot készített. 
A performansz születését a 
közönség kivetítve követ-
hette fi gyelemmel. Az estet 

a már visszatérő, albertir-
sai Vincze Álmos - Varju – 
Felvezető kör című kisfi lmje 
zárta. Az előadást a szintén 
volt JAG-os Zöldi Meliton 
lendületes műsorvezetése 
fogta össze, aki maga is több 
alkalommal publikálta már 
verseit neves irodalmi por-
tálokon.                Ren
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Márciusi rejtvényünk fősorából a monori Viti-Vető Vetőmagkereskedés szlogenje olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó 
Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: április 6. A helyes megfejtést beküldők között 3 db 
3000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a monori Viti-Vető Vetőmagkereskedés felajánlásából.  Előző számunk megfejtése: Karnozin 
bioaktív peptid, a szív- és vázizom ellátását segítheti. Balogh Mária jóvoltából 3 db 3000 Ft értékű ajándékutalványt sorsoltunk ki, mely beváltható 
egészségállapot-felmérésre HBS-eszközzel. Nyertesek: Csák Ágoston (Úri), Nimmerfroh Judit (Mende), Otrokocsi Istvánné (Monor).

Régió • Független, ingyenes 
regionális hírújság • Fele-
lős kiadó: Papp János • Szer-
kesztő: Trnavecz Adrienne 
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari 
Kft. (1211 Budapest, Közpon-
ti u. 69–71)
 A nyomtatásért felel a 
nyom da ügyvezető igazga-
tója.
 Kiadó címe: 2200 Monor, 
Németh Ágoston u. 5. Szer-
kesztőség címe: 2200 Mo-
nor, Kossuth L. u. 71/A, I. 
em 1. (a K&H bank felett) 
E-mail: info@regiolapok.hu 
Tel.:06-29/412-587 • Hirde-
tésfelvétel: 06-70/319-4317
Ter jesztés:  Ma gyar Posta 
Zrt. • Készült:  60 000 pél-
dányban. ISSN 2060-1719
 Az újság bármely részé-
nek másolásával, terjeszté-
sével, az adatok elektronikus 
tárolásával és feldolgozásá-
val kapcsolatos minden jog 
fenntartva. 
 Értesüléseket átvenni csak 
az újságra hivatkozva lehet. 
Az újságban megjelent ada-
tok tájékoztató jellegűek. Az 
újságban megjelent hirdeté-
sek tartalmáért a kiadó fele-
lősséget nem vállal. Kézirato-
kat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Az x-szel jelölt 
írásaink fizetett hirdetések.

Impresszum

HŐSZIGETELÉS
Családi és társasházak homlok-
zati hőszigetelése. Homlokzat-
festés, ereszdeszka-mázolás. 
Kiss István: 06-20/333-4489

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

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

KERTÉPÍTÉS, KERTÉSZET
Smaragd tuják már 999 Ft-tól 
kaphatók mennyiségi kedvez-
ménnyel. Gyümölcsfák széles 
választékban. ÖRÖKZÖLD FA-
ISKOLA GYÖMRŐ, Frangepán 
u. 2.  H–P: 8–17 Szo: 8–13 
http://lokacio.hu/orokzold-forras-bt/ 

Kertépítés, öntözőrendszer, te-
raszburkolás, növényvédelem. 
T.: 06-20/370-7102, 06-20/456-8253 
Web: www.angyalkert.eu

KLÍMA
Vállalom klímák telepítését, 
beszerelését ingyenes felmé-
réssel és klímák tisztítását. T.: 
Major Tamás, 06-30/626-5783

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszál-
lítás, lomtalanítás. Rendelhető: 
sóder, homok, cement. Maka 
Sándor, Gyömrő, Állomás 
Tüzép. Tel.: 06-29/333-347, 
06-20/444-9963

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

LAKATOS MUNKA
Lakatosmunka díjtalan felmé-
réssel. Kerítés, korlát, lépcső, 
kapu gyártását és szerelését 
vállalom. Kun Attila. 
Tel.: 06-20/219-6040

MÉZ
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg 
ártól Monoron és környékén 
5000 Ft feletti vásárlás esetén 
ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444

RAJBEFOGÁS
Ingatlanába költöztek a 
méhek? Ingyenes rajbefogást 
vállalok! 40 éves méhészeti ta-
pasztalattal. Tel.:06-70/607-4444

SÍRKŐ
Juhász Sírkő JUHÁSZ-ÉPKŐ 
Kft. Monorierdőn a 4-es főút 

mellett. Sírkövek, párkányok, 
pultlapok, betűvésés. 
Tel.: 06-20/957-8607

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás, 
autóbérlési lehetőség. A kiindu-
lási pontról hívjon bizalommal: 
06-70/3-595-595

Reptéri transzfer, személy-
szállítás, mobilflotta. 
Tel.: 06-30/299-4444 • www.
multiflotta.hu • www.limuzin.eu

TAKARMÁNY
Nagy körbálás lucernás réti 
széna 6500 Ft/bála áron eladó 
Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

Első osztályú kitűnő minőségű 
zabszalma kalásszal betakarít-
va nagy körbálában 10 000 Ft/db 
áron eladó Maglódon 
Érd.: 06-30/152-0388

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsa-
tornák szerelése. INGYENES 
FELMÉRÉS, kisebb javítások 
azonnali kezdéssel GARAN-
CIÁVAL! 18 éve a lakosság 
szolgálatában! T.: Árvai Richárd 
06-30/475-2917

Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. INGYENES FELMÉRÉS-
SEL. Hívjon bizalommal! Ker-
tész Attila Tel.: 06-20/216-8338

Ács, bádogos! Nagyobb és 
kisebb munkák kivitelezése. 
Tető átszerelése, ázás elhá-
rítása, lapostető szigetelése. 
Díjmentes felmérés! 
T.: 06-20/421-2355 

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított, fél-
száraz akác: 20 000 Ft/m³, 
tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti 
a mennyiséget! Koczó Zsolt 
tel.: 06-20/343-1067 EUTR: 
AA5811522

Hasított akác: 3400 Ft/q, 
tölgy, bükk: 3200 Ft/q, kalodás 
vegyes: 35 000 Ft/kaloda, 
kalodás akác: 40 000 Ft/kalo-
da + szállítás. A némedi szőlői 
hídmérlegen ellenőrizheti a 
megvásárolt mennyiséget. Fo-
rest Vill Bt. EUTR: AA5856576. 
Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingyenes 

házhoz szállítással 3 000 Ft/q. 
Őrbottyáni telephelyen hitele-
sített hídmérlegen ellenőriz-
heti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, 
hétvégén is: 06-30/347-3504

ÜDÜLÉS
Tavaszi üdülés Hajdúszobosz-
lón félpanzióval 22.500 Ft/fő/7 éj, 
13.900 Ft/fő/3 éj. 
www.frankvendeghaz.hu 
T.: 06-30/944-9398, 
06-30/977-6495 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS 
– JAVÍTÁS

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

Víz-, gáz-, fűtésszere-
lés! Fürdőszoba-felújítás, 
duguláselhárítás. TELJES 
KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
T.: 06-30/421-2604 

ZÁRCSERE, ZÁRJAVÍTÁS
Ajtónyitás, zárjavítás, zárcsere, 
biztonsági zárak. Törés- és má-
solásvédett, erősített zárbetétek 
beszerelése. Herendi Tamás, 
zárszerelő T.: 06-30/489-5334

VITI-VETŐ

2200 Monor, Kistói út 88.
E-mail: info@vitiveto.hu
Telefon: 06-29/412-469

Nyitvatartás: H–P: 8–17
Szo: 8–12, V: zárva

Vetőmagkereskedés és webáruház
www.vitiveto.hu

Hazai és import 
zöldség- és 

virágmagok, 
növényvédőszerek, 

műtrágyák, 
kertiszerszámok 

nagy választékban

növényvédőszerek, 



A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyenA legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79. 

Tel.: 06-20/451-3264
 Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–12    

Márciusig vasárnap zárva tartunk

http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt  : Gyermeklábbelik Gyömrőn

A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyenA legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79. 

http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt 

Falcon, Salus, Lotto,  
Lelli Kelly

Szupi+ Bokor

Megérkeztek az új tavaszi cipők! 
Skechers 21-től 40-es méretig, Geox Disney 

Frozen, Minnie, Mickey tavaszi modellek, 
Primigi, Richter, D.D. step  

bőr és vászon lábbelik, 
 Szamos szupinált és formatalpas cipők is.

Skechers,tommy Hilfiger, Szamos, 
primigi, geox, richter, D.D.step, linea

•  Be Only gumicsizmák
•    Salus felnőtt női/

férfi kényelmi 
bőrpapucsok,
•  Topp zoknik, 

harisnyanadrágok
•  Szandálok 
•   Zárt cipők 
•  Vászon  

játszócipők

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

Minden, ami 
kémény!

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

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail: csinoskaroly1977@gmail.com

www.kepaszerviz.hu

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

KEPA AUTÓSZERVIZ

AKCIÓS
OLAJCSERE

A nálunk vásárolt 

motorolajat, helyben 

díjmentesen  

kicseréljük!

AUTÓJAVÍTÁS ÉS GYORSSZERVIZ
CSEREAUTÓ

Klímatöltés, -javítás és -tisztítás
Eredetiségvizsgálat

Kipufogójavítás
HELYSZÍNI MŰSZAKI VIZSGA

Gumiszerelés 
750 Ft/db-tól 

Gumitárolás, futóműállítás 5000 Ft-tól,
hibakódolvasás, -törlés

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736


