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  Korszerű technológia!
Bomstal Garázsok Acél- Acél- Acél- Acél- Acél- Acél- Acél- Acél- Acél-
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Horganyzott  
vázszerkezet,  

színes lemez, 3x5 m  
(sötétbarna, zöld, sötétpiros  

és fehér színben)

Araink a szállítást,  
összeszerelést is tartalmazzák!

Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra!

Megrendelés:
06-30/747-7376, 06-30/748-5923

www.bomstal.hu

Nyári akció!Színes 
kerti tároló 

2x3 m

Kutya
kennel 
3x2 m

  Korszerű technológia!

165 000 Fttól

3x2 m
109 800 Ft

2x3 m

Kutya
110 000 Ft

Csarnokok, tárolók 
különböző méretben

Megvárható fogsorjavítások
rugalMas fogsor készítése

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

Megvárható fogsorjavítások
fogtechnikafogtechnika

Vladár Zoltán  
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai tanúsítvány kÉszítÉse

Már 12 000 Ft-tól!

12. oldal Őszi munkák A KERTBEN

Vércukorszint-csökkentő 
gyógynövények

7. oldal

Hagyományos 
vendégszeretet

 A rovatunkhoz most egy 
hosszú évek óta Gyömrőn 
lakó roma asszonyt kérdez-
tünk tradicionális ételeik-
ről. Békés megyéből szár-
mazik, és a családja is, ahol 
a roma hagyományokat 

mélységesen tisztelik. A hú-
sos sztrapacska és a paradi-
csomos káposzta tyúkhússal 
receptek titkát osztotta meg 
velünk.

Filmforgatások
helyben

  Több szép tavunk, kasté-
lyunk, kúriánk és szórako-
zóhelyünk van a dél-pesti 
régióban, és persze ott van-
nak a kisvárosok, esetleg a 
falvak neves hagyományai, 

amelyek mellett nem lehet 
szó nélkül elmenni, ez pe-
dig több rendező fi gyelmét 
is felkeltette.

Részletek a 3. oldalon

Részletek a 9. oldalon

 A Nyugati pályaudvar 
és a városligeti elágazás 
közötti szakasz átépíté-
se az ütemtervnek meg-
felelően haladt, és a nyár 
végére befejeződtek a vo-
natközlekedést is zavaró 
munkálatok. 

Részletek a 2. oldalon

 A Váci Egyházmegye 
illetékessége alá tarto-
zó régiónkban a váci me-
gyéspüspök több szemé-
lyi változásról döntött.

Részletek a 2. oldalon

 A monori rendőrök egy 
napon belül elfogták azt 
a 22 éves férfi t, aki a gya-
nú szerint egy építkezésről 
emelt el munkaeszközöket. 

Részletek a 13. oldalon

Változások 
a katolikus 
plébániákon

Lendületes
 felderítés

Vége 
a késéseknek?

Ebösszeírás

Részletek a 11. oldalon

 Idén a kutyatulajdono-
soknak ismét eleget kell 
tenniük az állattok védel-
méről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 
előírásaira hivatkozóan az 

ebösszeírásnak. De miért 
van erre időközönként szük-
ség, és mit is foglal pontosan 
magába?
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Új szakasz és díjmentes utazás az M4-en 

Vége a késéseknek?

Az idén februárban elkészült M4-es Ceglédig tartó szakasza 
után nyáron tovább bővült az autóút, így Szolnokig utazhatunk 
kényelmesen, a legnagyobb részen térítésmentesen is.

A Nyugati pályaudvar és a városligeti elágazás közötti 
szakasz átépítése az ütemtervnek megfelelően haladt, és nyár 
végére befejeződtek a vonatközlekedést is zavaró munkálatok. 

A nyáron átadott M4-es 
szakasszal teljes lett a 
Pest megyei gyorsfor-

galmi úthálózat, és már két-
szer kétsávos úton autózha-
tunk Budapesttől Szolnokig. 
Egyelőre pedig térítésmente-
sen, habár érdemes figyelni, 
mivel a szakaszon vannak fi-
zetős és nem fizetősek részek 
is. A személyautók, motorok 
és autóbuszok az M4-es autó- 
utat a Liszt Ferenc 2 repülő-
térre vezető csomópont és az 
Üllői–Gyömrői csomópont 
között díjfizetés ellenében, 

S zeptembertől már a 
felújított vágányokon 
közlekedhettek a vona-

tok. A felújítás miatti módo-
sított menetrend augusztus 
31-ig volt érvényben.

A ceglédi (100a) vonal 
felújításának keretében, a 
Nyugati pályaudvar és a 
városligeti elágazás közöt-
ti szakaszon 5,6 kilométe-
ren átépítették a vágányo-

Üllőtől Abonyig viszont díj-
mentesen használhatják. A 
teherautóknak a korábban 
elkészült 20-as és 93-as kilo-
méterszelvények között kell 
e-útdíjat fizetniük, legalább-
is az útdíjrendelet legköze-
lebbi várható módosításáig.
Szeptember elején pedig át-
adták az M4-es legkeletibb 
szakaszát is, Berettyóújfalu 
és Nagykereki közötti közel 
30 kilométeres részt, mely-
lyel az autópálya elérte a ro-
mán határt. A beruházásban 
egyúttal a Magyarország és 

kat, hogy megszüntessék a 
sebességkorlátozásokat. A 
távközlési eszközök, a biz-
tosítóberendezések és a fel-
sővezetékek karbantartási 
munkáit is elvégezték.

Májusban kezdődött a 
ceglédi vonal átépítése és 
július elejére befejeződött 
a felújítás első és második 
szakasza, akkor mindkét 
vágányon egy-egy kilomé-

Románia közötti második 
autópálya-határátkelő is lét-
rejött. A Nagykereki-Bors 
autópálya-határátkelőhely 
túloldalán a magyarorszá-
gi M4-es folytatásaként az 
észak-erdélyi A3-as autópá-
lyának egy öt kilométeres 
szakasza épült ki. Román 
oldalon a pálya a Nagyvá-
rad-Szatmárnémeti ország-
útba csatlakozik be Bihar 
település mellett, mely két 
kilométerre északra fek-
szik Nagyváradtól – írja a 
magyarepitok.hu.       Régió infó

ternyi szakaszt építettek át. 
Majd a bal vágány felújítá-
séhoz kezdtek hozzá a Nyu-
gati pályaudvar és a városli-
geti elágazás között, miután 
a szakasz egy részén az al-
építményt megépítették, 
hétvégenként folytatódtak a 
váltócserék.

Bízzunk benne
A MÁV mintegy négymilli-
árd forintot csoportosított 
át idén saját forrásból a 
ceglédi, 100a vonal Nyugati 
előtti szakaszának felújítá-
sára, hogy kevesebb műsza-
ki hiba mellett pontosabb 
legyen a vonatok közle-
kedése. A felújításba vont 
vágányokkal és kitérőkkel 
összefüggésben a meglévő 
váltófűtési rendszerek is 
korszerűbbek lesznek, en-
nek köszönhetően megelőz-
hető a váltók lefagyása, és 
jelentősen csökken az ebből 
adódó vonatkésés a téli idő-
szakban.

Reméljük, hogy a MÁV 
felújítási munkálatai nyo-
mán valóban csökkennek a 
100a vonalon a hétköznapo-
kat megkeserítő késések.

MÁV – Régió infó

Változások a kato-
likus plébániákon

 ÚJ PLÉBÁNOSOK
 A Váci Egyházmegye ille-

tékességé alá tartozó régi-
ónkban Marton Zsolt váci 
megyéspüspök a következő 
személyi változásokról dön-
tött 2020. augusztus 1-i ha-
tállyal: 
Skravanek Gábort felmen-
tette Gomba, Tápiósáp, Úri 
plébániák, és Tápióság mo-
derátori szolgálata alól, ki-
nevezte Üllő plébánia plé-
bánosává, Mende plébánia 
plébániai kormányzójává. 

Kovács Kornélt felmen-
tette Üllő és Mende plébáni-
ák ellátása alól, és kinevez-
te Őrhalom, Nógrádmarcal, 
Hugyag, Csitár plébániák 
plébániai kormányzójává.

Horváth Bertalant fel-
mentette Őrhalom, Nóg-
rádmarcal, Hugyag és Csi-
tár plébániák ellátása alól, 
és kinevezte Úri, Gomba és 
Tápiósáp plébániák plébá-
niai kormányzójává.

Virágh Józsefet felmen-
tette Pilis és Dánszentmik-
lós plébániák ellátása alól, 
és kinevezte Gyömrő plébá-
nia plébánosává. 

Dóka Tamást felmentet-
te Gyömrő plébánia ellátá-
sa alól, és kinevezte Pilis 
plébánia plébánosává, Dán-
szentmiklós plébánia plébá-
niai kormányzójává. 
Sikerekben gazdag áldott 
szolgálatot kívánunk! 
             Váci Egyházmegye – Régió Infó
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Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT, 
KONYHAI KISEGÍTŐT 
és fEKETE mOSOGATó 
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

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

  Rovatunkhoz most egy 
hosszú évek óta Gyömrőn 
lakó roma asszonyt kér-
deztünk tradicionális éte-
leikről. Békés megyéből 
származik, és a családja is, 
ahol a roma hagyományo-
kat mélységesen tisztelik. 
Náluk az a szokás, hogy a 
fi atal lányok már kisgyer-
mekkorukban is idejük 
nagy részét a konyhában 
töltik, ahol az anyukájuk-
tól, olykor pedig idősebb 
női rokonaiktól sajátítják 
el a főzés tudományát és 
szeretetét. Ismeretségünk 
ezzel a kedves asszony-
nyal régre nyúlik vissza, 
amikor is édesanyám kis-
lányként gyakran vendé-
gük volt. Mindig szívesen 
ment át hozzájuk beszél-
getni, lovagolni, vagy csak 
kicsit megpihenni, mert 
megnyugtató harmóniá-
ban éltek, mindenki tud-
ta a maga feladatát, amit 
késlekedés nélkül el is vé-
geztek. Elvarázsolta őt ak-
koriban a hatalmas ven-
dégszeretetük és az, hogy 
a család női tagjai a leg-
kisebbektől a legidőseb-
bekig mekkora kedvvel és 

tisztelettel készítik együtt 
a hagyományos ételeiket. 
Persze a fi nom ízekről sem 
feledkezhetünk meg, ami-
ket édesanyám gyakran 
próbál a saját konyhájában 
is megvalósítani, több-
kevesebb sikerrel. Azért 
hogy feleleveníthessék kö-
zös régi szép emlékeiket, 
meglátogattuk őket, ahol 
rögtön szembe tűnt a már 
említett híres vendégsze-
retetük s a kedvességük. 
Végül még két recepttel is 
megajándékoztak minket, 
amiket ünnepekkor készí-
tenek el.

Húsos sztrapacska
Hozzávalók:
Sztrapacskához: 1 kg 
krumpli, 2 tojás, kb. 0,5 kg 

liszt, zsír, só, bors, mackó-
sajt.
Húshoz: 1 kg oldalas, só, 
bors, zsír, savanyú ká-
poszta.

Elkészítése: a húst tet-
szőleges darabokra vág-
juk, sózzuk és borsozzuk 
ízlés szerint, teszünk alá 
bőven zsírt és egy kicsi 
vizet, majd alufólia alatt 
egy órát sütjük, aztán le-
vesszük róla az alufóliát, 
majd szép pirosra, kész-
re pirítjuk. Felteszünk egy 
fazék vizet forrni sóval és 
pici zsírral. A krumplit 
meghámozzuk, lereszel-
jük, hozzáadjuk a tojást, 
és annyi lisztet, amennyit 
felvesz, adunk hozzá sót 
és borsot, majd pépesre 
keverjük. Majd egy desz-

kára tesszük és egy kanál 
segítségével a már forró 
vízbe szaggatjuk a kis ga-
luskákat. Ha túl híg a tész-
tája, akkor rakunk még 
bele egy kis lisztet és kö-
rülbelül öt percet főzzük, 
majd kiszedjük a vízből és 
még forrón ráteszünk egy 
egész doboz mackósajtot. 
A megsült oldalas zsírjá-
ból kiveszünk egy keve-
set és ráhelyezzük páro-
lódni a savanyú káposztát, 
majd ha készen van már 
tálalhatunk is! 

Paradicsomos káposzta 
tyúkhússal
Hozzávalók: egy tyúk, egy 
közepes fej káposzta, só, 
bors, 2 ek. liszt, 2 ek. zsír, 
2 üveg paradicsompüré.

Elkészítés: a tyúkot fel-
tesszük főni egy lábas hi-

deg vízbe. Közben szálas-
ra vágjuk a káposztát, úgy 
a legkönnyebben, hogy 
mindig minden darabot 
félbevágunk, ameddig 
csak lehet és lesózzuk. Ha 
kellőképpen megpuhult 
a tyúk, kiemeljük a főző-
vízből, majd beletesszük 
a káposztát, öntsünk le a 
vízből egy kicsit, hogy épp 
csakhogy elfedje. Öt per-
cig főzzük benne, aztán 
felöntjük a paradicsom-
mal. Amikor ez nagyjá-
ból 15 perc múlva elkészül, 
csinálunk hozzá két evő-
kanál zsírból és két evő-
kanál lisztből zsemleszínű 
rántást, amivel besűrítjük 
a paradicsomos káposz-
tánkat, majd készre forral-
juk, és visszarakjuk bele a 
húst, aztán tálalhatjuk is! 

Jó étvágyat hozzá!

Régió ízei

Hagyományos vendégszeretet
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Bokorból kiscica

L egendi Jutka 2007 óta 
vezeti jogerős, hivata-
los állatvédő egyesü-

letét. Csupán csak két éve 
költözött Üllőre, de ez idő 
alatt rengetegen felkeres-
ték már, hiszen nagy a la-
kosság igénye az állatokkal 
kapcsolatos segítségére. Ez 
egy kis szervezet, és a fel-
adatok nagy részét ő vég-
zi, ami egy percig sem te-
her számára. Főleg miután 
extra segítséget kap lányá-
tól, Czigány Dorottya Jáz-
mintól, aki amint betöltöt-
te a 18. életévét csatlakozott 
a szervezethez, részt vesz 
minden feladatban, az álla-
tok befogásában és gondo-
zásában is. 

A Jutka által vezetett 
egyesület nemrégiben az ül-
lői önkormányzattal is szer-
ződött a járványhelyzet ál-
tal kialakult, háziállatokat 
is érintő nehézségek áthida-
lására, mint amilyen a ka-
ranténba helyezett embe-
rek állatainak gondozása. 
Emellett az éppen aktuáli-
san adódó feladatokat is el-
látják.

– MACSKAMENTÉS ÜLLŐN

Az üllői Gyöngyvirág utcában egy többegyedes 
macskakolónia él. Vadak, betegek, gyámoltalanok, amelyek 
megsegítésére Legendi Jutka vállalkozott a település 
állatbarátaival összefogva. 

Összetett, hosszú folyamat
Legutóbbi megmozdulá-
suk során egy akut problé-
mára kerestek megoldást, 
az üllői Gyöngyvirág utcai 
macskakolónia egyre rom-
ló helyzetét igyekeztek or-
vosolni. Ez egy hosszú fo-
lyamat, ami jelenleg is tart, 
hiszen a probléma össze-
tettsége miatt sem lehet rá 
gyors megoldást adni. A fő 
gondot az okozza, hogy az 
emberek megsajnálják az 
utcán kóborló macskákat 
és ételt adnak nekik. Az ál-
latok szaporodnak, de meg-
felelő ellátás hiányában na-
gyon sok a beteg közöttük, 
és ha túl sokan vannak, na-
gyobb a fertőzés veszélye 
is. Ebből adódóan is szük-
séges lenne az ivartalaní-
tásuk, szűrésük, parazita-
mentesítésük és oltásuk, 
melyet a macskák fokoza-
tos befogása után tudnak 
elvégezni. Jutka 2006 óta 
szervez ivartalanítási ak-
ciókat, melyek fontosságát 
nem győzi hangoztatni. Az 
ivartalanítás mellett az ol-

tások beadása is fontos fel-
adat az állatok egészségé-
nek megőrzése érdekében. 
A kolónia rendbetétele-
ként az első szabály az ete-
tési időpont betartása, ami-
nek a Gyöngyvirág téren a 
megállapodás szerinti ide-
je este 19 óra. Így a macs-
kák állapotát is könnyebb 
felmérni, és nagyobb esély 
van befogni őket. – Egy ut-
cai macskakolónia rend-
betétele mindenki érdeke, 
nem csak az állatbarátoké. 
Húsz éve próbáljuk elérni, 
hogy kulturált kolóniák le-
gyenek az állatok kiirtása 
helyett. Egy ivartalanított 
kolónia nem fog beenged-

ni új állatot, vagy ha mégis, 
azt az egyet könnyű rendez-
ni, ellentétben rengeteg ál-
lattal. Ha egy területről el-
tűnnek az állatok, újabbak 
fognak érkezni – fogalmaz-
ta meg Legendi Jutka.

A macskákért 
Orosz Jamniczky Anett ga-
rázsvásárral igyekszik ki-
venni a részét a támoga-
tásból, a befolyt összeget 
adományként továbbítja a 
szervezet felé. Az üllőiek kö-
zött is meglepően nagy az 
összefogás: a feladatokat 
egymás között elosztva segí-
tik az utcamacskákat. Valaki 
etet, más az adománygyűjtő 

pont kihelyezéséért felelős, 
de olyan is akadt, aki a macs-
kacsapdát adta kölcsön. A 
Gyöngyvirág téri kisboltban 
adományokból összegyűlt 
23 000 forint hatalmas se-

gítség volt, hiszen részben 
fedezte az ivartalanítás dí-
ját, a védőoltást és még éle-
lemre, gyógyszerekre, macs-
kaalomra is futotta belőle. A 
további adományokért is na-
gyon hálásak lennének, me-
lyek a kisboltban bedobva 
leadhatók, de a Zöld Zebra 
Egyesület számlájára utal-
va is lehet segíteni a kó-
bor macskákon: 10701135-
45077308-51100005. 

Szükség lenne bol-
hairtóra, féreghajtóra, 
tesztre, alomra, parazi-
tamentesítésre és további ol-
tásokra. Amennyiben vala-
ki kölyökmacskatáppal vagy 
másfajta élelemmel (csirke 
mellcsont, far-hát) beszer-

zésével szeretné megkönnyí-
teni a cicák segítését, termé-
szetesen azt is megteheti.

Nem mindenkinek sikerült
Sokszor előfordul, hogy a 
gazdák különböző okokból 
kihajítják az ártatlan élő-
lényeket akár az út szélére 
is. Egy ilyen macskát is si-
került megmenteniük, Ro-
bit. Az ő esetében betegség 
okozta a száműzést, a vizs-
gálatok kiderítették, hogy 
leukózisos. Sajnos, Robi 
nemrég feladta a harcot, de 
utolsó napjait már szerető, 
biztonságos környezetben 
tölthette.

Egy felnőtt, befogott cica 
viszont szerető gazdikra ta-
lált. A három befogott kö-
lyökből Mirci már megsze-
lídült, kedves és játékos. 
Sajnos, egyik szemét meg-
szúrta a tüskés bokorban, 
ugyan lát vele, de van rajta 
egy apró lyuk, nagyon várja 
már szerető gazdáját. A má-
sik kettőt később sikerült be-
fogni, őket csapdázni kellett, 
még folyamatban van az el-
látásuk és szelídítésük, mi-
vel kézhez nem szokottak 
és egyelőre vadak. Szintén 
csapdával sikerült elkapni 
egy felnőtt nőstényt, akinél 
az ivartalanítása során ki-
derült, három kölyköt el-
lett volna 4-5 hét múlva. Őt 
szűrve, parazitamentesítve 
és oltva fogják visszaeresz-
teni, ha nem tudják időköz-
ben megszelídíteni. BSP
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Eleven Gyálon és Vecsésen

– Hogyan és miért jött létre 
az Eleven Gyál és Vecsés?

– Homoki Andrea: Az 
Eleven Gyál 2016 őszén ala-
kult, kifejezetten a közös-
ségszervező munka hívta 
életre a Civil Kollégium Ala-
pítvány és az Ökotárs támo-
gatásával. Sok helyi beszél-
getés után körvonalazódtak 
olyan problémák, mint a 
közvilágítás hiányossága 
vagy a járdák rossz állapo-
ta. Négy év alatt sok kisebb 
és nagyobb eredményünk 
született, de nekem, mint 
a közösség életre hívójá-
nak a legfontosabb, hogy ki-
alakult egy demokratikus 
kis csoport, akik mernek 

közpolitizálni és megtalál-
tuk azokat az embereket, 
akik aktív szereplésükkel 
tovább fejlesztik a közössé-
günket.

– Tóth Judit (közösség-
szervező, Eleven Vecsés): 
Az Eleven Vecsés két éve, 
2018 őszén alakult. Néhá-
nyan szerettünk volna va-
lami hasonló cselekvő, ele-
ven szervezetet létrehozni, 
mint az Eleven Gyál, mely-
nek több tagját ismertük 
már személyesen.

– Biztosan kitűztetek egy 
zászlót a hajótokra. Vagy ez 
sokkal összetettebb ennél?

– Jakab Krisztina (kö-
zösségszervező, Eleven 
Gyál): Ha a zászlót kelle-
ne bemutatni, arra az len-

A civilek a térségben sorozatunk 
első állomása Gyál és Vecsés, ahol 
az „eleven” lányokkal beszélgettem 
civilségről, elhivatottságról.

ne írva, hogy „Gondolko-
dó, cselekvő társadalom”. 
Szeretnénk, ha a lakosság 
aktívan részt venne a sa-
ját érdekei képviseletében. 
Hisszük, hogy a demokrá-
cia csak akkor létezik, ha 
csinálják és működtetik. Az 
kevés, hogy 4-5 évente el-
megyünk és behúzzuk az 
X-et a nekünk tetsző rubri-
kába. Választott képviselő-
ink munkáját figyelemmel 
kell kísérni, ha szükséges, 
számon is kérni.
TJ: egyetértek, a legfonto-
sabb cél, hogy aktivizál-
juk az embereket, vonjuk 
be őket a mindennapi ügye-
inkbe, kövessék nyomon 

szűkebb pátriájuk közéle-
ti vonatkozású történéseit, 
aktívan vegyenek részt tele-
pülésük, régiójuk életében.

– Milyen ügyön dolgoztok 
éppen?

– JK: Reményeink sze-
rint lassan egy nagy projek-
tünk végére érünk. A közvi-
lágítás javításának ügyében 
dolgoztunk az elmúlt évek-
ben, és mostanra az önkor-
mányzattal közösen a hi-
ányosságok felmérésének 
szakaszába érkeztünk. Bí-
zunk benne, hogy nemso-
kára a lámpatestek pótlá-
sáról is beszámolhatunk. 
Jelenleg a Covid–19 mi-
att a segítségnyújtás került 
előtérbe. Több cégtől kap-
tunk felajánlást, és pályá-

zaton is nyertünk forrást, 
amiből igyekeztünk a jár-
vány miatt kiszolgáltatottá 
váló helyi lakosoknak segí-
teni. Élelmiszert, tisztító-
szert, maszkot, információs 
anyagot osztottunk. Jelen-
leg pedig két másik közös-
séggel, az Eleven Vecsés és 
az Üllő Te Vagy egyesület-
tel belevágtunk egy köve-
tes adománygyűjtésbe az 
Új Nap Új Remények pro-
jekt keretében, Legyen a 
távoktatás sétagalopp cím-
mel, ahol mindegyik cso-
port a saját városában élő 
rászoruló gyerekeknek 
gyűjt digitális eszközökre, 
internetelérhetőségre.

– TJ: Vecsésen a két leg-
fontosabb ügyünk a közös-
ségi közlekedéssel és az 
ivóvíz minőségének prob-
lémájával kapcsolatos. Sze-
retnénk, ha a Gyál és Vecsés 
között közlekedő 578-as 
busz útvonalát módosíta-
nák, a járat érintené a Mar-
ket Centrált, több megálló-
ja lenne, így kihasználtabbá 
válhatna, és nem fenyeget-
né a megszüntetés veszélye. 
A több mint 2000 lakossá-
gi támogató aláírás mellé 
sikerült megszereznünk a 
két település polgármeste-
rének és két közlekedéssel 
foglalkozó civil szervezet-
nek a támogatását is, ezek 
birtokában fordulunk ismét 
a minisztériumhoz (ITM), 
bízva a sikerben. A vízügyi 
probléma országos jelle-
gű, bemutatása külön cik-
ket igényelne, a legnagyobb 
gond Vecsésen is az elöre-
gedett vezetékekből és a 
forráshiányból adódik. Víz-
vizsgálatokat végeztetünk, 
és szeretnénk elérni, hogy 
mielőbb sikerüljön vas- és 
mangántalanító berende-
zést beüzemelni Vecsésen 
is, mivel a csőtörések, víz-
elzárások utáni sárgás, bü-
dös víz elsősorban a magas 
mangán- és vastartalom 
következménye. Hat kö-
vetünkkel mi is gyűjtjük a 
rászoruló gyerekeknek az 
adományokat laptopokra és 
más digitális eszközökre.

– Milyen visszajelzések ér-
keznek a lakosság részé-
ről?

– JK: Az adományokat 
nagy örömmel fogadták, 
ilyenkor könnyebben meg-
nyílnak más problémáik-
kal kapcsolatban is. Többen 
kértek segítséget közleke-
dési tábla áthelyezése és ut-
cai szemetes hiánya miatt, 
szociális ügyekben. Ilyen-
kor elsősorban arra törek-
szünk, hogy az érintett se-
gítséggel, de maga intézze 
az ügyét.
– TJ: Amikor a saját prob-
lémájuk megoldásához kér-
nek segítséget, általában 
nyitottak, közlékenyek, a 
buszos aláírásgyűjtésben 
is segítőkészek voltak, de a 
közösségi ügyek felé a nyi-
tottságon, aktivizáláson 
még bőven van mit javítani, 
azon dolgozunk, hogy ez si-
keresebb legyen.

– Mire vagytok a legbüsz-
kébbek az eredményeitek 
közül?

– JK: Azt hiszem, hogy a 
közvilágítás ügyében elért 
eredmények bizakodásra 
adnak okot. Mégis úgy gon-
dolom, ennél is fontosabb 
talán, hogy kicsit megpezs-
dült az élet. Ismernek ben-
nünket, keresnek minket. 
Kezdenek tudatossá válni 
az ügyeik intézésében azok 
is, akik esetleg eddig infor-
máció hiányában nem tud-
tak eredményt elérni.

– TJ: Leginkább a busz-
ügyben értünk el részered-

ményeket, de a közösségépí-
tésben is szépen haladunk.

– Hogyan képzelitek el a jö-
vőt?

– JK: Ahogy már emlí-
tettem: cselekvő, gondolko-
dó társadalmat szeretnénk. 
Olyat, ahol érvekkel, ellen-
érvekkel vitatjuk meg az el-
térő nézőpontokat, meg-
hallgatjuk egymást. Egy 
közösség akkor tud hatéko-
nyan együtt élni, ha minden 
érintett szempontját, érde-
keit figyelembe veszik a le-
hetőségekhez mérten.

– HA: A cselekvés moti-
válása fontos számunkra, 
ahogy az is, hogy tanuljunk 
a civilkedés közben, olyan 
dolgokat tegyünk meg, 
amelyeket korábban sosem: 
közmeghallgatáson felszó-
lalni, merjünk véleményt 
nyilvánítani, fejlődjön a vi-
takészségünk és olyan em-
berek között szövődjenek 
kapcsolatok, akik korábban 
sosem találkoztak.

– TJ: Az előttem szó-
lók már elmondták a lé-
nyeget, talán azzal egészí-
teném ki, hogy akkor tud a 
demokrácia gyökeret verni 
egy közösségben, ha alulról 
építkezik, és a polgárok te-
vékenyen részt vesznek an-
nak kialakításában. A csak 
felülről irányított válto-
zások passzív polgárokkal 
gyakran fordulnak visszájá-
ra, ahogy már több példát is 
láttunk erre.  Péesz
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Igen vagy nem? 
– esküvők korona idején
A koronavírus-
helyzet sok 
eseményt alakított 
át, és az esküvőket 
sem kímélte.  
Sok párnak kellett 
mérlegelnie és 
cselekednie.

Eleinte a házasságkötő 
teremben maximum 
öten tartózkodhat-

tak: az anyakönyvvezető, 
a pár és a két tanú. A kor-
mányrendelet szerint a ze-
nés-táncos rendezvényeken 
függetlenül attól, hogy nyil-
vánosak, vagy nem nyilvá-
nosak június 18-ig 200 fő 
vehetett részt, majd utána 
már legfeljebb 500. Ebbe 
viszont beletartoznak az 
adott helyszínen dolgozó 
felszolgálók, a személyzet, a 
vőfély, a zenekar és a nász-
nép is. Az esküvőkhöz sok 
ágazat tartozik, a vendéglá-
tó ipar pedig nagyon meg-
sínylette ezt az időszakot. 
Eleinte a legtöbb pár áttet-
te a nagy napját egy későb-
bi időpontra, ősz környé-
kére, de voltak olyanok is, 
akik teljesen lemondták az 
egész eseményt. Az eltolt 
időpontok miatt az őszi hét-

végék beteltek, a szezon ki-
tolódott. A virágüzletek is 
megsínylették a vírust, az 
elmaradó rendezvények, 
közös, nagy családi ünne-
pek, esküvők és a ballagá-
sok miatt. A ruhaszalonok 
hónapokig zárva tartottak, 
nem fogadtak újabb meny-
asszonyt, de keringőzni ké-
szülő végzős lányt sem.

Egy év múlva ugyanitt
Erre a helyzetre senki nem 
tudott felkészülni, minden-
kit meglepetésszerűen ért, 
kezdetben senki sem tudta, 
mit tegyen, de bizakodóak 
maradtak, hiszen a párok 
sem váltottak szolgáltatót, 
így a foglalás majdnem biz-
tos volt minden esetben, 
csupán az időpont vált kér-
désessé. Mára viszont egy-
re jobban alkalmazkodik az 
esküvői ipar a megváltozott 
helyzetre: egyes szerződé-
sekben már szerepel, hogy 
ha a vírushelyzetre miatt a 
lefoglalt időpont elmarad, 
egy éven belül mindenképp 
sort kell keríteni rá.

Márciusban és április-
ban nagyon kevés esküvőt 
tartottak, májustól kezdett 
újra nőni a rendezvények 
számai, és most már látjuk, 
hogy a mögöttünk lévő nyá-
ron is szép számmal tar-
tottak menyegzőket a ré-
gióban. A párok most attól 

félnek, hogy nem lesz hely 
a vírus lecsendesülése után, 
ezért minél gyorsabban el 
akarják intézni a foglalá- 
sokat.

Elsőkézből
Egy friss feleséget, Késmár-
ki-Németh Dominikát kér-
deztem a karanténidőszak 
alatt tartott esküvőjéről.

– Kaptak valamilyen tájé-
koztatást arról, hogy zajlik 
majd az esküvő?

– Nem, és talán ez volt a 
legrosszabb, be volt minden 
zárva, nem mertünk meghí-
vót széthordani, hiszen nem 
tudtuk még, mi lesz.

– Mikor volt az esküvőjük?
– Augusztus elsején, 

Mendén.

– Nem tervezték, hogy el-
halasztják?

– De igen, és az is több-
ször megfordult a fejünk-
ben, hogy két tanúval 
tartsuk meg. Jó ideig vacil-
láltunk, mit és hogyan te-
gyünk, várjunk-e, de mi-
vel nem kaptunk semmi jó 
hírt, a meghívók is még ott-
hon voltak, egyszerűen nem 
tudtuk, mihez kezdjünk. 
A sok belefektetett ener-
gia és az előtte levő másfél 
éves készülődés miatt nem 
tudtam azt mondani, hogy 

mondjuk le, úgy gondoltuk, 
ha csak a két tanúval is, de 
tartsunk ki a végéig.

– Milyen érzés volt, hogy 
nem voltak annyian, és 
nem olyan lett végül a nagy 
napja, mint amilyennek el-
képzelte?

– Elfogadtuk, hogy így 
alakult. Örültünk, hogy 
azok az emberek, akik ve-
lünk voltak, legalább el tud-
tak jönni, s így volt tökéletes 
az a nap, ahogy lett végül!

– Lagzit is tartottak?
– Igen, 70-en voltunk a 

80-90 helyett egy sátorban, 
mögöttünk a téren, hiszen 
ugye lemondtuk az első he-
lyet, mert májusban kellett 
volna fizetni előleget, vi-
szont akkor még nem tud-
tunk semmit.

– A vendégek hogyan élték 
meg?

– Volt, aki félt és többször 
el is mondta nekünk, volt, 
aki nem tudott eljönni, és 
olyan is, aki külföldről jött 
volna és a végsőkig kitar-
tott mellettünk, de az eskü-
vő előtt két héttel sajnos tö-
rölték a járatát.

– Az esküvőn érezhető volt 
feszültség a vírus miatt?

– Nem, de a templom-
ban a megfelelő távolságot 

betartva ültek egymástól a 
vendégeink.

– Mit tud tanácsolni sors-
társainak, hogyan viseljék 
el ezt a kellemetlenséget?

– Legyenek nagyon ki-
tartóak és ne idegeskedje-
nek, hiszen a lényeg úgy is 
ugyanaz akkor is, ha csak 
két tanú áll mögöttük, vagy 
ha száz fős vendégsereg. 
Úgyhogy senki se adja fel, 
mert végül sikerülhet!

Nincs minden veszve
Megkérdeztük a környék 
szolgáltatóit, és a beszámo-
lóik alapján a már megtar-
tott esküvőkön nem tartot-
tak a vírustól, semmi erre 
utaló jelet nem vettek ész-
re. Aki fél, az nyilvánvaló-
an nem is fog elmenni egy 
ilyen eseményre. Viszont 
olyat sem tapasztaltak, hogy 
az eddig megadott létszám 
jelentősen csökkent vol-
na, elmondásuk szerint ép-
pen annyival változott, mint 
normál esetben szokott. A 
párok, akik ősszel vagy télen 
fogják tartani az esküvőjü-
ket, nem nyugodhatnak meg 
teljesen, hiszen nem tud-
ni előre, mi vár még rájuk. 
A szakértők azt tanácsolják 
a házasulandóknak, hogy 
ne vesztegessék el az idejü-
ket akkor se, ha a halasztás 
mellett döntenek. Most van 
idejük ötletelni, időpontokat 
foglalni, mintákat házhoz 
rendelni. Az esküvői szektor 
szereplői pedig az elmúlt hó-
napokban edződve keresik a 
megoldásokat, amelyekkel 
segíthetik a fiatal párokat 
az új helyzetben. Újraterve-
zés vár most minden szerep- 
lőre. JB
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Vércukorszint-csökkentő gyógynövények
Ma már mindenki könnyedén ellenőrizheti vércukorszintjét, 
hiszen az ehhez szükséges mérőeszközök már 5-10 ezer 
forintért megvásárolhatók. De mi a teendő, ha kiderült, hogy 
túl sok a cukor a vérünkben?

A vércukor normál ér-
téke 4-6 mmol/l kö-
zött mozog reggel, 

evés előtt. Étkezés után 
ez az érték megemelked-
het, de normál esetben ek-
kor sem lehet nagyobb, 
mint 7,8 mmol/l. A cukor-
betegség nem egyik pilla-
natról a másikra alakul ki, 
a hasnyálmirigy fokozato-
san veszti el inzulinterme-
lő képességét, amellyel nor-
malizálni tudja vércukor-
szintünket. Prediabéteszes 
állapotnak, vagy csökkent 
glükóztoleranciának nevez-
zük, ha az éhgyomri vér-
cukorszint 6-7 mmol/l, az 
étkezés után pedig 7,8-11 
mmol/l közé esik. Ilyenkor 
életmódváltással és gyógy-
növények alkalmazásával 
elkerülhetjük, hogy kiala-
kuljon a 2-es típusú cukor-
betegség és tartósan gyógy-
szert kelljen szednünk. Az 
életmódváltás során kerül-
nünk kell az erősen cukros 
vagy magas szénhidráttar-
talmú ételek fogyasztását, 
hetente kétszer legalább iz-
zadásig kell mozognunk, 
ezáltal is csökkentve test-
súlyunkat. A cukorbetegség 
általában nem önmagában 
jelentkezik, hanem a meta-

bolikus szindróma egyik kí-
sérője, amely magában fog-
lalja a magas vérnyomást, 
illetve a megemelkedett ko-
leszterin- és vérzsírszintet 
is. Az életmódváltás ezekre 
a betegségekre is jó hatás-
sal van.

Lassítsuk a felszívódást!
Amikor kenyeret, tésztát, 
rizst vagy más magas szén-
hidráttartalmú ételt fo-
gyasztunk, akkor a szerve-
zetünknek a bennük lévő 
keményítőt először le kell 
bontania szőlőcukorrá 
(glükózzá), hogy az felszí-
vódhasson és a véráram-
ba jusson. Mivel már a 
nyálunk is tartalmaz szén-
hidrátbontó enzimet, ezért 
ez a folyamat alapvető-
en gyorsan végbemegy, ez-
által hirtelen megemelke-
dik vércukorszintünk.Ez 
rossz hír cukorbetegség 
esetén, ami ellen úgy véde-
kezhetünk, hogy a szénhid-
rátbontó enzimeket gátló 
gyógynövényeket fogyasz-
tunk. Az vadszeder és az 
orvosi rozmaring egyaránt 
gátolják az alfa-glükozidáz 
nevű szénhidrátbontó enzi-
met, míg a fehér babhéj egy 
másik, az alfa-amiláz nevű 

enzimet működését akadá-
lyozza. Hatásukra a csök-
ken a vércukorszint inga-
dozása is, így ritkábban és 
kevésbé éhezünk meg.

Csökkentik 
az inzulinrezisztenciát
Más gyógynövények, mint 
az orvosi zsálya, gátolják 
a glükoneogenezist, vagy-
is azt a folyamatot, amikor 
a vércukor nem szénhidrát 
jellegű anyagokból képződ-
ve jön létre, emellett csök-
kenti a sejtek inzulinrezisz-
tenciáját, így mérsékelve a 
vércukor szintjét. A feke-
te bodza virága szintén fo-
kozza az anyagcserét: in-
zulinszerű hatása miatt az 
izmok és a máj könnyebben 
felveszik a vérből a szabad 
vércukrot, amelyet ezután 
glikogén formájában képe-
sek elraktározni.

Gyógynövényből 
gyógyszer
Manapság a metformin 
nevű hatóanyag az elsőd-
leges gyógyszer a 2-es típu-
sú cukorbetegség kezelésé-
ben. Kevesen tudják, hogy 
ezt a hatóanyagot a kecske-
rutában lévő galegin nevű 
anyagból fejlesztették ki az 

1940-es években. Egészen 
addig a kecskerutát hasz-
nálták legáltalánosabban a 
cukorbetegség kezelésére. 
A két anyag egymással na-
gyon hasonló módon fejti 
ki hatását: mindkettő csök-
kenti a máj glükózleadását 
és javítja az izmok vér-
cukorfelvételét, így csök-
kentve a vérben lévő cukor 
szintjét. A hatás annál erő-
teljesebb, minél magasabb 
a vércukor szintje. Továb-

bi előnyös hatásuk, hogy ja-
vítják a szív- és érrendszer 
állapotát, a metabolkus 
szindróma egyéb tünete-
it (magas vérnyomás és 
koleszterinszint). Mivel a 
metformin és a galegin ha-
tásmechanizmusa hason-
ló, ezért a kecskerutát nem 
szabad használni metfor-
min tartalmú gyógyszer 
szedése esetén!

Papp János fi toterapeuta, 
gyógynövény-alkalmazási szakmérnök

A kecskeruta a népgyógyászatban az egyik 
legnépszerűbb vércukorszintre ható gyógynövény

javaljavaljavaljavaljavaljavaljavaljavaljavallat
teljes értékűteljes értékűteljes értékűteljes értékűteljes értékű
javal
teljes értékű
javaljaval
teljes értékű
javaljaval
teljes értékű
javaljaval
teljes értékű
javaljaval
teljes értékű
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gyógynövénykivonatokgyógynövénykivonatokgyógynövénykivonatokgyógynövénykivonatokgyógynövénykivonatok
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teljes értékű
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gyógynövénykivonatok

EgészségEs vércukorszint?
Válassz gyógynövényeinkből!

webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház:webáruház: 

BUDAPEST XVII. KERÜLET 
Kamilla Drogéria - Liget gyógynövény
1172 Bp., X. utca 4. • Telefon: 06-70-204-4567
ReformFarm Biobolt
1173 Bp., Kaszáló u. 47. • Telefon: 06-70-325-8261
BUDAPEST XVIII. KERÜLET 
APOTÉKA Gyógynövénybolt - aherb.hu
1182 Bp., Üllői út 661. • Telefon: 06-70-268-9055
Fanni Füvészbolt
1183 Bp., Üllői út 444. • Telefon: 06-1-290-6257
JÓ ÉLET- GOOD LIFE- Bio és Gyógynövénybolt
1188 Bp., Nemes u 103. • Telefon: 06-1-408-1403 
BUDAPEST XIX. KERÜLET 
ApiFito Mézdiszkont 
1191 Bp., Kossuth tér 1. (Piac üzletház) • Tel.: 06-70-607-4444
MONOR 
Natura Bolt
Monor, Piac tér • Telefon: 06-20-424-3071

ÉrtÉkesítő üzletek:

javallat.hu

Hirdetés



2020. szeptember • Régió 8  • KÖZÖSSÉG

A Beleznayak hátborzongató  
története

A Beleznay-család őse-
it a XIV. században 
még Somogy várme-

gyében találjuk. Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegyében 
I. Beleznay János telepszik 
le, aki felesége, Kováts, 
másként Pintér Magdolna 
keze révén jut a megyében 
jelentős birtokokhoz. Fia, 
I. János lesz, aki az első 
pilisi Beleznay-kastély épít-
tetésébe belekezd, olasz 
építőmestert fogad. Mert-
hogy volt ám két kastély 
is annak idején a faluban! 
Fia, II. János alatt épült a 
másik: addig azonban még 
hosszú és kacskaringós út 
vezet a család történetében, 
hogy lerakják annak az első 
sarokkövét. II. János hűen 
szolgálta Rákóczi fejedel-
münket a szabadságharc 

alatt, majd amikor kellett, 
a császár pártjára állt. Szép 
katonai pályát futott be, 
utóbb pedig elvette felesé-
gül a kor legnagyobb po-
tentátjának, Grassalkovich 
Antalnak a húgát, Zsu-
zsannát. A hathatós sógori 
támogatással tovább gya-
rapította birtokainak nagy-
ságát.

Kastélyépíttetők
1748-ban elkezdték végül 
a második pilisi kastély 
építését: II. János neje, 
Zsuzsanna asszony a híres 
Mayerhoffer Andrással kö-
tött szerződést. Fia, Miklós 
fejezte be az építkezést, 
aki Mária Terézia hű em-
bere és tábornoka volt, a 
„Vitam et sanguinem pro 
rege nostro!” (Életünket 

és vérünket a ki-
rálynőért!) meg-
szervezője azon a 
híres 1740. évi di-
étán. Befejezte a 
kastélyt, méghoz-
zá Mária Terézi-
ának. A királynő 
ugyanis a szom-
széd birtokos 
G r a s s a l k o v i c h 
gödöllői megláto-
gatásakor a pilisi 
Beleznayt is ki-
tüntette kegyé-
vel. Méltó is volt 
akkoriban a főúri 
lak a királynőhöz: 
ajtói és ablakke-
retei dúsan ara-
nyozottak, termei 
pompásak voltak, 
a főépületben pe-
dig szokatlanul 
nagy könyvtár 
terpeszkedett. A 
benne lévő fres-
kók a királynőt 
a r a ny h i nt ób a n 
ülő Diánaként  

ábrázolták – sajnos mind-
ez mára az enyészeté lett, a 
második világháború után 
lebontották. A fáma szerint 
annak a toronyszobának a 
mennyezetén, amelyben a 
királynő aludt, még látható 
volt a Horthy-rendszerben 
is a csillagos eget másoló 
freskó.

Fekete bárányok
Aztán a kiváló Belez-
nayaknak is kitelt a grófi 
cím. Az építtetők leszárma-
zottja, Sámuel gróf fura egy 
szerzet volt: erődrendszer-
ré alakíttatta a kastélyt a 
XIX. század elején. Lőrése-
ket képeztetett, mély sánco-
kat húzatott az épület köré. 
Fegyveres őrség vigyázta a 
házát, minden lépését, s a 
család által korábban épít-
tetett templomtoronyból is 
mindig kémlelte a tájat egy 
kürtöse, aki jelezte azon-
nal, ha gyanús mozgást 
látott. A rettegésben élő 
Sámuel állig felfegyverkez-
ve járta birtokát, s szám-
talanszor előfordult, hogy 
jobbágyaira indokolatlanul 
rálőtt, máskor pedig a tető-
zetet javítók közé puskázott 
oda, mert nem tetszett neki 
a munkájuk. Egyszer egy 
katonáját lőtte agyon, azt 
mondják, hogy egy döglött 
macskát akart megetetni 

vele. Mások úgy tudják, 
hogy még nagyobb csúnya-
sággal kínálta… Rettegett 
tőle a környék, még a többi 
nemes urak is félték hirte-
len haragját, egyet-kettőt 
közülük is deresre húzatott. 
Vagyona elenyészett, mert 
annyi kártérítést kellett 
kifizetnie azoknak, akiket 
önkényesen bántalmazott. 
A fiát is állandóan kínozta 
verte, nyúzta. Mindketten 
fertelmes erkölcstelen éle-
tet éltek, gyakran ugyan-
azon könnyű kis nőcskék 
kegyeiért futottak.

XIX. századi rettenet
Egyszer ismét fiával külön-
bözött össze az öreg gróf 
egy kicsinységen, s kide-
rült, hogy nem esett messze 
az alma a fájától. A fiú gyor-
sabb volt, és homlokon lőtte 
az apját. Vadászfegyveré-
nek mindkét golyóját rálőt-
te, újra töltött, s a fegyvert 
a földön fekvő apja fejének 
szorította ismét. Az ifjú 
grófot rangja sem mentet-
te meg: a jobbágyai sokáig 
bujtatták, végül a törvény-
szolgák elfogták, és a király 
sem adott kegyelemet neki. 
1819-ben, mint apagyilkost, 
pallossal végezték ki Pes-
ten. Vérét a jelenlévő nők 
kendőkkel felfogták, még a 
véres homokot is hazavit-

ték. A történetet Széchényi 
István és Jósika Miklós 
tollából ismerjük ilyen pon- 
tosan. 

A folytatása azonban 
még hátborzongatóbb: egy 
bizonyos báró Brudern 
József, Széchenyi társa a 
lóversenymozgalomban, 
szeretett volna gipszlenyo-
matot szerezni az apagyil-
kos fejéről. Megvesztegette 
a hóhért, hogy megszerez-
hesse a fejet. Kiásták, de 
a megbízottja nem tudott 
mintát venni, mivel az ifjú 
grófot megberetválatlanul 
fejezték le. Erre akkurátu-
san nekiálltak leberetválni 
arcszőrzetét, mire benyi-
tott a kivégzett anyja. Fia 
teteméért jött, kiásatta, de 
a fejét nem találta, s gon-
dolta, beszél a hóhérral… A 
beretválás mégis megtör-
tént, s állítólag két maszkot 
is mutogattak az úri szalo-
nokban, hogy ez bizony if-
jabb gróf Beleznay Sámuel-
ről készült… 

Jékely Zoltán 1934-ben 
saját szemével is láthatta 
a történet főszereplőinek 
csontvázát. A helybéli ha-
rangozó vitte le a kriptába, s 
mutatta meg a koporsók fel-
nyitogatása után a marad-
ványokat: a fején kétujjnyi 
lyukkal az apát, és a félre-
billent fejű fiát. Kováts Gábor A.

  Szép udvarház volt hajdanán, 
most itt áll zordan, szertehullva, 
a hót, esőt a szél befújja; 
ki- s bejár rajta a zsivány. 

Apa s fia vadászgatott, 
s egy vadrucán egymásnak estek; 
apja vére csak úgy vereslett, 
s a vad fiú elvágtatott. 

Asszony, cselédség, némberek 
szétfutnak, a vér meg se száradt. 
Mondják, éjente vadrucákat 
lő ablakából az öreg... 

A házban egy zsivány kísért, 
azóta a gróf szerepében, 
fehér ingben rucát les éppen, 
s el-eldörrenti fegyverét. 

Nikolaus Lenau versét Jékely Zoltán fordí-
totta (1954) magyarra, aki szerint az élete 
egy jó részét Magyarországon élő költőt a 
fenti történet ihlette meg. 

A KÍSÉRTET  
(részlet)

A Pest felől Pilisre érkezőknek rögtön 
szemet szúr bal kéz felől egy terebélyes 
parkon uralkodó monumentális, előkelő 
épület, a Beleznay-kastély. Egykori régi 
pompája mára igencsak megkopott. 
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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!Em
A bér

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 
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

• OperátorOperátor  //  Betanított munkás/  Betanított munkás/  
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

• Molnár (Több műszakban.)
• Karbantartó (Több műszakban, Géplakatos/

Villanyszerelő/Mechanikai műszerész végzettséggel.)
• Udvari takarító (Egy műszakban.)
• Raktári takarító (Raktári részen, géppel történő 

két műszakos takarítás.)
• Készletellenőr (Határozott idejű szerződés.)
• Gépkezelő/gépbeállító

Hirdetés

MESE – Mindenki Egyért Sportegyesület
AZ ÜLLŐI ÍJÁSZOK
 Egyesületünk 2016-ban 

alakult, akkor még több-
ségben a nem íjász tagok-
kal. Jótékonysági íjászver-
senyek szerevezése volt a 
fő cél, amivel beteg vagy 
sérült gyermekek minden-
napjait szerettük volna tá-
mogatni. A versenyein-
ken befolyt teljes összeget, 
ami a nevezési díjakból és 
a plusz adományokból adó-
dott össze, még a helyszí-
nen átadtuk. Immár nyolc 
alkalommal rendeztünk 
jótékonysági versenyt, az 
utolsót a tavaly. Idén a 

pandémiás helyzet-
re való tekintettel 
nem szerveztünk ver-
senyt, de jövőre ha-
gyományainkhoz hí-
ven, tervezzük. A 
versenyeink szerve-
zési költségeit a tagok 
és esetleges támoga-
tók állták. 

Az évek alatt egyre 
több íjászegyesületi 
taggal gyarapodtunk, 
és 2017-től elkezdtük 
az oktatni is az íjá-
szatot. A fő profi lunk 
mára a sportíjászat 
tanítása és népsze-
rűsítése lett. Minden 
héten edzéseket tar-
tunk, amelyeken felnőttek 
is sokan részt vesznek, de 
jóval több az utánpótlásko-
rú gyermek. Az évek alatt 
a felszerelésünk és az esz-
közeink alkalmassá vál-
tak arra, hogy pár hónapig 
a tagsági díjon kívül nem 
kell többet áldoznia annak, 
aki szeretne  megismer-
kedni a sportíjászattal.

A Magyar Íjásszövetség, 
Üllő Város Önkormányzata 
és az üllői Papp Fatelep tá-
mogatásával a tavalyi tan-
évben, az Üllői Árpád Feje-
delem Általános Iskolában 
elindítottuk ingyenes íjá-
szati alapismeretek szak-

körünket. Tanítványaink 
lelkesek, akik pedig ver-
senyre érettek és kedvük 
is van hozzá, szép eredmé-
nyeket érnek el.

Felnőtt tagjainkkal szá-
mos üllői rendezvényen 
tartottunk ingyenes íjásza-
tot 2018–2019-ben, ahol 
pár lövés erejéig bepillan-
tást nyerhettek az érdek-
lődők a sportíjászat szép-
ségébe. Korábbi országos 
bajnoki és Európa-bajnoki 
eredményeink mellé 2019-
ben két Terepíjász Grand 
Prix aranyérmet, Terepíjász 
Országos Bajnoki ezüst- és 
bronzérmet hoztunk haza. 

A 2020-as Pályaíjász évad 
záróversenyeként a Fel-
nőtt Pályaíjász Országos 
Bajnokságon két éremmel 
és egy kiváló másodosztá-
lyú minősítéssel büszkél-
kedhetünk. Az U14 Serdü-
lő és Gyerek Egyéni Pálya-
íjász Országos Bajnokságon 
mind az öt utánpótláskorú 
versenyzőnk kiváló ered-
ménnyel és éremmel tért 
haza. Bízunk benne, hogy 
a teremszezont újabb ver-
senyzőkkel kezdhetjük meg 
idén.

2019-ben hárman sze-
rezték meg a Magyar Íjász-
szövetség szervezésében 

a biztonságtechni-
kai ellenőr, illetve a 
LEVEL 1-es egyesüle-
ti oktatói minősítést. 
Egy tagunk rendel-
kezik OKJ íjászedzői 
szakképzettséggel, és 
a 2020/2021-es tan-
évben, hosszú idő 
után a Testnevelé-
si Egyetemen újra in-
dított íjászedző alap-
szakon két íjászunk 
kezdte el a tanulmá-
nyait, hogy a diákja-
inknak az élsportoló-
vá váláshoz a megfe-
lelő szakmai hátteret 
biztosítani tudjuk.

Az Egyesület Ve-
zetése és edzői mindent 
megtesznek annak érdeké-
ben, hogy a versenyzőink 
számának gyarapodásával 
egyesületünk lehetőségei 
is gazdagodjanak. Szeret-
nénk, ha a környéken egy-
re több valódi sportíjász 
szerepelne eredményesen 
mind a hazai, mind a kül-
földi megmérettetéseken. 
Szívesen fogadunk ehhez 
akár anyagi, akár tárgyi-
eszköz-támogatásokat. 

Elérhetőek vagyunk a 
Facebookon és www.mese-
ijaszok.hu oldalon. Keres-
senek minket bizalommal! 

MESE SE
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Néptánccsoportok a régióban

K ezdeném a legkiseb-
bekkel. Nagyon sok 
olyan óvoda és mű-

vészeti általános iskola 
van, ahol néptáncoktatás 
folyik, emellett már az új 
órarendekben szinte meg-
szokottá vált ennek szere-
pe, ahol a kicsik heti rend-
szerességgel tanulhatják a 
legalapvetőbb tánclépése-
ket, mint a cifrát, vagy ép-
pen a csárdást ütemre jár-
ni. Ez mind azért is jó ilyen 
fiatal korban, hiszen ezt já-
tékosan, korukhoz mérten 
tehetik, amivel kedvet kap-
hatnak ezt hobbiként, eset-
leg később hivatásként mű-
velni. A Gyömrői Weöres 
Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la elsős diákjainak is óra-
rendi foglalkozás ez, majd 
akiket megfogott ez a szép 
táncforma, azokat másodi-
kos kortól szeretettel vár-
ják a művészeti iskolájuk-
ba. Múltjuk 20-25 éves 
távlatra tehető, azóta ren-
geteg gyermek repült ki ki-
tűnő táncos bizonyítvány-
nyal az iskola szárnyai alól, 
emellett vannak olyanok is, 
akiknek annyira a szívéhez 

nőtt a néptánc és a csoport, 
hogy a nyolcadik évfolyam 
befejeztével is mindig visz-
szajárnak, hogy újabb- és 
újabb dialektusok tánca-
it sajátíthassák el. Nemrég 
egy erdélyi iskolával alakí-
tottak ki együttműködést. 
A székelykeresztúri és a 
gyömrői diákok jó kapcso-
latot ápolnak egymással, 
többször találkozhattak, hi-
szen a csoportok lehetőség 
szerint évente meghívják 
egymást, hogy együtt tölt-
senek néhány napot, ahol 
megismerhetik egymás 
táncait és barátkozhassa-
nak. Fellépésekre Gyömrő-
re, mint a Lecsófesztivál és 
a szüreti, illetve a környező 
települések, mint a mono-
ri Kistérségi Népzenei- és 
Néptánc Találkozóra jár-
nak rendszeresen.

Kenderes és Kenderkóc
Üllőn Majorosi Marian-
nát, a Csík zenekar éneke-
sét kérdeztem, aki egyben 
az Üllő-Kenderes Hagyo-
mányőrző Egyesület ve-
zetője, az egyesülethez 
két csoport is tartozik, a 
Kenderes és a Kenderkóc. 

2007-ben alakultak, két 
csoport két korosztályt ölel 
fel: 7-től 13 éves korig 13 
fő táncol jelenleg, és 14-től 
60 éves korig, ahol pedig 
28-an. Az egész Kárpát-
medence táncaival meg-
ismerkednek, Rábaköztől 
Moldváig, Felvidéktől pedig 
egészen a Somogyig válo-
gatnak táncokat a műsora-
ikba. Fellépéseik nagyrészt 
helyben és a környező tele-
püléseken vannak, de pár 
éve ők is jártak Erdélyben, 
Györgyfalván, így az ő tán-
caikat is elsajátíthatták.

Kacamajka
A Maglódi Kacamajka 
Táncegyüttes nagy múlt-
tal rendelkezik, hiszen az 
1930-40-es években már 
formálódtak a kisebb kö-
zösségek, akik összegyűl-
tek az 1700-as évek végén 
Felvidékről betelepült őse-
ik táncait táncolni. Ma a 
Kacamajka Táncegyüttes 
három csoporttal, a gye-
rekcsoporttal, ahol 9-14 
éves korig, az ifjúsági cso-
porttal, ahol 16-25 éves 
korig, és a seniorcsoporttal 
rendelkezik. Folyamatosan 

kapnak fellépési lehető-
ségeket, amiken szívesen 
részt is vesznek, persze 
a pandémia most egy ki-
csit közbeszólt. Legköze-
lebb szeptember 19-én a 
Rákoshegyi Napokon és a 
Skanzenben szerepelnek 
majd. Az együttesnek kül-
földön lévő tánccsoporttal 
nincs közvetlen kapcsola-
ta, de testvértelepülésekkel 
annál inkább, hiszen voltak 
Erdélyben Lövétén, Ukraj-
nában, Horvátországban, 
Szlovákiában, és 2018-ban 
egy nemzetközi tánctalál-
kozón egy hétig Görögor-
szágban is. Mindig szíve-
sen, tárt karokkal várják 
a táncolni vágyókat kortól 
függetlenül.

A Strázsák
A monori néptáncegyüt-
tes 1995-ben alakult meg a 
JAG végzős diákjaiból kez-
detben Monori JAG Nép-
táncegyüttes néven, majd 
első nagy sikerüknek kö-
szönhetően 2000-ben már 
Monori Strázsák Néptánc-
együttesként mutatkozott 
be az együttes. Céljuk, hogy 
rendezvényeik révén, széles 
körben ismertessék meg a 
Kárpát-medence népi kul-
túrájának sokszínű, élő 
örökségét. Rendszeresen 
tartanak táncházakat, aho-
va sokfelől érkeznek táncol-
ni kedvelő képzett és nem 
képzett emberek, mert csak 
a tánc szeretete a lényeg egy 
ilyen alkalmon. Sok helyen 

léptek már fel, például az 
ország távolabbi pontjain, a 
fővárosban, külföldön töb-
bek között Hollandiában, 
Montenegróban, Görög-
országban, Szlovéniában, 
Németországban, valamint 
több alkalommal Erdély kü-
lönböző tájain. Repertoár-
jukban Magyarország és a 
Kárpát-medence különböző 
tájainak táncos hagyomá-
nya szerepel. Fellépéseiken 
különös hangsúlyt fektet-
nek az autentikus megjele-
nésre, ami kiterjed a visele-
tekre és a zenei kíséretre is. 
Idén 25 éves a táncegyüttes, 
ezért egy jubileumi műsor-
ral készülnek, ahol több 
koreográfiával is szeretnék 
elkápráztatni a nézőközön-
séget. A vírushelyzet miatt 
azonban csak jövő év már-
ciusában szeretnék megtar-
tani a műsort. Egyelőre az 
időpont és a helyszín még 
nem biztos a korlátozások 
miatt, de amint lehet tudni, 
meghirdetik és mindenkit 
nagy szeretettel várnak! 
Ahogy Sebő Ferenc, Kos-
suth-díjas énekes is mond-
ta: „A hagyományt nem 
ápolni kell, hisz nem beteg. 
Nem őrizni kell, mert nem 
rab. Hagyományaink csak 
akkor maradhatnak meg, 
ha megéljük őket!” Tehát, 
aki kedvet kapott a nép-
tánchoz, az csatlakozzon a 
régióban valamelyik tánc-
együtteshez, és éljük meg 
együtt a hagyományainkat!

Jurik Bianka

A hagyományőrzést nem szokták mostanság túlzottan komo-
lyan venni ebben a rohanó világban, egyre kevesebben van-
nak, akik tagjai olyan közösségeknek, egyesületeknek, ame-
lyek régmúltunkkal törődnek. Ám régiónk hiába van a főváros 
mellett, rengeteg hagyományőrző néptánccsoporttal büszkél-
kedhet, melyek közül most csak néhányat említek.
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Mit jelent 
az ebösszeírás? 

A z ebek és tulajdono-
suk adatait már ko-
rábban is kötelező 

volt mikrochip formájá-
ban tárolni, megkönnyít-
ve ezzel többek között az 
elkóborolt kedvencek si-
keres hazajuttatását. A fe-
lelős kutyatartóknak emel-
lett azzal is tisztában kell 
lenniük, hogy fontos a 
szükséges oltások elvég-
zése, és annak dokumen-
tálása az eb oltási köny-
vében. Ezek mind a kutya 
érdekeit szolgálják, csak-
úgy, mint a szóban forgó 
ebösszeírás. Ennek folya-
mata pedig a kutyák terü-
letenkénti számontartásán 
kívül azért is fontos, mert 
adataikat felhasználva hi-
vatalos úton keresztül az 
esetleges csalásokra is fény 
derülhet. Ugyanis, a beér-
kezett adatok vizsgálata az 
önkormányzatok felada-
ta. Az ebösszeírás során 
kapott információkat ösz-
sze kell vetniük a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal által létrehozott 
ebnyilvántartásban sze-

Idén a kutyatulajdonosoknak ismét eleget kell tenniük az 
állattok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény előírásaira hivatkozóan az ebösszeírásnak. De miért 
van erre időközönként szükség, és mit is foglal pontosan 
magába?

replő adatokkal, a kapott 
eltéréseket pedig jelentik a 
hivatal felé.

Az ebösszeíró lapon 
olyan alapinformációkon 
kívül, mint az állat és tu-
lajdonosának neve, utób-
bi elérhetőségei, továbbá 
az eb fajtája és egyéb meg-
határozói, olyan informá-
ciókat is közölni kell, mint 
a tartási helyének körül-
ményei, vagy adott eset-

ben az állat veszélyessége. 
Az adatlap az oltással és 
mikrochippeltetéssel kap-
csolatos adatokat is kéri, 
így ha ezek eddig valami-
lyen oknál fogva hiányoz-
tak, lehetőség van bepó-
tolni őket. Az ebösszeírás 
elmulasztása esetén állat-
védelmi bírság is járhat, 
mely harmincezertől ki-
lencvenezer forintig is ter-
jedhet.  Régió infó

PARIKA VAGY PARADICSOM

Pontgyűjtés
 Rendszeresen van pont-

gyűjtés az egyik élelmi-
szerüzletben, melynek so-
rán kevés pénzért vagy 
ingyen lehet plüssfi gurákat 
kapni. Soha nem hagyom 
ki, hiszen remek ajándék 
lehet bármelyik kisgyerek-
nek. 

Tavaly, amikor zöldségfi -
gurákat lehetett beszerezni, 
egy teli pontgyűjtő füzettel 
mentem vásárolni. A bevá-
sárlókocsinál egy kisfi ú ál-
lított meg.

– Tetszik gyűjteni a pon-
tokat?

A reménykedő arcba néz-
ve elővettem a füzetemet.

– Igen, és ez már teli is 
van, kéred?

Kitáguló pupillája lát-
tán elmosolyodtam. Kikap-
ta a kezemből és berohant 
a boltba. Sokáig válogatott 
a különböző fi gurák között, 
a kasszánál láttam újra, ép-
pen előttem állt a sorban. 
Egy piros paradicsomfi gu-
rát markolászott, amikor 
meglátott a szája a füléig ért.

– Látod, milyen szép pap-
rikám van? 

– Gyönyörű!
Behunyva a szemét a szí-

véhez szorította a plüsst.
Azóta, ha kisgyereket lá-

tok mindig felajánlom a 
pontjaimat. O. Cs. Andrea

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
A FOGBEÜLTETÉS FONTOSSÁGA ÉS LEHETŐSÉGE

Magyarországon átlagosan minden lakosnak 8 foga hiányzik, ami komoly Magyarországon átlagosan minden lakosnak 8 foga hiányzik, ami komoly 
emésztési problémákat okoz. A sok év fogatlanság csontsorvadáshoz és 

csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.

A KORSZERŰ SEBÉSZI ESZKÖZÖK ÉS A TECHNIKA LEHETŐSÉGET AD ARRA, 
HOGY A CSONTHIÁNYT MÉRTÉKÉTŐL FÜGGETLENÜL MEGSZÜNTETHESSÜK, 

ÍGY KÉSŐBB IMPLANTÁTUMMAL ÉS FIXEN RÖGZÍTETT FOGSORRAL 
ELŐZHESSÜK MEG AZ EMÉSZTŐSZERVI BETEGSÉGEKET.

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK 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 
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termelői  
mézdiszkont
A Kispesti Piac Üzletház I. 

emeletén. 

Nyitva:  
csütörtökön, pénteken 8–12,  

szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
GyóGyNövéNy áGyoN érlelt 

termelőI mézeK
Levendulás, kakukkfüves, 

citromfüves, mentás, 
kamillás, rozmaringos, 

zsályás, köményes, 
bazsalikomos és ánizsos.

Fb: Mézdiszkont • Web: www.apifito.hu • Tel.: 06-70/607-4444

minden 
gyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kgánizsos.ánizsos.ánizsos.ánizsos.

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

•   termőföld
•  sitt, szemétszállítás
•  3, 4, 8, köbméteres  

konténerek
•  gépi földmunka, bobcat
•  épületbontás

FIGYELEM!
MIndEnbőL EGY 

darab Van!
raGadd MEG és VIdd! 

LéGY EGYEdI és 
VáLtozatos!

Üzlet: Üllő, Ócsai út 41. István utca felőli faház   •   Nyitva: H–P: 8–12 és 14–18, szo: 7–11

Rendelj ONLINE  
már 1 napos házhoz szállítással!

www.markamixshop.com 

toP VILáGMárkák
 (amerikai, angol, olasz) 

és készítők termékei
 átalag 30–60% -kal 

olcsóbban mint az eredeti
kiskereskedelmi ár.

Márka Mix Shop ÜllőÚJ!

Ellenőrzőlista a kerti munkákhoz

Ültetési és átültetési 
munkák
Az ősz valóban jó alkalom az 
átültetési munkákra, mivel 
a talaj nedvességtartalma 
ilyenkor elegendő a rendsze-
res esőnek köszönhetően. A 
talaj a nyári naptól meleg, 
ezért a növényeknek még 
mindig van elég idejük új 

A kertek ősszel lenyűgöző átalakuláson mennek keresztül. 
A színpompás levelek lehullanak, a napok egyre rövidebbek, 
a reggelek pedig lassan egyre hidegebbek, ahogy a 
nyár emléke elhalványul. Az őszi kert csodálatos hely a 
kikapcsolódásra, pihenésre. Ahhoz, hogy ezt élvezni tudjuk 
és gyönyörködhessünk kertünk szépségében, van néhány 
tennivaló amit el kell végeznünk.

ŐSSZEL A KERTBEN

helyzetük megszokásához és 
új gyökerek kialakításához. 
Ez azt jelenti, hogy ősszel új 
növényeket is el lehet ültetni, 
nem kell aggódni. Ez az utol-
só lehetőség a tél előtt, hogy 
egy kis színt vigyünk a ker-
tünkbe. Például a rózsákat 
ideális esetben ősszel, az első 
talajfagy előtt kell elültetni.

Hagymák ültetése
A hagymákat ősszel is el 
lehet ültetni – sőt, ajánlott 
is –, így virágaik tavasszal a 
megfelelő időben kicsíráz-
nak, hogy színes szirmaik-
kal örömöt szerezzenek. A 
megfelelő hely elengedhe-
tetlen a tavasz hírnökeinek 
virágzásához. Leginkább 
a friss, nedves talajt ked-
velik tavasszal a hagymás 
növények, de nyáron, alvó 
időszakukban a talajnak 
száraznak, porózusnak kell 
lennie.

Lágyszárú évelők, 
bokrok és cserjék vágása
Amikor a cserjék megsár-
gulnak, száruk a föld fölé 
hajlik, vagy elkezdenek 
magokat hozni, ilyenkor 
ideje levágni őket. A növé-
nyek ugyanis ősszel vissza-
húzzák a nedvüket a gyö-
kerekhez. Ha nem vágjuk 
vissza, a fagyokkal kipusz-
tulhatnak.

A bokrok és cserjék mére-
tüknek körülbelül a negye-
dére vághatók. Ez azonban 
a bokor vagy cserje típusától 
függően változhat. Erről ál-
talában a növénycímkékről 
vagy a helyi kertészeti bol-
tokból találunk további in-
formációt.

Sövények metszése
A sövényeket utoljára ősszel 
kell metszeni. A lombhulla-
tó sövényeket csak annyira 
vágjuk vissza, amennyire 
lyukak létrehozása nélkül 
sikerülhet, mivel ezek a tél 
folyamán nem nőnek visz-
sza, így a sövény csupasz 
marad. A sövényen fekvő fa-
leveleket is el kell távolítani, 
különben nem kap elegendő 
friss levegőt és napot, ami a 
növény szárában rothadást 
eredményezhet.

Pázsit
Télen a nedves, alacsony hő-
mérséklet és a gyenge nap-
sütés hatással van a gyepre. 
Amikor ősszel lehullanak a 
levelek, rendszeresen el kell 
távolítani őket a gyepről. A 
gyepen fekvő levelek meg-
fosztják a füvet a fénytől, és 
elősegítik a száraz, barna 
foltok kialakulását és a moha 
növekedését. A gyepet utoljá-
ra november elején nyírjuk. 
Ügyeljen arra, hogy a füvet 
ne vágjuk 5 cm-nél rövidebb-
re, mivel a hosszabb fű job-
ban kihasználhatja a keve-
sebb napfényt. Ez biztosítja 
a gyomokkal és a mohával 
szembeni jobb ellenállást.

Őszi műtrágya használa-
ta is ajánlott. Az őszi műtrá-
gyák általában alacsony nit-
rogéntartalommal és magas 
káliumtartalommal rendel-
keznek. A megnövekedett 
káliummennyiség erősíti a 
füvet és növeli fagyállósá-
gát. A hagyományos gyep-
trágyákat nem szabad ősz-
szel használni, mivel ezek 
nagy mennyiségű nitrogént 
tartalmaznak, és a gyep 
gyorsabban növekszik.

Természetesen vannak
más apró munkák is, 
amelyeket az első fagy 
előtt kell elvégezni:
• Az ágyásokat, rózsákat és 

más, fagyérzékeny növé-
nyeket porhanyós földdel, 
levelekkel vagy hasonló-
val le kell takarni. Alter-
natív megoldásként bubo-
rékcsomagolásba is cso-
magolhatók.

• Kiásni a nyári hagymá-
kat, például a dáliákat, 
mert nem fagytűrők, tá-
roljuk őket egy szellős do-
bozban.

• Vigyük a cserepes, nem 
fagyálló növényeket bel-
térbe, vagy helyezzük 
őket védett helyre.

• Kapcsoljuk ki az üres csa-
pokat és az öntözőberen-
dezéseket, hogy a megfa-
gyott víz ne okozzon kárt.

• Szedjük szét a tavi szivaty-
tyúkat, és ha szükséges, 
szereljünk be jéggátló szi-
vattyút, ami nem fagy 
meg télen.  V.B.
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ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat keresünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére  
a dél-Pest megyei  
és Budapesten, a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

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

  1%jutaléktól!

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

Ismét kétszer szállítják el 
havonta a sárga zsákokat 
FELLÉLEGEZHETÜNK
 A Duna-Tisza közi Hul-

ladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa 2020. szeptem-
ber 9-én megtartott egyeztetésén 
hosszas tárgyalások után felül-
vizsgálta a tavasszal a járványve-
szély idejére bevezetett gyakorla-
tát és a szolgáltató visszatér októ-
ber 1-jétől a havi két alkalommal 
történő szelektív hulladék sárga 
zsákos elszállításához! Üdvözölen-
dő és felettébb észerű a döntés, hi-
szen a háztartásokban rengeteg 
papír, és főleg műanyag csomago-
lóanyagból álló szelektív hulladék 
halmozódik fel hétről hétre, ami-
nek a havi elszállítása különösen 
megkeserítette sokak életét. Nem 
elvárható a lakosságtól, hogy hu-
zamosabb ideig tárolja otthonában 
– aki teheti az udvarán – a szemét-
halmokat. Az új döntés értelmében 
már biztosan nem fog a kommu-
nális szemétben landolni az újra-
hasznosítható hulladék, és remél-
hetőleg szűnik a kísértés egyesek-
nél, hogy égetéssel szabaduljanak 
meg tőle.

Fontos ugyanakkor, hogy a sze-
lektív szemetet nagy gondosság-
gal tömörítsük, és a DtkH Nonpro-
fi t Kft. által kért módon csomagol-
va tegyük ki a megszokott módon 
a házunk elé. Hogy településenként 
mikor szállítják a válogatott hul-
ladékot, azt a cég hamarosan köz-
leményben tudatja. Régió infó

A kerékpárok biztonságáért regisztráltak

Lendületes felderítés

TÖRZSKÖNYVEZÉS 
 A nyáregyházi kerékpáros 

nap adott otthont a Mono-
ri Rendőrkapitányság által 
szervezett kerékpár-regiszt-
rációnak 2020. szeptember 
5-én délután. A rendőrkapi-
tányság bűnmegelőzési elő-
adója rögzítette a kerékpár 
tulajdonosának adatait, leg-
fontosabb jellemzőit és váz-

GÉPEKET LOPOTT 
 A monori rendőrök egy napon be-

lül elfogták azt a 22 éves férfi t, aki a 
gyanú szerint egy építkezésről emelt 
el munkaeszközöket. 

Egy építkezési vállalatnál állt ko-
rábban alkalmazásban az a kecske-
méti férfi , aki 2020. szeptember első 
hétvégéjén ellátogatott volt munka-
helyére. Otthonosan mozgott, mint-
ha dolga lenne. Az ecseri telephelyen 
elhelyezett konténerek kulcsaival 
az egyik raktárként használtból egy 
döngölő békát, egy másikból pedig 
egy lézeres szintező gépet vett ma-
gához. Zsákmányát egy kölcsön-
kért kocsiba pakolta és elhajtott egy 
újszászi ismerőséhez, akinek ötven-
ezer forintért eladta a több mint egy-
milliót érő gépeket. Az eszközök el-

számát, majd a járműről 
több fotót is készített. A tu-
lajdonosok pedig éltek a lehe-
tőséggel, húsz kerékpár ke-
rült be az országos BikeSafe 
kerékpár-regisztrációs rend-
szerbe, amely egy esetleges 
lopás esetén segíti a rendőr-
ség munkáját és a kétkerekű 
mielőbbi megtalálását. A bi-
ciklisek a regisztráció mellett 

tűnéséről 2020. szeptember 7-én 
érkezett bejelentés.

A monori rendőrök még aznap 
azonosították a bűncselekmény el-
követésével gyanúsítható kecskemé-
ti illetőségű, egy tápiógyörgyei isme-
rősénél tartózkodó férfi t, akit 2020. 
szeptember 7-én éjjel elfogtak, előál-
lítottak, majd kihallgattak. A gyanú-
sított beismerte a lopást, vallomásá-
ban arra is kitért, kinek adta tovább 
a holmikat. A nyomozók az újszászi 
címen kutatást tartottak, hiánytala-
nul lefoglalták a lopott gépeket, ame-
lyek azóta visszakerültek a jogos tu-
lajdonoshoz.

C. József ellen a Monori Rendőrka-
pitányság lopás bűntettének megala-
pozott gyanúja miatt folytatja le a to-
vábbi eljárást. PMRFK

hasznos tanácsokat is kaptak 
a kerékpárok helyes lezárásá-
val kapcsolatban. A BikeSafe 
olyasmi mint az autók törzs-
könyve, csak ez az adatbázis 
a kerékpárok nyilvántartásá-
ra és ezáltal a védelmére jött 
létre. A www.bikesafe.hu ol-
dalon további információk 
mellett a kerékpárok törzs-
könyve is kiváltható. RH 
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KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Gyáli pecsenyesütőbe kony-
hai kisegítőt keresünk. Albér-
letet, szállást családi házban, 
kedvezményes díjon tudunk 
biztosítani dolgozóink részére. 
T.: H-P 8-18 óra, 06-70/419-2923, 
06-30/449-4506 

Monori szálloda keres re-
cepciós, valamint szállodai 
szobatakarító munkakörökbe 
munkatársakat, állandó mun-

kára. Érdeklődni 06-30/986-
8988-as telefonszámon lehet.

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
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

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 HIDEGBURKO-
LÁS! Teljes körű burkolást vál-
lalok! Számlával, garanciával. 
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. Járvány idején is 
biztonságban, az otthonában. 

Újabb bölcsődék épülhetnek  
a környéken

Ú jabb 12 Pest megyei 
önkormányzat nyert 
el több mint 2,5 mil-

liárd forint hazai fejlesztési 
forrást a bölcsődei ellátás 
fejlesztésére, korszerűsíté-
sére. A Pest megye fejlesz-
tését szolgáló program böl-
csődefejlesztési felhívására 
több mint négyszeres volt 
a túligénylés, ezért a tárca 
vizsgálja a meghirdetett 
keretösszeg emelésének 
lehetőségét, hogy a támo-
gatásban részesülő önkor-
mányzatok száma tovább 
emelkedhessen – mondta 

Bénye és Nyáregyháza is támogatást nyert az idei bölcsődei 
fejlesztésekre indított pályázaton. Az országban Pest 
megyében a legmagasabb a születésszám és a legnagyobb a 
három év alatti gyermekek aránya, a férőhelyek száma viszont 
korlátozott.

el Rákossy Balázs, a Pénz-
ügyminisztérium államtit-
kára. A pályázati felhívás 
ezúttal is a férőhelyhiány-
nyal küzdő önkormányzati 
tulajdonú bölcsődék, mini 
bölcsődék és a többcélú 
óvoda-bölcsődeként mű-
ködő intézmények férő-
helybővítését, férőhelyei-
nek fejlesztését célozta. A 
konstrukció keretében fel-
újítás esetén maximum 120 
millió, új bölcsőde építése 
esetén pedig maximum 
480 millió forint állami tá-
mogatásra lehetett pályáz-

ni – ismertette Rákossy Ba-
lázs. Tájékoztatása szerint 
a felhívásra 37 pályázatot 
nyújtottak be 8,9 milliárd 
forint támogatási igénnyel, 
mely összeg az eredetileg 
rendelkezésre álló keret kö-
zel négyszerese. Az eredeti 
keretből 12 Pest megyei te-
lepülésen 272 új, korszerű 
bölcsődei férőhely létesül. 
Köztük Bénye Község kö-
zel 240 millió forintot, míg 
Nyáregyháza Nagyközség 
Önkormányzata majd-
nem 90  millió forintot  
nyert el. MTI

VÁROSSZÉPÍTÉS CSAPATBAN

Szombat délelőtti fagondozás
 A Monori Városszépítők 

csapata két éve alakult, az-
zal a céllal, hogy tegyenek a 
környezetünkért. Szervez-
tek szemétszedést, majd az 
eldobható műanyag zacs-
kók kiváltására varrást hir-
dettek, ahol újrahasznosí-
tott anyagokból mosható 
újrazacskók készültek. A 
bevételből pedig facseme-
téket vettek, amiket együtt 
ültettek el. Nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy az ül-
tetések után a fák további 
gondozása is megoldott le-

gyen. A szeptemberi szom-
bat délelőtti összejövetel-
re is többek között emiatt 
került sor. A szorgos csa-
pat a monori temetőknél 
gyülekezett, ahol éppen 
egy éve szerveztek – a var-
rásból befolyt összegekből 
vett – nagyszabású faülte-
tést. Most szemetet szed-
tek, a járdára lógó ágakat 
távolították el, kigazolták a 
fák tövét, ibolyákat ültettek 
és újraszalagozták a fasort. 
Októberben pedig újra faül-
tetésre készülnek, érdemes 
figyelni őket és csatlakozni 
hozzájuk, hisz ezeket a fákat 
unokáink is látni fogják.

Régió infó
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Szeptemberi rejtvényünk fősorában a monori Don Corleone Pizzéria és Étterem jelmondatát olvashatják ki. A megfejtést küldje a cí-
münkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Németh Ágoston utca 5. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: 2020. október 
10. A helyes megfejtést beküldők között 1 darab négyszemélyes sültes tálat, 1 darab választható 60 cm-es családi pizzát és 3 darab vá-
lasztható 32 cm-es pizzát sorsolunk ki. Előző lapszámunk megfejtése: Jobb a jó bor pohár nélkül, mint a pohár jó bor nélkül. A monori 
Kovács Borkút felajánlásából a 4 darab 3 ezer forint értékű Tolnai borvidékről származó ajándékcsomagot Békésiné Szilágyi Andrea, 
Tóth István Gyálról, Lauter Orsolya és Berhésné Wirth Mária Vecsésről nyerték. Gratulálunk nekik!

Régió • Független, ingye-
nes regionális hírújság • Fe-
lelős kiadó: Papp János • 
Szerkesztő: Kovács-Solymosy 
Zsuzsanna 

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 és szerkesztőség 
címe: 2200 Monor, Németh 
Ágoston u. 5. • E-mail: info@
regiolapok.hu 

Hirdetésfelvétel: Horváth 
Szilvia, 06-70/319-4317, 
horvath.szilvia@regiolapok.hu
 Ter jesztés:  Ma gyar Posta 
Zrt.  Készült:  94 300 példány-
ban. 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 fize-
tett hirdetések.

Impresszum

Don Corleone 
Pizzéria és Étterem

Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 38.

Házhoz szállítás: 
06-29/413-314
06-31/783-3170

Kínálatunkban 1–15 személyes tálaink 
közül válogathat. Előrendelés esetén 
nagy kedvezményt biztosítunk!

Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06-20/980-3957

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon 100 m2-es különálló 
családi ház, berendezve, 
bútorozva, telefonnal, internet-
tel 270 000 Ft/hónap díjjal kiadó. 
A díj a rezsit tartalmazza! 
Érd.: 06-30/944-0689

Eladó 140+20 m2 hasznos 
alapterületű lakás téglaépület-
ben, lakó-pihenő övezetben, 
Ecseren. Irányár 36,5 millió 
forint. Érd.: 06-30/972-6672

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

FESTÉS –MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, lépcsőházak festése. 
Precíz munkavégzés, reális 
árakon. Érd: Sándor Zoltán 
06-20/915-8392

HŐSZIGETELÉS
Családi és társasházak hom-
lokzati hőszigetelése. Homlok-
zatfestés, 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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Autókárpit-, bútorkárpit- és 
szőnyegtisztítás. Érd.: Csúzi 
Attila 06-20/534-6384

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Lakásfelújítást vállalok 
kedvező áron. Szobafestés, bur-
kolás, parkettázás, gipszkar-
tonozás, bontás, hőszigetelés. 
Garanciával. 
Tel.: 06-30/973-2451

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka. Kerítés, korlát, 
lépcső, kapu gyártását és 
szerelését vállalom. Kun Attila 
Tel.:06-20/219-6040, rennel.hu

MÉZ
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 
kg ártól Monoron és környékén 
5 000 Ft feletti vásárlás esetén 
ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat keresek, vá-
sárolok: Simson, Mz, Etz, Jáwa, 
Pannonia stb. 06-20/572-5142

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. Ereszcsa-

tornák szerelése. INGYENES 
FELMÉRÉS, kisebb javítások 
azonnali kezdéssel GARAN-
CIÁVAL! 18 éve a lakosság szol-
gálatában! T.: Árvai Richárd 
06-30/475-2917 

Ács, bádogos! Nagyobb és ki-
sebb munkák kivitelezése. Tető 
átszerelése, ázás elhárítása, 
lapostető szigetelése. Díjmen-
tes felmérés! T.: 06-20/421-2355

TŰZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. 33 cm-es 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: 3 400 Ft/q, tölgy, 
bükk: 3 200 Ft/q, kalodás ve-
gyes: 33 000 Ft/kaloda, kalodás 
akác: 38 000 Ft/kaloda + szállí-
tás. A némedi szőlői hídmérle-
gen ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget. Forest Vill Bt. 
EUTR: AA5856576. 
Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

Akác, tölgy aprított tűzifa 
konyhakészen 3 350 Ft/q. Veres-
egyházán hitelesített hídmér-

legen ellenőrizheti a mennyi-
séget. Garantált szállítás, rövid 
időn belül. T.: 06-70/381-9088. 
EUTR: AA6419785 

Eladó akác-tölgy-bükk 
tűzifa konyhakészen, hasítva, 
ingyenes házhoz szállítással 
3 000 Ft/q. Őrbottyáni telephe-
lyen 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-, fűtésszere-
lés! Fürdőszoba-felújítás, 
duguláselhárítás. TELJES 
KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
T.: 06-30/421-2604

ZÁRSZERELÉS
ZÁRSZERELÉS – SOS ajtónyi-
tás, kínai ajtók, szalagzárak, 
biztonsági zárak. Herendi 
Tamás 06-30/489-5334 



Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
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Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó 
illusztráció.

A finanszírozási ajánlat a 2020.08.19-től megkötött szerződésekre érvényes és 2020. 12. 31-ig szól. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű 
pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 
53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing 
Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az 
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződés
Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az 
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződés
Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az 

-
kötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
 felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%-4,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása,  
szervizelése és műszaki vizsgáztatása.

www.futo-szerviz.extra.hu

Fűtő István • 06-20/336-9457 
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69. • 

www.futo-szerviz.extra.hu
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69. • 

www.futo-szerviz.extra.hu
Nyitva: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13

www.futo-szerviz.extra.hu
Nyitva: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13

www.futo-szerviz.extra.hu

•  Új és használt téli gumiabroncsok széles 
méretválasztékban készletről kaphatók.
•  Gumiabroncsok javítása, szezonális tárolása.
•  Fék-, futómű-, motor-, váltójavítás, 

olajcsere, számítógépes motordiagnosztika,  
hibakódolvasás, -törlés.

Akciós 

áron! 

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje 

és fedése
06-30/835-4815

Szakképzett   meSterek 

ÁCS, 
tetŐFeDŐ, 
BÁDOGOS 

zsindelyezés
széldeszkázás
szegőelemek cseréje

Szakképzett 

eDŐ, 
BÁDOGOS 

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Referencia, 

további információ 

a facebookon.

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 

Vecsés: CBA, kulcsmásoló.
Üllő: Templom tér, Hableány Lakástextil üzlet.

Monor: Kossuth Lajos u. 41.

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit 
                               háztól házig szállítással! 

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

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

Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket Jelentkezéseket 
fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal fényképes önéletrajzzal 

várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. 
karrier.city@gmail.com

Vecsési 
 nagyüzemi konyha 

alapanyag raktárba
munkatársat keres!

Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön Érdeklődjön 
céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!céges buszjáratunkról!

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

KEPA AUTÓSZERVIZ

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

20% Kedvezmény 

olajcserére, gumicserére, 

klímatisztításra

A kupon felhasználható: 

2020. szeptember 26-tól október 22-ig.

    A kedvezmény csak a kupon  

         
  felmutatásával  

         
     vehető igénybe.


