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A roma kultúra kis
szeletét ismerjük

Ismerjük meg
a régió polgármestereit!
Marton József Zoltán
Vasadra született, soha
nem is élt máshol, és saját bevallása szerint nem is
nagyon szeretne. Vele beszélgettünk.

Részletek a 2. oldalon

Mi történik ha elütünk egy vadat?
Autósként érdemes tisztában lennünk a felelősségünkkel és kötelezettségeinkkel, hiszen bármikor
előfordulhat, hogy az úton
áthaladó vadállattal ütközünk.
Részletek a 11. oldalon

Egy végzős gimnazista tollából
Mi várt a diákokra a második pandémiás iskolai év
végén? Hogyan élték meg
a végzősök, hogy hónapokig nem találkozhattak?
Részletek a 14. oldalon

Élet a monori
gyermekotthonban
Kik ők, hogyan élnek, miért kerültek oda? – csak néhány kérdés, ami a gyermekotthonokkal kapcsolatban
felmerül. Bemutatjuk a monori gyermekotthont, az in-

tézmény működését és mindennapjait,
valamint
a
gyermekek szakkellátásba
vezető útját.
Részletek a 6. oldalon

Újabb díjnyertes
monori borok
Rangos díjjal gazdagodott
két strázsahegyi borász, a monori régióban készült boraikkal egy németországi borversenyen nyertek arany- és
ezüstérmet. Megyer Szabolcs-

csal és Hidegkuti Tiborral beszélgettünk minőségi borkészítésről és a Strázshegyben
rejlő lehetőségekről.
Részletek a 8. oldalon

Az 1971-ben megtartott
I. Roma Világkongresszus
tiszteletére az ENSZ a roma
kultúra világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig egyik legfontosabb „nemzeti” ünnepeként
tartja számon. Az 50. évforduló kapcsán beszélgettünk Lakatos Györggyel,
a RomanoGlaszo Embe-

ri Hang Művészeti Csoport
művészeti vezetőjével. Kollégáival több vidéki tanodában tartanak cigány népismereti foglalkozást: többek
közt cigány népzenét és
néptáncokat oktatnak. A
régióban is rendszeresen
megfordulnak.
Részletek a 12. oldalon

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító

Ön megrendeli,
mi megsütjük!

Felvevőhelyek:

Monor: Kossuth Lajos u. 41.
Albertirsa: BB Ruházat a Polgármesteri Hivatal mellett
Vecsés: CBA, kulcsmásoló.
Üllő: Templom tér, Hableány 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.
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773

A MIRELITE MIRSA ZRT.
albertirsai telephelyére,
szakirányú végzettséggel
rendelkező
Műszaki Vezetőt,
általános Műszaki
karbantartót,
géplakatost és
Villanyszerelőt
keresünk.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Torták és formatorták
készítése minőségi
alapanyagokból,
rendelésre.
Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel:
06-70/661-3439
Nyitva: H–P: 08–17, Szo: 08–12
: Levendula Rétesház

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.
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Ismerjük meg a régió
polgármestereit!
VASAD

M

arton József Zoltán
ide született, soha
nem is élt máshol, és
saját bevallása szerint nem
is nagyon szeretne. Ahogy
fogalmaz: számára Vasad a
világ legjobb helye. Ismerjük meg egy kicsit őt és szeretett községét!

– Mennyire régre nyúlik ez a kötődés?
– A szüleim mindkét
ágon tősgyökeres vasadiak,
olyannyira, hogy édesanyám felmenői az 1757-es
évig visszaigazolhatóan innen származtak. Én 1974ben születtem, ide jártam
óvodába is, utána általános
iskolába szintén. A középiskolát Vácon végeztem, ott,
mint áruforgalmazó technikus végeztem 1993-ban, azt
követően Gyöngyösre mentem főiskolára, környezetgazdálkodási agrármérnök
szakon végeztem.
– Miért döntött a politikai pálya mellett?
– Mivel itt nőttem fel, itt
töltöttem gyermek- és fel-

nőttkorom minden percét,
így mindig is része voltam a
község életének. Édesapám
annak idején tanácstag volt,
édesanyám a helyi mezőgazdasági szövetkezetben
dolgozott főkönyvelőként,
ők is meghatározók voltak a
település életében. Beleszülettem abba, hogy a településen nem csak élünk, de teszünk is érte.
– Mikor került bele a
tényleges körforgásba?
– Mondhatom, hogy
az önkormányzati munkám teljesen a véletlennek köszönhető. A 2002es választások idején az
akkori alpolgármester, Mészáros Sándor Zoltán keresett meg, éppen kint voltam a földeken, traktoros
munkát végeztem, amikor odajött és megkérdezte: mit szólnék, ha felkérnének, hogy vegyek részt a
helyi önkormányzati munkában. Bevallom, akkor már
én is kacérkodtam a gondolattal, hiszen a tágabb környezetemet is a magaménak

éreztem, úgyhogy nem volt
idegen a gondolat. 2002ben választottak meg önkormányzati képviselőnek,
26 éves voltam, ezzel minden idők legfiatalabb képviselője lettem a településen.
Két cikluson át jó néhány
önkormányzat, illetve civil
szervezetek által szervezett
munkában vettem részt. Barátok unszolására indultam
2010-ben a helyhatósági választásokon polgármesterjelöltként, és a választópolgárok úgy döntöttek, hogy
velem képzelik el 2010 után
a jövőt. Azóta harmadszor
választottak újra.
– Soha nem vágyott
más
foglalkozásra,
amiről végül lemondott?
– Nem. Akkor, amikor
először felkértek, a családunknak egy jól menő mezőgazdasági vállalkozása volt, mindnyájan abban
dolgoztunk, de maximálisan elfért mellette az önkormányzati munka, nem adtam fel érte semmit.

Marton József Zoltán, Vasad polgármestere

– Fontos ön szerint a
munkájában, hogy en�nyire kötődik a községhez?
– Szerintem egy ilyen irányú tevékenységet, mint egy
település vezetése, nem is lehet másképp csinálni, mint
amikor a településsel együtt
dobban az ember szíve. Akkor tudjuk teljes egészében
önmagunknak érezni, ha
már az első pillanattól kezdve a település részesei voltunk. Nagyon jó érzés, hogy
tovább tudom folytatni és
fejleszteni felnőttként azt,
amit korábban gyermekként
kaptam, illetve az önkormányzat tekintetében, amit
az elődjeim megteremtettek.
– Gondolt arra valaha,
hogy elköltözik?
– Nem gondoltam rá,
soha. Nem is adódott rá lehetőség, de nem is kerestem.
Minden ide szólít és itt tart
engem: a családom, a barátaim, az értékeink, a termőföld, az erdő, nem is tudnám
elképzelni, hogy hosszabb
távon távol legyek.
– Meséljen egy kicsit a
családjáról!
– 2000-ben nősültem,
2002-ben megszületett az
első lányom, aki most a debreceni egyetem joghallgatója. 2005-ben született a középső lányom, ő jelenleg a
monori gimnáziumban 9.
évfolyamba jár. 2014-ben
pedig megszületett a legkisebb lányom, ő a helyi általános iskolában első osztályos. Édesapámat sajnos
2019-ben elvesztettük, édesanyámmal azóta is egy ház-

tartásban élünk és együtt
képzeljük el a jövőnket is.
– Mik a távlati tervek?
– A hobbim régen a vadászat volt, de már akkor is
nagyon nehezen fért össze a
feladataimmal, úgyhogy azóta sajnos felhagytam vele,
ki is léptem a vadásztársaságból, melynek korábban
alapító- és aktív tagja voltam. Munka szempontjából
az elmúlt két cikluson keresztül nagyon sikeresek és
szerencsések voltunk, mert
sok lemaradást sikerült leküzdenünk, és sok olyan területet tudtunk fejleszteni, ami már időszerűvé vált.
De még mindig nagyon sok
gondolat kavarog a fejemben, amit szeretnék megvalósítani.
– Hogyan tudná jellemezni Vasadot?
– Szerintem a világ legjobb helye, és ezt őszintén, tiszta szívből mondom.
Nemcsak azért, mert maximálisan lokálpatrióta vagyok, hanem mert nagyon
jó emberek lakják, ez köztudott közel s távol. Nagyon
jó az összetartás a települési lakosok között, számos
társadalmi munkát szerveztünk az elmúlt években, melyek kiemelkedően sikeresek
voltak. Legyen az bármi: egy
szórakozási program vagy
egy építési beruházásnál
társadalmi munka. Vasad
a világ legjobb települése:
nagyon szerettem itt lakni,
szeretek a mai napig is, és
bízom benne, hogy még sokáig tevékenyen tudok tenni
VNyL
a településért.
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Több bölcsőde épül a régióban

Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében (2019) című felhívásra benyújtott pályázatok értelmében 12 Pest megyei önkormányzat nyert
el több mint 2,5 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a bölcsődei ellátás fejlesztésére, korszerűsítésére.
2020 októberében a jelentős igény miatt további 12 Pest megyei települési önkormányzat
bölcsődefejlesztése került jóváhagyásra mintegy 3,5 milliárd forint összegben.

R

ákossy Balázs, a
Pé n z ü g y m i n i s z t é rium (PM) európai
uniós források felhasználásáért felelős államtitkára a
döntést követően úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy
a Pest megye fejlesztését
szolgáló program pályázati
bölcsődefejlesztési
felhívására több mint kétszeres
volt a jelentkezés, így a tárca
az eredeti támogatási keretösszeget megemelte. A döntéssel megyeszerte 1260 új,
korszerű bölcsődei férőhely
létesül, mintegy 27 százalékkal megemelve az eddig
Pest megyében rendelkezésre álló férőhelyszámot.

Az üllői bölcsőde

házás megvalósítása már
kezdetét vette, az építkezés várhatóan 2022 októberében fejeződik be. A
hatcsoportos, mintegy 80
férőhelyes bölcsőde nagy-

ban megkönnyíti majd a kisgyermekes családok életét,
emellett hozzájárul Monor
népességmegtartó erejéhez
és új családok jövőbeni letelepedéséhez is.

Bénye is él a lehetőséggel
Az üllői bölcsőde

Üllőn már megnyílt az új
intézmény
Nagy büszkeség a városnak,
hogy pályázati támogatással
sikerült felépíteni és berendezni az új bölcsődét. Az új
létesítmény hat új munkahelyet is teremtett. A város
kétcsoportos bölcsőde építésére nyert támogatást, a
teljes projekt költsége megközelítőleg 220 millió forint
volt, melyhez a Pénzügyminisztérium közel 148 millió
forint támogatást nyújtott,
a hiányzó önrészt pedig az
önkormányzat biztosította.
Az új, közel 285 m² alapte-

rületű épületben 2 csoportszoba, mosdó-fürdő helyiség, átadó-öltöztető terem,
gondozónői szoba, vezetői
szoba is helyet kapott, ezzel
a felszereltséggel összesen
28 gyermeknek tudnak helyet biztosítani.

Monoron is új bölcsőde
épül
Monor Város Önkormányzata 400 millió forint támogatást nyert a Pénzügyminisztérium által kiírt,
kifejezetten Pest megyei
települések részére szóló
pályázaton. A fontos beru-

A monori bölcsőde terve

Bénye Község Önkormányzata is tervezi – pályázati
forrás felhasználásával –
egy két csoportszobás bölcsőde építését a közeljövőben. Annak érdekében, hogy
az intézmény megépíthető
legyen, módosítani kellett
Bénye hatályos településrendezési terveit: a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az
érintett területet. Régió hírek

Április 21. – a bölcsődék napja
A világon az első bölcsődét Párizsban nyitották
meg 1844-ben. Pesten 1852. április 21-én nyílt
meg az ország első bölcsődéje, az akkori Kalap
u. 1. szám alatti bérház földszintjén, ahol 5 szobában 38 gyermekről gondoskodtak. Szeretettel köszöntjük

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

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

Tavaszi nagytakarítás

SZABADULJUNK MEG A LOMJAINKTÓL

Lassan fellélegezhetünk a bezártság után, teljesebb életet kezdve,
mélyeket szippantva az illatos tavaszi levegő szabadságérzetéből. És
mindezt csak erősítheti, ha egyúttal megszabadulunk a kukába nem
férő lomjainktól: feleslegessé vált
tárgyaktól, elromlott használati
eszközöktől, megunt vagy elhasználódott bútoroktól. Mindehhez
pedig érdemes ezúttal is emlékezetünkbe idézni a házhoz menő
lomtalanítás praktikus lehetőségeit. Azt, hogy a DTKH Nonprofit Kft. közszolgáltatótól rendelhető
meg a 06-53/500-152 (2 menüpont)
telefonszámon. Tudnunk kell viszont, hogy ingatlanokként évente két (üdülő esetén egy) alkalom-

mal lehetséges, térítésmentesen,
esetenként 3 m³ mennyiségben, és
nem konténerben. Zöld- és építési, veszélyes hulladék, elektronikai
készülékek, gumiabroncs, akkumulátor, festékek, sütő- és gépjárműolaj, valamint kommunális hulladék nem tartozik ebbe a körbe.
Amit lehet – a szétszóródás ellen –
zsákolva, kötegelve kell kitenni úgy,
hogy a jármű- és gyalogosforgalmat
ne zavarja, a zöldterületet kímélje,
és balesetveszélyt se okozhasson.
A reggel 6 óráig az utcafrontra kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik meg.
Minden adott a tavaszi nagytakarításhoz, ha pedig házhoz is jönnek
a lomért, érdemes kihasználnunk a
B.G.
lehetőséget.

Hirdetés

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

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

Kedves Anyukák és Apukák!
Szeretettel várunk minden beiratkozni
vágyó, mendei és környékbeli településen élő
bölcsődés korú gyermeket a két csoporttal
bővített, megújult, barátságos, családias
bölcsődénkbe Mendén!
A felvétel folyamatos.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 29/738-504
30/793-4645
E-mail: bolcsode@mende.hu
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Bűncselekményben érintett?
Így kérhet segítséget!

Monor
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Aki valamilyen bűncselekményben közvetlenül
vagy közvetve érintett, nem
biztos, hogy minden esetben
képes egyedül megbirkózni
az ezekkel járó traumákkal
vagy akár anyagi gondokkal. A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság az országban
elsőként tett ajánlatot a Pest
Megyei Kormányhivatal részére, hogy az Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai a
megye 13 rendőrkapitányságán fogadhatják ügyfeleiket. Erre Monoron lehetőség lesz.

Bárkinek szüksége lehet
segítségre
A Monori Rendőrkapitányság épületében (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 86.)
2021. május 5-én, június 16án, valamint július 28-án
9.00 és 11.30 óra között kerül sor a fogadóórák megtartására. Bárki jelentkezhet a munkatársaknál, aki
valamilyen bűncselekménynyel vagy tulajdon elleni
szabálysértéssel kapcsolatba került, legyen az közvetlen (sértett), vagy közvetett
(tanú, családtagok) kapcsolat. Az Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai mindenki
számára támogatást nyújthatnak, akinek a megélt, elszenvedett történtek fizikai, lelki, vagy akár anyagi
megpróbáltatást, nehézséget okoztak.
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Nincsenek ügycsoportok
Az áldozatok jogi felvilágosítást, tanácsot kaphatnak,
gyakorlati segítséget vehetnek igénybe akár egy nyomtatvány megfelelő kitöltéséhez, hivatalokkal való
kapcsolatfelvételhez, szükség esetén érzelmi támogatásban részesülhetnek. Egy
krízishelyzet fennállásakor
azonnali pénzügyi segély is
igényelhető kérelem alapján.
Ezen túlmenően a személy
elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei, valamint a halálos áldozatok
hozzátartozói állami kárenyhítésben is részesülhetnek.
Az Áldozatsegítő Szolgálat által nyújtott támogatási lehetőségek listája terjedelmes. Hasznos lehet a
személyes találkozó előtt telefonon felvenni velük a kapcsolatot: a 06-80/225-225
telefonszám ingyen és éjjelnappal hívható. Az Áldozatsegítő Szolgálat által kínált

segítségnyújtási lehetőségek: felvilágosítás adása jogokról, kötelezettségekről;
érzelmi támogatás nyújtása; jogi tanácsadás, gyakorlati segítségnyújtás; igazolást nyújt áldozati státuszról;
krízishelyzet esetén azonnali pénzügyi segély (kérelem
alapján, a lakhatás, a ruházkodás, az utazás, az élelmezés, a gyógyászati költségek,
illetve kegyeleti kiadások
enyhítésére adható.); konkrét esetre vonatkozó információk alapján személyre
szabott felvilágosítás a jogosan igénybe vehető egészségügyi, szociális ellátásokról;
az ellátások igénybevételével, nyomtatványok kitöltésével, hivatalokkal való kapcsolatfelvétellel, ellopott
okmányok pótlásával kapcsolatos segítség; az emberkereskedelem áldozatai számára kiemelt támogatás,
akár védett szálláshely bizRégió infó
tosításával.

Nyitvatartás:
H–Szo: 9.00–19.30,
V: 9.00–18.00
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Telefon.: 29/412-320
Éjszakai műszakba keressük fÉrfi kollÉgánkat könnyű,
betanított munkára, Vasadra. Nyugdíjasok is bátran jelentkezhetnek.
Műanyag fröccsöntéssel foglalkozunk, leendő munkatársunk feladatai:
• fröccsöntő gépek üzemeltetése, felügyelete
• a gyártott termék minőségellenőrzése, csomagolása
• tisztaság és rendezettség fenntartása
Stabil és megbízható kollégát keresünk, akire mindig
számíthatunk, cserébe mi is ugyanezt nyújtjuk.
06-20/4340-190 vagy
Családias légkör, teljes munkaidő, hosszútávú bejelentett munka. info@exotakft.hu

Hirdetés

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!
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!

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
szakirányú végzettséggel
rendelkező

főkönyvelő,
könyvelő
MunkATáRSAkAT
kERESünk.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS

alpinal.
c
te hnikáv
kedvező
árak!

• zsindelyezés
• széldeszkázás
S z ak k é p z E T T
• szegőelemek cseréje
mE S TEr Ek
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

06-30/919-4694
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Élet a monori gyermekotthonban
„A legnagyobb segítség az, ha elfogadják a gyermekeinket”
Bár minden év május 3-án, az anya nélkül nevelkedő gyermekekre próbálja felhívni a figyelmet a világnap,
a gyermekotthonokban élők nagy részének van édesanyja, édesapja. Ezek a szülők valamilyen okból
nem képesek megfelelően ellátni a gyermekeiket. A gyermekvédelmi szakellátásnak az a feladata,
hogy addig gondoskodjon az érintett gyermekekről, amíg sorsuk megnyugtatóan nem rendeződik.

A

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13
megyében végez ilyen
szakellátási feladatokat, köztük a monori régióban is működtetnek gyermekotthont.
Kiss Gábor, a középmagyarországi területi
igazgató többek között a
monori gyermekotthon mindennapjairól mesélt.

– Hányan élnek a monori gyermekotthonban?
– Nyolc lány és nyolc fiú
ellátására van lehetőségünk.
Sokan azt hiszik, hogy még
mindig a régi, több száz fős
intézmények működnek.
Azonban mára a jogszabályi
előírás az, hogy inkább kisebb, családias közösségekben éljenek a gyermekek.
– Kik élnek ilyen otthonokban?
– Azok a gyermekek kerülnek gyermekotthonba,
akiket a gyámhivatali döntés kiemel a családjukból, de
életkoruk és aktuális élethelyzetük miatt nevelőszülői
családban nem lehet őket elhelyezni. A hozzánk kerülésüket egy hosszú gyermekjóléti alapellátási tevékenység
előzi meg, amely során bebizonyosodik, hogy a vérszerinti szülők valamiért nem

tudják biztosítani a gyermekük ellátását vagy veszélyeztetik őket. Azért, mert
nagyon rossz anyagi körülmények között él a család,
még nem emelhető ki egy
gyermek. Azonban az elszegényedés gyakran von maga
után olyan jelenségeket, például szenvedélybetegségeket, elhanyagolást, nem megfelelő lakhatást, amelyben a
gyermek mégis veszélyeztetetté válik.
– Kinek a kezében van
ilyenkor a döntés?
– A döntést a gyámhivatal hozza. Ezt a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
keretében működő, a gyermeket és helyzetét vizsgáló
gyermekvédelmi szakértői
bizottság szakvéleményére
alapozza a gyámhivatal. A
szakvélemény meghatározza, hogy az adott gyermeket
életkora, pszichés és egészségi állapota alapján nevelőszülőknél, illetve lakásotthonban indokolt elhelyezni.
– Kik tudnak nevelőszülőkhöz kerülni?
– A magyar jogszabályok
alapján 12 év alatti gyermekek jellemzően nem kerülnek
lakásotthonba, ők általában
nevelőszülőknél nevelked-

nek, amíg sorsuk véglegesen nem rendeződik. A Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak az a célja, hogy
inkább nevelőszülői családoknál helyezzük el a gyermekeket, hiszen az az ideális
számukra. De a mai lakásotthonok is olyan közösségek,
amelyekben az élet hasonlít
egy nagy családéra.

– Hogyan kell elképzelni a mindennapokat?
– Úgy működik, mint a
család, csak itt nem anyuka és apuka van, hanem
a háznak van egy nevelője, rajta kívül dolgozik négy
gyermekfelügyelő, egy gyermekvédelmi asszisztens,
mellettük pszichológus és
fejlesztőpedagógus is segíti
a gyermekekről való gondoskodást. A nevelők és a gyermekfelügyelők együtt töltik

a napjaikat a gyermekekkel: főznek, mosnak, takarítanak, együtt rakják rendbe
az udvart. A felnőttek segítik a gyermekek tanulmányi
munkáját és szervezik szabadidejük hasznos eltöltését.
A cél mindenképp az, hogy
ha a gyermek eléri a 18. életévét, akkor helyt tudjon állni
az életben és boldog legyen.
Hogy kapjon egy olyan mintát, ami hasonlít a családhoz.
– Tartják a kapcsolatot
a gyerekek a családjukkal?
– Ha a gyermekvédelmi
szakellátásba bekerülő gyermek szülőjének van kapcsolattartási joga, akkor a szolgáltatónak, mint amilyen a
Szent Ágota is, kötelessége
biztosítani a kapcsolattartást. Tehát lehetőséget kell
teremteni arra, hogy a gyermek rendszeresen találkozhasson a kapcsolattartásra
jogosult vérszerinti hozzátartozójával. Ennek módját
és idejét a gyámhivatal határozatban szabályozza. A kapcsolattartás megvalósulhat a
gondozási helyen, és amen�nyiben adottak a körülmények a gyermek akár haza
is mehet a családjához rövidebb időre, például az iskolai szünetekben. Olyan is előfordul, hogy a szülő nem él a
kapcsolattartás jogával, ekkor elindul a gyermek örökbe
fogadhatóvá nyilvánításának
folyamata. Ez azonban már
ismét az illetékes gyámhiva-

Arra a kérdésünkre, hogy
a lakosság miben tud a
gyermekotthonok segítségére lenni, Kothencz
János, a szolgáltató
főigazgatója válaszolt.
– A legnagyobb segítség az,
ha elfogadják a gyermekeinket. Tudatosulnia kell
a társadalomban, hogy
ezek a gyermekek, bár
életútjuk rögösebb, mint
azoknak, akik a saját családjukban nevelkednek,
mégis ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint bárki más. De
emellett természetesen az
alapítványunkat, az Ágota Alapítványt is bárki támogathatja, minden adományért nagyon hálásak
vagyunk.
talok, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
(TEGYESZ) hatásköre.
– Akár végleg is visszakerülhetnek?
– Természetesen! A gondoskodásunk ideiglenes állapot, a gyermekek addig
vannak a gyermekvédelmi
szakellátásban, amíg nem
rendeződik véglegesen a
sorsuk. Ha a család állapota lehetővé teszi, akkor jöhet a hazagondozás, de előfordulhat az örökbefogadás
is. Olyan is van, hogy valaki
a családból, legyen az nagymama, nagybácsi vagy 18.
évnél idősebb testvér, a családjába fogadja és felneveli a
gyermeket.
Aki gondozottként a 18.
életévét betölti, annak két lehetősége van: utógondozói
ellátottként akár 25 éves koráig, vagy tanulmányai befejezésig maradhat, de dönthet
úgy is, hogy 18 éves korában
távozik a gondoskodásból.
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Ne csak május 10-én törődjünk a
bennünket körülvevő természettel
1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg az első madarak és fák napját.
Ez a csaknem 120 éves ünnep a fák és a madarak életét, a természet jelentőségét,
életünkben játszott szerepét szeretné jobban megismertetni az emberekkel.
Szerencsére a régióban igencsak aktív a lakosság, ami a természet szeretetét és
megismerését illeti.

Madárbarát cserjeültetés
Monoron

Fantasztikus munkát tudhatnak maguk mögött a monori
Városszépítők. Április 25-én
a ragyogó napsütésben több,
mint 30 önkéntessel szépítették meg a katolikus temető
Bercsényi utcai kerítését 140
madárbarát tűztöviscserje ültetésével.
Igazi csapatmunka volt a
kivitelezés: a Kövál munkatársai segédkeztek a fűnyírás-

ban és az ültetőgödrök kiásásában, a Városszépítők tagjai
mellett pedig számos monori
lakos is eljött, többek között
a Monori Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által delegált
önkéntesek. Ahogy a szervező, Kaltenecker Andrea fogalmazott: a nap azért is csodálatos volt, mert érkezhettek
a segítők a város bármely részéről, lehettek bármilyen korúak, neműek, foglalkozásúak és gondolkodásúak, egy

volt a fontos: mindannyian monori lakosok, akik szabadidejükben azért szorgoskodtak, hogy a város szebb
és élhetőbb legyen. – Miután mindenkit megtanítottunk az ültetés folyamatára, körülbelül háromnegyed
óra alatt elültették a 140 cserjét. Próbáltam szétbontani a
csoportokat, hogy a járvány
miatt egyszerre ne legyünk
túl sokan, de így, aki 10 órára jött, már csak a mulcsozásban és az öntözésben tudott
részt venni. Az egyik önkéntesünk rendszeresen ad virágot, százszorszépet, ibolyát,
gyöngyvirágot a saját kertjéből, ezeket is elültettük a
cserjék mellé – mesélte Andrea.
A Városszépítők már tavaly tavasszal is együttműködtek a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
akkor vezetőjük, Oláh Zsolt
és Juhász Kata, a Magyar

seket is karbantartjuk. Ezt is
együtt tervezzük megvalósítani. Ha lesz kapacitásunk újraszervezni a szemétszedést,
abba is szeretnénk bevonni
a monori cigány lakosságot,
talán ezzel is sikerül egy kicsit közelebb hozni egymáshoz bennünket – tett hozzá
Andrea.

Vecsési Madárles

Tudtad?
A tűztövis madárbarát
cserje: a virágja ún. méhlegelő, az őszi termése
pedig valódi csemege
azoknak a madaraknak,
amelyek ilyen bogyókat
fogyasztanak, mint többek között a rigók.
Máltai Szeretetszolgálat intézményvezetője érkezett a
csapat megsegítésére jó pár
kisgyermek társaságában,
hogy részt vegyenek az ültetésben. Idén már felnőttek is
csatlakoztak a helyi kisebbségtől. Ők, azokat a bokrokat, melyek végül kimaradtak az ültetésből, megkapták,
hogy otthon ültessék el. – A
terv az, hogy a későbbiekben
bizonyos időközönként, kétháromhetente rendezzünk
úgynevezett locsoló alkalmakat, amikor a már meglévő
fasorjainkat és az új telepíté-

Bár a régiót erősen keresztülszelik a nagyforgalmú utak és
vasútvonalak, madárvilága
ennek ellenére igen gazdagnak mondható. Még a repülőtér közvetlen közelében is
számos védett, sőt fokozottan
védett faj figyelhető meg a
környéken. Tavaly tavasszal
pár lelkes madárbarát megalapította a Vecsési Madárles
nevű csoportot, melynek azóta a közösségi oldalon már
csaknem 500 követője van.
Fő céljuk Vecsés természeti
értékeinek – elsősorban madárvilágának – bemutatása
és védelme, illetve a természetvédelmi prevenció. A csoportjukban igyekeznek minél
jobban megismertetni a lakóközösséggel a környéken általuk megfigyelt madarakat,
melyek száma több mint 125
különböző fajra tehető. Minden hónapban más témában
mutatják be ezeket a fajokat:
legutóbb a harkályfélékről
meséltek a lakóknak, akik
közül jó pár megtalálható Vecsés kül- és belterületén.
Régió infó

Hirdetés

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

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

K
E m E LTÜ T!
KE
A bérE

• Kiemelkedő fizetés
+ pótlékok
• Biztos, hosszútávú
munkalehetőség
• Ajánlói és egészségmegőrző
bónusz
• Bejárás támogatás: 15 Ft/km
• Összetartó csapat,
támogató vezetők

A BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-gyártással
és forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja,
melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük
csapatunk új tagjait az alábbi munkakörökbe.

eállíretnó
Gépab
dben
kos munka

többműsz zemünkbe.
– több ü

zető
Targoncs amvuenkarendben

többműszako zemünkbe.
– több ü

ó
Karbasnmtuankartrendben.

többműszako villanyszerelő/
Géplakatos/ műszerész
mechanikai ggel.
végzettsé

Érdeklődni lehet a +36-30/792-1319-es
-es telefonszámon
vagy helyben a 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51. alatt.

Operátnokrarendben

s mu
többműszako zemünkbe.
ü
b
– töb
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Minden, ami
kémény!

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

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

• Kémények bélelése,
szerelt kémények
kivitelezése kályhákhoz,
kandallókhoz alu és
rozsdamentes kivitelben.
• Kondenzációs gázkazánok
kéményeinek kivitelezése,
teljes körű ügyintézés!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118
Kovács Ákos: 06-70/609-5307
E-mail: csinoskaroly1977@gmail.com

Újabb díjnyertes monori borok
A monori bor egyre inkább jelent rangot, ami annak is köszönhető, hogy egy-egy helyi
borosgazda megméretteti magát, ahogy tette most a Megyer-Hanti Pincészet és Hidegkuti Tibor
borász is. S mindkét esetben tiszteletreméltó eredmény született. Velük beszélgettünk. .
nyert. Azóta keressük a lehetőséget az újabb megmérettetésekre, mert arra tettük
a fejünket, és apám is mindig azt mondta, hogy vagy
jól, vagy sehogy. Monoron
kis odafigyeléssel jó borokat
lehet készíteni. Szépen fejlődik a pincefalu, mindenki
megtalálta benne a számítását, a maga szegmensét, amiben jó tud lenni. Arra biztatjuk a többi borosgazdát is,
hogy nyugodtan menjenek
versenyezni, mert nekik is, és
a monori borrégiónak is nagyon jót tenne, és lássuk be,
a Monor OEM-cím is elvárja
tőlünk.
Megyeri Szabolcs: – A Berliner Wine Trophy nemzetközi borversenyen indultunk,
ahol idén 8000 bor nevezett
a világ minden tájáról. Mivel a legtöbb magyarországi verseny elmaradt, úgy gondoltuk, ha már kénytelenek
voltunk megspórolni a nevezési díjakat, küldjük el ide a
borainkat. Tibi egy 85 pontot érő Karáttal aranyérmes
lett, mi pedig egy Barrique
Chardonnay-val, ami éppen
lecsúszott az aranyéremről,
hoztuk el az ezüstöt.
– Hogyan jutottatok el
erre a szintre?
M. Sz.: Azzal kezdődött, hogy
próbaképpen elküldtük a
cserszegi fűszerest Franciaországba, ahol aranyérmet

– Mi a különlegessége a
karát szőlőnek?
M. Sz.: Monornak a karát lehetne az, amely Somlónak a
juhfark, vagy Badacsonynak
a kéknyelű. A karátnak hasonló kalibere van, mint az
ezerjó szőlőnek, melyből egy
nagyon jó ropogós, reduktív
bor készül.
Hidegkuti Tibor: A régiónk
adottságai a reduktív, friss
borok készítésére tökéletesen
alkalmasak. Látszik Szabiék
barrique chardonnay-jának
eredményéből, hogy a reduktív borkészítésnél nem ér véget a technológiai lehetőségek
tárháza a monori borrégióban. Gyakorlatilag a hordós
tételek legalább annyira nagy
szerepet fognak játszani az elkövetkező években, ha meg

lesz a kellő tudatosság a borkészítésben.
M. Sz.: Monoron több olyan
szőlősgazda van, akik jó minőségű szőlőt készítenek,
Lukácsy Gyuri pedig a szőlőtelepítésével, gondozásával magasra teszi a lécet. A
Lukácsy Pincével is együtt
dolgozunk, ha nincs alapanyagunk, tőlük vásárolunk.
Arra kell koncentrálnunk,
hogy a jó minőségű szőlőültetvények itt legyenek, ne
kelljen ideszállítani. Akkor lehetne olyan szüretet csinálni,
mint régen, amikor egy bogrács birkapörköltet is feltettek. A mostani szüretek nem
erről szólnak, hanem az éjszakai feldolgozásról, a logisztikáról, szervezésről, és
mire oda jutsz, hogy minden

a helyén, elmegy a kedved a
főzéstől.
H. T.: Más értelmet nyert a
szüreti időszak, mint amit 1520 évvel ezelőtt jelentett. Ennek az egyik oka, hogy kereskedelmi forgalmú tételeket
szeretnénk évről évre prezentálni, amivel komoly fogyasztókat akarunk megszólítani.
Ehhez pedig elengedhetetlen
a borkészítés folyamatában
az előre felépített struktúra.
Nem ér véget ott a bor, hogy
elkészítetted és eljuttattad a
fogyasztóhoz. Amíg nem fogyott el az utolsó csepp is, felelősséged van vele szemben,
nem engedhetjük meg magunknak a hibát.
– A Strázsahegy felívelő
ágban van, jól hiszem?

M. Sz.: Abszolút. Monoron
az volt a probléma, hogy nem
jönnek a vendégek, a turisták. De ha nincs nyitva semmi, akkor miért jöjjenek?
Volt korábban egy próbálkozása az ügyeletes pincéknek hétvégenként, de mindenki belefáradt, mert még
mindig nem vonzott annyi
turistát. Ez lassú folyamat,
aminek éppen a járványhelyzet adott lendületet. A vírus
miatt egyre többen jöttek fel
a Strázsára, újra lett ügyeletes pincerend. Egyre több
turistát látni hatalmas fényképezőgépekkel, az idelátogatókat érdekli a pincefalu,
annak minden apró részlete, a záraktól a madárfészekig. Sok minden ráépült a
pincefalura: van borásza-

Hirdetés

Épületenergetikai
tanúsítvány
kÉszítÉse
Már 15 000 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

KERéKpÁR SZAKÜZLET

MÁR AZ ÚJ HELYEN VÁRJUK!
Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!
Minőségi k
kerékpáro

b
Nagyob lyiség,
e
h
t
le
z
ü
bb
szélese ék!
választ

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Nyitvatartás: H: 13–17, K–P: 9–17, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499 • E-mail: memobike2011@gmail.com
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céd. Az új gazdák, akik többnyire fiatalok, rendbe teszik
a pincéket, mert nagyon sok
rossz állapotban van.
M. Sz.: A turista nem látja, de
én igen, hogy egyes pincesorok hogyan szépültek meg az
évek alatt. Turisztikai szempontból óriási lehetőség van
benne, ami látszik is a helyi
gazdák lendületén.

TapaszTalaTTal
rendelkező

Főbb feladatok, munkák:
• Szűrőszövetek szabása-varrása
• Ruhák méretre igazítása, felújítása
• Cipzárcsere

kolléganőt
keresünk
Monorra

Munkavégzés helye: Makrofilt kft.
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.
Telefon: 06-29/610-030
e-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Varrónő

Magó
tüzép
EUTR: AA5845901

ti tanösvény, innen indul a
kerékpárút, ami a sülysápi csillagvizsgálóig megy. A
város is egyre több és magasabb színvonalú boros rendezvényt szervez, amiből
most kimaradt két év, de reméljük, azért már nem elölről kell kezdeni az építkezést.
Úgy érzem, a Strázsahegy
életere kelt.
– Hogyan tovább?
M. Sz.: Nagyon sok kihívás
van még előttünk, nem elég
az a 8 fecske, akik most a

hegyen dolgoznak és palackozott bort készítenek. 976
pincéből 8 foglalkozik kereskedelmi borkészítéssel. Viszont hétvégente rengeteg
ember van kint a saját pincéjében, akik rendkívül vendégszeretők, szívesen behívják a vadidegeneket egy-egy
pohár borra. Ez jót tesz a
Strázsahegynek. Nagyon értékes a monori pincegazdák
vendégszeretete, mert a hegy
jövője ettől is függ.
H. T.: Nagyszerű kezdeményezés a Legyen neked is pin-

R.: Nem konkuráltok,
hanem
támogatjátok
egymást, igaz?
H. T.: A közös gondolkodás
előremutató egy olyan kis
borvidék életében, mint a
monori. Rengeteg érték van
itt, ami jó irányt vehet, csak
irgalmatlanul sok munkát
kell belefektetni még. Ahhoz,
hogy legyen egy tudatos társadalmi réteg, aki a monori borokért és egyéb termékekért jön ide, az még távoli.
Szépen lehet építkezni az eddigi eredményekre.
M. Sz.: De elindultunk az
úton. Egyre jobban együtt
tudunk dolgozni. Sok a fiatal,
és a pincét vásárlók előbbutóbb akarnak bort is készíteni.
K.S.Zs.

Hirdetés

eladó ingatlanokat
keresünk meglévő
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készpénzes ügyfeleink részére

!

a dél-Pest megyei és Budapesten,
a dél-pesti régióban
Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.

ingatlan
piaci.com

közvetítő i roda

tel.: 06-70-935-5181

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Nádszövetek,
Tűzifa, biobrikett, német beton
termékek,
brikett, lengyel szén! betonacélok, ragasztók,
Koromtalanító, alágyújtós kapható! Kingstone-vakolatok,

Beton Epag térkövek.

Cserepes- és trapézle30 N+F tégla mezek
Monorierdő,
megrendelhetők!
4-es főút 43-as km
kedvező áron! Építőanyagok gyári ár alatt!
06-29/416-858,
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
06-30/974-1744 Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

Hegesztéstechnika
Hegesztőgépek, elektródák,
vágókorongok, kéziszerszámok.
Szén-dioxid
és ipari gázok cseréje
kedvező áron.
Monor, Virág u. 59.
06-29/411-746, 06-70/394-7385

FÖLDMÉRÉS

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

KOZMETIKUS, MASSZŐR HÁZHOZ JÖN!
Sári Andrea

+36-70/6199-341

kozmetikus, ayurvédikus- és svédmasszőr
Monor, Pilis, Csévharaszt és térsége
web: yijabeauty.com e-mail: info@yijabeauty.com

Díjtalan Batz talpfelmérő
szűrőnap monoron!
2021. május 25., 9 és 16 óra között
Helyszín: meD-téKa Gyógyászati segédeszköz
egédeszköz Bolt
(a szakorvosi rendelőben - Monor, Balassi u. 1.)
Időpont foglalása a felmérőnapra a 06-29/417-471-es
telefonszámon vagy személyesen az üzletben hétfőtől
péntekig 9 és 12 óra között lehetséges.
• Kérjük hozza magával azt a lábbelijét, amilyen típusúban viselni
szeretné a talpbetétjét (utcai vagy sportcipő, papucs, bakancs, stb.).
• A felmérés során EGYSZERRE CSAK EGY érdeklődő tartózkodhat a
felmérőponton.
• Arcmaszk viselése kötelező.
• A felmérés DÍJTALAN, semmilyen kötelezettséggel nem jár,
az eredmény függvényében Ön dönt a rendelésről.
• Talpbetét rendelés esetén a bankkártyás és EP kártyás fizetés is megoldott.
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Gasztroséta Szőke Andrással
VECSÉS, AHOL AZ ÉTEL MESÉS
A vecsési Bálint Ágnes Kulturális
Központ a pandémia ideje alatt
szervezendő program nélkül maradt, egy kulturális intézmény
azonban akkor is tesz a művelődésért, szórakoztatásért és edukációért, ha arra látszólag semmilyen
lehetősége nincs. Ezért is indították Vecsés, ahol az étel mesés című
sorozatukat, ahol minden részben
Szőke András színész-filmrendezőt kísérhetjük a helyi ízkavalkádot
megismerő gasztrosétájára.
A Bálint Ágnes Kulturális Központ munkatársai nem nyugodtak bele a járvány okozta megszorításokba és kényszerpihenőbe, így
gyorsan egészen új irányba fordultak, hogy továbbra is igényes, kulturális tartalmat szolgáltassanak
a lakosoknak. Egy korábbi köz-

vélemény-kutatásuk azt az eredményt hozta, hogy a helyiek szívesen vennének ismert emberekkel
való beszélgetéseket és különböző gasztronómiai tartalmakat, így
könnyedén adta magát az ötlet:
akár ötvözhetik is a kettőt.
A nemes feladatra Szőke Andrást választották, aki amellett,
hogy országosan elismert színész,
fi lmrendező és operatőr, a gasztronómia világában is otthonosan
mozog. A régió sem ismeretlen
neki: rendszeres vendége a vecsési
Káposztafesztnek, és többször volt
a főzőverseny zsűrielnöke. – Nem
az volt a célunk, hogy mesterszakácsok főzzenek a sorozatban. Inkább azt szerettük volna, hogy
olyan személyek készítsenek autentikus ételeket, akik nem tanulták, hanem örökölték ezt a tudást

a szüleiktől, nagyszüleiktől. Éva és
Mária éppen ilyenek, Vecsés egyik
fontos értékének, a sváb konyhának a hiteles alakjai, ezért is kértük
fel őket erre a szerepre – nyilatkozta korábban a Vecsési Tájékoztatónak Kis-Tóth János, a Bálint Ágnes
Kulturális Központ igazgatója.
A sorozatot először mindössze
pár részesre tervezték, ám olyan
sikere lett, és annyi lehetőséget
rejtett magában, hogy azóta még
készült pár epizód. András részenként egy főétel és egy desszert elkészítésében segédkezik, a sütésfőzés fő irányítója pedig a Vecsési
sváb konyha című szakácskönyv
szerzője, Wirthné Sárosi Éva és
testvére, Nyitrainé Sárosi Mária.
– A Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója, Kis-Tóth János keresett meg azzal, hogy szeretnének
egy gasztronómiai műsor sorozatot forgatni, hogy valamennyire a pandémia alatt is hallassák a
hangjukat – meséli Wirthné Sárosi
Éva, a műsor egyik háziasszonya. –
Első alkalommal felvettünk négy
adást: januárban a disznóvágás-

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT,
éS KONYHAI KISEGÍTŐ

munkatársat keres!

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

sal összefüggésben a hájas tésztákat, februárban a fánkos farsangi
készülődést. Eredetileg más főzött
volna, de közbeszólt a koronavírus,
a forgatást megelőző nap lebetegedett. Akkor hívtam fel a testvéremet, hogy jöjjön és segítsen nekem,
hiszen addigra Szőke András is itt
volt már Vecsésen, előző nap érkezett. Jól össze tudtunk dolgozni, jó
volt a hangulat, így az első forgatás
után megkerestek, hogy mindenképp szeretnének folytatást is. Ekkor következtek a böjti és a húsvéti
menük, a legutóbbi adásban pedig
mézes-csülköt és kakaós-mézes
süteményt készítettünk.
Mivel a Wirth család 30 éve méhészettel is foglalkozik, a legutóbbi adásban András segítségével
Éva felébresztette a méheket téli
álmukból, sőt Bandi még mézet is
kóstolt, hogy kiderítse, melyik is a
legfinomabb mézfajta Vecsésen. A
tavaszi sorozat záróepizódját egy
kiadós tavaszi hózápor koronázta
meg, de ez mit sem vett el Bandi és
a stáb jókedvéből, valamint a fantasztikus ízkavalkádból. Régió infó

KÖZÖSSÉG • 11

Régió • 2021. május

Mi történik, ha elütünk egy vadat?
A környező utak rendkívül forgalmasak, ráadásul
olyan területen haladnak keresztül, ahol számos kisés nagyvad élőhelye található. A mezőgazdasági
területek térnyerésével a vadak élőhelye egyre csak
szűkül, sokszor vészesen közel kerül az autóutakhoz.

S

zerencsére a régió bővelkedik
a maga természetességégében megőrzött területekkel is,
azonban mindenhova védőhálót telepíteni képtelenség. Hiába láthatjuk mindenhol a vadjelző táblákat,
így is rengeteg vadbaleset fordul elő.
Autósként mindenképp érdemes
tisztában lennünk a felelősségünkkel és kötelezettségeinkkel, hiszen
bármikor előfordulhat, hogy az úton
áthaladó vadállattal ütközünk.

A nyári hónapok a legveszélyesebbek
Az európai őz az egyik legelterjedtebb nagyvadfajunk. Egyedszámát
mintegy 360 000-re becsülik, és az
ország egész területén előfordul. A jó
idő közeledtével aktívabbá válnak,
egyre gyakrabban láthatjuk őket az
autóutak közelében is. Nyáron még
inkább, hiszen július és augusztus között van a párzási időszakuk,
azaz az üzekedés, amikor a bakok
űzik a sutákat. Az őzek egész évben
ezt a három-négy hetet várják, így
ilyenkor idegesebbek, bátrabbak, figyelmetlenebbek, megfeledkeznek
a külvilágról. Ezért, ha gépjárművel
közlekedünk, rendkívül óvatosnak
kell lennünk, mert ezekben a napokban nemcsak éjszaka, hanem nappal
is számítani kell a műutakra tévedt
példányokra.

Kisvad is okozhat súlyos balesetet
A környező főutakon nem csak a forgalom okoz gondot, de néhol a rossz
minőségű útburkolat is, így legyen
bármilyen jó állapotban az autónk,
mégis nehéz lesz megállni, ha egy
vad elénk ugrik. Ugyan kint vannak

a táblák, de a legtöbb autós már megszokta őket, és mivel sokan még soha
nem ütöttek el állatot, így nem számolnak azzal, hogy adott pillanatban
épp ő eléjük vetődhet egy példány.
Horvát-Kulcsár István, a Sülysápi
Szent Hubertusz Vadásztársaság természetvédelmi felelőse figyelmeztet:
nem kell ahhoz őzzel vagy szarvassal
ütköznünk, hogy hatalmas legyen a
kár, vagy esetleg emberéletet is követeljen a baleset: egy nyúl is okozhat
gazdasági totálkárt az autónkban,
és nagy sebességnél egy fácán is
berepesztheti a szélvédőt. A Sülysápi Szent Hubertus Vadásztársaság
statisztikája mindössze a bejelentett
eseteket tartalmazza, a valóságban
sokkal több eset fordul elő. – Hozzánk azok az esetek jutnak el, melyekhez kihívták a rendőrt, és értesítették a hivatásos vadászunka. Ezen
felül sajnos sokszor fordul elő, hogy
az autós elhagyja a helyszínt anélkül, hogy rendőrt hívna, sőt rosszabb
esetben a vadat is elviszi, ami ráadásul bűncselekmény: vadlopás.

A vad-gépjármű ütközés felelősségének megállapítása jogi kérdés
Ilyen ügyekben a bírónak van döntési joga, egy balesetben pedig mindkét fél felelősségét vizsgálják. A gépjármű vezetőjének kötelessége, hogy
autója tökéletes műszaki állapotban
legyen, az útnak és a látási viszonyoknak megfelelően vezessen, ne
fogyasszon alkoholt, betartsa a szabályokat, ám nem minden esetben
kizárólag ő lesz a felelős a károkozásban.
A vadászatra jogosult felelősségének alapja a kármegelőzési kötelezettség elmulasztása, vagyis a
kérdés az, hogy a károk megelőzése érdekében kezdeményezte-e a
vadveszélyes útszakaszra veszélyt
jelző közúti, vasúti jelzések elhelyezését és megfelelő védelmi berendezések létesítését. Ennek elmaradása önmagában megalapozza a
felróhatóságát és ezáltal a felelősségét.
– Volt rá eset, hogy a vadveszélyt jelző tábla kihelyezésre került, a bíróság mégis megállapította az alperes
felelősségét. Rendőrségi adatok alapján megállapította ugyanis, hogy a
releváns útszakaszon 2 éven belül 9
hasonló baleset történt, egyik eset-

ben sem volt bizonyított a gépjárművezető szabályszegése, és váltó
(vadcsapás) sem alakult ki. A következtetés szerint a balesetek gyakorisága bizonyítja, hogy nem elégséges a kár megelőzése érdekében az,
hogy az úton elhelyezik a veszélyt jelző táblát, ezen kívül szükség lenne
megfelelő védelmi berendezések létesítésére is. Mivel az alperes ezt elmulasztotta, ezért a kár elhárítása
érdekében nem úgy járt el, ahogy az
az adott helyzetben elvárható lenne.
Az is a vadászatra jogosult felróható
magatartásának minősíthető, ha egy
vaddal való ütközés a vadászat miatt
következik be.

Az ütközés utáni legfontosabb
teendők
Az esetleges sérültek ellátása és a
mentő értesítése után a rendőrséget
is értesítenünk kell, akik jegyzőkönyvet vesznek fel. Az intézkedő
rendőr fogja értesíteni a vadászatra
jogosult személyt, vagyis a vadászt,
a vadmestert vagy végső esetben az
érintett vadásztársaság elnökét, akinek gondoskodnia kell arról, hogy az

Tudta?
A vadveszélyt jelző tábla hiánya nem jelenti azt, hogy
a gépjármű vezetőjének
nem kell tekintettel lennie a helyszín adottságaira. Ilyen, vadak lakta területeken figyelmeztető tábla
nélkül is kötelességünk körültekintően vezetni.
elpusztult vad a birtokába kerüljön,
és elszállítsa. Amennyiben a vad túlélte és nem maradt az ütközés helyszínén, a nyomok alapján meg kell
állapítani, hogy valóban azzal a vaddal történhetett-e az ütközés, amit
a károsult állít és minden esetben
meg kell találni a sérült vadat. A vezető feladata, hogy a sérült járműve
állapotát megőrizze a biztosító kárfelvételéig. A rendőr a jegyzőkönyv
alapján fogja átadni az adatokat a
műszaki ellenőrnek. Minden esetben
hívjunk rendőrt, ha már megtörtént
a baj, addig pedig vezessünk a lehető
Régió infó
legkörültekintőbben!
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Jelentkezz
operátornak

Feladat:
alkatrészek összeszerelése,
forrasztás, tekercselés,
kiegyensúlyozás
elvárás:
jó szem és
kézügyesség,
2 vagy 3 műszak
vállalása,
megbízhatóság
Ha szeretnél eljönni
felvételre hívj minket
a 20/215-06-99
telefonszámon
vagy küldj önéletrajzot,
bemutatkozót a

munka@humilitas.hu
e-mailre.

Munkaidő:
hétfőtől péntekig,
8 órában

Amit kínálunk:
bruttó
320–400 000 Ft
közötti fizetés
hosszú távú
munkalehetőség
betanulási idő
Bejárást ingyenes céges
buszok biztosítják:
Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő,
Káva, Bénye, Pánd, Gomba,
Péteri, Vasad, Csévharaszt,
Gyál, Maglód, Gyömrő, Mende,
Sülysáp, Tápiószecső, Úri,
Ecser, Budapest Örs vezér
tere–Népliget–Határ
út–Kispest–Pestszentlőrinc
irányából.
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A roma kultúra csak egy
egészen kis szeletét ismerjük
Az 1971-ben megtartott I. Roma
Világkongresszus tiszteletére az
ENSZ a roma kultúra világnapjává
nyilvánította április 8-át, a cigányság
pedig egyik legfontosabb „nemzeti”
ünnepeként tartja számon.

A

z 50. évforduló kapcsán
beszélgettünk
Lakatos Györggyel,
a Romano Glaszo Emberi
Hang Művészeti Csoport művészeti vezetőjével. Kollégáival több vidéki tanodában
tartanak cigány népismereti
foglalkozást: többek közt cigány népzenét és néptáncokat, a régióban is rendszeresen megfordultak.
György 17 éves kora óta
foglalkozik a cigány kultúrá-

val, akkor még középiskolásként a Romano Kher–Cigány
Háznál tanult ösztöndíjasként. Lelkes ifjúként sokat
foglalkoztak a cigány közélettel, gyermektáborokat szerveztek, kulturális rendezvényeken vettek részt vagy
szerveztek ők maguk is. – A
saját zenekarunkat, a Romano Glaszo együttest 1992ben hoztuk létre, 1993-ban
még Ki mit tud?-ot is nyertünk – kezdte György. – A ze-

nekar tevékenysége szorosan
összekapcsolódik a Budaörsi Tanodával, melynek szintén a vezetője vagyok, ide iskola után járnak a gyerekek
korrepetálásra, fejlesztésre
és különböző kulturális programokon vehetnek részt. De
nemcsak Budaörsön tartunk
néptáncos- és egyéb programokat, hanem az ország
egész területén. Elindítottuk
a Budaörsi utazó népzenésznéptáncpedagógus programunkat, ezzel járjuk az országot és tanítjuk a fiatalokat.
Bár ez most egy picit megtorpant, hiszen március óta nem
nagyon lehet menni, az iskolák is zárva vannak, de amint
vége a covidnak, folyamatosan jelen leszünk majd.
A Budaörsi Tanoda nagyon fontos partnere többek

között az üllői kisebbségi önkormányzat, rendszeresen
jártak ki a településre és különböző foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek, részt
vettek olyan programokban,
amit a helyi Roma Önkormányzat szervezett. Mára
már oda-vissza működik a
program, Üllőről is járnak
Budaörsre oktatni.
György szerint az a cigány kultúra, amit a többségi társadalom és maguk a
cigány emberek ismernek,
az a cigány kultúrának egy
rendkívül pici szelete. Egy
népcsoport kultúrájának
megmutatható része amúgy
is nagyon pici százalék, amit
pedig ténylegesen meg tudnak mutatni a cigány kultúrából, az még kevesebb.
– Főleg a néptáncra és a nép-

zenére összpontosul az, amit
láttatni tudunk, de ez egy nép
kultúrájának egészen pici része. Milyen jó lenne megmutatni a magasabb kultúrát,
a mindennapi élet szokásait! A magyarországi cigányság kultúrájára a sokszínűség jellemző igazán: ahány
cigány csoport, ahány család,
ahány város, mindegyiküknek más és más a kultúrája.
Rendkívüli mozgalmasság és
színesség jellemzi a szokásaikat és művészetüket, ettől is
annyira fantasztikus a cigány
kultúra.
György szerint nagyon
sok módszer létezik arra, hogyan lehet megtartani és átadni egy nép kultúráját a
felnövekvő generációnak.
Ahogy ő fogalmaz: a kultúra folyamatosan változik,
ami nem baj, sőt a baj az lenne, ha nem változna. Ha változik, abban az is benne van,
hogy folyamatosan megújul.
– Egy népzenét nem hallgathatunk úgy most, mint ötven
vagy száz évvel ezelőtt, ezért
is fontos helyes módszert választani arra, hogyan adjuk át a cigány kultúrát a fiataloknak. A megtanítható
kulturális elemeket a lehető
legszélesebb körben kellene
megtanítani, és nem csak a
cigány gyerekeknek. Úgy látom, rengeteg probléma adódik abból, hogy a különböző
társadalmi csoportok nem
ismerik egymás kultúráját.
Az előítéletek, az általánosítás, a diszkrimináció, a különböző problémák mindig
abból adódnak, hogy nem ismerjük egymást. Félünk az
ismeretlentől, ami természetes viselkedés az embernél.
VNyL

Hirdetés

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

komissiózótargoncás
MunkATáRSAkAT
fELvESZünk.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Vecsési
nagyüzemi konyha
éjszakai műszakba
hűtőraktáros–komissiózó
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyeztetése.
Köffer Lajos

06-20/997-1299
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A Monori Gyógyszertár: barátságos
környezet, szakszerű kiszolgálás
Monor központjában, a Vigadó impozáns épületében található Monori
Gyógyszertár éppen a járvány előtt újult meg. A családi vállalkozásban működő
patika tulajdonosai, dr. Kalivoda Zsolt és felesége, nem is sejtették, milyen jó
szolgálatot tesz majd nekik az új belső a járvány sújtotta hónapokban.
– Most közel 40 m² áll a
vendégek rendelkezésére,
így egyszerre három beteget fogadhatunk biztonsággal, és két kiadóablakban
tudunk kiszolgálni – kezdte dr. Kalivoda Zsolt, aki
párjával együtt 8 éve vette
át a gyógyszertár üzemeltetését. A felújítással kényelmesebb, komfortosabb
és modernebb környezetet
akartak teremteni a vásárlóiknak, akik a nagyobb
térben jobban átláthatják
a gyógyszertár kibővült kínálatát. A jobb elrendezés
arra is lehetőséget adott,
hogy megnöveljék a patiHirdetés
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*3x5 méteres nyeregtetős
Bomstal garázsok,
acél vázszerkezettel

0 Ft
299.00

-ért

t t t t

* Négy színben:
sötétbarna
középszürke
csontszín
törtfehér

Acélszerkezetű
kutyakennel

0 Ft-tól

138.00

Az akció érvényes
2021. május 31-ig,
illetve a készlet erejéig.
Az akció részleteiről
érdeklődjön telefonon,
vagy látogasson el
honlapunkra.

Megrendelés:
06-30/747-7376
06-30/748-5923
www.bomstal.hu

Áraink a szállítást,
összeszerelést is
tartalmazzák!

ka készletét, mind gyógyszerekben, mind az egyéb
termékekben. S mindezt
úgy, hogy a felújítás alatt
nem zártak be, folyamatos
nyitvatartás és a betegek
megértése mellett zajlottak
a munkálatok.
A Monori Gyógyszertár
fiatalos hangulattal és családias légkörben várja vásárlóit, ahol a szakmai segítséghez empátia is jár. A hét
hat napján nyitva tartó patikába még szombatonként
is érkezik áru. A megrendelt
gyógyszereket legfeljebb 24
órán belül, de akár 4-5 óra
elteltével át lehet venni.

A járvány ideje óta egyre
online központúbb receptkiadásban segítik azokat a
vásárlóikat, akik nehezebben boldogulnak az internet
világában. – Kinyomtatjuk
a felhőbe felírt recepteket,
átbeszéljük, hogy mire van
szükségük. Van, aki elhozza a gyógyszeres doboz levágott fülét, vagy előre öszszeírja, hogy mit szeretne
vásárolni. A Covid más
stratégiát kíván tőlünk is,
többen kérnek háromhavi
adagot, amit a nagy termékkínálatunkkal és készletünkkel meg tudunk oldani,
de fontos, hogy a betegek ne
hagyják az utolsó pillanatra
a fontos gyógyszereik kiváltását. A vírus rávilágított,
hogy többre vagyunk képesek, megtettünk mindent,
ami tőlünk telt, de fontos
kiemelni a betegek érdemeit. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki a
pandémia alatt is bennünket választott, akik pedig
régen jártak nálunk, nézzenek be hozzánk, szeretettel
(x)
várjuk őket!
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Egy végzős gimnazista tollából
Tavaly márciusban nem gondoltuk,
hogy így érnek véget a gimnáziumi
éveink. A legtöbben repdestünk az
örömtől, hogy otthon lehetünk két hetet.

A

z újabb bejelentéstől
és
hosszabbítástól
kevésbé voltunk boldogok, hiszen a 11. év végén
rengeteg közös programunk
(pl. kampányfilmforgatás)
lett volna. Elfogadtuk, hogy
idén nem valósulhat meg,
gondoltuk, majd jövőre. Nyárig nem is tértünk vissza az
iskolapadba.
Ősszel újult erővel, védelmi intézkedésekkel, de
annál nagyobb izgalommal
vágtunk bele a végzős évbe.
Elkezdődtek a szalagavató
táncpróbái, a lányok kiválasztották a báli ruhájukat.
Örömmel és rengeteg készüléssel vártuk a nagy napot.

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

ÁLLÁS
Tetőfedésbe jártas, józan életű fiatal kollégát keresünk Pest
– Dél Pest megyei munkákra.
Érdeklődni Kertész Attilánál
Tel.: 06-20/216-8338
Nyugdíjas munkavállalókat
keresünk szendvicskészítő,
üzemtakarító és raktáros munkakörökre kimagasló bérezéssel. Érdeklődni:06-20/457-8707,
06-20/3815037. Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet
Gépkocsival rendelkező,
kőművest, segédmunkást keresek azonnali kezdéssel. Bér
megegyezés szerint.
Érd.: 06-20/274-6312
Gyálon található élelmiszerboltba azonnali kezdéssel bolti
eladót keresünk. Szakképzettség nem szükséges.
Tel.: 06-30/944-0689
Monori műhelyünkben önállóan dolgozni tudó autószerelő munkatársat keresünk!
Szakirányú végzettség előny,
de nem feltétel! Érdeklődni a
06-70/423-8303 számon lehet!

Egy héttel a bál előtt derült
ki, hogy nem lehet megrendezni a végzősök szalagavatóját. Nehéz lenne szavakba
önteni, mekkora csalódottság volt bennünk, nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténhet.
Túl kellett lendülnünk,
mert közeledett az érettségi, amire november óta itthonról készültünk. Nem volt
könnyű ilyen lelkiállapotban
motiváltnak és kitartónak
maradni. Minden egyes nap
újabb kihívást jelentett, miközben rengetegen elvesztek
az online térben.
Az iskolánk szervezett
egy kisebb, zárt körű szalagGyáli pecsenyesütőbe pultost
és konyhai kisegítőt keresünk.
Albérletet, szállást családi
házban, kedvezményes díjon
tudunk biztosítani dolgozóink
részére.
T.: H-P 8-18 óra között,
06-70/419-2923, 06-30/944-0689

ASZTALOS

Asztalos! Konyhabútorok,
szekrények, irodabútorok, korlátok készítése.
Nyílászárók gyártása. Lambériázás, szaunaépítés.
Érd.: Polónyi Ferenc 06-30/3972144

AUTÓSISKOLA

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

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

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!

tűzést a tavasz elején, mely
mindenkinek sokat jelentett, hálásak vagyunk érte.
De rengeteg közös program
és buli maradt ki a gimnáziumi életünkből. Tudjuk,
másoknak ennél nagyobb a
vesztesége, azonban a mi lelkiállapotunk se volt fényes
ezekben az időkben. Minden
egyes nap ugyanúgy telt, reggel felkelni, egész nap a gép
előtt ülni és tanulni, majd
aludni. És kezdődik újra... A
tűréshatárunkat komolyan
feszegette az egyre közeledő
érettségi, és annak bizonytalansága is. Nem tudtuk
mire számítsunk, hogy készüljünk. Annak, akinek komoly céljai vannak a jövőben, keményen össze kellett
szednie minden erejét. Tanáraink mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető
legtöbbet segítsenek a távolság és a nehézségek ellenére
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások,
csőtörések megszüntetése,
vízszerelés.
Érd.: 06-20/491-5089
Duguláselhárítás, új csatorna
építése, CSŐKAMERÁZÁS GARANCIÁVAL! Szabó Gergely
E.V. 06-30/603-1703
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás
nélkül MAGÁNSZEMÉLYEK
ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE.
Tel.: 06-20/403-4041,
06-20/581-0586

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

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon központi helyen,
130 m2-es, teljesen felújított
összkomfortos családi ház,
családok és munkások részére
kiadó. Érd.: 06-30/944-0689
Bényén belterületi kert, telek
eladó. Érdeklődni: 06-20/9229440
ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB
SZÁLLÁSHELYEK KIADÓK
egész évben családok, személyek részére napi 1 600 Ft/fő
vagy havi 30 000 Ft/fő rezsivel
együtt! Munkáscsoportok
részére kedvezményesen napi
1600 Ft/fő ágynemű-, TV-, hűtőhasználattal vagy havi
30 000 Ft/fő rezsivel együtt!
Érd.: 06-30/944-0689

is. Ezért nem lehetünk elég
hálásak, a szemünkben sokan hősök.
Semmi sem fogja pótolni
a kimaradt 1,5 évet. Vannak
szép emlékeink, de mégis
ennyi idő maradt ki a fiatalÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON - Móricz Zs. u. 39. Már
Gyömrőre is! Rendeld házhoz
kedvenceidet, vagy kérd elvitelre! Részletes étlapunkat keresd
Facebook-oldalunkon: Taverna
Gyros T.: 06-70/775-8585
Mindig Burger! Vecsés, Dózsa
Gy. út 26. T.: 06-20/800-4921
Étlap: www.mindigburger.hu

FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák vizsgálata, kezelése, igény szerinti kivágása
rövid határidővel.
Tel.: 06/30-726-6159

FŰNYÍRÁS
Fűnyírás, fűkaszálás, kerti
munkák, udvartakarítás hulladék elszállítással.
Tel.: 06-70/237-6675
Fűnyírás, fűkaszálás. Nagyobb, elhanyagolt területeket
is vállalok. Számlaképesség!
Tel.: 06-20/998-0294

FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás,
áru-bútor-építőanyag szállítás,
sittelhordás, lomtalanítás.
Érd.: 06-70/237-6675

GALLYAZÁS
GALLYAZÁST vállalok kb.
5 méteres magasságig. Igény
szerint akár elszállítással is.
T.: 06-30/218-7023

GARÁZS VÁSÁR
Garazsvásár Vecsés Attila
u 28. H-P:10-18 óráig. Sok

ságunkból. Bízunk benne,
hogy idén nyáron méltó módon el tudunk búcsúzni egymástól és az iskolánktól,
hogy legalább még pár közös
élményben részünk legyen
Klimaj Boglárka
együtt.
szép ruha 10-100 éves korig,
nadrágok kedvező áron sok
egyéb más. Szeretettel várunk
mindenkit! Maszk használata
kötelező! Érd. 06-20/205-1184

GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS

Gázkészülék szerelés. Konvektorok, gázkazánok, vízmelegítők karbantartása, javítása,
cseréje. T.: 06-70/502-2342

HEGESZTÉS

Alumínium, alumínium
öntvények, saválló anyagok
és vas öntvények hegesztését
vállalom. T.: 06-20/452-3327

HŐSZIGETELÉS

Családi és társasházak homlokzati hőszigetelése. Homlokzatfestés, ereszdeszka-mázolás.
Kiss István: 06-20/333-4489
Homlokzati, kültéri hőszigetelés, hideg, meleg burkolás.
Gál Attila Tel.: 06-20/274-6312

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

KÉMÉNY
Szerelt kémények, gázkazánok
kéményeinek kivitelezése.
Régi kémények felújítása,
felmarása bontás nélkül.
T.: Elek Gábor 06-30/505-2636,
Kiss Zoltán 06-70/398-2871
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Megnyitottunk
Üllőn,
a központban,
az új piacon!

Keressen minket a 11-es pavilonnál!

06-20/548-4317

Májusi rejtvényünkből kiolvasható, hogy az üllői piacon nyílt Kolbice üzlet milyen egyedi finomságokkal várja mostantól a környék
lakóit. A megfejtést küldje a címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Martinovics Ignác utca 18. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu.
Beküldési határidő: 2021. június 3. A helyes megfejtést beküldők között négy fő részére szóló családi menüt sorsolunk ki, melyet
személyes átvétellel a Kolbice Üllő étlapjáról választhat ki a szerencsés nyertes. Sok sikert kívánunk a megfejtéshez!

KERTÉPÍTÉS – KERTÉSZET
Gyümölcsfák és örökzöldek
széles választékban. Gyepszőnyeg rendelhető! ÖRÖKZÖLD FAISKOLA GYÖMRŐ,
Frangepán u. 2. H–P: 8–17
Szo: 8–13 http://lokacio.hu/
orokzold-forras-bt/

KONTÉNER

Konténer, sitt- és szemétszállítás, lomtalanítás. Rendelhető:
sóder, homok, cement.
Maka Sándor, Gyömrő, Állomás Tűzép.
Tel.: 06-29/333-347,
06-20/444-9963
Konténeres hulladék-szállítás 4-8 m3-es konténerekkel.
Szabó Sándor.
Tel.: 06-30/200-1163

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Lakásfelújítást vállalok
kedvező áron. Szobafestés,
burkolás, parkettázás, gipszkartonozás, bontás, hőszigetelés. Garanciával.
Tel.: 06-30/973-2451

LAKATOSMUNKA

Lakatos munka. 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
5000 Ft feletti vásárlás esetén
ingyenes kiszállítással.
Tel.: 06-70/607-4444

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

NAPELEM
Napelemtelepítés, ingyenes
felmérés, engedélyeztetés,
tervezés, kivitelezés, kedvező
árak. NAPHASZON Kft.
+36-70/333-9632,
naphaszon@gmail.com,
www.naphaszon.hu

NÖVÉNY
Több színben tavirózsa tövek
eladóak, Tápiószecsőn.
Tel.: 29/447-543

REDŐNY
Redőny, szúnyogháló,
NAPELLENZŐ akció! 25 éves
tapasztalat! Kedvezmények!
Pál redőny: 06-30/401-1029

SÍRKŐ
Juhász Sírkő JUHÁSZ-ÉPKŐ
Kft. Monorierdőn a 4-es főút
mellett. Sírkövek, párkányok,

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS

Festést, mázolást, tapétázást vállalok korrekten. Ár
megegyezés szerint. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.:
06-20/259-9565, 06-29/419-393
Szobafestés – mázolás –
tapétázás! 20 éves szakmai
gyakorlattal, számlaképesen.
Laminált parketta, Dryvitszigetelés • dekorelemek.
Érd.: Demeter Sándor
06-30/326-8727

TÉRKÖVEZÉS

Térkövezés, térkő burkolás,
viacolorozás. Gál Attila E.V.
Tel.: 06-20/274-6312

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők
készítése, javítása. Ereszcsatornák szerelése. INGYENES
FELMÉRÉS, kisebb javítások
azonnali kezdéssel GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság szolgálatában! Tel.: Árvai Richárd
06-30/475-2917
Ácsmunkát, tetőfelújítást,
tetőfedést, tetőtér-beépítést és
bádogosmunkát vállalok. Tel.:
Nagy József 06-30/904-0420

Ács, tetőfedő, bádogos
szakképzett mesterek
alpintechnikával. Kedvező
árak. Tel.: 06-30/919-4694
Ács, bádogos! Nagyobb és
kisebb munkák kivitelezése.
Tető átszerelése, ázás elhárítása, lapostető szigetelése.
Díjmentes felmérés!
Tel.: 06-20/421-2355
ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ! Szakképzett mesterek! Tetőszerkezetek
teljes cseréje és fedése, ereszcsatorna javítása. T.: 06-30/2903864 • E-mail: miklosit4@
gmail.com

TŰZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es hasított
tölgy, bükk, akác 20500 Ft/m³,
33 cm-es 20 000 Ft/m³, 25 cm-es
hasított akác 20500 Ft/m³, 33
cm-es 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. A némedi
szőlői hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget. Forest Vill Bt. EUTR:
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557,
06-29/343-689

Régió • Független, ingyenes
regionális hírújság • Felelős
kiadó: Szekerka János • Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna • Kiadó: Régió Lapkiadó Kft
Nyomda: Oláh Nyomdaipari
Kft. (1211 Budapest, Központi
u. 69–71)
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Kiadó és szerkesztőség
címe: 2200 Monor, Martinovics u. 18.
E-mail: info@regiolapok.hu
Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.
szilvia@regiolapok.hu •
Ter jesztés: Magyar Posta
Zrt. Készült: 52 700 példányban. ISSN 2060-1719
Az újság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus
tárolásával és feldolgozásával
kapcsolatos
minden
jog
fenntartva.
Értesüléseket átvenni csak
az újságra hivatkozva lehet.
Az újságban megjelent adatok
tájékoztató jellegűek.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó
felelősséget nem vállal.
Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.
Az x-szel jelölt írásaink
fizetett hirdetések.

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: 06/20-381-4114

ÜDÜLÉS
Nyaraljon Hajdúszoboszlón
28.500 Ft/fő/7 éj, 16.900 Ft/fő/3
éj vacsora az árban!
www.frankvendeghaz.hu
Tel.: 06-30/977-6495

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
gázkészülék-szerelés, -javítás,
karbantartás, duguláselhárítás.
Kaposvári Péter
06-30/662-7087, 29/739-983,
www.gazfutes.eu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés!
Fürdőszoba-felújítás,
duguláselhárítás. TELJES
KÖRŰ GARANCIÁVAL!
Tel.: 06-30/421-2604

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

nor
o
M gút 11.

06-20/435-3499

szá
Or

Nyitvatartás:
hétfőn zárva
keddtől péntekig 7–18-ig
szombaton 7–15-ig

4

-es számú főút
34,5 kilométerénél,
a La Via étterem mellett

HAMBURGEREK

890

SZÉP-KÁRTYÁT
elfogadunk!

Ft

Sajtos hamburger

(Lehet kérni:
GorgonZola sajttal, chedar sajttal, cremoso sajttal)

Sajtos baconos hamburger
Panchettás hamburger
Sült sonkás hamburger
Füstölt sajtos hamburger
Füstölt sonkás hamburger
Chorizo szalámis hamburger
Pármai sonkás hamburger
Mortadellás hamburger

Saját készítésű minőségi
hamburger húspogácsákból!

Toscan szalámis hamburger
Ventricina szalámis hamburger
Mangalica császárszalonnás
hamburger
Serrano sonkás hamburger
Füstölt sajtos hamburger
Norcia szalámis hamburger
Főtt sonkás hamburger
Porchettás hamburger
Guanciale szalonnás hamburger
Miccshúsos hamburger

Újhullám az autóiparban! Csatlakozz MOST!
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
• Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés
• 12 órás munkarend 6–18/18–6
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban
FOLYAMATOSAN
• +80% éjszakai pótlék
• Buszjáratok:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye,
Gomba, Monor
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Monorierdő
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük
érdeklődését lépjen
kapcsolatba velünk
e-mailen az
allas@shsec.hu
címen bármikor,
vagy telefonon
hétköznap
8.00 és 16.00 között a
+36-70/3259091
telefonszámon!
Jelentkezés menete:
24 órás portaszolgálaton
jelentkezési lap kitöltése,
rövid önéletrajz leadásával
vagy e-mailben kérésre
megküldjük a jelentkezési
lapot.
Többet megtudhat
rólunk a következő
weboldalakon:
www.shsec.hu
http://lokacio.hu/
shinheung-seceu-kft/

Jelenleg felkínált pozíciók:
Gépsori operátor/Présgép kezelője
Főbb feladatok:
A gyártósor működtetése:
• Előkészített tálcák behelyezése
• A gépek beállítása, karbantartása
• Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
• Rendszeres minőségi önellenőrzés
• Jegyzőkönyvezés
• Szerszámok javítása, cseréje

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

