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KERESSEN MINKET  
AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu

29/739-983 • 30/662-70-87 • www.gazvizfutes.eu

Kaposvári Péter helyi vállalkozó

Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás kOnvEktOr

VÍZ - GÁZ - FŰTÉSSZERELÉS  
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS - DUGULÁSELHÁRÍTÁS

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

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

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

14 . old.

A KÁVÉ EGÉSZSÉG-
ÜGYI ELŐNYEI

A SZAUNA ELŐNYEI:  
8 dolog, ami  
egészségesebbé  
és boldoggá tesz

2. old. MAGYARUL  
Az amerikai fociról

8. old.

Magyar népi  
eledelből IGAZI  
HUNGARIKUM 4. old.

Csömörön, az Auchan mellett,  
a NEXT-STOP üzletközpontban!

Meg-
nyitottunk!

Trendi ruhák, bomba árak,  
óriási választék! 

Nyitva: H–Szo: 9–20, V: 9–17

Légy Te is JO Club card tag,

 a folyamatos kedvezményekért! 

BEL|ZON|A
ajádék webáruház

30%
kedvezménywww.belizonia.hu

kuponkód:

fekete 30November 29.péntektől
december 1. vasárnapig

BLACK
FRIDAY
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Nagyüzemi konyha 

 alapaNyag
raktárba
munkatársat  

keres! 

Jelentkezéseket fényképes 
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

MAKA SÁNDOR: 06-29/333-347, 06-20/444-9963 • GyöMRő, ÁllOMÁS tüzép

KONtéNERES SIttSzÁllÍtÁS, lOMtAlANÍtÁS  
4–6 m3-es konténerekkel. 

Kisebb mennyiség szállítását is vállaljuk.

MEGRENDElHEtő:SóDER 
HOMOK 01-04  

tERMőfölD 

MuRvA 

 SÁRGA HOMOK  

Kulé KAvIcS

 cEMENt  MéSz

 zSAluKövEK
 téGlÁK  

bEtONvAS
 téRHÁló 

SzENEK
tűzIfA bRIKEttEK JOG

OSÍ
TVÁ
NY!

www.tan-go.hu
TANGO PROJEKT Kft.

A, B, C, C+E, D
kategóriák GKI

Gyorsított képzés
Tel.: 06-20/912-6359

Online 
képzések 

is!

Adótervező Kft.
2234 Maglód, Katona J. u. 62.

www.adotervezokft.hu

Havi 
Számlák 
ElEktro

nikuS 
FogadáSa

Ügyfélfogadás: H, Sze: 9–18, K, Cs: 9–17,  
P:  Előzetes időpont-egyeztetéssel

Hívjon, vagy írjon!
06-29/325-337

a.prohaszka@adotervezokft.hu

A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79.   •   Nyitva: H–P: 8–18, szo,v: 8–12
06-20/451-3264   •   : Gyermeklábbelik Gyömrőn

Falcon, Salus, Szamos, 
Lotto, Lelli Kelly

Szupi+ Bokor

•  Be Only gumicsizmák
•    Salus felnőtt női/

férfi kényelmi 
bőrpapucsok,
•  Topp zoknik, 

harisnyanadrágok
•  Szandálok 
•   Zárt cipők 
•  Vászon  

játszócipők

Minden nyitott kérgű  
formatalpas nyári szandálra 

és tavaszi zárt cipőnkre

2018-as  
őszi és téli 

modellekre 

Amíg a 
készlet tart.

-20%-20% -25%

primigi, geox, richter,  
D.D.step, linea

bali taxi

06-70/3-595-595
1–6 főig

 : Bali Taxi

5–7 személyes

Személyautó 

bérbeadáSa

A budapesti áraknál 

                
          jóval olcsóbban! 06-70/311-8100

A SZAUNA ELŐNYEI:

8 DOLOG, AMI  
EGÉSZSÉGESEBBÉ  
ÉS BOLDOGGÁ TESZ

1 A szaunázás kiöblíti  
a testből a méreganyagokat 

Az izzadás révén az emberi test eltávolítja a 
méreganyagokat. A mélyizzadás egy nagyon 
hatékony módszer a méreganyagok eltávolí-
tására, melyek többféleképp kerülhettek tes-
tünkbe: táplálkozással, vagy külsőleg a bőrön 
keresztül így vagy úgy, de meg kell szabadul-
nunk tőle. A szaunában az intenzív hő hatásá-
ra nagy mértékű izzadás tapasztalható, ami 
nagyban segíti a méreganyagok kiöblítését a 
testből.

2 A szaunázás  
segíti a fogyást

A szaunaterápia kiváló módszer a fogyáshoz, 
minimális erőfeszítéssel. Szaunafürdő alatt a 
pulzusszám a száraz hő hatására jelentősen 
növekszik. A tudományos számítások azt iga-
zolják, hogy egy 20 perces szaunázás közben 
körülbelül 80 fok körüli hőmérsékleten nagy-
jából 500 kalóriát égethetünk el. A test anyag-

cseréje hasonlóan felgyorsul, mint a testmoz-
gás során, és ez egy kiváló módszer a testsúly 
fenntartására.

3 A szaunázás erősíti  
az immunrendszert

A szauna egyik fő előnye az, hogy elősegíti az 
erősebb immunrendszer kialakulását. Mivel 
a szaunát rendszeresen használóknak bizo-
nyítottan magasabb a fehérvérsejtszáma, így 
ezek az emberek egészségesebbek és ellenál-
lóbbak maradnak, és ha betegségek fordulnak 
elő, gyorsabban gyógyulnak.

4 A szaunák elősegítik  
a társadalmi interakciót

Kiváló teret biztosítanak a barátok és rokonok 
közötti társadalmi interakciókhoz a közös sza-
unák, hisz az ott eltöltött időt nem feltétlen 
kell csendben töltenünk. Aki relaxálni, medi-
tálni szeretne, előnyösebb, ha kisebb szaunát 
választ, hisz erre is van lehetőség.

5 A szaunázás javítja a telje-
sítményt az állóképességet 

igénylő sportok terén
A szaunák rendszeres használata növeli a hőtű-
rési küszöböt. Ez jelentős javulást eredményez 
az állóképességet igénylő sportokban, mivel a 
szaunahasználók magasabb hőtűrési szinttel 
rendelkeznek, így később jelentkezik a fáradtság 
érzése és hosszabb ideig fenntarthatják energi-
aszintjüket, ezzel is javítva a teljesítményt.

6 Szauna  
a gyönyörű hajért

A fejbőrünkön van egy speciális mirigy, úgyne-
vezett faggyúmirigy, amely olyan vegyülete-
ket bocsát ki, amelyek elősegítik és hidratálják 
a hajat. A szaunában töltött idő alatt aktivá-
lódik ez a mirigy, amely felszabadítja ezeket 
a hasznos vegyületeket, ezáltal hozzájárulva 
a haj tökéletes megjelenéséhez. Így nem kell 
vagyonokat költeni hajápolási termékekre.

7 A szaunázás segít az  
edzés utáni felépülésben

Manapság sok tornaterem rendelkezik szau-
nával, és ennek számos oka van. A szaunázás 
az edzésekből való visszatérés rendkívül ha-
tékony módja. A szaunában fokozódik a fáradt 
és feszült izmok véráramlása, ezzel segítve a 
gyorsabb felépülést és az izmok ellazulását.

8 Szaunázás a fiatalosabb 
megjelenésért

A testünk egyik legfontosabb szerve, a bőr. Ki 
hitte volna, hogy rendszeres mozgást igényel? 
A szaunázás nagyszerű módja a bőr megmoz-
gatásának.
 Az öregedéssel több elhalt sejt felhalmo-
zódik a bőr pórusain, mivel a bőr kevésbé ru-
galmas. Néhány szaunában töltött perc is je-
lentősen javítja a bőrünk véráramlását, amely 
elősegíti az új bőr növekedését és eltávolítja 
az összes korábban felhalmozódott elhalt sej-
tet. Egy dörzsi kesztyűvel mi is rásegíthetünk 
erre a folyamatra. Így bőrünk bársonyosan 
simává és ragyogóvá válik. VB

Zsíros Sándor vezette üzletben mindezt megtalálja, ahol a minő-
ségi húsárú mellett már szinte minden kapható, ami egy jó ebéd 
vagy vacsora elkészítéséhez szükséges. Legyen az akár egy kü-
lönleges fűszer egy jó kacsasülthöz, tészta egy ízletes raguhoz, 
vagy akár egy doboz tejföl a csirkepaprikáshoz.
 Hívja a +36-29/786-432 , vagy a +36-30/549-5704 telefon-
számot! 
 Vagy keresse fel személyesen Monoron a PIAC TÉR mellett, 
Bocskai utca 2.

A disznótor, a disznóvágás régen a falusi házak-
nál szertartásnak számító, élvezetekben gazdag 
örömünnep volt. Ma már kevesen tartanak ott-
hon élő sertést erre a célra. Manapság leggyak-
rabban hentesnél vesszük a hurkát, amit álta-
lában sütőben vagy serpenyőben készítünk el.

Közeleg a tél és  
A DISZNÓTOROK

 SZEZONJA

SZERETI, HA KÉNYEZTETIK ÉS KISZOL-
GÁLJÁK AZ EGYÉNI IGÉNYEIT ÉS MELLÉ  
EXTRA SZOLGÁLTATÁSOKAT IS KAP? 

A hurka mellé minden eset-
ben dukál egy-egy szál sü-
tni való kolbász is, a reggeli 

vagy ebéd pedig szinte megkívánja 
a disznósajtot. Ez a rengeteg fi-
nomság ott sorakozik Zsíros Sándor 
húsboltjában, de ha mégis maga 
szeretné elkészíteni, akkor sem kell 
máshova mennie, hisz itt meg tud-
ja vásárolni a hozzávalókat és még 
bél is található, amibe töltheti.

MIT CSOMAGOLJON  
AZ UZSONNÁS DOBOZBA?
Zsíros Sándor húsboltjában min-
dent megtalál, akár elkészítve is, 
csak ugorjon be és nézzen körül!
Rántott húsos zsemle, pizza, virs-
li, és természetesen husi minden 
mennyiségben! Hidegkonyhai 
készítmények nagy választékban 
állnak a vásárlók rendelkezésére, 

melyeket akár munkába menet is 
azonnal meg tud vásárolni.
 Garancia a kiváló árura, hogy 
a Monori Közüzemi és Vállalkozá-
si Nonprofit Zrt. további öt kony-
hájára is ők szállítják az étkezte-

téshez szükséges alapanyagokat. 
Így a József Attila Gimnáziumban, 
a Szterényi és a Jászai iskolában, 
de még a bölcsődében is Zsiros 
Sándor HÚS boltja ízletes húsai-
ból, készül a napi menü. (x)

Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.

Monorierdőn a  4-es főút mellett 
Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497

Web: sirko.109.hu
 E-mail: juhaszsirko.monorierdo@gmail.com

Gránit 
sírkövek

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

•  Betűvésés
•  Gravír képek készítése
•  Ablakpárkány,  

pultlap, kerités fedkő
•  Régi sírkövek pótlása,  

felújítása, tisztítása
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HELYZETBE HOZZUK!

Magyar népi eledelből
IGAZI HUNGARIKUM

HOZZÁVALÓK 
•  6 nagyobb kifli
•  1 liter tej
•  vaníliás cukor
•  3 tojás
•  15 dkg darált mák
•  8 dkg cukor
•  5 dkg porcukor

ELKÉSZÍTÉS
A kifliket hagyjuk egy kicsit megszik-
kadni. A tejet melegítsük fel. A tojások 
sárgáját keverjük ki a cukorral és adjuk a 
tejhez. Ne hagyjuk felfőni! Keverjük bele 
a vaníliás cukrot is.
 A mákot keverjük el a porcukorral. 
Fogjunk egy jénai tálat, vajazzuk ki. A 
kifliket karikázzuk fel, és rétegezzük a tál 
aljára. Locsoljuk meg a tejes keverékkel, 
és szórjunk rá a mákot. Folytassuk így, 
amíg el nem fogy a kifli. Toljuk előme-
legített sütőbe és közepes lángon süssük 
25 percig.
 Vanília sodót kínálhatunk hozzá.

A hagyományos 
mákos guba

Kevés olyan jellegzetes 
magyar ételünk van, 
mint a mákos guba.

4
HELYZETBE HOZZUK!

D édanyáink még lőnye vagy bobajka 
néven ismerték a mákos gubát. Ere-
detileg karácsonyi ünnepi étel volt, és 

abban a hiszemben sütötték, hogy a soksze-
mű mák sok szerencsét, sok pénzt hoz az új 
esztendőben. Napjainkban már egész évben 
készítik ezt a lenyűgözően finom édességet. 
A századforduló idején még a kemencében a 
kenyerek mellett sütötték, később már sütő-
ben tepsiben. 
 A guba szó egy finnugor eredetű, hangfes-
tő szó, amely szoros kapcsolatban áll a gubacs, 
gubó, göb, gömbölyű szavakkal. A guba nem 
csupán tésztaételt, hanem növényi termést és 
egy régi ruhadarabot is jelent, ezek az egyezé-
sek azonban mind a külső hasonlóságon ala-
pulnak.
 Az első magyar nyelvű nyomtatott szakács-
könyv, a Szakáts mesterségnek könyvetskéje 
(1695) már tartalmazza a mákos guba receptjét.
 A gyakori mákfogyasztás igen kedvező ha-
tással van a csontritkulásra. A mák jótékony 
hatásából mákolaj fogyasztásával is részesül-
hetünk.
 Az ajurvédikus gyógyászatban a mákot 
néha megőrlik, majd tejjel elkeverve krémet 
készítenek belőle, amely bőrmegújító hidratá-
lókrémként funkcionál.

 A mák linolénsavat tartalmaz, amellyel ha-
tékonyan meggátolható a szív- és alhasi prob-
lémák kialakulását.
 A mák egész nagy mennyiségű zsírsavat 
tartalmaz, amelyek a szervezet mentális álla-
potának fenntartásához szükségesek. Ezenkí-
vül a mák gazdag omega-3 zsírsavakban.
 A mák származási helyének Közép-Ázsia 
jelölhető meg, innen terjedt el. Mára a világ 
minden pontján megtalálható és termeszt-
hető a mák. Története egészen Kr. e. 4000-ig 
nyúlik vissza, amikor már a sumérok rajzaikon 
ábrázolták a mákot. A képek földöntúli boldog-
ságot sugallnak, ami azt jelentheti, hogy az 
ópiumot (a mák egy lehetséges felhasználási 
formáját) már akkor ismerték elődeink.
 A mákból előállított ópium pontos hatóanya-
gait a 19. században sikerült megismerni, me-
lyek közül a mai napig használunk többet is gyó-
gyításra. Ezek: a morfin (fájdalomcsillapításra), a 
kodein (köhögésre), a papaverin (görcsoldásra).
 A mákhasználat hazánkban is hosszú idő-
szakra nyúlik vissza. Régen a nyugtalan, rosz-
szul alvó gyerekeknek mákgubóból készült 
főzetet, vagy a növény levelét adták. Szeren-
csére manapság már nem ópioid hatása miatt 
használja az átlagember a mákot, sokkal in-
kább finom sütemények töltelékeként.
 Magyarországon már csak a rózsaszín vi-
rágú kerti mák termeszthető étkezési célra, a 
többit a magas alkaloidtartalmuk miatt betil-
tották.
 Egyes fajtákat (alpesi mák, keleti mák, iz-
landi mák) dísznövényként termesztik. vlad

HIRDETÉS

A SPAR Magyarország üzletlánca – az  
újabb áruháznyitásoknak és a franchise- 
hálózat szélesedésének köszönhetően 
– dinamikusan, gyors ütemben növekszik.

Hálózatbővítés miatt  
                                       A SPAR

A jelentősen megnőtt for-
galom miatt a SPAR meg-
kezdte a bicskei és üllői 

logisztikai központjainak bőví-
tését. Az első körben négy-négy - 

ezer négyzetméter-
rel megnövelt elosz-
tó- és szervezőcent-
rumok így összesen 
már 90  000 m² te-
rületen szol gálják 
ki és támogatják 
az üzlethálózatot.  
A látványos növeke-
dés indokolja, hogy 
a kiskereskedelmi 
vállalat új gépjármű-
vezető kollégákkal 

erősítse a munkatársai mintegy 
13 000 fős csapatát.
 A SPAR Magyarország az ül-
lői logisztikai központjába sofőr 
munkatársakat keres, akik lega-

lább C kategóriás jogosítvánnyal 
és emelő-hátfal kezelői enge-
déllyel rendelkeznek. Az E beso-
rolású vezetői engedély előny, de 
nem feltétel, mivel a vállalat a C 
kategóriával jelentkezőket – ta-
nulmányi szerződés keretein be-
lül – E minősítéshez segíti. 
 A vállalat kiemelkedő kere-
seti lehetőséget biztosít: a sofőr 
kollégák átlagosan havi bruttó 
500-600 ezer forintot vihet-
nek haza, amely teljesítménya-
rányosan jóval több is lehet. A 
dolgozók 13. havi bért, havonta 
bruttó 10 000 forint béren kívü-
li készpénzes juttatást, valamint 
műszakpótlékot is kapnak a dél-
utáni, éjszakai és hétvégi mun-
kavállalás esetén. A versenyké-
pes alapjövedelem és a számos 
béren kívüli juttatás mellett a 
vállalat támogatja a munkatársak 
szakmai fejlődését is. A döntést 
segítő szempont lehet, hogy a 

SOFŐRÖKET KERES

belföldi fuvarozás a nemzetközi-
vel szemben azért előnyös, mert 
a munkatárs minden nap otthon 
lehet a családjával.
 A bejelentett, az érvényes 
jogszabályoknak minden tekin-
tetben megfelelő – többek között 
a vezetési időt és pihenőidőket 
maximálisan betartó – hosszú 
távú munkalehetőség során a 
SPAR a rugalmas műszakbeosztás 
lehetőségét is kínálja. A kulturált, 
minőségi munkakörülményeket 
a legmodernebb eszközpark és 
közel 100 hűtős szerelvényből 
álló gépjármű-flotta garantálja, 
a járművek átlagkora mindössze 
3 év. A magyarországi kiskeres-
kedelmi láncok piacán a SPAR 
az egyetlen cég, amely saját jár-
műállománnyal rendelkezik, ez-
által is jobban oda tud figyelni 
kollégái igényeire. 
 Aki szeretne egy összetartó, 
dinamikus csapat tagja lenni és 
szereti az önálló, felelősségteljes 
munkát, küldje el az önéletrajzát 
az olah.krisztina@spar.hu e-mail 
címre a megpályázni kívánt mun-
kakör feltüntetésével, vagy ér-
deklődjön +36-20/823-8352-es 
telefonszámon.  (x)

Éjszakai 
munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
FELADAT
A szortírozóüzembe beérkező csomagok 
pakolása, irányítása futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK
• Jó fizikai állóképesség
• Terhelhetőség
• Pontosság
MUNKAIDŐ 
Hétköznapokon 16:30–01:30
AMIT KÍNÁLUNK
•  Kezdőként átlag nettó 200 000 Ft, beta-

nítás után elérhető átlag nettó 220 000 Ft 
fizetés (alapbér, cafetéria, prémium)

•  13. havi fizetés
•  Hosszú távú, stabil munkahely

JELENTKEZZ MOST!
06 30 367 42 48

job@gls-hungary.com

MUNKAVÉGZÉS  
HELYE

Alsónémedi
•  Munkába járáshoz ingyenes  

céges busz vagy költségtérítés
•  Autóval könnyen megközelíthető  

az 5-ös útról
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Céges busz: Gomba, Pilis, Üllő, Gyál, Felsőpakony 
irányából

Könnyű fizikai munkára hölgy- és 
férfimunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Munkalehetőség Vecsésen 

Amit kínálunk:
•  Munkabér: bruttó 300 000–400 000 Ft/hó 

órabérek: 1215–1640 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12  000 Ft/hó cafetéria

A zóta a környékbeli településekről is ide 
jönnek játékot vásárolni az emberek. 
Kicsik és nagyok jól ismerik már az üz-

letet, mely azóta már Gyömrőn is várja kedves 
vásárlóit.

A KÍNÁLATOT MINDIG  
A KERESLET HATÁROZZA MEG!
Ez az Olivér játékbolt jelmondata. Ezért most-
már nem csak játékokat, de lufidekorációt is 
találunk náluk.
 Bizony, a lufidekor mára már kreatív művé-
szetté nőtte ki magát, így aztán, hasonlóan a 
virágkötészethez itt is folyamatosan tanulják a 
különféle fortélyokat mindazok akik ezzel fog-
lalkoznak, nagy hangsúlyt fektetve a szakmai 
képzésekre.

LUFIT MINDEN ALKALOMRA!
Valentin napra, farsangra, bálokra, húsvétra, 
anyák napjára, ballagásra, babaszületésre, 
keresztelőre, évfordulóra, lány- és legénybú-
csúra, esküvőre, Halloweenre, karácsonyra, 
szilveszterre. Szinte nincs is olyan ünnepi al-
kalom, ahol a lufidekor ne állná meg a helyét.
 Az Olivér játékbolt küldetése, hogy min-
den náluk vásárolt termék mosolyt csaljon 
gyermekek és felnőttek arcára. Ezért külö-
nösen ügyelnek a minőségre, így kizárólag 
kiváló alapanyagokkal dolgoznak, melyek 
Amerikából kerülnek az országba. Ezek a lég-
gömbök környezetkímélőek, lebomlásuk kö-
rülbelül egy tölgyfalevél lebomlási idejének 
felel meg. Csokorba kötve vagy egyenként, 
rengeteg formában, mindenképp örömet 
okoz annak aki kapja. Ezek a lufik minőségük-

nek köszönhetően sokáig szépek maradnak, a 
léggömbkompozíciók hosszú ideig elbűvöl-
nek látványukkal. (x)

A tulajdonosok gondoltak egy merészet és 1989-ben 
megnyitott Monoron a játékbolt, melynek alapgondo-
lata abból született meg, hogy Monoron nincs búcsú, 
így az itt élők nem tudnak helyben játékot venni.

A játékboltban megint 
KITALÁLTAK VALAMIT!

MONOR, Kossuth Lajos u. 95.  
Tel.: 06-29/411-796

Nyitva: H- P: 8:00-17:00, Szo: 8:00-12:00

LUFIDEKORÁCIÓ: 
Tel.: 06-30/236-5834
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Rákoscsabán,  
Gyömrőn és környékén

HIRDETÉS

10 éve dinamikusan fejlődő 
nagyüzemi konyha  
gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, SZAKÁCSOT   
és KONYHAI KISEGÍTŐT 
KErES kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges  
buszjáratunkról! 

Jelentkezni lehet  
a 06-20-77-111-53  

telefonszámon.

A mese fantáziadús történe-
tei gazdag vizuális és kon - 
textuális elemekkel, a gyer-

mekek zsigeri érzelmeit idézik elő. 
Olyan gyermekeket vonzanak be, 
akik magukénak érzik a történetet. 
Beszélhetnek idegenekkel, vagy 
ehetnek egy cukorkaházból? Ezek 
nem ostoba kérdések. Komoly 
megfontolásokról van szó, arról, 
hogy a gyermek miként választja 
meg cselekedeteit a világban.
 Ily módon a mese modellezi a 
gyermekek viselkedését, például 
a problémamegoldást vagy az ér-
zelmi intelligenciát. Rossz dolgok 
történnek a mesében a jó embe-
rekkel, majd sok esetben ezek a jó 
emberek (gyakran gyerekek) talál-
ják meg a megoldást. GK Chester-
ton egyszer azt mondta: „A mese 
nem azt mondja el a gyerekeknek, 
hogy léteznek sárkányok. A gye-
rekek már tudják, hogy léteznek 
sárkányok. A mese azt mondja el a 
gyerekeknek, hogy a sárkányokat 
meg lehet ölni”. 
 Mindenki küzd a szegénység, 
az igazságtalanság, az erőszak és 
a saját személyes sárkányaink le-
küzdésével. A mesék a képzelet 
világába kalauzolnak és kiszakíta-
nak egy kis időre a valóságból. Jó 
elhinni, hogy a jó mindig győze-
delmeskedik, a rossz pedig elnyeri 
méltó büntetését.

 Pedagógiai szempontból a 
mese az életre nevel. Mesehall-
gatás közben a gyermek fejében 
beindul az úgynevezett belső 
képalkotás – vagyis elképzeli a 
szereplőket, a környezetet, a tör-
ténéseket. Ez a képesség elenged-
hetetlen lesz például a későbbi 
szövegértés során. A mesék észre-
vétlenül tanítják a gyereket a szo-
ciális kapcsolatokra, konfliktus-
kezelésre, problémamegoldásra. 
Sok olyan szituációval találkozik 
a történetek révén, amelyekkel a 
való életben is szembekerülhet. 
Toleranciát és empátiát tanul a me-
sék szereplőinek sorsán keresztül. 
Elfogadóbbá válik, valamint meg-
tanulja megérteni mások motivá-
cióit. A történetek gondolatokat 
ébresztenek, kérdéseket vetnek 
fel benne. Ezek pedig hasznos és 
érdemi beszélgetésekhez vezet-
hetnek. Bővül a szókincse, a mon-
datalkotási és az összefüggő szö-
vegalkotási készsége. Ez később az 
önkifejezésben, a fogalmazásban 
is nagy segítségére lesz. A fantázi-
ája során a kreativitása is nő, kép-
zelőerejével pedig nem csupán a 
mesékbe fogja tudni egyre jobban 
beleélni magát.
 Végül is, amint Hans Christian 
Andersen egyszer mondta: „Maga 
az élet a legcsodálatosabb mese”.

vladar

„Ha azt akarjátok, hogy intelligensek legye-
nek a gyerekeitek, olvassatok nekik tün-
dérmeséket. Ha azt akarjátok, hogy még in-
telligensebbek legyenek, olvassatok nekik 
még több tündérmesét.” (Albert Einstein)

A MESE S okkal egyszerűbb blokkolni az agyunkat, 
ha bekapcsol a halogatásjelzőnk, mint 
hinnénk.

 Mel Robbins írt erről egy csodálatos köny-
vet. Rengeteg pszichológussal és szakértővel 
beszélgetett a témáról, míg végül megírta 
könyvét, amelynek témája: hogyan győzhetjük 
le magunkban a halogatást. 
 Robbins szerint a következő egyszerű lé-
pést kell követni: Amikor megszületik bennünk 
a változás, változtatás ötlete, az agyunk kőkor-
szaki módon ellen akar állni neki. Egy egyszerű 
példán levezetve így néz ki a dolog: elhatároz-
tuk magunkat, hogy reggel nem állítjuk be a 

szundit és nem alszunk tovább. 
Vannak, akik képesek egyből 
felébredni, de a többség elcsá-
bul egy belső hangot hallva, ami 
sunyi módon azt mondogatja „Jaj, 

még tíz percet pihenek és felkelek” – de aztán 
mi történik? Mégis csak benyomja a szundit és 
tovább alszik, végül akkor ébred fel, mikor már 
alig marad ideje, hogy elkészüljön. 

Hogy miért van ez?
Az agyunk szereti, ha ő irányíthat, és nehezen 
viseli a változásokat. Hogy miért? Mert úgy ér-
zékeli, hogyha valami megváltozott, akkor itt 
tuti gáz van. 
 Pedig valójában nincs baj, csak nagyon tu-
dunk ragaszkodni a megszokásainkhoz. A mai 
világban napról napra változnak körülöttünk 
a dolgok, ezért nekünk is többször kell ehhez 
alkalmazkodva változtatnunk a saját életün-
kön. Ebben pedig pont az a legnehezebb, hogy 
valahogy el kell kezdeni, bele kell menni az új 
helyzetekbe és próbatételekbe – és az agyad-
nak elég öt másodperc, hogy lebeszéljen erről. 
Gondolj bele, ha öt másodpercen belül nem 
kezded el a mosogatást, miután az eszedbe 

jutott, tuti, hogy csak akkor fogod látni legkö-
zelebb a mosogatót, ha elfogytak a tiszta po-
harak vagy az evőeszközök.
 Ez a technika segíthet nekünk abban, hogy 
elűzzük az agyunkból a félelmeket, kétsé-
geket, negatív érzelmeket, amik megakadá-
lyozzák, hogy cselekedjünk. Persze a neheze 
ezután jön: miután minden nap szabályosan 
alkalmazzuk a szabályt, az öt másodpercet 
emelnünk kell, 5 órára, 5 napra, egészen addig 
míg a halogatást teljesen kiűzzük a fejünkből.

Tegyünk apró lépéseket
Egy Harvard-kutatás azt bizonyította, hogy 
a célok apró, napi lépésekre való bontása a 
legegyszerűbb módja annak, hogy hatalmas 
sikereket érjünk el. És sokkal könnyebb ezt a 
kezdeti ugrást elvégezni, ha nem gondolunk 
egyből a legnagyobb és most még elérhetet-
lennek tűnő céljainkra.

Nem is hinnéd, de még tudomá-
nyosan is igazolták ezt a szabályt 
Például az elhatározást, hogy beugorj a me-
dencébe, hogy megments egy fuldokló em-
bert, az agyad gyorsan gondolkodó része, 
vagyis az előfrontális kéreg irányítja. Amikor 
beveted magad a medencébe, hogy kiments 
onnan valakit, az agyad érzelmi része hajtja 
magát, és nem fordít időt arra, hogy elemezze 
a víz mélységét, vagy hogy hogyan lehet a leg-
jobban megközelíteni a medencét stb. 
 A legtöbb feladathoz azonban agyunk a 
racionális részeit használja fel, amely segít 
elkerülni a veszélyt. Nos, amikor az agyunk 
változást érez, akkor azt hiszi, veszély köze-
leg, és azonnal visszakapcsol a megszokott kis 
cselekvésekhez. Így már kezd összeállni a kép, 
ugye? Amikor te reggel felébrednél, az agyad 
jelez, hogy hoppá, itt valami másképp műkö-
dik, nyomd csak be a szokásos szundit! Na, hát 
ezt a pillanatot kell felülírnod öt másodperc 
alatt.   Forrás: medium

Rengeteget hallani manapság 
az 5 másodperces szabály ki-
fejezést, de vajon mit is jelent 
ez? Miben segít nekünk?

Mi is az az 5 másodperces
SZABÁLY?

PROGRAMAJÁNLÓ
OKTÓBER – NOVEMBER

BÁBOS MESEKUCKÓ 
– JULCSIVAL
Mesés torna és bábos foglalkozás, ma-
szatolás, kézműveskedés szerdánként.
Felsőpakony, 
Lagúna Rendezvényház

KŐHALMI ZOLTÁN  
önálló estje
Pályatévesztési tanácsadó 
– DUPLA ELŐADÁS
Vecsés, Bálint Ágnes  
Kulturális Központ

MÁRTON-NAPI  
LIBAHAJTÓ
Libahajtás és kézműves-programok.
Gyömrő, Tájház

MÁRTON-NAPI  
ÚJBOR ÜNNEP
Monor, Vigadó

MÁRTON-BÁL
Gyömrő, Hankó István 
Művészeti Központ

HALLOWEEN PARTY
Monor, Jászai iskola 

QUIMBY KONCERT
Ékszerelmére 20 
– Legyen a gépnek halleluja!
Vecsés, Bálint Ágnes  
Kulturális Központ

OKTÓBER 30. 9.30 óra

NOVEMBER 9. 14 óra

NOVEMBER 9. 16 óra

NOVEMBER 9. 19 óra

NOVEMBER 9. 21 óra

NOVEMBER 9. 20 óra

NOVEMBER 8. 19 óra

EXPERIDANCE  
– MONORON 
Omega Musical 
– Gyöngyhajú lány balladája
Monor, MVS

VÉRADÁS PILISEN 
Kérjük, aki tud segítsen!  
Aki vért ad, életet ad!
Pilis, PKH  
(Pilis, Dózsa György út 2.)

A NAGYMAMA
A GyömrőSzínház előadásában 
Csiky Gergely darabja. 
Második előadás november 
24-én.
Gyömrő, Hankó István  
Művészeti Központ

NYÁRY KRISZTIÁN  
Író-olvasó találkozó
Pilis, PKH 

ANGYALI ÜDVÖZLET
Adventi kiállítás. 
Monor, Vigadó

PALYA BEA QUARTETT 
Palya Bea a magyar zenei színtér 
egyik meghatározó alakja, elismert 
dalszerző, énekes, előadóművész 
és író Maglodon ad koncertet.
Maglód, MagHáz

NOVEMBER 10. 18 óra

NOVEMBER 11. 12.30-18 óra

NOVEMBER 16. 17 óra

NOVEMBER 16. 18 óra

NOVEMBER 22. 19 óra

NOVEMBER 26. 19 óra
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Natura 2000 területen termelt mézek: akác, hárs, erdei, virág

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,  
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,  
bazsalikomos  
és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
minden 
mézünk 

egységesen:

990  
Ft/ ½ kg

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

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kiscsillag termelői gyógyteakeverékek  
30 g-os csomagban, 10-féle  990 Ft/csomag       

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

            Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,

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!

AKÁC
hasított

TÖLGY, BÜKK
hasított

3  400 Ft/q 3  100 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m3-ben is kapható. Erdei m3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!

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

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

85
65

76
 

őszi
TŰZIFA VÁSÁR

számlával garantált 
mennyiség!
Kiszállítással 

Hazánkban is egyre népszerűbb az amerikai 
futball, ez abból is látszik, hogy mióta 
elkezdődött a szezon egyre több ki-
alvatlan szemet látni reggelente. 

Az amerikai fociról
MAGYARUL

E zek az embertársaink nép-
szerű amerikai focicsapatok 
sapkáit, pólóit, vagy logóját 

viselik és biztos, hogy első dolguk 
olyan helyre betérni, ahol kávét 
lehet kapni. Ennek fő oka, hogy a 
mi időzónánkban sokszor egy-egy 
meccs éjjel háromkor kezdődik és 
reggel hatig is eltart, mégis egy-
re többen izgulják végig kedvenc 
csapatuk mérkőzéseit. Vannak, 
akik nem értik, vagy csak nem is-
merik a focinak ezt a fajtáját, ne-
kik szól ez a kis magyarázat, hátha 
kedvet kapnak hozzá
 Az amerikai futball egy ke-
mény, fizikai játék, sokféle tulaj-
donságot igényel a játékosaitól, 
beleértve a nyers erőt, az agilitást, 
a sebességet, taktikai fegyelmet, 
testi és szellemi keménységet. Ez 
a bonyolultnak tűnő játék, amely-
ben a 22 játékos szaladgál a pá-
lyán, mégis egy csodálatra méltó 
sportág, melyet emberek milliói 
szurkolnak végig.
 A játék akár 3 órát is igénybe 
vehet, és meglehetősen bonyo-
lultnak tűnhet, főleg azért, mert ez 
egy taktikai játék. Valójában egy 
viszonylag könnyű sport, amelyet 

követni és élvez-
ni lehet. Ame-
rikai futballnak 
nevezik, azt a já-
tékot, mely taktiká-
ra és a nyers erőre épül, miközben 
ez a játék is egy labda körül forog, 
mégis különbözik a labdarúgástól. 
Már itt rögtön megmutatkozik a 
különbség a két játék között, hisz 
az amerikai focit egy tojás alakú 
labdával játszák, amit nem csak 
rugdosnak, sokkal inkább szorosan 
átölelve, dobva próbálják eljuttat-
ni az ellenfél térfelére.
 Az amerikai és az európai foci 
igazából nem sok hasonlóság van, 

de azért mégis akad. Például mind-
kettő Angilából indult, hiszen az 
amerikai futball tulajdonképpen 
a britek egyik kedvenc játékából, 
a rögbiből származik. Sokan még 
ma is összekeverik a két sportágat, 

mert mindkettőt „tojáslab-
dával” játszák.

Mi az NFL?
A Nemzeti Labda-

rúgó Liga (NFL) a 
sport csúcspontja az 

Egyesült Államokban 
és a világban. Az NFL az 

amerikai profi futball liga, 
amelyet jelenleg 32 csapat al-

kot. A 32 csapat két konferenciába 
sorolható, ezek az AFC (American 
Football Conference) és az NFC 
(National Football Conference). A 
két konferenciában található 16-
16 gárda négy-négy csoportot 
alkot, ezeket földrajzi elhelyezke-
désük okán az égtájakról nevez-
tek el (kelet, észak, dél, nyugat). 
A szezon csúcsa az utolsó bajnoki 
játék, a Super Bowl, amelyet a két 
legjobb csapat játszik. A Super 
Bowl egy olyan esemény, amelyet 

az amerikai háztartásoknak több 
mint a fele néz, baráti társaságok 
készülnek rá, hatalmas szurko-
lós bulik szerveződnek köré, és 
amelyet világszerte mintegy 150 
nemzet sugároz.
 Az amerikai futballt egy lab-
darúgó-pályához hasonló méretű 
játéktéren játsszák. A pálya hossza 
120 yard (110 méter), szélessége 
53 és 1/3 yard (49 méter). A pálya 
hosszanti határvonalát az európai 
focinál megszokott módon oldal-
vonalnak, a keresztirányú határát 
pedig alapvonalnak nevezzük. A 
játék a pálya középső 100 yardján 
zajlik, két végén egy-egy 10 yard 
hosszúságú célterület (végzóna 
vagy end zone) található. A játék-
teret 5 yardonként egyenes vona-
lak keresztezik, és minden yardot 
úgynevezett hashmarks jelöl, ami 
a labda pontos elhelyezéséhez 
szükséges. A félpályát jelző vonal 
és a végzóna határát jelölő vonal, 
a gólvonal (goal line) közötti távol-
ság 10 yardonkét számozva van.
 A két térfél (end line) közepén 
egy-egy fordított villára emlékez-
tető kapu van felállítva. A játék 
célja természetesen a győzelem, 
amit úgy tud kivívni az egyik 
csapat, ha több pontot szerez a 
másiknál. Pontszerzéshez a lab-
dát az ellenfél végzónájába kell 
juttatni, vagy a „villák” közé kell 
rúgni, amelynek eléréséhez minél 
beljebb kell jutni az ellenfél terü-
letén. Az amerikai futball tehát a 
területszerzés játéka, ennek meg-
felelően a szabálytalanságokért 
területvesztéssel kell bűnhődnie 
a vétkes csapatnak. 
 Tehát amikor a szomszéd azt 
kiabálja, Touchdown!, elkezdhet-
jük keresgélni a sportcsatornákon 
melyik mérkőzést nézi éppen, sőt 
még azt is kitalálhatjuk melyik 
csapatnak szurkol.  bea

Nem csak kereskedők  részére! diszkoNt ároN házhoz szállítva

2200 Monor, Jókai utca 3–5.  
Tel.: 06-20/402-1198  

Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva  

139 Ft 179 Ft 3199 Ft 2799 Ft

259 Ft

129 Ft

79 Ft 169 Ft

199 Ft

169 Ft 799 Ft 1499 Ft

Riesenbrau sör
dobozos
0,5 l
169 Ft  
helyett: 

Kőbányai sör
dobozos
0,5 l
199 Ft  
helyett: 

Unicum
0,5 l
3550 Ft  
helyett: 

Fütyülős 
szeszesital
0,5 l
3090 Ft  
helyett: 

Sió 1 l
alma,  
szőlő, 
narancs, 
őszi,  
kajszi, 
multi
289 Ft 
helyett: 

Sport kókusz
Duó szelet
60 g
155 Ft  
helyett: 

Karuzo  
pita
62 g
99 Ft  
helyett: 

Rice Up  
Chips
60 g
185 Ft  
helyett: 

CBA piros 
gyermelyi 
tészták  
4 tojásos,  
500 g
229 Ft  
helyett: 

Smack  
tészták
100 g
189 Ft  
helyett: 

Silan  
öblítő
1,85 l
899 Ft  
helyett: 

Zewa  
WC-papír
16 tek.
1625 Ft  
helyett: 

-18% -10% -10% -10% -11% -17%

-21% -9%

-13%

-11% -11% -11%

Petrovai Pince 
vállalja

• névnapok, szülinapok 
• ballagások
• lány- és legénybúcsúk 
• keresztelők
• családi összejövetelek 
• céges rendezvények
teljes körű lebonyolítását

Monor, Strázsahegy Mézes sor 
47.372241, 19.447860

Petrovai Tamásné Anikó
06-70/434-3254

petrovaipince.hu   •  : Petrovai Pince
Bankkártya és SZÉP-kártya elfogadóhely.

Hagyományőrző 
disznótor 

családok, baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek 

részére korlátlan étel és ital 
fogyasztással.
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HIRDETÉS HIRDETÉS

Rendkívül népszerű téma, hogyan csökkent-
sük a stresszt az életünkben. Az emberek 
kezdik felismerni, hogy a természet közelsége 
nagyon sokat segíthet abban, hogy lelkünk 
megnyugodjon, és ha ezen az úton járunk ke-
vésbé viselnek meg a hétköznapok kihívásai.

EGY FÁT!ÖLELJ MEG

Noha sokan a faölelést a 
hippi életmódhoz társítják, 
kevesen tudják, hogy egy 

fa átölelése kifejezetten csodás 
hatással lehet bárkire.
 Egy híres, Matthew Silversto-
ne által készített könyv szerint 
bizonyítékok vannak arra, hogy a 
fák megölelésének egészségügyi 
előnyei vannak olyan mentális 
betegségek esetén, mint például 
a figyelemhiányos hiperaktivitás 
és a depresszió. A gyermekek 
kognitív és érzelmi szempont-
ból jobban működnek, amikor 
kapcsolatba lépnek a növények-
kel. Silverstone bebizonyítja, 
hogy a fák és növények rezgései 
egészségügyi előnyöket hordoz-
nak magukban. A Natural News 
egyik cikke rámutat arra, hogy-
ha megiszunk egy pohár vizet, 
amelyet 10 Hz-es vibrációval ke-
zeltek, akkor a kezelt víz lenyelé-
sekor a vér alvadási sebessége is 
azonnal megváltozik.
 Egy fa átölelése növeli az 
oxitocinhormon szintjét. Ez a 
hormon felelős a nyugalom 
és boldogság érzéséért és az 
érzelmi kötődésért. Egy fa át-
ölelésekor a szerotonin és a 
dopamin hormonoknak köszön-

hetően boldogabbnak érez-
zük magunkat. Használjuk ki a 
természet elérhető ajándékait, 
hogy holisztikusan gyógyítsuk 
magunkat.
 Aletheia Luna, egy befolyásos 
spirituális író, misztikus és szel-
lemi mentor, akinek az a feladata, 
hogy segítsen másoknak tuda-
tosan élni és örömöt találni saját 
életükben. Íme az ő javaslata arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne a 
lehető legjobban kihasználni öko-
szisztémánkat. 

Menj erdőterápiára!
Erről a gyakorlatról sok japán 
úgy vélekedik, hogy erősíti az 
immunrendszert. A japánok Shi n-
rin-  yokunak hívják, és a nagyvál-
lalatoknál alkalmazzák az egészsé-
gesebb életmód népszerűsítésére 
a munkavállalók nagy örömére. A 
shinrin-yoku szó szerinti fordítása 
erdőfürdőzés, amely egyfajta me-
ditatív természetjárás, mely során 
az emberek gyógyulási céllal tuda-
tosan kapcsolódnak a természet-
hez mind az öt érzékszervükkel.
 Ha sétálunk az erdőben egész-
ségesebbek és erősebbek leszünk. 
Ennek oka az, hogy a fák által ki-
bocsátott, fitoncidoknak nevezett 
esszenciális faolajok növelik az 
NK-sejtek (natural killer sejtek) 
számát, amelyek fontos szerepet 
játszanak a rák elleni küzdelemben. 
Ezek a sejtek segíthetnek a beteg-

ség leküzdésében. A terápia mind 
az öt érzékszervet aktivizálja – a 
látást, ízlelést, hallást, érintést és 
a szaglást. Az erdőfürdőzés során a 
látogatók gyönyörködnek a tájban, 
megölelik a fákat, belélegzik a fák 
és a virágok illatát, illetve hallgat-
ják a szél zúgását vagy a vízesés 
hangját. A gyógyteák kortyolgatá-
sával pedig élvezik a gyógynövé-
nyek ízét és gyógyerejét.

Beszéljünk a fákkal!
A fák a legjobb barátaink, mert tü-
relmesen végighallgatnak, csen-
desek, megbízhatók és teljes mér-
tékben a szolgálatunkban állnak 
ingyen. Egy fával való beszélgetés 
segít abban, hogy átlássuk saját 
gondolatainkat. Szellemi tisztasá-
got és érzelmi megtisztulást ered-
ményez, megkönnyebbültnek és 
boldogabbnak érezzük magunkat 
utána. Ha mégis úgy éreznénk, 
hogy furcsa egy fával beszélgetni, 
hát próbáljuk meg önmagunkkal 
megosztani gondolatainkat.
 Manapság a társadalom őrült-
nek tekinti azokat az embereket, 
akik magukban beszélnek. Ennek 
az őrült gyakorlatnak azonban 
számos előnye van. Az erdő lehet 
egy olyan hely, ahol teljes mér-
tékben érezhetjük önmagunkkal a 
kapcsolatot és beszélhetünk sza-
badon, amennyit csak akarunk. A 
Nottingham Trentben és a George 
Mason Egyetemen végzett ta-
nulmány rámutatott, hogy az ön-
beszélgetés csökkenti a stressz- 
szintet és növeli az önbizalmat. 
Az önmagunkkal való beszélgetés 
lehetővé teszi számunkra, hogy 
szabadon kifejezzük legbelsőbb 
érzéseinket és gondolatainkat.
 Nincs is más dolgunk, mint ki-
sétálni a legközelebbi erdőbe és 
hagyni, hogy a természet megy-
gyógyítson. vladár

A téli depresszió
VALÓDI OKAI

Ahogy a napok egyre rövidebbek és sötétebbek, valószínű-
leg fáradtabbnak, motiválatlanabbnak és letargikusabbnak 
érezzük magunkat, mint általában. Ilyenkor eltűnődhetünk 
azon, vajon mi okozhatja ezt a labilis érzelmi állapotot? 

Nem árt komolyan venni, hisz számos oka 
lehet. Íme itt van néhány dolog, ami se-
gíthet felismerni a problémát.

1 A szezonális depresszió valóban létezik, ez 
nem csak egy „téli blues”. Sokan azt gondol-

ják, hogy ez egy nagyon csekély probléma, és 
hogy ez nem ugyanaz, mint a „valódi” depresz-
szió, de a szezonális érzelmi rendellenesség is 

egy klinikai probléma, 
amelyet fontos ke-
zelni – mondja Kely-
ly Rohan, a Vermont 
Egyetem klinikai kép-
zésének igazgatója és 
pszichológusa. A kü-
lönbség a depresszió 
és a szezonális érzel-
mi zavar (SAD) között 
az, hogy szezonális 
egy mintát követ, 
vagyis a tünetek bi-
zonyos hónapokban 
jelen vannak, más 
hónapokban pedig 
teljesen hiányoznak.

2 Valójában a söté-
tebb hónapokhoz 

és a rövidebb nap-
palokhoz kapcsolódik – nem az időjáráshoz. 
Annak ellenére, hogy a télhez társul, a SAD 
nem igazán kapcsolódik a hidegebb hőmér-
sékletekhez. Valójában a világos-sötét ciklu-
sokhoz kötődik – például amikor szuper korán 
sötétedni kezd és kevesebb napfényhez jut 
a szervezet. A pontos időtartama jelentősen 
függ a tartózkodási helytől, a SAD gyakoribb 
az Egyenlítőtől távolabb eső helyeken.

3 A SAD-nak nincs konkrét oka, de azok-
nál az embereknél, akik sokat dolgoznak 

beltérben mesterséges megvilágításban, na-
gyobb a veszélye annak, hogy ezt a rendelle-
nességet észleljék magukon. Guy Winch, az 
Érzelmi Elsősegély című könyv szerzője sze-
rint is a SAD főként a fény hiánya miatt követ-
kezik be. „Sokan munkába indulnak, mielőtt 
még feljön a nap, majd egész nap mesterséges 
megvilágításban dolgoznak, amikor pedig ha-
zaindulnak a nap már lement, így hosszú időn 
keresztül nem jutnak természetes napfényhez. 
A szezonális depresszióban szenvedő nők és 
férfiak aránya 3:1. Ebből is látszik, hogy a nők-
nek jobban kell figyelni a tünetekre, hisz jóval 
nagyobb arányban érintettek”.

4 A tünetek hasonlóak a depresszió más tí-
pusaihoz, idetartoznak a szomorúság, az 

érdektelenség, az alvászavarok vagy az étvágy 
jelentős változása, az álmosság és a fáradtság, 
valamint a koncentrációs nehézség. Winch azt 
is megjegyzi, hogy különös figyelmet kell for-
dítani az ingerlékenységre. Ha nem vagyunk 
biztosak benne, hogy téli depresszióban szen-
vedünk, Rohan azt javasolja, hogy kérdezzük 
meg magunktól: mennyire befolyásolják a 
mindennapi életemet, vagy az iskolai teljesít-
ményemet ezek a tünetek? Mennyire érinti a 
munkámat vagy a fontos kapcsolataimat?
 Ha ezek a hirtelen jött tünetek negatívan 
befolyásolják a dolgokat, akkor könnyen lehet, 
hogy téli depresszióba estünk.

5 Mit tehetünk  
ellene? 

 •  Munkahelyünkön, ha tehetjük, üljünk közel 
az ablakhoz

 •  Kiránduljunk sokat
 •  Álljunk ellent a kísértésnek, ami állandó al-

vásra szólít
 •  Keressük más emberek társaságát
 •  Tartózkodjunk minél többet szabad le-

vegőn, még akkor is, ha hideg van
 •  Sportoljunk
 •  Szaunázzunk
 Nyissunk új ablakot a télre, hiszen gyönyö-
rű dolgokat fedezhetünk fel ebben az időszak-
ban is, ha kicsit odafigyelünk. B

Kiemelt  VIP fizetéssel  
XVIII. kerületi munkahelyre,  

VIP minőségű munkára 

bejárónőt  
keresünk 

Tel.: 06-30/966-1515

4m3

Tel.: 06-20/343-1067

ELADÓ!
félszáraz,

azonnal használható!

TŰZIFA 

Hasított tölgy, bükk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20  000 Ft/m3

25–33 cm

Hasított  
tölgy, bükk, akác   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20  000 Ft/m3 
vegyesen

Hasított akác  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20  000 Ft/m3

EUTR szám: AA5811522 

1 m3 akác kb . 5 mázsa,  
1 m3 tölgy, bükk kb . 6 mázsa .

 Monoron 2 m3-től,  
Monoron kívül 4 m3-től  

a kiszállítás díjtalan. 

Ömlesztett köbméterben  1x1x1 m = 1 m3   
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 Fényképes  
önéletrajzokat várunk: 

karrier.city@gmail.com  
címre

Nagyüzemi konyha 

hűtőraktáros
–komissiózó  
munkatársat keres,  

éjszakai/délutáni  
munkavégzésre.

 Feltételek:
•  C,E kategóriás jogosítvány
•  GKI-kártya,
•  Digitális sofőrkártya,
•  PÁV
•  AETR-ismeret
•  Nyerges kamionon szerzett tapasztalat előny
 Amit kínálunk:
•  Biztos munka, versenyképes fizetés
•  „Egygazdás járművek”
• Indulás és érkezés a cég telephelyén (Péteri)
•  Stabil cégháttér

NEMZETKÖZI KAMIONSOFŐRT
keresünk nyerges szerelvényre.

Viszonylatok: 
Magyarország – Szlovákia – Csehország 

MINDEN HÉTVÉGE ITTHON

Telefon: +36-30/971-5044

KONTÉNERES 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
4–8 m3-es 
konténerekkel

Szabó Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

A Lokáció – A heLyi kereső 
internetes portál egyéves fennállása alatt több 

üzlet és vállalkozó sikeréhez járult hozzá.

Ne hagyja ki a lehetőséget, jelenjen meg  
vállalkozásával a weben! Kérjen segítséget  

a Lokáció csapatától, várjuk hívását  
a 06-70-319-4317 telefonszámon!

L    
A helyi kereső

káció

A www.lokacio.hu weboldalon informatív aloldalakon,  
úgynevezett mikroszájtokon mutathatják be vállalkozásukat,  

akik élnek a kínálkozó lehetőséggel.

A fiatalabb korosztály – és az idősebbek is egyre nagyobb  
arányban – már javarészt az online felületeken gyűjti az 
információt, ezért mindenképpen fontos, hogy vállalkozása 

megtalálható legyen a világhálón! A Lokáció ebben nyújt 
tökéletes segítséget önnek és vállalkozásának, ezáltal 

pedig egy olyan adatbázisba is bekerül, amelyben kereséseket 
indíthatnak az internetezők.

Bemutatkozó oldalát profi szakemberek készítik,  
ami garantálja, hogy olyan tartalom jelenik meg az oldalán, amely 

felkelti a Lokáció olvasóinak figyelmét! Az informatív  
tartalom, a színes képek, a tetszetős megjelenés vásár-

lásra ösztönző hatását ön is megtapasztalhatja,  
ha tesz egy próbát és nyit az online reklámok felé!   

A monori Petrovai Pince a www.lokacio.hu-n.  
A rendezvényhelyszín tulajdonosa jól döntött, mikor  
a Lokációt választotta! ÉLjen ön is A LehetősÉggeL!

Manapság trendi idegen szavakat használ-
ni, ezt mindenki tudja, azt viszont kevesen, 
hogy a francia divat világa, mint olyan nem 
is hajlandó eltérni ezektől a kifejezések-
től, hiszen ebben rejlik különlegessége.

Í me egy kis ízelítő, azokból a 
szavakból, amit már szinte 
mindenki hallott, de csak ke-

vesen vannak tisztában azok je-
lentésével.

En vogue 
Kezdjük talán a legnyilvánvalób-
ban, ami nemes egyszerűséggel 
annyit jelent, hogy „divatos”.

Je Ne Sais Quoi
A személyes varázs megtestesíté-
sére szolgáló kifejezés. Azt jelenti, 
hogy a szóban forgó személynek 
van kisugárzása, ami megfogha-
tatlan, de ettől lesz elbűvölő pl. 
Brigitte Bardot, Coco Chanel vagy 
Audrey Tautou.

Avant-garde 
Előremutató szó, valami olyan fi-
atalos friss dolog, amit még nem 
láttunk, de minden bizonnyal látni 
fogunk a jövőben.

Culottes
Olyan nadrág amitől sok minden-
kit kiráz a hideg. Szára bő és láb-
szárközépig ér.
 A  francia forradalom idején  
férfiak hordták, de a nők maguké-
vá tették. Ezek azok a csinos, leg-
inkább midiszoknyára emlékezte-
tő nadrágok, amelyek annyi nőnek 
állnak rémesen – de(!) aki egyszer 
rátalált a saját darabjára, egysze-
rűen odavan érte.

Haute Couture 
Exkluzív, egyedi gyártású ruha-
darabok és kiegészítők, amiket 
leginkább csak a magazinokban 
és online divatbemutatókon lát-
hatunk. Ahhoz, hogy egy divatház 

haute couture legyen, a francia 
törvények szerint legalább 15 
embert kell foglalkoztatnia, Pá-
rizsban saját szabászatot működ-
tetnie, és évente kétszer új kollek-
ciót kell bemutatnia (minimum 50 
új és eredeti darabból álló kollek-
ciót) amellett, hogy privát meg-
rendelőknek egyedi igényeket is 
teljesít.

Chignon
Egy huncut kis konty a tarkónál, 
az egyik legnőiesebb testrészen. 
A kifejezés maga a „chignon de 
cou”-ból ered, ami magát a tarkót 
jelenti. Ez lehet szigorúan meg-
kreált, de annál divatosabb, minél 
szétszórtabb.

Chantilly
Ez egy hihetetlenül drága csipke, 
amely a tüll alapú vert csipkék 
csoportjába tartozik, és a francia 
Chantilly-ből származik még a 
17. századból. Érdekesség, hogy 
már 1844-ben készítettek egy 
olyan gépet ami olyan fekete 
Chantilly-csipkét készített, amit 
alig lehetett megkülönböztetni az 
eredetitől! Tehát vigyázat! Hami-
sítják. V

a divat szótárából
MORZSÁK  

Rákoscsabán, Gyömrőn és környékén

Amikor beköltözünk egy házba, üzletet nyitunk, vagy  
épp csak belépünk egy bevásárlóközpontba, vajon  
hányadik helyet foglalja el gondolatainkban, hogy  
ennek az épületnek a tűzvédelme megfelelő-e? 

Tűzoltás helyett MEGELŐZÉS

H a őszinték akarunk lenni, ugye nem ez 
az első gondolatunk. Pedig a megfe-
lelő tűzvédelem rendkívül fontos! 

 Többféle rendszer létezik a tűz megelőzé-
sére. Az építészeknek, tervezőknek kiemelt 
szerepe van abban, hogy milyen anyagok, és 
megoldások kerülnek felhasználásra az adott 
épületben. Ők tervezik meg, választják ki a 
megfelelő komfortot és biztonságot jelentő 
megoldásokat, figyelembe véve az objektum 
rendeltetését, valamint a pénzügyi lehetősé-
geket. 
 Az egyik passzív tűzvédelmet befolyáso-
ló anyag maga a szigetelés. Az épületek tu-
lajdonosainak többsége nem is tudja, hogy a 
szigetelőanyagok nem csak a hőszigetelés 
milyenségében, hanem tűzvédelemben (vagy 
annak hiányában) is fontos szerepet játszanak. 
Fontos, hogy minden anyagnak más és 
más a tűzvédelme, van ami lassab-
ban, van ami gyorsabban ég és 
van olyan is ami minimálisra 
csökkentheti a tűz koc-

kázatát. Erre valók a megfelelő szakemberek, 
akik ellátnak minket tanácsokkal. Ebben se-
gít nekünk sokéves tapasztalatával az Euró-
pai Tűzvédelmi Anyagokat Forgalmazó Kft.  
https://www.tuzvedo.eu/

LEGYEN A MÚLTÉ  
A NEDVES PENÉSZES FAL!
A magyarországi lakások, illetve a középüle-
tek jelentős részénél találkozhatunk nedves, 
penészes épületszerkezetekkel. Ezek között 
lehetnek régi és sajnos új, különféle épí-
tőanyagokból, téglából, kőből, betonból, stb. 
épített falazatú épületek, de a panellakások 
egy része is ilyen.
 Az átnedvesedett falfelületen könnyen 
megtelepedhetnek a levegőben minde-

nütt jelen levő 
g o m b á k 

spórái , 

amelyek kedvező életfeltételek esetén gyor-
san elszaporodhatnak. Ennek látható jelei a 
penészfoltok. A penészesedés a kellemet-
len dohos szagon kívül súlyos egészségügyi 
problémák kiváltója is lehet.
 A penészfoltok eltüntetésére több mód-
szer terjedt el, de ezek a legtöbb esetben csak 
tüneti kezelést jelentenek, nem az okokat 
szüntetik meg, és a penészesedés rövid időn 
belül újra jelentkezik. Ennek a problémának 
a végleges megoldása lehet a következő, Ma-
gyarországon nemrég bevezetett új termék, a 
Promat cég által gyártott és kizárólag a saját 
kereskedőhálózatán keresztül forgalmazott 
MASTERCLIMA® száraz szigetelőlemez.
 A MASTERCLIMA® száraz szigetelőlemezt 
kb. 10 éve használják, Nyugat-Európában a 
régi, többek között műemléki épületek fel-
újításánál is. A lapokat kiváló eredménnyel 
alkalmazták az egykori NDK panellakásainak 
felújításakor (Drezda, Berlin), valamint a né-
hány évvel ezelőtti drezdai árvíz után az el-
öntött pincék falainak kiszárítására is.
 Magyarországon 2003 októberétől készül-
tek referenciabeépítések panellakásokban és 
a családi házakban (Budapest, Dunaújváros, 
Győr, Miskolc, Székesfehérvár). Az azóta el-
végzett vizsgálatok egyértelműen igazolták 
az elvárásokat. A lakások falai szárazak, pe-
nészmentesek lettek, egészséges életkörül-
ményeket teremtve a bennük lakók számára.
 Az elmúlt időszakban elvégzett további, 
újabb beépítések hasonló pozitív eredmé-
nyekkel szolgáltak.  (x)

Bővebb és profi információkat, tanácsokat 
kaphat a következő elérhetőségeken:

Telefon: +36-1/295-0000
Cím: Üllő, Pesti út 198.

tuzvedo@tuzvedo.eu
https://www.tuzvedo.eu/
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MESTEREMBEREK

HELYZETBE HOZZUK!

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

szolgáltatások árai a készlet erejéig érvényesek!

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft.
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A

Mobil: 06-70-319-4317 • Tel./fax: 06-29-412-587
Web: www.regiolapkiado.hu • E-mail: info@regiolapok.hu.

Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.

KárpitosKárpitos
Cégünk vállalja antik és modern 

bútorok áthúzását, javítását, 
bútorvédőhuzat, ajtókárpit  

és minden kárpitozással 
kapcsolatos munka elvégzését.

Bő szövetválasztékkal, rövid  
határidővel, reális árakkal várjuk 

megrendelőink jelentkezését.

Tel.: 06-30/576-3456
E-mail: csordaskarpitos@gmail.com

Web: www.csordaskarpit.hu

Duguláselhárítás, 
ázások, csőtörések 

megszüntetése, 
vízszerelés. 

Tel.: 06-20/491-5089

•  új és meglévő épületek teljes 
körű gépészeti kivitelezése
•  gázvezeték kiépítése, műszaki 

átadása, MEO-ügyintézés,  
ismételt nyomáspróba
•  vízvezeték szerelése
•   fűtési rendszerek kiépítése
• gépi fűtésrendszer-tisztítás

TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG!
info@futesrendszer-vedelem.hu

http://lokacio.hu/schmid-peter 
-egyeni-vallalkozo/

Víz- gáz-
fűTÉSSZERELÉS

06-20/348-8073

ajtó • ablak • könyöklő • redőny • reluxa • szúnyogháló        
               gyártás • kivitelezés

szatMári FerenC
tel.: 06-70/317-8857

www.ablakfer.hu • E-mail: info@ablakfer.hu

Nagyobb  és kisebb munkák 
kivitelezése

Tető átszerelése,  
ázás elhárítása

DÍJMENTES felmérés!

Tel.: 06-20/421-2355

ÁCS
TETŐFEDŐ
BÁDOGOS

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

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

javítás, centrírozás
•  gépjármű- 

diagnosztika
• időszakos karbantartás
• futóműállítás

Kisebb-nagyobb 
javításokat is vállalok.

Felmérés ingyen kiszállással

Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/793-8563

Festés, mázolás!

Nyugdíjasoknak  

25% kedvezmény!

G yakran egymásnak ellentmondó be-
számolók készülnek arról, hogy egész-
séges-e kávét fogyasztani és mégis 

mennyit szabad inni? Végtére is, míg a koffein 
forrása a kávé, ez a legelső dolog ami kezünk-
be kerülhet reggel.
 Bármilyen hihetetlen, a kávénak számos 
egészségügyi előnye létezik!

1 Segít  
tovább élni

Az Egyesült Államokban, a Dél-kaliforniai 
Egyetem és a Hawaii Egyetem, a Nemzeti Rák 
Intézet egy hatalmas multietnikus tanulmány 
részeként körülbelül 180 000 amerikai kávé-
fogyasztási szokásait figyelték meg 1993 és 
2017 között.
  Azok, akik naponta két vagy több csésze 
kávét ittak, 18 %-kal kisebb valószínűséggel 
haltak meg a vizsgálat kezdete óta eltelt 24 év-
ben, mint azoknak a résztvevőknek a 16 %-a, 
akik soha nem ittak kávét. Még azoknál is, akik 

kevesebb kávét ittak magasabb volt a túlélési 
arány, mint azoknál, akik egyáltalán nem ittak. 
Végül azt állapították meg, hogy az egyes or-
szágokban a legtöbb kávét fogyasztó emberek  
12, illetve 7 %-ánál kevesebb eséllyel haltak 
meg korábban és kisebb volt szívbetegség, ve-
sebetegség vagy stroke előfordulása is.

2 Fokozhatja  
a libidót

Számos forrás tévesen állította, hogy a koffe-
in negatív hatással lehet a libidóra. A jó hír az, 
hogy ez egy mítosz!  Valójában a koffein több 
szexre motivál, hisz tovább tart ébren hogy sti-
muláló hatását már ne is említsük.

3 Ez lendületet  
ad a napnak

Nem meglepő tehát, hogy a legtöbb ember 
első gondolata felkelés után a kávé. Mind-
annyian tudjuk, hogy a kávéban található 
koffeintartalom teremti meg a lendületet a 
reggeli induláshoz, de mennyi koffeint  kell 
fogyasztanunk? A kutatások kimutatták, hogy 
az egészséges felnőttek számára az a bizton-
ságos ha napi 400 mg koffeint fogyasztanak.  
Egyetlen eszpresszó körülbelül 64 mg-ot 
tartalmaz, míg egy rendes latte körülbelül 77 
mg-ot.
 Tanulmányok kimutatták, hogy a koffein 
pozitív hatással van a résztvevők memóriájára, 
hangulatára, éberségére, energiaszintjére, fizi-
kai teljesítményére, reakcióidejére és általános 
mentális működésére – arra utalva, hogy a ká-
véfogyasztás segíthet hosszabb ideig koncent-
rálni, és így jobb eredményeket érhetünk el.

4 Segíthet a zsírégetésben  
és a fogyásban

Amellett, hogy energiát ad a nap folyamán, 
a koffeint évtizedek óta használják a zsír-
égetés és a fogyás egyik módjaként. Ennek 
jó oka van, mivel a kutatások kimutatták, 
hogy a koffein akár 11%-kal növelheti az 
anyagcserét.  
 Azáltal, hogy fellendíti az anyagcserét és 
segíti az emésztőrendszert, a kávé energiát 
adhat az aktívabb, egészségesebb élethez.
 A kávé ugyanolyan fontos szerepet játszik 
az agy egészségének fenntartásában, mint 
a test többi részén. A 2000-es évek elején 
végzett tanulmány szerint a kávéfogyasztók-
nak 65 %-kal alacsonyabb az Alzheimer-kór 
kockázata, mint azoknak, akik egyáltalán nem 
isznak kávét. Hasonlóképpen, a kávé rendkívül 
pozitív hatással lehet a Parkinson-kórra – a 
második leggyakoribb neurodegeneratív be-
tegségre az AD mögött. 
 Az egészséges ételek és a testmozgás a tel-
jes és egészséges élet részeként élvezett kávé 
valóban segíthet abban, hogy hosszabb ideig 
éljünk. 
 És most szánjunk néhány percet egy újabb 
csésze kávéra! VB

2018-ban  a Nemzeti Kávé 
Szövetség megállapította, 
hogy az emberek  64 % kávé-
zik napi szinten. A kávéipar 
virágzik, a globális export 
értéke 20 milliárd dollár.

A KÁVÉ 
EGÉSZSÉGÜGYI
ELŐNYEI

HIRDETÉS

Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.

Tel.: 06-30/214-7167, 06-29/415-874
www.kego.hu

Üveges és képkeretező

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.  

Hőszigetelt üvegek.

Varró
állványok 

széles  
választéka

vállalja konyhabútorok, 
szekrények, kisbútorok, 

irodabútorok, korlátok, stb. 
készítését. 

Nyílászárók gyártását, 
építését, szaunaépítést, 

lambériázást.

Polónyi Ferenc: 
06-30/397-2144

Monor, Szélmalom u. 42/A

Asztalos 

2019. okt. 31. és nov. 14. között 
leadott megrendelések 
muNkadíjából

10% 
kedvezmény

• Gyors eredmények
• Fájdalommentes
•  Szőrbenövés,  

irritációmentes

inGyeneS konzultáció  
éS próbakezeléS!

Alakformáló Stúdió és Kozmetika

06-70/630-0285     www.szepsegforrasstudio.hu

leGyél te iS Szőrtelen!

VéGleGeS

szőrtelenítés

Bajusz: 

3500 Ft

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

deszkakerítések  
gyártását és szerelését 
vállalom Pest megyében.

Tel.: 06-20/219-6040

DíjTalan felmérés!

lakaTos-
munkát vállalok

•  Általános szervizmunkák
•  Fék, futóműjavítás
•  Műszaki vizsgáztatás
•  Műszaki vizsgára való felkészítés
•  Autódiagnosztika
•  Autómentés ügyfeleink részére saját autómentővel

Cserényi Sándor  • 2200 Monor, Arany J. u. 7.  
E-mail: cserenyiautoszerviz@gmail.com • Nyitva: H–P: 8–17 06-20/805-6686
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Amit kínálunk: 
BR. ALAPBÉR + PÓTLÉKOK: 250  –  350 ezer Ft/hó
+ BR. 32 400 Ft CAFETERIA
+ BR. 22 000  –  32 000 Ft/hó BÓNUSZ
+ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
+ SPORTOLÁS TÁMOGATÁSA
INGYENES UTAZÁS A CÉG BUSZJÁRATAIN  
már Tápiószecső, Szentmártonkáta és Nagykáta felől is.
A CÉGES BUSZJÁRATTAL NEM ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL  
ÉRKEZŐK SZÁMÁRA UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS  
(MÁV, VOLÁN, GÉPJÁRMŰ)

Maglód legmodernebb autóipari vállalatánál!

DOLGOZZ TE IS 

Jelentkezz még ma!

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOROKAT 
keresünk könnyű fizikai munkára

Jelentkezés:  
HUMILITAS Kft.: 06-70/903-9037

david.eva@humilitas.hu

Modern, tiszta, 
emberközpontú 
munkakörnyezet. 
Gyakorlat nem 
szükséges.

×  8 órás munkaidő
×  Fizetett munkaközi 

szünetek
×  Átlagon felüli bérezés
×  Munkavállaló- 

központú vezetői 
hozzáállás

×  Ingyenes céges busz
×  Beutazási támogatás
×   Egészségbiztosítás

Gépkezelő munkatárs
MAGLÓDON

06-20/804-8000
jelentkezes@delego.hu

Jelentkezz még MA!

Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Igazi családi SUV. Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  

akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

A márkakereskedésünkbe érkező autók nagy része már idén átvehető.

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

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

Induló ár:  
5 949 000 Ft-tól

Vadonatúj  
Korando  

modell

Heteken belül 
megérkezik és 

kipróbálhatja 
szalonunkban!

A képen látható autó  
illusztráció.


