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HELYZETBE HOZZUK!
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e-mail: info@
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Maszkokat varrnak

www.lokacio.hu

HASZNÁLJUK KI
HASZNOSAN
az otthon töltött
időt!
2. old.

4. old.

www.regiolapok.hu

Megjelenik:
Pest megyében
94 300 pld-ban

VECSÉS, MONOR, PILIS, ÜLLŐ, MONORIERDŐ, VASAD, PÉTERI, CSÉVHARASZT, NYÁREGYHÁZA, GOMBA, BÉNYE, KÁVA

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!

Online oktatás
okosan
10+1 TANÁCS
SZÜLŐKNEK

Régió
2020. április • XIII. évf. 4. szám

2020. ÁPRILIS

9. oldal

MIT TEGYÜNK
A HÚSVÉTI
MARADÉKKAL?
5 ötlet + 1 recept,
hogy ne vesszen
kárba

3. old.

A körzet legtöbb településén önkéntesek sora
varr, szervez, adományoz
azért, hogy ellássák a
lakosságot maszkokkal.
Részletek a 14. oldalon

Új körforgalom
épül
Az Ecser és Vecsés
közötti úton megvalósuló
beruházás által az ipari
park is bővül, mely által
új munkahelyek jöhetnek
létre.

Ideje összefogni
az állatokért
Az új koronavírus okozta világméretű káosz nem csak az emberek életét nehezíti meg, de az állatok, főleg
a különösen nehéz helyzetben lévő menhelyi lakók sorsát érinti kritikusan.
Részletek a 12. oldalon

Részletek a 11. oldalon

HIRDETÉS

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása
INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 06-30/475-2917, 06-20/271-2401

Juhász sírkő

• Gránit, márvány,
mészkő, műkő egyedi
sírkövek készítése
(nem kínai)
Monorierdőn a 4-es főút mellett
• Betűvésés
Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497
• Gravír képek készítése
• Ablakpárkány,
Web: sirko.109.hu
E-mail: juhaszsirko.monorierdo@gmail.com pultlap, kerités fedkő
• Régi sírkövek pótlása,
felújítása, tisztítása

JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.

Gránit
sírkövek

ZSIROS
SÁNDOR

HÚS
BOLTJA

MONOR, PIAC TÉR mellett Bocskai u. 2.
H: zárva, K–P: 6–18, Szo: 6–12
Tel.: 0629/786432
Rendelés sms-ben: 0630/5495704

KöveSSeN MINKeT A fACebOOKON!

fb: sarokabc „kedvenc hentesem” monormonorierdő

OTP Szépkártya,
erzsébet
és bankkártya
elfogadóhely.

Disznótoros,
hurka, kolbász,
Hidegkonyhai
házi száraz
készítmények,
kolbász
rántott húsos

GriLLezzen veLünk!

Szezonális grillkolbászok,
sütögetni való tarja,
grillfűszerekkel várjuk kedves
vásárlóinkat!
Ízletes PARASZTKOlbÁSZ,
vecsési SAvANyúSÁgOK,
friss termelői TOjÁS

Csütörtö
könként
növendék
marhahús

szendvicsek,
pizzák

HATóSÁgIlAg bevIZSgÁlT HúSOK

VÍZ - GÁZ - FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS - DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kaposvári Péter helyi vállalkozó

Gázkészülék-javítás,
kOnvEktOr
-karbantartás
29/739-983 • 30/662-70-87 • www.gazvizfutes.eu
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Használjuk ki hasznosan

miért nem tudjuk az asztalra varázsolni a legjobb ételeket. Végre
van idő arra, hogy 5 órán keresztül
ételt készítsünk lassú tűzön, vagy
kipróbálhassunk új, trükkös recepteket.

AZ OTTHON TÖLTÖTT IDŐT

de azóta is csak oda van készítve
Neveljünk saját
az éjjeliszekrényre? Most végre elkezdhetjük, és talán még a végére növényeket!
Milyen ﬁnom is tud lenni a frissen
is érünk.
szedett érett, piros paradicsom!
Tanuljunk újat!
Főleg ha az a saját kertünkben nő.
Itt az idő frissíteni a tudástárat. Le- Ha van kertünk, ültessünk néhány
het, hogy ez a tökéletes alkalom a palántát. Nincs annyi hely? Vásákarriered újjáélesztésére! Tanul- roljunk néhány csomag magot kijunk valami újat, vagy adjunk hoz- sebb gyógynövények beltéri termzá további ismereteket.
esztéséhez, például petrezselyem,
Ez az értékes otthon töltött idő rozmaring, menta, koktélparadilehetővé teszi számunkra, hogy csom és még sorolhatnánk.
Titkon mindenki vágyott arra, hogy egy kicsit megismerhessük
azokat a témávégre otthon legyen, vagy minden reggel
kat, amelyekre mindig kíváncsi ak Mozogjunk otthon!
voltunk, de soha nem volt rá lehe- Az otthonülésben bizony ellustulmegfordult a fejében, hogy vajon miért nem
tőségünk, hogy beletanuljunk. Az hat az ember. Tűzzük ki nyár vévégezheti a munkáját homeofﬁce-ban?
online felületek most rengeteg gére célnak, hogy sokkal jobban
ingyenes lehetőséget kínálnak fogunk kinézni, mint az elmúlt
ersze senki nem gondolta,
a tanulásra.
időszakban. Sokat segíthet egyOlvassunk!
hogy ez így fog bekövetegy közösség tartani magunkat az
kezni, de ha már így alakult Hányszor gondoltunk arra, hogy Legyen főszakács!
elhatározásunkhoz. Vegyünk részt
használjuk ki ezt pozitívan. Lássuk vajon mikor lesz időnk végigolvas- Most, hogy mindenki felhalmozott egy 30 napos jógakihívásban onmit tehetünk a hosszantartó ott- ni a tavaly karácsonyra kapott vas- egy csomó alapanyagot a kam- line, vagy iratkozzunk fel ﬁtneszalkos könyvet, amire úgy vágytunk, rában, nincs mentség arra, hogy kalmazásra. Nincs mentség! vlad
honlét időszakában?

P

HIRDETÉS

06-70/775-8585

Házhoz szállítás minimum 1500 Ft-tól!
Monoron ingyenes!
Gyömrő, Pilis és Nyáregyháza
min. rendelés 4000 Ft + 300 Ft a kiszállítás.

Nyitva: H–Szo: 11–21
Rendelésfelvétel: 11.00 és 20.30 között.

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

y

2 018

A*

Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Péteri,
Gomba és Bénye 300 Ft a szállítás.

• klímatöltés
• gumiszerelés,
javítás, centrírozás
• gépjárműdiagnosztika
• időszakos karbantartás
• futóműállítás

*A

Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat
és műszaki vizsgára való felkészítés

Havonta
új akciók

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

Rendeld házhoz kedvenceid,
vagy kérd elvitelre!
Részletes étlapunkat keresd
Facebook oldalunkon: Taverna gyros

P.Dussmann Kft.

Épületenergetikai
tanúsítvány kÉszítÉse
Már 12 000 Ft-tól!
Vladár Zoltán
okl. építőmérnök,
kamarai szám: TÉ 13-63943
Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Vecsési nagyüzemi konyha
hűtőraktáros–komissiózó
munkatársat keres!
Érdeklődjön céges buszjáratunkról!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

takarítókat
keres
a Bajcsy-Zsilinszky
Kórházba
nappali
munkavégzésre.
Jelentkezni személyesen lehet,
a takarítási csoportvezetőnél
9:00–14:00 óra között.

Vecsésen, Monoron és környékén

Mit tegyünk a húsvéti
maradékkal?

H

úsvétra mindenki bőven
bevásárol sonkából. Nehéz
kiszámítani, hogy mi az a
mennyiség ami elfogy az ünnepek
alatt. Adunk néhány ötletet, hogy
ne menjen kárba a ﬁnomság.
1. A legismertebb talán a sonkástejszínes tészta, de tehetjük pizzára
apróra vágva, vagy vékonyra szeletelve, melegszendvics-feltétnek is
kitűnő.
2. Rakott ételekbe a rétegek közé
szórhatunk egy sor darált sonkát,
de bármilyen tepsis húsra vagy
zöldségre is tehetünk egy-egy szeletet.
3. Egy jó sonkás-gombás palacsintának tejföllel meglocsolva nagyon
kevesen tudnak ellenállni.
4. Bablevesbe most füstölt csülök
helyett kockázzuk bele a megmaradt sonkát, de bármilyen krémlevest különlegessé tehetünk vele.
5. Karalábéba, cukkiniba, padlizsánba is tölthetjük sajttal majd
sütőben összesütjük.

SONKÁVAL TÖLTÖTT CUKKINI
• 4 közepes cukkini
• só, bors
• 3 gerezd fokhagyma
• 200 g sonka
• 1 doboz kukoricakonzerv
• 5 dkg sajt
• 1 pohár tejföl
ELKÉSZÍTÉS
1. A megmosott cukkiniket hoszszában vágjuk fel, távolítsuk el
a puha, magos részt. Sós vízben 3
perc alatt pároljuk meg, majd vegyük ki és hagyjuk lecsepegni.
2. Tegyük egy zsiradékkal kikent
tűzálló tálba a cukkiniket, a belsejüket pedig kenjük meg zúzott fokhagyma és só keverékével.
3. A sonkát kockázzuk fel, keverjük össze a kukoricával, majd ízesítsük sóval, borssal és adjuk hozzá
a reszelt sajtot is.
4. A cukkiniket töltsük meg a sonkás keverékkel, és öntsük le a tejföllel. Előmelegített sütőben süssük kb. 20 percig.

HIRDETÉS

Nagymama

kifőzdéje, pecsenyesütője
www.pecsenye7.webnode.hu

Gyál, Széchenyi u. 6.

VÁLTOZATLAN
NYITVATARTÁS:
hétfőtől
vasárnapig:
5–23-ig

A Lion Élelemiszerdiszkont épületében.
ÓRIÁS RETRO BURGER: 1200 Ft

ÓRIÁS BÉCSI SZELET, körettel: 1500 Ft
2 SZEMÉLYES FATÁNYÉROS: 3000 Ft

2 SZEMÉLYES VEGATÁL: 1850 Ft
2 SZEMÉLYES HALTÁL afrikai harcsafilé
rántva, hekk, rántott pontypatkó, ropogós
rostonsült kárász vegyes körettel 3990 Ft
CSIRKE ÉS SERTÉS TÖLTÖTT
CORDONOK körettel: 1350 Ft

Kiszolgálás
az AbL AKON
K e R e S Z T ü L!

Változatlanul

HIDEGTÁLRENDELÉS:
06-70/419-2923

a RÉGI
ÁR AKON!
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Kedves olvasóink!

L

apkiadónk 2009 óta készíti a bevételi forrásokra, kizárólag
Régió újságot, amely az elmúlt a hirdetési bevételekre. 94 ezer
10 évben főként közéleti kér- példányban lapot kiadni és terjeszdésekkel foglalkozott – politika- teni viszont nem olcsó mulatság.
mentesen. Tavaly döntöttünk úgy, Bár a jelenlegi járványügyi és gazhogy Lokáció néven új, könnye- dasági kilátások nem túl rózsásak,
debb témákkal foglalkozó lappal is az elmúlt évtizedben már mindanymegjelenünk a térségben. Mindkét nyian túléltünk egy nagy válságot.
lapunk havonta egyszer, egymást Van tapasztalatunk. Egy kicsit öszkövető két hétben jelent meg – ed- szehúzódva, sok-sok türelemmel,
dig. Most össze kellett vonnunk a szokásosnál nagyobb távolságot
őket, mivel független, ingyenes tartva, mégis egymást támogatva
Papp.J
újságként nem számíthatunk más most is sikerülni fog!
HIRDETÉS

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK !

KARBANTARTÓ
munkakörben

Feladatok:
• A termelésben lévő gépek
karbantartási feladatai
• A gyár területén a felmerülő
karbantartási feladatok
• Időszakos, megelőző karbantartási
feladatok
Elvárások:
• Középiskolai végzettség:
géplakatos/villanyszerelő
• Több műszak vállalása
Munkavégzés:
2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51.
További
információért
keresse a

+36-30/792-1319-es
telefonszámot!
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Online oktatás
OKOSAN

kel egyenértékű azzal, amit a hagyományos
formában szerzünk meg.
Minden nap beszélgessen gyermekével
arról, hogy mit és hogyan tanult. Mondja el neki, hogy a most elsajátított új tanulási
módok az iskolában, életben majd a hasznára
válnak.
Bátran keresse kérdéseivel gyermeke pedagógusait, nekik is új a mostani szituáció,
ezért most még fontosabb számukra a visszajelzés, megerősítés.
Lehetőség szerint minden nap nézze meg
az elvégzett feladatokat, érdeklődjön azok
elvégzésének módjáról, sikereiről, problémáiról.
Gyakran kérdezze meg, az aznapi tanulási
módok, módszerek közül melyik ment neki
jól, kevésbé jól, melyik tetszett neki, melyik
kevésbé.
Ha segít egy feladat megoldása, kérdés
megválaszolása során, ne a megoldást
adja meg, vezesse rá gyermekét, hogy rájöjjön.
Kérdezze meg, hogy tudta meg a megoldást,
választ a kérdésre.
Alsó tagozaton: minél kisebb a gyermeke,
annál fontosabb, hogy olvasson neki. Mesét, verset, érdekeset, szépet. Amit szeret, amit
igényel. A tankönyvek szövegeit is, különösen
a legkisebbeknek. Amennyire ideje engedi,
gyakorolja együtt gyermekével az olvasást,
írást, számolást. Az alapképességek elsajátítása kulcsfontosságú feladat ebben a szakaszban.
Felső tagozaton és középiskolában: ha
meg szeretne győződni, hogy gyermeke
elsajátított-e, megértett-e egy leckét, az információkon kívül kérdezze az összefüggéseket is. Kérje meg, hogy foglalja össze tudását
az adott témáról, mondja el, hogy tanul tankönyvből, mik a szokásai. Beszélgessenek a
tanulásról. Mondja el, ön hogy csinálta, milyen
tapasztalatokra emlékszik, mi ment könnyen,
nehezen.
Fordítson még több ﬁgyelmet gyermeke egészséges életmódjára, mozgására, táplálkozására, tartózkodására a friss
levegőn.
Nyugalom, türelem, bizalom. (Mi is izgulunk  )
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Tanár, diák és a szülők is hirtelen csöppentek bele az online
oktatás útvesztőjébe. Az első héten még mindenki csak a
fejét fogta, hogyan tovább, aztán szépen lassan elkezdtek
kialakulni azok a formák, melyek működnek, de még mindig
nem tökéletesek, még mindig vannak kérdőjelek. Megkérdeztük
dr. Steklács János egyetemi tanárt, mi a teendő ebben az új
helyzetben, aki szívesen osztotta meg velünk tanácsait.

10+1 tanács szülőknek
az otthoni tanulás támogatására, segítésére

gyermekét, beszéljen vele az új szituációról,
annak otthoni szabályairól.
A gyermekek megszokták az iskolarendszeren belüli felnőtt jelenlétében vezérelt
tanulási módokat, az új helyzet felülírja ezt.
A gyermekének az új helyzet többnyire Tudatosítsa gyermekében, hogy amit most
érdekes, izgalmas, ezzel együtt a bizony- folytat, az ugyanúgy tanulás. Az eredmény,
talanság érzését is okozhatja. Nyugtassa meg vagyis a rendelkezés a tudással, képességek-

2

1

9

10
+1

Prof. dr. Steklács János, PhD, egyetemi tanár

HIRDETÉS

HázHoz szállítás
Heti menü
Bőséges adagok

Vecsési
nagyüzemi konyha
alapanyagraktárba
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

H–P 8:00–18:00-ig.
Rendelés felvétel: Hétvégén:
9:00–18:00-ig
Kiszállítás:
12:00–20:00-ig
36-29/322-414
Rojcsik étterem
Monor 2200 • 4-es főút, 31-es km-szelvény (Péteri leágazás)
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Vitamindús

savanyúságok

házhoz
szállítással!

Segítség az
önálló tanuláshoz
– Ábrák, diagramok: Mit jelent?
Értem?

– Szöveg átfutása.
– Cím vizsgálata.
– Mit tudok az adott témáról?
Mit tanultunk eddig?
– Milyen lesz a szöveg? (Könynyű, nehéz?) Mit tudok majd meg
belőle?

OLVASÁS UTÁN

OLVASÁS KÖZBEN
– Először egyben elolvasom,
aztán részről részre haladok
(kezdhetem részről részre, de
a végén mindenképp elolvasom
egyben).
– Minden részt röviden összefoglalok, a legfontosabb információkról rövid vázlatot készítek.
– Ilyen szövegre számítottam? Mit
tudtam meg az adott részből?

– Átfutom, átolvasom a szöveget,
erre számítottam olvasás előtt?
– Kérdéseket teszek fel magamnak, megpróbálom a lecke végén
levő kérdéseket megválaszolni.
– Átnézem a vázlatom, átfutom
a szöveget.
– Mi volt a szövegben a legérdekesebb, legunalmasabb? Mit
hagynék ki belőle, mit emelnék ki
jobban, ha én lennék a tankönyv
szerkesztője?
– Mit tudtam, mit tudtam meg,
mire vagyok kíváncsi a témával
kapcsolatban? Hol tudok utánaProf. dr. Steklács János,,
nézni?
PhD, egyetemi tanár

HIRDETÉS

Kárpitos

Cégünk vállalja antik és modern bútorok
áthúzását, javítását, bútorvédőhuzat,
ajtókárpit és minden kárpitozással
kapcsolatos munka elvégzését.

Bő szövetválasztékkal, rövid határidővel,
Tel.: 06-30/576-3456 reális árakkal várjuk megrendelőink
jelentkezését.
E-mail: csordaskarpitos@gmail.com • Web: www.csordaskarpit.hu

ELADÓ!
félszáraz,

azonnal használható!

TŰZIFA

kovács

borkút

A szőlő bizony sokszor
hasznos, borként életünkbe
vígságot hoz.
Tel.: +36-30/949-9756
: Kovács Borkút
E-mail: kovacsborkut@
gmail.com
gmail.c

INGYENES
házhozszállÍtás

Monoron és környékén
Minimum rendelés:
3 000 Ft

TERMELŐI MINŐSÉGI
mátrai Folyóbórok
790 Ft/liter
Frissen csapolva,
rozsdamentes hordóból

cabernet sauvignon
irsai olivér
cabernet sauvignon rozé
olaszrizling

panyolai pálinkák
Üveges borok

KÜLÖNLEGES
ajánlatunk:
6 liter folyóbor vásárlása
esetén AJÁNDÉK tolnai
borvidékről származó
palackos borral kedveskedünk
kovács borkÚt

széles választékban kaphatóak
az alábbi borvidékekről:
balatonfüred-csopak, badacsony,
balaton-felvidék, tokaj, tolna

Hasított tölgy, bükk 25–33 cm . . . . . . .

20 000 Ft/m

Hasított
tölgy, bükk, akác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vegyesen

20 000 Ft/m

Hasított akác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 000 Ft/m
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a monori piac
jobb hátsó
sarkában

buszpályaudvar

Akció!

8 m3-től
19 000 Ft/m3

3

Ömlesztett köbméterben, 1x1x1 m = 1 m3
1 m akác kb. 5 mázsa, 1 m3 tölgy, bükk kb. 6 mázsa.
Monoron 2 m3-től, Monoron kívül 4 m3-től a kiszállítás díjtalan.
3

Tel.: 06-20/343-1067

Bajári Kati Savanyúság

bocskai utca

OLVASÁS ELŐTT

06-30/721-6218

Forrás utca

DIÁKOKNAK

Rendelés felvétel:

4m3
EUTR szám: AA5811522

HELYZETBE HOZZUK!

Vecsésen, Monoron és környékén

Szerezze be most tűzifáját!
számlával garantált
mennyiség!
Kiszállítással

tavasz i
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576
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Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689
AKÁC

TÖLGY, BÜKK

3 200 Ft/q

3 000 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

hasított

hasított

Erdei m3-ben is kapható.

Erdei m3-ben is kapható.

Pillangó
könyvesbolt
HázHoz visszük
a könyveket!
Hívjon és segítünk választani!

A kiszállítás a monori termékekre is vonatkozik.

06-20/288-5418

konyv@pillangokiado.hu
facebook.hu/PillangoKonyvesbolt
www.pillangokonyvek.hu

Villamossági üzleT
PeTőfi-Vill

A

06-20/454-8252

Szabadulj meg
a kacatoktól!

Nyitvatartás:
H–P: 8.30–15.00,
Szo: 8.00–12.00

Nálunk az ár nem ráz!

házhoz szállíTás iNgyeN!
Bankkártyás terminál!

JÓL ÉREZD MAGAD

Duguláselhárítás,
vízvezetékszerelés,
fürdőszobafelújítás,
NON-STOP

izmán
zmán Bolt Villamossági Kft.

monoron és környékén

5 egyszerű módszer,
hogy otthonodba
vonzd a harmóniát és

Monor,
Petőfi S. utca 26.
Tel.: 06-29/411-780

HELYZETBE HOZZUK!

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. • Szerkesztő: Vladár Bea
Cím: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5.
Mobil: 06-70-319-4317 • Tel./fax: 06-29-412-587
Web: www.regiolapkiado.hu • E-mail: info@regiolapok.hu.
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nemvállal felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és
szolgáltatások árai a készlet erejéig érvényesek!

z otthon az a hely, ahol a
lelked harmóniában lehet,
a tested megpihenhet és
ahol feltöltődhetsz.
Most különösen nagy hangsúly
van rajta, hisz talán sosem tartózkodtunk még ennyit otthonunkban. Ezért is nagyon fontos, hogy
jól érezzük itt magunkat.
Íme néhány ötlet, mellyel még
kellemesebbé teheted a környezeted.

ablakodban, mert pozitív hatással
van a pszichére és segít csökkenteni a nyomást.

Világos és szellős
terek
Fontos, hogy mindig tiszta és szellős legyen otthonunk, és ha kevés
a természetes fényforrás, mindig
gondoskodjunk megfelelő világításról. Így az energia akadályok
nélkül tud áramlani.

Kellemes illatok

Egy alapos selejtezés és rendra- Tegyünk egy próbát a levendula- ,
kás nem csak otthonunkra lesz jázmin-, citrom- és narancsolajokpihentető hatással, hanem az kal, melyeknek többféle gyógyító
agyunkra is, hiszen a rendrakás hatásai is vannak, segítenek kigondolatébresztő és kikapcsoló is egyensúlyozni a lelket, tisztítják
tud lenni egyben.
a teret és segítenek, hogy otthoFontos megszabadulni a fe- nunkban mindig kellemes hangulesleges tárgyaktól, amiket évek lat uralkodjon.
óta nem használunk, vagy csak
pakolgatjuk ide oda, hogy fellé- Harmonikus
legezzen az otthonunk és végre
hangok
átjárhassa a pozitív energia.
A hangok hatással vannak érzéseinkre. Hallgassunk kellemes,
Ültess zsályát és
nyugtató zenét. Jó ötlet egy kis
rozmaringot!
szélcsengő az ajtó mellé, vagy
Ezt a két növényt már az ókorban az ablakba, amikor megszólal,
használták tértisztításra és gyó- hangja harmóniával tölti meg
gyításra, lelki békét és megnyug- a helyiséget. A mantrák pozitív
vást hoz. Ha nincs kerted, nyu- hatással vannak életünkre, hanbea
godtan nevelgesd cserépben az gulatunkra.
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MESTEREMBEREK

vízszerelés,
duguláselhárítás,
csatornatelepítés
földmunkával,
közműhálózat kiépítése
fűtés, radiátor, bojler,
mosdó, csaptelep
cseréje,
beszerelése

Hűtőgépek, fagyasztók
javítása

06 -70/635 -7804

tel.: 06-30/960-8495, 06-70/426-3151

Bodo konténer

Helyszínen, garanciával

Festést,
mázolást,
tapétázást

vállalok korrekten.
Ár megegyezés szerint.

Telefon: 06-20/259-9565, 06-29/419-393
Családi és társasházak
homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatfestés,
ereszdeszka-mázolás.
Állványozással is.
SzobafeStéS, mÁzolÁS,
tapétÁzÁS

Duguláselhárítás,
ázások, csőtörések,
megszüntetése,
vízszerelés.
Tel.: 06-20/491-5089

Napos és előnevelt
csibe, pulyka
rendelhető
fehér és színes húshibridek,
tojóhibrid, valamint vegyes
hasznosítású fajtákból.
Napos liba és kacsa is
kapható.

Gali Baromfikeltető, Albertirsa
06-30/350-5487, 06-53/370-047
www.galikelteto.hu

konténerszállítás
kedvező áron! 6 000 Ft/m3-től
Konténeres sittszállítás
Gépi földmunKa
4, 6 és 8 m3

Ócsa,
llítás Gyál, örzetében.
A lu n k:
á
l
sz
l
k
á
v
lé
e
it
m
rm
A
s sitt- és tö
or vonzásk
• Konténereömrő, Maglód és Mon
y
G
Vecsés,
llítása
• Föld elszá zállítása
ls
e
• Szemét

Tel.: 06-30/230-1665 • 06-70/431-2809

Kertépítés _ Kertrendezés
faKivágás _ gallyazás
füvesítés _ öntözőrendszer
telepítése és javítása
in

ne
gye

s mun

a K fe l m é r é s

06-20/511-7557

Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com

lakaTos-

munkát vállalok
•
•
•
•
•
•

kerítések, korlátok
acélszerkezetű lépcsők
toló-úszó-nyíló kapuk
autóbeállók
polikarbonát tetők
festést nem igénylő
deszkakerítések

gyártását és szerelését
vállalom Pest megyében.
DíjTalan felmérés!
Tel.: 06-20/219-6040

www.rennel.hu

Asztalos

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

vállalja konyhabútorok, szekrények,
kisbútorok, irodabútorok, korlátok, stb.
készítését.
Nyílászárók gyártását, építését,
szaunaépítést, lambériázást.

Üveges és képkeretező
Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.

www.kego.hu

Indulás előtt hívjon!

06-30/214-7167,
06-29/415-874

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.
Hőszigetelt üvegek.
Megrendelőinket telefonon előre egyeztetett időpontban várjuk
a várakozás elkerülése érdekében.

Rendelésfelvétel telefonon is!
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Vecsésen, Monoron és környékén

Újhullám az autóiparban! csatlakozz MOST!
A cégről dióhéjban:
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban,
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét.

TErMéKEINK:
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli
munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség
vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
• 3 műszakos munkarend
• Néhány területen 12 órás munkarend
• +80% éjszakai pótlék
• Buszjárataink két útvonalon közlekednek:
Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
és Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg
FElKíNálT
POzícIóK:
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés

Főbb feladatok

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk
e-mailen a shinheungallas@gmail.com címen bármikor,
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között
a +36-70/3259091 telefonszámon!
Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Minimális elvárások

Előny

A gyártósor működtetése:
• Előkészített tálcák behelyezése
• A gépek beállítása, karbantartása
• Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
• Rendszeres minőségi önellenőrzés
• Jegyzőkönyvezés
• Szerszámok javítása, cseréje
• Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

•
•
•
•

Tapasztalat fémmegmunkálásban,
automatizált gépek működtetésében
• Minimális angol nyelvtudás
• Ipari jellegű szaktudás:
• Elektromosság
• Pneumatika
• Lézeres hegesztés
• Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
• Targoncajogosítvány

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés
biztosítása:
• Be- és kimenő áruellenőrzés
• Folyamatellenőrzés
• Mérőműszerek használata
• Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

• Angol nyelvtudás
• Exel tábla kezelés

Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek

Régió
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Több fronton védekeznek Pilisen
VARRNAK ÉS FERTŐTLENÍTENEK

Pilisen maszkokat varrnak és osztanak, fertőtlenítik a város köztereit,
miközben óvintézkedések
mellett újra nyitott a piac.
Pilis városában egy hete
folyik a forgalmas közterületek, buszmegállók,
hulladékgyűjtő edények és
környezetük, az intézményi bejáratok és udvarok
fertőtlenítése. Sikerült a
veszélyhelyzet meghirdetésekor beszerezni sebészeti és FFP2 maszkokat,
melyet az egészségügyi
dolgozók részére biztosít
az önkormányzat. A Pilisi
Polgármesteri Hivatal alkalmazottai, önkormány-

zati feladatokat ellátók
és segítők részére textilmaszkok állnak rendelkezésre. Sikerült önkéntesek
segítségével megszervezni 3000 db fertőtleníthető,
mosható maszk varrását
is. Elsősorban a 65 évnél
ﬁatalabb, krónikus betegségben szenvedők, illetve az immunhiányos betegségben szenvedő pilisi
lakosok részére juttatják
el őket, valamint az aktív
korú, szociálisan rászorulók között osztják szét. Telefonon előre egyeztetett
időpontban átvehetők a
hatósági irodán, valamint
az osztásban részt vesznek
a pilisi háziorvosok is, így

Ingatlanába
költöztek
a méhek?
rendelési időben a betegeiknek segítik a kiosztást.
A helyi termelők támogatásaként április 2-án újra
megnyitott a Pilis Városi
Piac, a városban élők friss
gyümölccsel, zöldséggel és
kézműves élelmiszerekkel
való ellátása érdekében. Az
árusok és a vásárlók is oda-

ﬁgyelve, lelkiismeretesen
betartják a járványügyi
előírásokat és segítik az
idősebb korosztály számára fenntartott időbeli korlátozás betartását.
Pilis Város Önkormányzata továbbra is kér mindenkit, hogy aki teheti, MARI
RADJON OTTHON!

Ingyenes rajbefogást
vállalok! 40 éves
méhészeti
tapasztalattal.

Hívjon a

06-70/607-4444-es

számon!

Budapest 17. kerületi
betonüzem

ÁCS, TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS

mixerbeton t
kínál eladásra
korrekt áron.

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

-15Á%
SOK

BEÁZ SÁRA
JAVÍTÁ

SzobafeSTéS, mázoláS,
gipSzkarTonozáS,
melegburkoláS.

T
épZ E T
K
K
A
Z
S
REK
mE S TE

ingyenes felmérés,
nyugdíjaskedvezmény.
Székely József

06-30/835-4815

Tel.: 06-20/590-7385

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!

épületfeltüntetés
telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés
tervezési alaptérkép készítése
Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069
www.nadaplan.hu

Hirdetés

• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása,
cseréje, takarítása
• tetőszerkezet
teljes cseréje és fedése
• tetők szigetelése
• teraszok kiépítése

FÖLDMÉRÉS

K
E m E LTÜ T!
KE
A bérE

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:

• 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.

• TARGONCAVEZETŐ (termelésbe
ÉS raktárba több műszak vállalásával)
• KARBANTARTÓ (mechanikai műszerész)
• ÜZEMI OPERÁTOR /betanított munkás/
(több műszakban, több üzemünkben)
• LABORATÓRIUMI TEChNIKUs
(több műszak vállalásával)
• LABORATÓRIUMI CsOPORTVEZETŐ
• IT CsOPORTVEZETŐ
• MINŐsÉGIRÁNYÍTÁsI CsOPORTVEZETŐ
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A tavasz nem vár!
ITT AZ ÜLTETÉS IDEJE

Bármi történjék is a világban
a tavasz akkor érkezik meg amikor itt van az ideje. Ezzel együtt
a kertészkedők jól tudják, hogy
a palánták elültetése a következő
feladat.
A Demkó kertészet több, mint
tizenöt éve kápráztatja el vásárlóit azokkal a palántákkal, virágokkal, melyeket saját maguk

hívnak életre a kiváló minőségű magyar, holland és német
magocskákból, dugványokból.
A monori, pilisi és albertirsai piacon a vásárlók már jól ismerik a családot, akik hol virágok,
hol pedig zöldségpalánták mögül
kukucskálnak ki.
Mostanában már kedvez az
időjárás a szabadban történő tevékenységeknek. Ilyenkor már a

konyhakertben is lehet dolgozgatni főleg a mostani helyzetben.
A korán vethető zöldségek, mint
retek, borsó stb. sokaknak már
biztosan elültetésre került. Ha
nem, még nem késő minél előbb
megtenni, nagyon szép időt jósolnak az elkövetkező időszakra.

A kertészkedés jótékony hatásai
Áldásos hatással van a kertünk
gondozása testre és lélekre. Elültetni egy magocskát, majd
gondozni, és figyelni a belőle
kifejlődő növényt csodálatos
folyamat. Remek stresszoldó és a gyermekeket megtanítja a
gondoskodásra, így velük együtt
is gondozhatjuk növényeinket.
Mindennek a gyümölcse pedig kézzelfogható, hisz nincs is
ﬁnomabb annál amit mi magunk termeltünk a saját kiskertünkben. Már kaphatók a muskátlik, egynyári virágok, amik
hívogató színeikkel virágaikkal
arra csábítanak, hogy otthonunk
díszei legyenek. Ennek a kísértésnek pedig nem is kell ellenállnunk. Válogassunk bátran a
Demkó kertészet színes kínálatából, ahol zöldségpalánták, fű-

szernövények, virágok és sziklakerti évelők sokasága várja a
kedves vásárlókat.

Házhoz viszik a kert díszeit
A Demkó kertészet nem hagyja cserben vásárlóit. Vállalja a
megrendelt palánták, virágok
kiszállítását. A honlapról egyszerűen kép alapján ki tudja
bárki választani milyet szeretne, majd az elérhetőségek egyikén meg tudja rendelni.
Ha személyesen szeretnénk
választani, arra is van mód a Monorierdőn található kertészetben.
demkokerteszet@demkokerteszet.hu
http://www.demkokerteszet.hu

Hirdetés

hoz l is!
z
á
H ássa
llít
á
z
s

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget
nem igénylő kiseGítői munka

Itt a tavasz.

Újra itt a palánták és virágok
ültetésének ideje.
Termeljen magának zöldséget!
Zöldségpalánták, fűszernövények nagy
választékban kaphatók családi kertészetünkben az évek óta megszokott minőségben.
Muskátli, balkon-, egynyári-, és évelő
növények széles választékban kaphatók.
Nyitva : minden nap 08–18 óráig
Monorierdő, Róka u. 26.
www.demkokerteszet.hu
Facebook: Demkó Kertészet. Monorierdő
email: demkokerteszet@demkokerteszet.hu
Telefon: 06-20/975-9596, 06-20/364-2991

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.
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Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

Új körforgalom épül
VECSÉS ÉS ECSER KÖZÖTT

A tervezett körforgalom a 3101es úton, az M0-s felé haladva épül,
melynek köszönhetően könnyebb
lesz az ipari park megközelíthetősége is.
Az Ecser és Vecsés közötti
úton megvalósuló beruházás által az ipari park is bővül, mely
által új munkahelyek jöhetnek
létre. A közel ötszázmillió forintból megvalósuló fejlesztésre nagy
szükség volt, a megnövekedett
forgalom és a biztonság kény-

szerítette ki, hogy megépüljön az
Ecsert Vecséssel összekötő úton
az iparterület megközelítését segítő körforgalom. S ha már ott
dolgoznak majd a munkagépek,
akkor egy hatszáz méteres szakaszon megerősítik a pályaszerkezetet és kiszélesítik az utat is. A
beruházás hamarosan elindul és
a tervek szerint még az idén be is
fejeződik.
Különösen jó hír ez a járvány
okozta krízis közepette.
Ádám Tamás

Hirdetés

KEPA AUTÓSZERVIZ

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

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ
CSEREAUTÓ
Klímatöltés, -javítás és -tisztítás
Ózongenerátoros tisztítás
4000 Ft-tól!
Eredetiségvizsgálat • Kipufogójavítás

HElySZínI műSZAKI VIZSgA

Gumiszerelés 750 Ft/db-tól
Gumitárolás, futóműállítás 5000 Ft-tól,
hibakódolvasás, -törlés

Sírkő
Gránit, márvány,
műkő sírkövek,
kerítésfedlapok,
ablakpárkányok,
régi sírkövek
felújítása,
tisztítása.
Topor János
Monor, Kistói út 27.
06-30/652-2223

A kc i ó s
ol A jcsesárroelt

A nálunk vá elyben
h
motorolajat, sen
díjmente
kicseréljük!

www.kepaszerviz.hu

A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint
egyéb gyógynövénytermékek előállítására specializálódott
magyar tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére
több fő munkavállalót keres
hosszú távra.

Betanított gépkezelő

Pozíció leírás:
• Kapszulázó-, tablettázó-, keverőgépek kezelése
• Műszakközi gép tisztítása, átszerelése
Munkaidő: 8.00–16.30
Juttatás: Teljesítmény alapú
magas fizetés.
A munkakör betöltésének
feltétele:
• Érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány
• Precíz munkavégzés
• Megbízhatóság
Előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Élelmiszeripari tapasztalat
Egyéb információ:
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás csak saját gépkocsival,
motorkerékpárral, kerékpárral lehetséges vagy Káva vonzáskörzetéből céges busszal.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
penzugy@juvapharma.hu • 06-29/920-923

KeréKpár SZAKÜZLeT

Monor, Móricz Zs. u. 5.

A vasútállomás utcájában,
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

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

Minőségi k
kerékpáro
EG
ÁTMENETIL
ÜZLETÜNK
A!
V
IT
Y
N
T
R
15 ÓRÁIG TA

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

EG
ÁTMENETIL
ÜZLETÜNK
A!
V
IT
Y
N
T
R
A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.
15 ÓRÁIG TA

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499 • E-mail: memobike2011@gmail.com

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050 E-mail: memofoodmonor@gmail.com
Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal
várjuk kedves vásárlóinkat
a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!
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Ideje összefogni az állatokért
Az új koronavírus okozta világméretű
káosz nem csak az emberek életét
nehezíti meg, de az állatok, főleg
a különösen nehéz helyzetben lévő
menhelyi lakók sorsa is kritikus.

A

Csellengők Állatotthon Alapítvány
képviselőjével, Jeney Andreával beszélgettünk, hogy milyen kihívások elé állította őket
a pandémia.
– Nagyon sok tévhit él
azzal kapcsolatban, hogy
a kutyák és a macskák
fertőzhetnek-e? A válasz
egyértelmű: nem, nem
fertőznek! A COVID-19
vírus fajspeciﬁkus, ember embert tud fertőzni,
állatot nem. A kutya szőrén sétáltatás vagy kóborlás közben megtapadhat
a vírus, de egy egyszerű
meleg vizes, szappanos
mosással le tudjuk törölni. Sajnos, sokszor közelharcot vívunk, mert telefonálnak az állattartók,
hogy vigyük el a macskájukat, mert attól fognak
megfertőződni. Nyugtatjuk, csitítjuk az embereket, hogy ne rettegjenek.
Most halmozottan oda
kell ﬁgyelni arra is, hogy
mindenki portán belül
tartsa a kutyáját, hogy
ne hozzon haza semmit,
másrészt pedig a jelen-

leg elkóborló állatokat
nem tudjuk hazajuttatni.
A gyepmester fogja őket
elvinni, túlterheltségre és
kapacitás hiányra hivatkozva pedig mindegyikre
altatás vár, amennyiben
a gazda nem jelentkezik.

A bajok sora folytatódik
– Nagyon sok szervezet,
civil állatvédő élelemhiánnyal küzd. Ahogyan
romlik a gazdasági helyzet, úgy csökken az adakozási kedv is, hiszen
ha nincs miből, akkor
nem tud adni sem. Mivel
nem megyünk közösségbe, nincsenek gyűjtések.
A menhelyek bezártak,
elővigyázatosságból nem
lehet bemenni, kutyákat
simogatni, sétáltatni.
Elmaradtak az önkénteseink, leálltak az örökbefogadások. A külföldi szervezetek segítsége,
akik családok körében
gazdásítanak,
szintén
megszűnt, hiszen lezárták a határokat. Nagyon
sok ember van otthon, és
felütötte a fejét az unalom. Sokan azért akarnak

kutyát, hogy legyen kivel játszania a gyerekeknek. Amikor megkérdezem, hogyha visszaáll az
élet a rendes kerékvágásba, akkor is jó helye lesz?
Erre sokszor kitérő választ kapunk. Unalomra
nem adunk állatot!

Vészforgatókönyv
állattartóknak
Az előttünk álló időben
fel kell készülni minden
eshetőségre, és ez vonatkozik az állatainkra is. A
veszélyhelyzet miatt jött
létre több magyarországi állatvédő szervezet
együttműködéséből az
Egyesített Vészhelyzeti
Állatvédelmi Rendszer.
Felhívják a figyelmet
arra, hogy legalább két
embert tartsunk készenlétben, ha megbeteged-

nénk, sétáltatás közben
ne simogassunk más kutyát, lehetőleg ne látogassuk az állatorvosunkat,
először telefonon érdeklődjünk.
Készítettek egy vészhelyzeti matricát, melyet
kiragaszthatunk az otthonunk ajtajára, kapujára.
A matricán feltüntethetjük a házban tartózkodó állataink adatait, így
vészhelyzetben van lehetőség segíteni rajtuk.
A matrica letölthető a
www.evar.hu oldalról.

Egy ember
százhúsz kutya
A Csellengők Állatotthon
munkatársa arról is mesélt, milyen az élet most
náluk.
– Baranyi Erika teljesen
egyedül van a 120 kutyá-

ra, akiket napi szinten el
kell látnia. Ez oltári nagy
baj. Ha ő megbetegszik,
akkor megáll az élet.
A kutyákról egyikünk
sem tud úgy gondoskodni,
ahogy ő. Közben bajba jutott állatok vannak. A napokban szedtünk össze
Pándon egy súlyosan sérült, bántalmazott kiskutyát, műteni kellett és további kezelések várnak rá,
de szerencsére jobban van.
A költségeink folyamatosak, szükségünk van tápokra, fertőtlenítőszerekre,
a tagjaink, amikor csak idejük engedi, maszkokat varrnak. Minden állatmentő
attól fél, hogy az általa mentett állatai éhezni fognak.
Hiszem, hogy meg fogjuk
oldani, de lesznek szervezetek, akik bajba kerülhetKSZS
nek.

Hirdetés

Magó tüzép

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744
EUTR: AA5845901

Nemzeti
dohánybolt

Tűzifa, biobrikett, német
brikett, lengyel szén!
Koromtalanító, alágyújtós kapható!

30 N+F tégla
kedvező áron

Nádszövetek, betontermékek,
betonacélok, ragasztók, Kingstonevakolatok, Beton Epag térkövek
Trapéz- és cserepeslemezek
kedvező áron!
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
Százezreket spórolhat, ha saját
maga szerzi be építőanyagát!
Építőanyagok gyári ár alatt!

Monor,
a Lidl
parkoló
jában
Nyitvatartás:
H–Szo: 7–20,
V: 7–17

Széles
z
italválasl
a
té k k
várjuk
kedves 
vásárlóin
kat!

A monori
Tescoval
szemben
Monor,
4es főút
34es
km kő
NONSTOP
NYITVATARTÁS

Üzemeltető: Piros 2000 Bt.

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek:

KérjüK,
Monor: Kossuth Lajos u. 41.
telefonáljon
Albertirsa: BB Ruházat a
mielőtt elindulna
Polgármesteri Hivatal mellett
hozzánk!
Vecsés: CBA, kulcsmásoló.
06-29/411-135,
Üllő: Templom tér, Hableány
06-30/232-5773
Lakástextil üzlet.

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41.
Ideiglenes nyitvatartás: H–P: 8–15, szombat: 8–12
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Maszkokról, tárgyilagosan
R

égió: A koronavírus
apropóján kérdezem
Békési Zsoltot a monori Védelem Szaküzlet tulajdonosát a különböző légzésvédő
maszkokról. Most viseljünk
maszkot vagy ne?
Békési Zsolt: Amikor más emberekkel érintkezünk, akkor mindenképp viseljünk valamilyen szájmaszkot!
R: Mindegy, hogy milyet?
B.Zs.: Egyáltalán nem! Megfelelő védelmet az FFP2 és FFP3 minősítésű maszkok jelentenek.
R: Nem csak ilyeneket lehet
kapni?
B.Zs.: Sajnos a sokáig tartó hiány a piacra csalt rengeteg ügyeskedőt, akik sokszor gyenge minőségű,
hivatalos minősítés és gyakran védelmi képesség nélküli termékeket próbálnak értékesíteni. Személyesen nekem is próbáltak már
eladni ilyen termékeket. Legalább
8-10 ezer ilyen maszk átvételét tagadtam meg eddig. Volt amikor
Egyiptomban kiállított papírokkal

próbálták igazolni a termék nem létező minősítését.
R: Ha a szakembert is megpróbálják becsapni, akkor mit
várjanak a gyanútlan vásárlók? Mire kell odaﬁgyelni?
B.Zs.: A szájmaszkon rajta kell
lennie a CE jelölésnek és az FFP2
vagy FFP3 minősítésnek. Minden
egyes darabon! Az nem jelent
semmit, ha csak egy ilyen jelzéssel
ellátott dobozból veszik elő!
R: Önöknél beszerezhető
megfelelő szájmaszk?
B.Zs.: Folyamatosan érkeznek
be hozzánk minősített, bevizsgált
védőeszközök, ha átmenetileg nincs
is, akkor a maszk@munkavedelem.
bolt.hu email címre várjuk az igényléseket. Beérkezés után természetesen az előjegyzett vásárlók igényeit
teljesítjük először.
R: Mi a helyzet a textilmaszkokkal?
B.Zs.: Minden tiszteletem a
lelkes, segítőkész embereké, akik
próbálnak másokon segíteni. De itt
is sok, nem megfelelő eszköz készül

ágyneműből, terítőből, szinte bármiből. A televízióban nyilatkoznak
olyan maszkokban, amelyek anyaga
annyira vékony, hogy látszik az ember szája. Mosás során a nem megfelelő anyag szerkezete sérülhet, így
tovább gyengítve védőképességét.
De tény, a semminél minden maszk
jobb, azonban vigyázni kell a hamis
biztonságérzettel!
R: Milyen textilmaszkot érdemes vásárolni?
B.Zs.: Egy varrodával közösen
terveztünk egy 3 rétegű maszkot,
melynek középső rétege egy szűrőbetét. Külső rétege vízlepergető

hatású anyag, belső rétege bőrbarát, kellemes érzetű textil. Ez nagy
hatékonysággal szűri meg a levegőt.
Mosható, vasalható, így fertőtleníthető. Mosás, vasalás során nem
sérül a textil szerkezete. A termék
megvásárolható Monoron az OTP
mellett található szaküzletünkben,
ill. rendelhető a munkavedelem.
bolt.hu webcímen található webáruházunkban. Üzletünk telefonszáma: 06-70/36-888-36
R: Köszönjük a hasznos
információkat! Közös érdekünk, hogy vigyázzunk egymásra!
(x)

Hirdetés

ÉPÍTKEZIK?
TEREPRENDEZ?
Konténerrendelés,
gépi földmunka,
alapásás, árokásás,
tereprendezés.
Fü-Gi Trió Kft.

Tel.: 06-30/202-6736
Rövid határidő,
igényes
kivitelezés.

TanyaMonorierdő
Csárda
Széles étel- és italválaszték,
bőséges adagok!

s
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á
!
Kisz
napján
inden
a hét m

si r e n d
Kiszállítánapban:
április hó
onyhás
ig üzemi k –12-ig,
k
te
n
é
p
l
Hétfőtő állítás délelőtt 8
i
menü kisz n és vasárnap étterm.
szombato s 12.00-től 18.00-ig
kiszállítá

Szép-kártyás és bankkártyás
fizetési lehetőség!

19-024
4
/
9
2
6
0
3-8842
5
6
/
0
3
06

4-es főút 42 és 43 km között
2213 Monorierdő, Barátság u. 5.
Tel.: 06-29/419-024
Üzemi konyha: 06-29/619-360
E-mail: csarda.tanya@gmail.com
Web: www.tanyacsarda-monorierdo.hu
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Arcmaszkot vesznek, varrnak, adnak

ÖSSZEFOGÁS A KÖRNYÉKEN

Monoron a Városszépítők
fogtak össze és hetek óta maszkokat varrnak.

Az anyagok adományként érkeznek, nekik köszönhetően
200 darab maszkot kaptak a város egészségügyi dolgozói, 95öt a közterületeken dolgozók
és a szemétszállítók, 100 darabot a szociális szféra munkatársai, további 100-at pedig a roma
kisebbségi önkormányzat részére készítettek. Ezt követően
sem hagyták abba a munkát, és
a napi kötelezettségeik mellett
minden szabadidejükben azért
varrnak, hogy a lakosság számára is jusson.
Gombán összefogott a község,
hogy minden idős embert értesítsenek az új fejleményekről,

de főleg azért, hogy feltérképezzék, kinek, mire van szüksége, és
biztosított-e az ellátásuk? Vasad
egyik helyi vállalkozása ajánlott
fel 2000 maszkot, ami gyorsan,
szervezetten és zökkenőmentesen el is jutott a lakossághoz.
Monorierdőn teljesen önkéntes alapon, saját költségből eddig
több mint 800 maszkot varrt 6-7
asszony, amelyből jutott az idősek otthonába, a boltokban pedig mindenki ingyen átveheti a
szükséges mennyiséget.
Üllőn egy poszt indította el
a lavinát, hogy egy héten belül megszerveződjön talán az
ország egyik legnagyobb civil

maszkvarró összefogása. A helyiek nem kisebb célt tűztek
maguk elé, minthogy Üllő teljes lakosságát ellássák, és minden egyes háztartásba juttassanak arcmaszkot. Egy héten belül
megszervezték az anyagok beszerzését, a varrást, vasalást, és
ahogyan nőtt az összefogás, úgy
kaptak egyre nagyobb adományokat, többek között a maszkokhoz szükséges szűrők is így
érkeztek. Aki nem tud a varrás
körül segédkezni, az máshogy
teszi hasznossá magát: a varróangyalok kaptak már sütit és
pizzát is, hogy könnyebben menjen a munka!
SZS

Hirdetés

VITI-VETŐ
Vetőmagkereskedés és webáruház
www.vitiveto.hu

A nevem a garancia.
Vitális = életerős.

Vitális István

Minden, ami
kémény!

Hazai és import
zöldség- és virágmagok,
növényvédőszerek,
műtrágyák,
kertiszerszámok
nagy választékban
2200 Monor, Kistói út 88.
E-mail: info@vitiveto.hu
Telefon: 06-29/412-469

KERES–KÍNÁL
AJÁNDÉKTÁRGYAK
Bizsu és ajándék! Idén ajándékozz
valami különlegeset édesanyádnak!
Rendelj otthonodba kényelmesen
webáruházunkból: www.belizonia.hu

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, 06-30/350-5487,
06-53/370-047, galikelteto.hu

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

ASZTALOS
Asztalos! Konyhabútorok, szekrények, irodabútorok, korlátok készítése. Nyílászárók gyártása. Lambériázás, szaunaépítés.
Érd.: Polónyi Ferenc 06-30/397-2144

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118
E-mail: csinoskaroly1977@gmail.com

Nyitvatartás: H–P: 8–15
Szo: 8–12, V: zárva
AUTÓ
Műszaki vizsgáztatás és felkészítés, eredetiségvizsgálat, gépjármű-diagnosztika, gumiszerelés,
-javítás, centrírozás. Méhész János
Kft. Monor, József Attila u. 108/38.
Tel.: 06-29/416-123,
muszakivizsga-monor.hu

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

BURKOLÁS
MELEG- ÉS HIDEGBURKOLÁS! Teljes körű burkolást vállalok! Számlával, garanciával. Érd.: Angyal Róbert,
06-70/632-7473

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

• Kémények bélelése,
szerelt kémények kivitelezése
kályhákhoz, kandallókhoz alu
és rozsdamentes kivitelben.
• Turbós és kondenzációs
gázkazánok kéményeinek
kivitelezése,
teljes körű ügyintézés!
• Minden nemű fémszerkezeti
lakatosmunkák!

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

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

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon 100 m2-es különálló családi
ház 270000 Ft/hónap díjjal kiadó. A díj
a rezsit tartalmazza!
Érd.: 06-30/944-0689

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON – Móricz Zs. u. 39. Már Gyömrőre is! Az
árakról, kiszállítási helyekről kérjük
érdeklődjön Facebook oldalunkon és
telefonon: 06-70/775-8585

FESTÉS – MÁZOLÁS
Festést, mázolást, tapétázást
vállalok korrekten. Ár megegyezés
szerint. Telefon:06-20/259-9565, 0629/419-393

HŐSZIGETELÉS
Családi és társasházak homlokzati

hőszigetelése. Homlokzatfestés,
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 kedvezménnyel.
Gyümölcsfák széles választékban.
ÖRÖKZÖLD FAISKOLA GYÖMRŐ,
Frangepán u. 2. H–P: 8–17 Szo: 8–13
http://lokacio.hu/orokzold-forras-bt/
Kertépítés, öntözőrendszer, teraszburkolás, növényvédelem.
T.: 06-20/370-7102, 06-20/456-8253
Web: www.angyalkert.eu

KLÍMA
Vállalom klímák telepítését, beszerelését ingyenes felméréssel és
klímák tisztítását. T.: Major Tamás,
06-30/626-5783
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EXKLUZÍV TERMÉKEK TÁRHÁZA
Magyarország minden borvidékéről minőségi borok
széles választékban!
Ribizlibor és fehérboros eljárással készített cabernet franc.
Sápi gyümölcsborok. Kisüzemi sörök, pálinkák.
Tradicionális eljárással készült különleges pezsgők.
Fertőtlenítő borecet szájspray, 10 gyógynövényben áztatva.
Főtt-füstölt-pácolt fürjtojások, Sárréti chilifarm díjnyertes termékei.
Gyümölcslevek, termelői szörpök. Szőlőmagolaj, szőlőmagőrlemény.

Tel.: 0620/3830016

E-mail: bormamormonor@gmail.com

Monor, Kiss Ernő u. 9.

Nyita: K–P: 10–18, Szo: 9–14

Akár házhoz
szállítással is!

Áprilisi rejtvényünk fősorából a Bormámor monori üzlet szlogenjét olvashatják ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Németh Ágoston utca 5. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: 2020. május 4. A helyes megfejtést beküldők között 3 db 2000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki
a Bormámor felajánlásából. Előző számunk megfejtése: A nevem a garancia. Vitális = életerős. 3 db 3000 Ft értékű
ajándékutalványt sorsoltunk ki, mely beváltható, a monori Viti-Vető Vetőmagkereskedésben. Nyertesek: Szemők
Sándorné (Bénye), Kovács Sándorné (Üllő) és Aranyi Sándorné (Monor).
KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszállítás,
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

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka díjtalan felméréssel.
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? In-

gyenes rajbefogást vállalok! 40 éves
méhészeti tapasztalattal.
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

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz 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: 3200 Ft/q, tölgy, bükk:

3000 Ft/q, kalodás vegyes: 33 000 Ft/
kaloda, kalodás akác: 38 000 Ft/kaloda + szállítás. A némedi szőlői hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt
mennyiséget. Forest 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 hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR:
AA6236153 Bármikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504

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-, fűtésszerelés! Fürdőszoba-felújítás, duguláselhárítás.
TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL!
T.: 06-30/421-2604
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Eladó ingatlanokat keresünk meglévő
készpénzes ügyfeleink részére a Dél-Pest
megyei és Budapesten, a Dél-pesti régióban
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Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

ingatlan
Piaci.com

közvEtítő iroda

Tel.: 06-70-935-5181

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

HázHoz szállítás

saját futárral az alábbi településekre

10 000 Ft
rendelés felett

a szállítás
ingyenes!

Monor • Monorierdő • Péteri • Csévharaszt • Vasad
Gomba • Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza
Ceglédbercel • Cegléd • Bénye

www.

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

vedd

Diszkont áron házhoz szállítva
.hu

06-20/389-8259

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, HENTESSEGÉDET,
SZAKÁCSOT és KONYHAI
KISEGÍTŐT keres

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

