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Berecz István közös estje

11. oldal

HirdetésHirdetés

III. Pest Megye Szépe Választás 10. oldal

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

Részletek a 3. oldalon

Fiatal vállalkozóknak 
segít a NAV, mivel a ta-
pasztalatok azt mutatták 
az új vállalkozók közül 
sokan nincsenek tisz-
tában az adózási szabá-
lyokkal.

Részletek a 2. oldalon

Közeledik a karácsony, 
így játékos asztroló-
gia cikkünkkel igyek-
szünk segítséget nyúj-
tani olvasóinknak, hogy 
egyes csillagjegy szemé-
lyiségéhez milyen aján-
dék illik.

Részletek a 6. oldalon

Gondoltuk utánajá-
runk, hogy a hagyomá-
nyok szerint a régiókban 
élő nemzetiségiek mi-
lyen fi nomságokkal kö-
szöntik egymást és az 
ünnepeket? 

Részletek a 14. oldalon

Ajándék-
horoszkóp

Karácsonyi ízek

Segít a NAV

HirdetésHirdetés

 Az elmúlt évek gyakorla-
tát követve idén december-
ben is végigjártuk a régió 
ismert élelmiszerüzleteit és 
az egyik legnépszerűbb pi-
acot, hogy kiderítsük, hol 
mennyiért tölthetjük meg a 
karácsonyi bevásárlókosa-
runkat.
 Szerkesztőségünk immár 
12 éve járja ebben az idő-
szakban térségünk nagyobb 
élelmiszerüzleteit és a mo-
nori városi piacot, hogy be-
mutassuk, melyik kereske-

delmi egységben mennyibe 
kerül megtölteni a bevásár-
lókosarat a karácsonyi ételek 
és sütemények oly népszerű 
alapanyagaival.
 Ellátogattunk az Aldiba 
Üllőn, a CBA-ba és a Penny 
Marketbe Vecsésen, de jár-
tunk a Lidl, a Tesco monori 
üzleteiben, a gyömrői Spar 
Szupermarketében, továbbá 
a maglódi Auchanban és a 
már említett monori piacon.

Mennyibe kerül 
a karácsony Már fi zetni kell 

az elektromos 
autók töltéséért

Letarolta 
a vonat a taxit

Részletek a 2. oldalon

Részletek a 9. oldalon

 Ha nem is vártuk, de tud-
tuk, hogy eljön az idő, ami-
kor megszűnik az ingye-
nessége az elektromos 
töltőállomásoknak. Előbb a 
gyorstöltők, majd a lassabb 
töltésű állomások is fi zetős-
sé váltak, vagy válnak. 
 Most novembertől épp 
az NKM Mobilitás Kft. ál-
tal üzemeltetett töltőkön a 

 Szörnyű vonatbaleset volt 
novemberben Vecsésen, csak 
a jó szerencséjének köszön-
heti a taxis hogy túlélte azt a 
balesetet, amikor letúrta őt 
egy épp érkező vonatszerel-
vény Vecsés–Kertekalja va-
súti megállóhelynél. Mivel 
igen sokszor fordul elő e fajta 

baleset, és sokan nem ennyi-
re szerencsések, ezért érde-
mes megtudni, milyen intel-
mekkel látják el a közlekedési 
rendőrök az autósokat, mit te-
gyenek amikor vasúti átjáró-
ban kell közlekedniük.

sor, már nem csupán az ál-
taluk üzemeltetett nyilvános 
50 kW-os és 43 kW-os AC-
villámtöltők használata díj-
köteles, hanem a váltakozó 
áramú (AC) 22  kW teljesít-
ményű töltőit is csak díjfi ze-
tés ellenében lehet igénybe 
venni. 

Ha egy megbízható 
céget keresel hosszú 

távon, ahol megbecsülik 
a munkád, bennünk 

megtaláltad...

+36-70/886-6148
allas@fwo.hu

Üllőre magasemeléses 
RAKTÁRI RAKODÓT

keresünk

Gyálra 
kézi KOMISSIÓZÓKAT 

keresünk

Bérezés Üllőn:
bruttó 306 000 Ft/hó  

+ jelenléti és teljesítménybónuszok 
és műszakpótlékok

Bérezés Gyálon:
1  300 Ft nettó óradíjtól  

+ jelenléti  
és teljesítménybónuszok

Amit kínálunk: 
Versenyképes fizetés  Jelenléti és teljesítmény bónuszok Munkabér- 

előleg Készpénzes kifizetés igény szerint Ingyenes kisbuszjáratok  
Munkába járás támogatása
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MENTORÁLÁS

VECSÉS KERTEKALJÁNÁL

Fiatal vállalkozóknak segít a NAV

Letarolta a vonat a taxit 

2019. december • Régió Régió • 2019. december 

November végén felavatták a Buda-
pest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
új árukezelő központját, a Cargo City-t. 

Felavatták Ferihegyen 
az árukezelő központot

November 18. és 22. kö-
zött immár 12. alkalommal 
rendezték meg a Fiatal Vál-
lalkozók Országos Szövetsé-
ge (FIVOSZ) a magyar gaz-
dasági „utánpótlás-nevelés” 
fontos eseményét, a Fiatal 
vállalkozók hetét. 
 Az országos eseményso-
rozaton, a Karrier&Üzleti 
Show-n kiállítóként most 
először vett részt a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV), 
amely tavaly indította el a 
kezdő vállalkozások támo-
gatására hivatott Mentor 
Programját, mivel a tapasz-
talatok azt mutatták az új 
vállalkozók közül sokan nin-

csenek tisztában az adózási 
szabályokkal. 
 A NAV munkatársai a Fia-
tal vállalkozók hetére a kíván-
csi érdeklődőknek egyebek 
mellett a Mentor Program 
adta lehetőségekről is szolgál-
tak információval. Ennek lé-
nyege, hogy a mentorálás hat 
hónapja alatt személyre sza-
bott segítséget kaphatnak az 
új adózók a kötelezettségek-
kel, kedvezményekkel, adó-
zási formákkal kapcsolatban, 
sőt emellett adózásról szóló 
fórumokat is szervez a NAV a 
kezdő vállalkozásoknak érde-
kes és hasznos előadásokkal.
 A FIVOSZ népszerű or-
szágos rendezvénye hét vidé-
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A 2-es termináltól délre 
felépített központ két 
épületből áll, az áru-

kezelő központ 21 ezer négy-
zetméter, az árutovábbító és 
irodaközpont 11 000 négyzet-
méter, melynek építése janu-
árban fejeződik be, és febru-
árban kezdi meg az üzemelést.
 Az épületekkel együtt egy 
32 ezer négyzetméteres új, 
úgynevezett forgalmi előte-
ret is építettek, ahol egyszer-
re két szélestörzsű, vagy négy 
keskenytörzsű gépet tudnak 
kiszolgálni. Az integrátor tár-
saságok (DHL, UPS, FedEx) 
a továbbiakban is az 1-es ter-
minálról üzemelnek majd, a 
legnagyobb bérlők a Celebi 
és a Menzies földi kiszolgálók 
lesznek.

 A megnyitón Magyar Le-
vente, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium parlamenti 
államtitkára azt hangsúlyoz-
ta, a beruházás beleillik a 
kormány logisztikai szektor 
megerősítését célzó program-
jába a vasúti- és közúti fej-
lesztések, valamint a trieszti 
kikötői beruházás mellett.
 A parlamenti államtitkár 
azt is elmondta, elvárják a 
Budapest Airporttól, hogy a 
jövőben is folytassa a beruhá-
zásokat a repülőtéren, ehhez 
minden segítséget megadnak 
a hivatalos szervek és a kor-
mány. Az áruforgalmi adatok 
és a piac is régóta igényelte a 
kapacitások növelését, és fel-
idézte, hogy 15 évbe telt, mire 
az első tervektől eljutottak a 

Cargo City megvalósításáig, 
egyben reményét fejezte ki, 
hogy a jövőben kevesebb idő-
re lesz szükség a tervek meg-
valósításához – olvasható az 
AIRportal.hu-n.
 Rolf Schnitzler, a Buda-
pest Airport vezérigazgatója 
szerint, tavaly 150 ezer tonna 
árut kezeltek a repülőtéren, 
és az utasforgalom mellett az 
áruforgalom is dinamikusan, 
60 százalékkal emelkedett az 
elmúlt három évben. A növe-
kedéshez hozzájárult, hogy a 
nagy integrátor társaságok 
bázist tartanak fenn és sok 
szállítmányozó cég települt a 
repülőtérre. Az új épület adta 
plusz kapacitásokból a ma-
gyar gazdaság is előnyt szerez 
majd, és piaci igények szerint 
az új épületeket tovább tudják 
bővíteni. A 16 milliárd forin-
tos beruházással 100 ezerről 
250 ezer tonnára nő az áruke-
zelő kapacitás. TA

A vecsési balesetnél nem 
érült meg senki, Vácnál vi-
zont két ember meghalt, 
mikor autójukkal a sínek-
e hajtottak és az érkező vo-
at beléjük csapódott. A 
endőrség az egyre gyako-
ibb vonatbalesetek miatt a 

KRESZ-szabályok fokozott 
etartására kéri az autósokat. 

A vecsési baleset novem-
er 10-én este, a Szép ut-
ai vasúti átjáróban történt 
Blikk azt írta, a taxi meg-

súszott, így került a sínek-
e. A balesetben nem sérült 

meg senki, a taxis idejében 
l tudta hagyni az autót. Tra-
édiával zárult egy másik 
onatbaleset november 17-
n este Vácnál. Itt is a sínek-
e hajtott egy autó, az érkező 
yorsvonat már nem tudott 

megállni, az autóval össze-
tközött. 

A balesetben az autó so-
őrje és utasa a helyszínen 

meghalt. A baleset körül-
ményeit a Váci Rendőrka-

itányság Közlekedésren-
észeti Osztálya vasúti 
özlekedés biztonsága elle-
i bűncselekmény gyanúja 

miatt, szakértő bevonásával 
izsgálja.

A rendőrség az egy-
e gyakoribb ehhez hason-
ó balesetek miatt felhívja 
fi gyelmet a KRESZ foko-

ott betartására: mint írják, 
yakori oka a vasúti balese-
eknek, hogy a közlekedők 
yakran körültekintés nél-

Üzemeltetési tapasz-
talatok alapján 2019. de-
cember 15-től az 580-581 
Budapest–Üllő–Monor au-
tóbuszvonalon az alábbi 
menetrendmódosítá sok be-
vezetését tervezi a Volán-
busz Zrt. a menetrend sze-
rinti közlekedés javítása és 
a késések csökkentése ér-
dekében.

A munkanapokon 6.00-
kor Monor, autóbusz-állo-
másról induló 114. számú 
járat a tanév tartama alatt 
munkanapokon 10 perccel 
korábban közlekedik. 
A járat nyári tanszünetben 
munkanapokon Monor, au-

tóbusz-állomásról változat-
lanul 6.00-kor indul 2014-
es járatszámon.
 A tanév tartama alatt 
munkanapokon 6.15-kor 
Monor, autóbusz-állomás-
ról induló 74. számú járat 
5 perccel korábban közle-
kedik.
 A munkanapokon 6.20-
kor Vecsés, József utcá-
tól induló 16. számú járat a 
tanév tartama alatt munka-
napokon 10 perccel később 
közlekedik. A nyári szünet-
ben munkanapokon, Vecsés 
József utcától változatlanul 
6.20-kor indul 116-os járat-
számon. Régió-infó

Menetrendváltozások

ki helyszínen és Budapesten 
a Bálnában volt látogatható. 
Az ingyenes programsorozat 
izgalmas témákkal és ismert 
előadókkal várta az érdek-
lődőket. Az előadók között 
multinacionális vállalatok 
vezetői és évszázados ma-
gyar márkák is megjelentek 
a látványos show-elemekkel 
tarkított előadásokon.
 A FIVOSZ által szerve-
zett eseménysorozat tavaly 
is mintegy tízezer érdeklő-
dőt vonzott. A program célja, 
hogy bemutassa a vállalko-
zói és üzleti létet, s ezzel fi a-
talok tömegét inspirálja vál-
lalkozás indításra.  

Régió-infó

kül hajtanak be az átjárókba. 
Nem is a fényjelzőt veszik fi -
gyelembe, hanem csak azt 
látják, hogy más is behajtott 
az átjáróba, így feltételezik, 
nem ad tilos jelzést a beren-
dezés, arra fel sem pillanta-
nak. Balesetet okozhat, ha 
a sofőr a mobilját használja, 
telefonál, sms-t küld. Ügyel-
ni kell a fényviszonyokra is, 
az esetlegesen szembe sütő 
nap elvakíthatja a sofőrt, 
mint ahogy a fényjelzőre rá-
sütő nap is okozhat észlelési 
problémát.
 A vasúti átjáróban és köz-
vetlenül vasúti átjáró előtt 
előzni tilos – hívják fel a fi -
gyelmet. Előfordulhat, hogy 
a vonat közeledését érzékelő 
berendezés hibásodik meg, 
ezért a szabad jelzésnél is 
csak olyan sebességgel java-
solt áthaladni, hogy a sofőr 
szemmel is tudja a jelzés he-
lyességét ellenőrizni mind-
két irányból, mielőtt a sínek-
re hajt.
 A rendőrség hangsúlyoz-
za: a vasúti átjárókban tör-
tént balesetekben a gyalo-
gosoknak és az autósoknak 
gyakorlatilag nincs esélyük, 
legfeljebb a szerencsén mú-
lik a kimenetel, ugyanis a 
vonatok féktávolsága száz 
méterekben mérhető. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a 
mozdonyvezetőnek az ese-
tek többségében egyszerűen 
lehetősége sincs a baleset el-
kerülésére. 

Ignácz József

FOLYTATÁS  A CÍMLAPRÓL

Mennyibe kerül a bevásárló-
kosarunk 2019 karácsonyán?

Mint minden évben a fel-
keresett üzletekben az 500 
grammos Rama-margarin, 
továbbá a narancs, a dióbél, 
a mák, a héjas földimogyoró, 
az akácméz, a zselés szalon-
cukor, a ponty és a savanyú 
káposzta egy kilogrammos 
árára voltunk kíváncsiak, mi-
vel szerintünk ezek azok a 
termékek melyek legjellem-
zőbbek a karácsonyi ételek 
elkészítésekor.
 Idén a halászlé elkészíté-
séhez nélkülözhetetlen alap-
anyag, a ponty árát sem 
hagytuk ki, de nem csupán 
az élő árát, hanem a fris-
sen hűtött szeletekét és a mi-
relitét is fi gyelembe vettük. 
A friss élő halhoz ragaszko-
dók, úgyis megrendelik idő-
ben a kedvenc húsboltjukban, 
vagy a halasuktól, viszont aki 
nem ér rá csak munkából ha-
zafelé egy helyen bevásárol-
ni az ünnepre, annak megte-
szi a szépen tisztított hűtött 
pontyszelet is.
 Az elmúlt évhez hasonló-
an idén is több tényező be-
folyásolta az árak alakulását. 
Például, mindig a legalacso-
nyabb árú terméket vettük fi -
gyelembe, vagy ha nem volt 
minden üzletben kapható az 
összes termék, akkor az ad-
dig aktuális átlagárat néztük, 
továbbá nem vettük fi gyelem-
be az akciókat sem, hisz az is 
torzítja a végeredményt. 
 Még így sem lehetünk biz-
tosak a következmény igaz-

ságosságában, hisz a hétről 
hétre változó különféle ak-
ciók az utolsó pillanatig be-
folyásolják a bevásárlás vég-
összegét – talán ez alól csak a 
piac kivétel.
 Fontos még megjegyezni, 
hogy a „nagy bevásárlást”, 
vagyis az összeírást a ko-
rai lapzárta miatt november 
utolsó napján ejtettük meg, 
így még a karácsonyra üte-
mezett termékek egyes üz-
letekben várattak maguk-
ra, ezeknél a már említett 
átlagárat vettük fi gyelem-
be, melyet a táblázatos rész-
ben pirossal jelöltünk. Ilyen 
volt például a monori piacon 
a hal, a mák és a héjas mo-
gyoró. 
 Ottjártunkkor a CBA pol-
cairól szintén a hal, a mo-

gyoró és a dióbél hiányzott, 
de a Pennyben és a Spar-
ban sem volt dióbél, csak 
tölteléknek való cukrozott 
dió, vagy a Dejó termék volt 
megtalálható.

Következtetés
Az üzletjárásunk során létre-
jött táblázat alapján, ismét a 
monori piac „vitte el a pálmát” 
14  240 forintos összesítéssel. 
De hozzá kell tennünk, hogy 
a végső árat, például a csak 
decemberre ígért élőhalért fi -
zetett pénz még befolyásol-
hatja – nagy valószínűséggel 
lefelé. Második helyen a Pen-
ny végzett 14  555 forinttal (itt 
csak dióbelet nem találtunk), 
míg a teljes kínálattal ren-
delkező Aldi lett a harmadik 

– 200-zal lemaradva – 14  775 
forintos számlájával. 
 Összességében – az Au-
ch annal együtt – 4 üzletben 
is 14 és 15 ezer forint között 
tudnánk megtölteni a kép-
zeletbeli kosarunkat. Ezt az 
árat csak a Lidl tudta meg-
közelíteni (15  430 Ft), míg a 
Tesco 16  345 forinttal utolsó 
előtti helyet foglalta el, igaz 
szintén hiánytalan árukész-
lettel. Végül a Spar szorult 
a végére a táblázatunknak 
17  610 Ft-tal, de itt is meg kell 
jegyeznünk, hogy mindezért 
a drága szaloncukorkínálata 
a „felelős”, hiszen a többi üz-
let kimért édességei átlagban 
1000 forint környékén voltak, 
míg itt csak minőségi termé-
ket árultak majdnem a többi 
árának háromszorosáért.

 Így összegezve, mé
is azt kell mondanunk, hog
a monori piac lenne a lego
csóbb, ha mindent be tu
nánk ott szerezni, a többi b
vá sárlóhely, meg mai érté
szerint átlagban közel az
nos áron árulja portékáit, a
zal a különbséggel, hogy nég
áruházban – az Aldiban, a
Auchanban, a Lidlben és 
Tescoban – vásárlók biztosa
lehetnek abban, hogy egy h
lyen mindent megkapnak.

Amit még tudni érdemes
A piacon járva a dió ára ott i
nagyon változó volt, mi a le
alacsonyabb 3200 forinto
árat jelöltük be a táblázatun
ba, ami nem a legjobb min
séget takarja. Az igazán szé
és kívánatos pucolt dió ára ot
is 3800 és 4500 forint közöt
volt. Érdekes, hogy magas ár
ellenére a dióbél volt a legn
gyobb hiánycikk az általun
bejárt üzletek kínálatában.
 A másik nehezebben b
szerezhető termék a pont
volt. Igaz, a piacon ígérté
hogy decemberre lesz élő ha
ból kínálat, az Auchanban v
szont már valóban áruljá

– mi annak az árát vettük ot
fi gyelembe –, de jó hír, hog
még további négy üzletbe
állandó termék a friss pont
szelet hűtve, vagy fagyasz
va, így nem kell a karácson
ra várnunk, ha év közben i
megkívánnánk.
 A szaloncukortól eltekin
ve, idén is a mák árai közöt
találtuk a legnagyobb k
lönbséget. Kliónkként 170
forinttól egészen 4000 f
rintig mozog az ára be vá sá
lóhelytől függően. Az étkezés
mák ára a Tescóban és a Pe
nyben volt a legalacsonyab
míg a Auchanban és a CBA
ban a legdrágább.
 Hír lehet az is viccese
hogy Vecsésen (CBA) a le
drágább a savanyú kápos
ta. Persze erre azt is mon
hatjuk, hogy biztosan azér
mert az a legjobb minőség
és a vecsésiek kifi nomult k
posztaízléssel rendelkezne
így nekik az dukál.
 A cukrozott mák kilója á
talában 400-500 forintta
volt drágább, így a cukor pá
dekájáért ennyit kell fi ze
nünk, ha azt a terméket vás
roljuk meg. Arról már nem i
beszélve, hogy kevesebb m
kot kapunk a pénzünkért.

Trnavecz Adrienn

MENNYIBE KERÜL A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁS A TÉRSÉGBEN?

Termék ára kg/Ft-ban
Piac 

(Monor)
Aldi 

(Üllő)
Auchan 
(Gyál)

CBA 
(Vecsés)

Lidl 
(Monor)

Penny 
(Vecsés)

Spar 
(Gyömrő)

Tesco 
(Monor)

Narancs 380 Ft 400 Ft 400 Ft 570 Ft 400 Ft 450 Ft 300 Ft 440 Ft

Dióbél 3 200 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 4 040 Ft 4 000 Ft 4 040 Ft 4 040 Ft 5 000 Ft

Mák 2 540 Ft 1 995 Ft 4 000 Ft 3 180 Ft 2 745 Ft 1 780 Ft 2 400 Ft 1 720 Ft

Héjas mogyoró 965 Ft 1 000 Ft 800 Ft 965 Ft 800 Ft 1 000 Ft 1 100 Ft 1 100 Ft

Akácméz 3 000 Ft 2 800 Ft 2 800 Ft 3 800 Ft 2 800 Ft 2 800 Ft 2 900 Ft 3 060 Ft

Szaloncukor 750 Ft 1 000 Ft 850 Ft 1000 Ft 1200 Ft 1000 Ft 3 475 Ft 970 Ft

Rama-margarin 520 Ft 580 Ft 485 Ft 620 Ft 485 Ft 485 Ft 485 Ft 480 Ft

Ponty 2 285 Ft 2 500 Ft 1 000 Ft 2 285 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 285 Ft 2 915 Ft

Savanyú káposzta 600 Ft 480 Ft 585 Ft 960 Ft 500 Ft 500 Ft 625 Ft 660 Ft

Összesen Ft-ban 14 240 Ft 14 755 Ft 14 920 Ft 17 420 Ft 15 430 Ft 14 555 Ft 17 610 Ft 16 345 Ft
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Monoron 
nonstop!

Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstöléstfüstö
vállalok

Nádszövetek, betontermékek,  
betonacélok, ragasztók, Kingstone-

vakolatok, Beton Epag térkövek
Trapéz- és cserepeslemezek   

kedvező áron!

Magó tüzép

Építőanyagok gyári ár alatt!

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

Tűzifa, biobrikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

e bízza másra az anyagbeszerzést!  
Százezreket spórolhat, ha saját 
maga szerzi be építőanyagát!

30 N+F tégla 
kedvező áron

EUTR: AA5845901

Nézze meg júniusban a 
virágzó levendulatáblát 

„Szedd magad” napok alatt! 

Vállalkozásom fejlesztését 
2015-től MVH-s fiatal gazda 
pályázat segíti, ezáltal már 
a feldolgozott termékek is 

elérhetők nálam.
A konkrét időpontról 

virágzás előtt tájékoztatjuk 
az érdeklődőket.

 : Malatinszki Ákosné E.V.

Kávai levendula!

Né jú i b

uKávai levenduKávai lllevendu

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

 
 

ÉS BBEETÉTÉRRNI!

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben 

gazdag  
új évet kívánunk!

DDD MIDDDDDDDDDDDE MINDDDDDDDDDDDDD

RAKLAPÜZEM 
munkatársakat keres
GÉPKEZELŐ és 
SEGÉDMUNKÁS

munkakörökre!

Magócsi Ruhatisztító

Felvevőhelyek: 
Monor: Kossuth Lajos u. 41.  
Albertirsa: BB Ruházat  
a Polgármesteri Hivatal mellett

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek 
egyedi reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

V: 9–18

Telefon.: 29/412-320 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300féle 

függöny 

INGYEN 

szegéssel

 

AKCIÓS 

parketták és 
A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

A monori                          
kasszasorával szemben!

Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,

Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!

Folyamatosan 
megújuló árukészlet, 

női-férfi divatruházat,  
széles választék.

                         
valllllll szemben!

ELFOGADÓHELY!Ó ELY

Bankkártya és  

ajándékutalvány

  monor.jeansfactory

00 20000 00000000

y

8 ezer Ft 

feletti vásárlás  

esetén 

700 Ft 

kedvezmény! 

Minden más akciónkkal 

összevonható!

A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

kkártya és

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 
FolyamatosanF l t

30%

40%
20%

Járási közbiztonsági 
egyeztető fórum 

„Mindig meg kell tenni, amit lehet”

Angyali üdvözlet

Monoron 1932-ben az ad-
venti időszak minden csü-
törtökjén vallásos estélyek 
voltak, amelyeken énekkel, 
imával, előadással, illet-
ve felolvasással és szavalat-
tal készültek az ünnepek-
re. Többek között énekelt 
a kántor, Meskó István és 
imádkozott Imreh Sámu-
el lelkész, de a lelkész neje 
is szép versekkel és sza-
valatokkal kedveskedett a 

nagyszámban összegyűlt 
érdeklődőknek. Azóta so-
kat változott a település és 
a szokások is, de az advent 
beköszöntével megmaradt a 
közelgő ünnepekre való rá-
hangolódás. Idén télen egy 
adventi kiállítással kezdő-
dik a karácsonyváró prog-
ramok sora. Már több éve 
szép hagyomány Mono-
ron, hogy az egyházak, civil 
szervezetek és helyi lakosok 

együttműködve egy több 
hetes programsorozattal te-
szik még szebbé az adven-
ti készületeket. Lesz adventi 
gyertyagyújtás, monori Mi-
kulás is, de az egykori mo-
nori plébánost Dr. Csáki Ti-
bort is újra köszöntheti a 
város, aki egy előadás ke-
retéig visszatér a Vigadóba. 
Ezenkívül különböző hang-
versenyek és természetesen 
a már megszokott meghitt 
Monori adventi vásár várja 
a látgatókat.

Advent Monoron

JAVASLATOKAT TETTEK
A Monori Rendőrkapitány-

ság kezdeményezésére 2019. 
november 13-án a Mono-
ri Polgármesteri Hivatal ta-
nácstermében Közbiztonsági 
Egyeztető Fórumot tartottak a 
Monori járás – Bénye, Csévha-

Megint okosabb lettem Földváry Gergely rovata

raszt, Gomba, Gyömrő, Káva, 
Monor, Monorierdő, Nyáregy-
háza, Péteri, Pilis és Vasad – 
településeit képviselőknek. 
 A fórumon Zahorecz Sán-
dor rendőr alezredes rendőr-
kapitány tájékoztatta a meg-
jelenteket a monori járás 

bűnügyi, rendészeti és közle-
kedésbiztonsági helyzetéről. 
 Ezután lehetőség nyílt a 
közrend-, közbiztonság aktu-
ális kérdéseinek megvitatá-
sára is. 
 A fórumon megjelent meg-
hívottak köszönetüket fejezték 
ki a Monori Rendőrkapitány-
ság magas színvonalú bűn-
megelőzési és iskolarendőri 
tevékenységéért, illetve javas-
latokat tettek közlekedésbiz-
tonsági kérdésekben.  Régió-infó

A z Őrzöm a lángot 
című, műsoráról is is-
mert Fábián Zoltán 

E Bethlen Gábor jelmondatrészlet szellemében Monoron már 
harmadik alkalommal szervezték meg a magyar szórvány napját, 
dr. Szekeres Sándor (aki az erdélyiek országos és monori szer-
ezetének is elnöke), illetve Szőnyi Attila presbiter vezetésével. 

A fenti című – most 
s nagy sikerű – ad-
enti kiállítást 12. al-

kalommal láthatta a 
monori Vigadó dísz-
ermében a város és 
a környék lakossága. 

szuggesztív éneklése, a helyi 
és vendég versmondó meg-
győző előadása, és a Bor-

A számos jelentős nem-
zetközi díjjal is elis-
mert virágkötő-de sig-

er, Kruchió László rendezte, 
ki nem mellesleg, a köz-

társasági elnöki hivatal fő-
dekoratőre és számos más 
feladata mellett, kompozíci-
óival mindig megállásra bíró, 
örömteli perceket tud szerez-
ni a rohanó világban lakóhe-
lye közösségének is.
 Ezúttal is eredeti ötlet-
tel, olyan 24 „megállós” ad-
venti naptárral (installáció-
val) varázsolta el közönségét, 
ahol mindenütt elmélkedés-
re késztető, szép idézeteket is 
elhelyezett. 
 A novemberi nívós meg-
nyitóműsor karácsonyi da-
lainak visszatérő előadói 

– Várnai Adrienn és Mészá-
ros Adél – alapozták meg az 
ünnepi hangulatot. A Prima 
Primissima- és Magyar Örök-
ség-díjas Petrás Mária csán-
gó-moldvai gyökerű különle-
ges népdalai (majd gyönyörű 
kerámiái) pedig nem min-
dennapi ajándéknak számít-
hattak. 
 A közelgő ünnep alkalmá-
ból még Pogácsás Tibor ál-
lamtitkár úr is köszöntötte 
a termet zsúfolásig megtöltő 
érdeklődőt. 
 A gyermekszeretetéről és 
adományozó kedvéről is is-

mert kiállító idén nem csu-
pán Mikulás-kívánság-pos-
taládákat helyezett el a 
gyerekeknek – a legszerencsé-
sebbnek ígért jutalommal –, 
hanem az Igazgyöngy Alapít-
vánnyal karöltve meghívott 
a megnyitóra 10 olyan hátrá-

nyos helyzetű, de csillogó sze-
mű Berettyóújfalu környéké-
ről érkező tehetséges gyereket 
is, akiknek kendőkre nyomta-
tott és értékesített festményei 
bevételét megsegítésükre jóté-
konysági célra fordítják. 
 Olyan igazi, maradandó 
adventi élményt akart ezzel 
Kruchió László szerezni ne-
kik, amit otthonukban nem 
tapasztalhattak, így a mono-
ri plébánián alvásuk után kü-
lön tárlatvezetéssel és közös 
adventi koszorúkészítéssel  is 
megajándékozta őket. 
 Természetesen a gyerekek 
az adventi saját gyártású ko-
szorúikat haza is vihették ott-
honukba az itteni szeretettel-
jes jó érzéseikkel együtt. B.G.

zsák Endre Hagyományőr-
ző Egyesület mezőségi dalai 
egyaránt érzelmileg is mél-
tóak voltak a téma aktuali-
tásához. 
 Tudatnunk kell a mai fi a-
talsággal – mondta Csúzi Sza-
bolcs, a város önkormány-
zatának képviselője –, hogy 
milyen nemzetpusztító tevé-
kenység folyt elcsatolt terüle-
teinken. Ennek történelmi fo-
lyamatát köszöntőjében dr. 
Szekeres Sándor ki is fejtette. 
 Szabolcs Attila, a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság 

főmunkatársa pedig az egy-
máshoz közel eső (idén épp 
175 éves) magyar nyelv- és 
a szórvány napja apropó-
ján azt hangsúlyozta, hogy 
nyelvünk a kulturális örök-
ségünk és nemzeti identitá-
sunk alapjaként sokszínű-
ségével is képes egységünk 
megteremtésére. 
 Jó érzés volt, hogy orszá-
gos fi gyelem terelődött erre 
a rendezvényre, hogy a mű-
velődési központ telt há-
zas nagytermében ott vol-
tak pl. ócsai, gyáli, budapesti 
gyömrői, pilisi, úri érdeklő-
dők is; és hogy a Rákóczi Szö-
vetség segítségével sokan 
aláírták a nemzeti régiók vé-
delmében indított európai 
polgári kezdeményezést is. 
 A legjobb viszont azt volt 
látni, hogy a Hunyad megyei 

Déváról érkezett vendégek 
a 8%-os magyar kisebbség-
ből képesek az egyházközsé-
gük segítségével – itt is sikert 
aratott – jól működő ifjúsági 
énekkart és élő-alkotó közös-
séget fenntartani. 
 Gáspár Barra Réka (író, 
újságíró, rádiósuk) bemutat-
ta, hogyan igyekeznek ápol-
ni épített örökségünket; lel-
kipásztoruk, Rátoni Csaba 
pedig azt, hogy ellenségeske-
dés nélkül tudnak együtt élni 
az ottani többséggel. Így pél-
dául nemrég (államunk tá-
mogatásával) magyar óvodát 
is avattak, a szórványosodás 
csökkentését, a nemzet fenn-
maradását jelentő gyermek-
születésekben reménykedve. 
 A szeretetvendégség so-
rán a személyes kapcsolatok 
is erősödhettek B.G.

Koszorúkészítés a gyerekekkelllKoszorúkészítés a gyerekekkelllll
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A BFB plus Kft. egy 
nemzetközileg elismert  
belga tulajdonban lévő,  

kisállateledel-gyártással és 
-forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő 
telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő 
munkakörökbe:

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

MINDEN MUNKAKÖRBEN!

  
(1 hónap és 6 hónap után is)

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

Csévharaszt, 
Nyáregyházi út 51. 
alatt.

Jelentkezz

MOST!

Jelentkezz:

EMELTÜK  

A BÉREKET!

   
(Termelésbe ÉS raktárba;  
több műszak vállalásával)

 
(Gyártási területre-, csomagológépre 
ÉS présgépre)

 
(betanított munkás) 
(Több műszakba, több üzemünkbe is)

 
(Villanyszerelő/géplakatos/
mechanikai műszerész)

 
(1 illetve 2 műszak vállalásával)

 
(2 műszak vállalásával, 
targoncavezetői engedéllyel.  
Előny: GKI-kártya)

  (Több műszakban)

J átékos cikkünkkel ehhez 
szeretnénk némi segítsé-
get nyújtani azzal, hogy 

láruljuk, az asztrológia sze-
int milyen ajándékok okoz-
atnak örömöt a különböző 
sillagjegyek szülötteinek.

KOS (III. 21.–IV. 20.)
utó- és motorversenyzők 
gész sora született ebben 

jegyben, ám szép szám-
mal vannak közöttük turis-
ák, hegymászók, vadászok 
s. Örömet okozhat számuk-
a egy kalandos útleírás vagy 
gy vadászatról szóló könyv, 
e egy márkás italnak, vagy 
gy kényelmes szabadidőru-
ának is nagyon örülnek. Bár-

mit is vásároljunk nekik, ne 
eledjük, a Kos kedvenc színe 

vörös, illetve annak árnya-
atai. A Kos-jegyű hölgyekhez 
egjobban az ametiszt illik.

BIKA (IV. 21.–V. 20.)
iatalabb éveikben a kemény, 
üzdősportokban próbál-

ák ki erejüket, ügyességü-
et. Később – a Vénusz hatá-
ára – nemritkán találjuk őket 
konyhában (nem csak a nő-

et), és szenvedélyes szakáccsá 
álhatnak. A Bika-jegyűeknek 
arácsonykor aránylag köny-
yű örömöt okozni, mert ami 
zép, ízléses és elég értékes, azt 
zívesen fogadják. Arra azon-
an mindenképpen ügyeljünk, 
ogy kedvenc színeik a vilá-
oskék, a narancssárga és a 
öld. A Bika-jegyű nők ajándé-
áról annyit, illik hozzájuk az 
chát, a jade, a topáz, de min-
enekelőtt a smaragd. 

KREK (V. 21.–VI. 21.)
jegy szülöttei többnyire szí-

esen járnak színházba, mo-
iba, hangversenyre. Ezért 

egy-egy kiemelkedő kultu-
rális eseményre, koncertre 
boldogan fogadnak el aján-
dékba belépőjegyet. Bármi-
lyen ajándékot is veszünk szá-
mukra, fi gyeljünk arra, hogy 
szerencseszínük a sárga és 
általában minden világos 
színárnyalat. Az Ikrek-jegyű 
hölgyek az arany és ezüst füg-
gőket egyaránt kedvelik, de 
illik hozzájuk a topáz, az ak-
vamarin és a berill is. A fér-
fi ak a ritkaságszámba menő 
lexikonokért, szótárakért lel-
kesednek leginkább, ám nem 
vetik meg a pecsétgyűrűt sem 

– főleg, ha 18 karátos.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
Zenekedvelők, muzikálisak. 
A Rák-jegyű nő sok időt tölt 
lakása, otthona rendben  tar-
tásával, gondozásával, ezért 
minden olyan eszköz, tárgy, 
ami ebben segíti bizonyára 
örömet okoz neki. Ajándék-
ként – mindkét nemű Rák-
jegy számára – zenei CD-t, 
könyvet lehet ajánlani. A Rák-
jegyű nő örömmel veszi az ap-
róbb csecsebecséket, a szép 
és mutatós, főleg ezüstből ké-
szült ékszereket. A jegy szü-
lötteinek szerencseszínei a 
Holddal kapcsolatosak, mint 
a törtfehér, az ezüstszürke, a 
világoszöld és a halványlila.

OROSZLÁN 
(VII. 23.–VIII. 23.)
Sokat és szívesen sportol, sze-
reti az autó- és motorverse-
nyeket, és általában az autót 
is. Választékosan öltözködik, 
ezért megfelelő ajándék a 
számára egy szép nyakken-
dő, ing, szabadidőruha, di-
vatos póló vagy egy márkás 
ital. Külön érdemes az Orosz-
lán-jegyű hölgyet megemlíte-

ni: számára többnyire min-
den ajándék kedves, ami elég 
mutatós, divatos és főleg érté-
kes! Ezért leginkább az arany 
ékszereknek örül. Nem csoda, 
hisz az Oroszlán-jegy uralko-
dó bolygója a Nap, ezáltal az 
arany a szerencseféme is! 

SZŰZ (VIII. 24.–IX. 24.)
A nyugodt, higgadt tempera-
mentumú Szűz-jegyűek szá-
mára elsősorban intellektu-
ális ajándékok ajánlhatók, 
például egy nívós CD, egy 
értékes könyv vagy né-
hány új, egzotikus fűszer. 
A Szűz-jegyű hölgyek több-
sége bizonyára örül egy régi 
szakácskönyvnek, kézimun-
kafonalnak, vagy egy ízlé-
ses, divatos szabásmintának. 
A legtöbb Szűz-jegyű gyűjt 
valamit, ezért meglévő gyűj-
teményét is kiegészíthetjük. 
Színeik a szürke és a tenge-
részkék.

MÉRLEG (IX. 23.–X. 23.)
Szívesen járnak színház-
ba, moziba, hangversenyre. 
A Mérleg-jegyű hölgyek ki-
mondottan örömüket lelik a 
szépítkezésben, ezért ha az 
ajándékozásnál eltaláljuk a 
kedvenc szépítőszerüket, ak-
kor ezért nagyon hálásak! 
E jegy szülötteihez egyéb-
ként az opál illik leginkább, 
ám nem vetik meg a topáz-
zal, smaragddal és más színes 
féldrágakövekkel díszített ék-
szereket sem. A férfi ak legjob-

ban az éppen divatos sportru-
háknak, sporteszközöknek 
tudnak örülni. Mostanában 
éppen a tenisz- és sífelszere-
lésekért vannak oda! Általá-
nos szerencseszíneik a vilá-
gos, levegős színek, valamint 
az indigókék. 

SKORPIÓ (X. 24.–XI. 22.)
Ez a típus szeret úszni, bú-
várkodni, jó kapcsolatban áll 
a víz alatti világgal. Ameny-
nyiben Skorpió-jegyűnek ve-
szünk ajándékot, akkor leg-
többször örömet szerezhetünk 
egy könyvritkasággal, egy 
régi metszettel vagy egy már-
kás itallal. A Skorpió-jegyű 
hölgyekhez illenek az extrava-
gáns módon divatos ruhák és 
kiegészítők, a féldrágakövek-
ből pedig a karneol, az obszi-
dián és az ónix. A Skorpió-je-
gyűek színei: általában a tüzes 
színek, különösen a vörös.

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)
Szabadidejében szívesen vi-
torlázik, teniszezik, idősebb 
korban bridzsel és más kár-
tyajátékokat részesít előny-
ben. Fiatalon lelkes turista, 
bel- és külföldön egyaránt. A 
Nyilas-jegyű hölgyek inkább 
romantikus kalandregénye-
ket és életrajzokat, sztárok-
ról, híres emberekről szóló 
írásokat olvasnak. A kirán-
dulni szerető Nyilas-jegyű-
ek biztosan örülnek a túrá-
záshoz szükséges különféle 
kényelmes holmiknak, túra-
botoknak. Szívesen viselnek 
ezüstből készült ékszereket, 
szerencseszíneik a kék vilá-
gos árnyalatai, valamint a 
kárminvörös. 

BAK (XII. 22.–I. 20.)
Földies jegy lévén, aki ek-
kor született, vonzódik a ter-

mészethez. Szabadidejében 
szívesen dolgozik kertjében, 
nyaralójában. Alkalmas idő-
töltés számára a barkácso-
lás is. Szereti a zenét. Jó ka-
rácsonyi ajándék számára 
egy jó koncertfi lm vagy egy 
barkácsfelszerelés. A Bak-je-
gyű hölgyek szívesen visel-
nek régi ékszereket, általában 
fekete színű féldrágaköveket 
arany foglalatban. Szeren-
csehozó talizmánjuk lehet a 
fekete gyöngy, a férfi aké az 
arany keretbe foglalt kalce-
don, vagy ónix. A Bak-jegyű-
ek szerencseszínei a szürke, a 
zöldesbarna és a sötétzöld. 

VÍZÖNTŐ (I. 21.–II. 20.)
Sokszor különc magatartá-
sukkal vonják magukra a fi -
gyelmet, ezért minden érde-
kes, különleges ruhadarabot 
kedvelnek. A Vízöntő-jegyű 
hölgyek számára jó ajándék 
lehet egy egzotikus parfüm, 
egy bizarr ékszer, vagy egy 
jól megválasztott, különleges 
dobozba csomagolt szépítő-
szer. Az ékszerekből számuk-
ra elsősorban a különleges 
kristályok, az opál, a jade, az 
ametiszt és az akvamarin jö-
het számításba. 
 A Vízöntő-jegyű férfi ak 
leginkább régi térképeknek, 
lexikonoknak, nyelvkönyvek-
nek és a kedvenc színüknek 
megfelelő divatos ruhának 
örülnek leginkább. Szeren-
cse- és egyúttal divatszíne-
ik: a zöld sötétebb árnyalatai, 
az alumíniumezüst, az ibolya- 
és indigókék. 

HALAK (II. 21.–III. 20.)
A Halak a többi jegy szülöt-
teihez képest általában több 
pihenést és nyugalmat igé-
nyelnek. Sok Halak-jegyű-
nek kiváló tehetsége van a 
vízisportokhoz, vagy valami-
lyen művészeti ághoz. Szíve-
sen táncolnak, balettoznak, 
festenek. Mind a Halak-jegyű 
hölgy, mind a férfi  számára jó 
karácsonyi ajándék lehet egy 
akvárium, hiszen szívesen 
etetik, gondozzák a halakat, 
a vízinövényeket. Meglepe-
tést szerezhetünk számukra 
is könyvvel és fi lmmel, mivel 
nem áll távol tőlük a miszti-
kus, a fantasztikus irodalom 
sem. Az ékszerekből – főleg 
a hölgyek esetében – az ame-
tiszt, a smaragd és a tűzopál 
illik. Szerencseszínük min-
den ajándéktárgynál a kékes-
lila, az ibolya és a tengerzöld. 

P. Gy. 

Vészesen közeledik a karácsony, már 
csak rövid idő van hátra a szentestéig. 
A rossz szokáshoz híven, sokan ezúttal 
s az utolsó pillanatokra hagyják a vá-
sárlást, s ilyenkor egyre nyomasztóbb 
a kérdés: milyen ajándékot vegyek a pá-
omnak, kedvesemnek, szeretteimnek? 

Ajándékhoroszkóp 
csillagjegyek szerint

Áttörés a gyógynövény-kutatásban
Az ENSZ Világegészségügyi Szerveze-
te, a WHO kutatása alapján a fejlett vi-
lágban folyamatosan nő a gyógynövé-
nyek alkalmazása. Németországban 
például a lakosság 80 százaléka használ 
rendszeresen valamilyen gyógy-
növény alapú készítményt.

A gyógynövények és a 
gyógyszerek közötti
legfőbb különbség, 

hogy a gyógyszerek jellemző-
en egyféle hatóanyagot tartal-
maznak, míg a gyógynövények 
akár több száz aktív összetevő-
vel rendelkeznek. A tudomány 
mai állása szerint ezek a növé-
nyi összetevők együttesen sok-
kal hatásosabbak és kevesebb 
mellékhatással rendelkeznek, 
mintha külön-külön alkal-
maznánk őket. A gyógyszer- 
és étrendkiegészítő-gyártók a 
gyógynövényekben lévő ható-
anyagok koncentrálására min-
dig valamilyen kivonószert al-
kalmaznak, például hexánt, 
acetont, étert vagy metanolt. 
A kivonószereknek viszont az 
a nagy hátránya, hogy a ható-
anyagoknak mindig csupán 
egy részét vonják ki a növény-
ből. Így például a kamilla vi-
zes kivonata nyugtató hatású 

és hasi görcs 
oldására al-
kalmas, a 
zsír ol dé kony 
kivonatának 
viszont első-
sorban gyulla-
dáscsökkentő és an-
tibakteriális hatása jelentős. 
A kivonás során ráadásul sok 
összetevő reakcióba lép egy-
mással, így azok elvesztik ha-
tásukat. Ezekre a problémára 
találtak idén megoldást ma-
gyar kutatók.
 – Hároméves kutatás 
eredményeképpen mostan-
ra képesek vagyunk olyan 
kivonatokat készíteni, ame-
lyek valóban tartalmazzák a 
gyógynövények összes aktív 
hatóanyagát, tehát teljes ér-
tékűek – mondta Papp Já-
nos, gyógynövény-alkalma-
zási szakmérnök, a kutatás 
vezetője. – Ezt úgy értük el, 

hogy a gyógyszeriparban szo-
kásos kémiai tulajdonságok 
helyett a mechanikai sajátos-
ságai alapján vonjuk ki a ha-
tóanyagban gazdag részeket. 
A növények ugyanis többféle 
szövetből állnak, ezek jelen-
tős része csupán a növény szi-

lárdításáért felel, így 
nem tartalmaz ha-

tóanyagot. Mi-
vel ezek a me-
rev szövetek 
eltérő mecha-
nikai tulaj-
donságokkal 

rendelkeznek, 
így speciális el-

járással különvá-
laszthatók a hatóanya-

gokban gazdag részektől. Az 
így keletkező mechanikai ki-
vonat olyan koncentrációban 
tartalmazza a hatóanya-
gokat, hogy azokból 
már teljes 

értékű gyógynövénykapszu-
lák készíthetők.
 – A kutatásban azt is meg 
kellett oldanunk, hogy az 
összes hatóanyag megőrzé-
se mellett eltávolítsuk a nö-
vényen esetlegesen megma-
radt kórokozókat is – tette 
hozzá a kutatásvezető. – A 
gyógynövényiparban álta-
lánosan elterjedt megoldást, 
amely forró, akár 120 C-fo-
kos gőzt és magas nyomást 
használ a sterilizáláshoz, 
nem akartuk alkalmazni, hi-
szen fontos volt a hatóanya-
gok változatlan formában 
történő megőrzése. Ezért 
egy olyan módszert fejlesz-
tettünk ki, amely a napfény 
erejével, UV-sugárzás-
sal pusztítja el a baktéri-

gy-

ő-
ulla-

és an-

lárdítás
nem

tóa
v

umok, gombák és víruso
99,999 százalékát, mikö
ben nem károsítja a növén
hatóanyagait. Hamarosa
kereskedelmi forgalomba
is elérhetők lesznek ezek 
mechanikai kivonatot ta
talmazó kapszulák, így vé
re valóban hozzá lehet jutn
a gyógynövények valamen
nyi hatóanyagát tartalmaz
teljes értékű kivonatokho
 Trnavecz Adriennrev szövetek 

eltérő mecha-
nikai tulaj-
donságokkal

rendelkeznek, 
y speciális el-
ssal különvá-

laszthatók a hatóanya-
gokban gazdag részektől. Az
így keletkező mechanikai ki-
vonat olyan koncentrációban
tartalmazza a hatóanya-
gokat, hogy azokból 
már teljes 

kos gőzt és magas nyomást 
használ a sterilizáláshoz, 
nem akartuk alkalmazni, hi-
szen fontos volt a hatóanynynyyya-
gok változatlan formában 
történő megőrzése. Ezért 
egy olyan módszert fejlesz-
tettünk ki, amely a napfény 
erejével, UV-sugárzás-
sal pusztítja el a bbaktéri-

d
r

így
járás

laszthat

Trnavecz Adrienn
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E z nem véletlen, ugyan-
is az egyre nagyobb ér-
deklődésnek örvendő 

Évről évre nagyobb 
sikert arat a gombai 
program!

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  

alkatrészek összeszerelése 
 tekercselés
 munkakörnyezet tisztán tartása

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
300 000–400 000

1215–1640 Ft

12  000

Céges busz: Gomba, Monor, Monorierdő, 
Pilis irányából

Már fi zetni kell 
az elektromos 
autók töltéséért

M ár csak egy-két he-
lyen ingyenes a szol-
gáltatás, egyre több 

üzemeltető cég vezet be tari-
fát. A régiónkban is épp nem 
régiben jelentette be az NKM 
Mobilitás Kft., hogy novem-
ber 1-től fi zetőssé váltak a 22 
kW-os töltőket alkalmazó töl-
tőállomásai is.
 Természetesen tudtuk, 
hogy az elektromos töltő-
állomásokon idővel meg-
szűnik az ingyenesség. Ta-
valy ősszel a MOL jelentette 
be, hogy fi zetőssé teszi ezt a 
szolgáltatását, idén nyáron 
az E.ON és az Elmű-ÉMÁSZ 
is már fi zetős tesztüzemben 
működtette az elektromos 
töltőállomásait. 

Monor, Móricz Zs. u. 5.  
A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

tt.

Minőségi  

kerékpárok

KERÉKPÁR SZAKÜZLET

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

 Az NKM Mobilitás Kft. ál-
tal üzemeltetett töltőkön egy 
ideje a nyilvános 50   kW-os 
és 43   kW-os AC-villámtöltő-
ket már csak díjfi zetés elle-
nében lehetett igénybe venni. 
De a Nemzeti Közművek elek-
tromobilitással foglalkozó le-
ányvállalata, az NKM Mobi-
litás Kft. novembertől már a 
váltakozó áramú (AC) 22   kW 
teljesítményű töltőit is beemel-
te a fi zetős szolgáltatási körébe, 
így azok használatáért 80   Ft/
kWh díjat kell már fi zetni.
 A töltés továbbra is az 
NKM Mobiliti (Töltőpont) 
applikációból vagy az appli-
káción keresztül igényelhető 
RFID-tokennel lesz indítható. 
A fi zetéshez azonban bank-

kártya és számlázási cím 
megadására is szükség lesz. 
Ezek hiányában a töltés nem 
indul. A töltés indításakor a 
szolgáltató nem zárol össze-
get az autós bankkártyáján.
 Azok az elektromos gép ko -
csi tulajdonosok, akik eddig ab-
ban reménykedtek, hogy ezen-
túl az e-Mobi által telepített és 
üzemeltetett töltőit továbbra 
is ingyen használhatják, azok-
nak rossz hír, hogy az NKM 
Mobilitás Kft. október végén 
felvásárolta az e-Mobi Nonpro-
fi t Kft 100%-os üzletrészét. 
 A tranzakció novemberre 
lezárult és a technikai rend-
szerek összehangolása után 
várhatóan az e-Mobi által te-
lepített és üzemeltetett töl-
tők is bekerülnek a Mobiliti 
emobilitás szolgáltatásai alá 
és egyben fi zetőssé is válnak.

Hol mennyibe kerül?
Hazánkban jelenleg átlago-
san mintegy 37,5 forintba ke-
rül egy 1   kWh elektromos 
áram, így ha otthon töltjük 
fel autónkat, az átlagban 20 
kWh kapacitású akkumulátor 
feltöltése, amivel kb. 150 km 
tudunk megtenni 750 forint-
ba kerül, tehát nem éri el 2 li-
ter benzin árát.
 Az ELMŰ-ÉMÁSZ AC-
töltőin, amelyek használatá-
ért 99   Ft/kWh díjat számláz 
az autósok felé ez 1980   forint, 
mely már megközelíti 5   liter 
benzin árát. 
 A MOL töltőállomásain a 
lassabb AC-töltés ára 1990   Ft-
ba kerül, míg a gyorsabb DC-
töltés ára 2990 Ft, vagyis ha 
sietnünk kell, akkor egy töl-
tésért akár 7,5 liternyi benzin 
árát is kifi zethetjük egy 150 
km-es útért.  TA

Nem egységes a magyarorszá-
gi elektromosautó-töltők piaca, 
ahány hálózat, annyi szokás és ár.

Egy hét alatt el-
kelt az összes jegy 
a november 16-án 
megrendezett gom-
bai Márton-napi új-
boros daltalálkozóra. 

eseményen évről évre fi no-
mabb borokkal, falatokkal és 
jobb hangulattal várják a ven-
dégeket.
  Idén 15 borosgazda 40 
különböző ízvilágú újbora-
it kóstolhatták és értékel-
hették a részvevők szakér-
tők bevonásával. Az évente 
megrendezett esemény hatá-
rozott javulást eredményez 
a helyi borkészítésben. A 
mennyei borkóstoló után 18 
órától öt vendég dalárda mu-
tatta be műsorát, mely helyi 
jellegzetességekre, illetve al-
kalomhoz illő dalokra épült. 

Vendégelőadók soraiban kö-
szönthették a Turai Férfi  Da-
lárdát Maczkó Mária veze-
tésével, a Pándi Tájházi-, a 
Romhányi- és a Kókai Da-
lárdát, valamint a Varsá-
nyi Borbarátok Egyesületét. 
A műsor alatt felcsendül-
tek bordalok, Rákóczi-dalok, 
Kossuth-nóták és katonada-
lok is. A sort a Gombai Da-
lárda zárta alkalomhoz illő, 
libás dalokkal.
 – A műsorok után a várva 
várt Márton-napi libavacsora 
volt terítéken, melyet ifj. Tóth 
Sándor Borászok Borásza-dí-
jas Jövő Borásza értékelése 
követett – nyilatkozta Lehota 
Vilmos Gomba polgármeste-
re. – Ezután közös éneklés-
sel készültünk az éjszakába 
nyúló mulatságra, melynek 
motorja az utolsó négy órá-
ban a miskolci Agyagban-
da volt. Minden fellépőnk-
nek köszönjük, hogy ilyen 
fantasztikus hangulatot te-
remtettek. A remekül sikerült 
nap után mindenkit visszavá-
runk Gombára, hogy még sok 
rendezvényünk teljen ilyen jó 
hangulatban.  (x)
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Készüljünk  
együtt  

az ünnepekre!
Ön megrendeli,  
mi megsütjük.

Bejgli-, rétes-,
mézeskalács-, 

aprósütemény- és 
tortarendelést 

felveszünk.
Monor,  

Petőfi Sándor u. 6.
A sétálóutcában.

Nyitvatartás:  
H–P: 08–18, Szo: 08–13

CSIPETGSM.HU * FACEBOOK.COM/CSIPETGSM

ÚJ ÉS HASZNÁLT 
MOBILTELEFONOK

AUTÓS NAVIGÁCIÓK
VEZETÉKES TELEFONOK
TABLET PC-K
TARTOZÉKOK
BANNKÁRTYÁS FIZETÉS
SZERVIZ

Elvárás: 
• 

Amit kínálunk:
• • 

• • 
• • 

• 
• 

Jelentkezés:  

TARGONCÁSOKAT 

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Nagyüzemi konyha 

 ALAPANYAG-
RAKTÁRBA

munkatársat keres! 
PÉK   

munkatársat felveszünk
monori pékségbe  

nappali műszakba.
06-29/412-531, iroda@rabaisutode.hu

Tapasztalattal 
rendelkező 

HEGESZTŐ/
LAKATOS 

kollégát keresünk 
Monorra

Főbb feladatok, munkák:
  Rozsdamentes és szénacél-szerkezeti elemek, csőhálózatok 
hegesztése
  Hegesztőberendezések és anyagok kezelői karbantartása
  Varratvégek köszörülése és igazítása

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

Nemzetközi fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó, alsónémedi 
telephelyű cégünk részére, nyergesszerelvényekre keresünk  
HU/BE/NL/GB viszonylatra SOFŐRÖKET illetve  
kétsofőrös járatra SOFŐR PÁROKAT. 
Kizárólag magára és környezetére igényes, C, E kategóriával,  

GKI-kártyával és PÁV     III-vizsgával rendelkezők jelentkezését várjuk.  
Nem uniózás.

 Osi-Mix Kft. NEMZETKÖZI KAMIONSOFŐRÖKET KERES

Önéletrajzát  
kérjük  

e-mailben  
küldje el: 

INFO@OSIMIX.HU; 
Tel.:  06-20/275-0550

Nem tud felszabadultan nevetni, emiatt gyakran rosszkedvű?
Belegondolt abba, hogy egy fogászati implantáció miben tudná 

megváltoztatni az életét?
A fogbeültetés tartós és megbízható megoldás, amely

  visszaadja az ön fiatalságát
  javít az esetleges emésztési problémáin

  garantáltan ragyogó arcot varázsol

Dental Diamond 

Az Implant Diamond csapata azért dolgozik, hogy Ön 2020-ban bátran mosolyogjon!A

Békés, áldott ünnepeket  
kívánunk!

Tökéletes mosolya ma már nem csak a sztároknak lehet!
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Az I. Monori Tankerület 
szakmai napján tartott tájé-
koztatást a Monori Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési 
előadója november 18-án a 
pilisi Csernai Pál Közösségi 
Központban.
 Elekes Emőke Dalma ren-
dőr törzsőrmester az előadá-
sokon ismertette a közös-
ségi oldalak használatának 
veszélyeit, online függőség 
megelőzésének lehetőségéit, 
a chatelés biztonsági szabá-
lyait, a személyes adatok vé-
delmének fontosságát, vala-
mint az internetes zaklatás 
lehetséges módjait.

 A fi atalok az életkorukhoz 
és a mindennapi internet-
használathoz kapcsolódó ve-
szélyhelyzetekről hallgattak 
még előadást, amelyet pre-
venciós fi lmvetítés tett még 
érdekesebbé. -MRK-

SZAKMAI NAP

Prevenciós előadás 

TÍZEZREKET ÉRINT

Mégsem kell nyelvvizsga a felvételihez
Sok fi atalnak jelenthet 

megkönnyebbülést, hogy a 
korábbi hírekkel ellentétben 
egyelőre mégsem lesz köte-
lező a nyelvvizsga a felvéte-
lihez.
 Bár egy 2014 decembe-
rében kihirdetett rendelke-
zés szerint 2020-tól a felső-
oktatásba történő felvétel 
alapfeltétele lett volna a leg-
alább B2 szintű, általános 
nyelvi, komplex nyelvvizsga, 
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Réti László író
– olvasó találkozó
December 13. 18 óra
A krimik iránt érdeklő-
dő olvasókat várják a pili-
si könyvtár olvasótermébe 
egy kötetlen hangulatú író-
olvasó találkozóra a Par-
fümőr, a Kandahári fogoly, 
A falak mögött és még sok 
más izgalmas történet szer-
zőjével. A részvétel ingyenes, 
de a helyszín korlátozott be-
fogadóképessége miatt re-
gisztrációhoz kötött. Re-
gisztrálni a Kármán József 
Városi Könyvtár és Közössé-
gi Ház elérhetőségein lehet, 
melyek a következők: 06-
29/498-851 és 06-20/771-
0731, info@kjvk.hu.
Pilis, KJVK

Jótékonysági 
karácsonyi vásár
December 15. 10-15 óra
A forgatag közben 14 órakor 
lesz a mézeskalácssütő-pá-
lyázat eredményhirdetése.
Úri, művelődési ház

Mindenki karácsonya 
és karácsonyi vásár
December 15. 13 óra
Karácsonyi vásár, korcso-
lyapálya, állatsimogató, 
kisvonat, kézműves termé-
kek, betlehemi jászol, forralt 
bor, továbbá az UNIQUE és 
a Kozmix együttes koncert-
je várja az érdeklődőket.
Vecsés, Piac tér

Szecsői 
Karácsonyi Vásár
December 15. 13-17 óra
A belépés ingyenes!
Tápiószecső, Szabadság tér

Harmadik adventi 
gyertya meggyújtása
December 15. 15 óra
A gyertyát meggyújtják: 
Demeterné Ecseri Kata-
lin és Sárköziné Jancsovics 
Mária. Közreműködik az 
Úri Szent Imre Általános Is-
kola 2. osztálya.
Úri, művelődési ház

Gulyás Csilla hárfa-
művész koncertje
December 15. 19 óra
Monor, római 
katolikus templom

Évzáró koncert
December 19. 17 óra
Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Monori 
Tagintézménye tanulóinak 
koncertje.
Monor, Vigadó

Pál Feri: 
Elégedetten az élettel
December 20. 16 óra
Jegyvásárlás: KKMKK 
könyvtára, Bajcsy u.4. 
Belépő: 1 000 Ft.
Tápiószecső, KKMKK 
(Kátai út 93.)

Jótékonysági főzés
December 22. 14 óra
Balogh József szervezésében.
Monor, Szent István tér

Negyedik adventi 
gyertya meggyújtása
December 22. 15 óra
Gyertyagyújtás után a Min-

denki karácsonyfájának a 
feldíszítése. A műsorról az 
Úri Szent Imre Általános 
Iskola 4. osztálya és Silló 
Réka gondoskodik.
Úri, művelődési ház

Jótékonysági kará-
csonyi hangverseny
December 22. 17 óra
Mocsári Károly, Csor-
dás Klára, Pólus László és 
Hadady László koncertje.
Monor, református 
nagytemplom

Pásztorjáték
December 24. 16 óra
Monor, római katolikus 
templom

MK Színpad
– Mezítláb a parkban
December 28. 18 óra
Vígjáték két felvonásban.
Gyömrő, HIMK

Új esztendő, 
vígságszerző
Január 12. 16.30 óra
Zenés mesejátékra várja 
a népszerű Kolompos 
zenekar a gyerekeket
 és családokat az újévben. 
Családbarát rendezvény! 
Monor, Vigadó 

Városi bál
Január 18. 19 óra
A szórakozásról 
a Vathy Salsa Tánc-
iskola gondoskodik. 
Vecsés, Rendezvényközpont

Berecz András 
és fia, Berecz István 
közös estje
2020. január 24. 18 óra
Monor, Vigadó

december – január
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 Ha az olvasó szeretné 
tudni milyen a hamis ro-
mantika, pátosz nélküli 
élet egy cigánytelepen, úgy 
Bódis Kriszta könyvét szí-
vesen ajánlom. A könyv té-
mája amúgy sem lehet-
ne aktuálisabb, hiszen a 
magyar labdarúgó-válo-
gatott legutóbbi kudar-
ca Wales ellen több szak-
értőben megpendítette 
ismét a „hol az utánpót-
lás” avagy hol vannak a 
szegény, ám annál tehet-
ségesebb – esetleg roma – 
focisták a magyar labda-
rúgásból kérdését. Hogy 
hol vannak? Lehetnek pél-
dául az ózdi Hétes-tele-
pen is. Carlo, a kamasz fi ú 
itt él, és mint sok sorstár-

sa, arról álmodozik, hogy 
kitör a nyomorból. Ehhez 
az egyik lehetséges út az, 
amihez tehetsége is van: a 
foci. Bódis Kriszta köny-
ve nem szociográfi a, nem 
kell megijedni attól, hogy 
rázúdul az olvasóra egy ci-
gánytelep minden nyomo-
ra. Az író mindamellett 
hiteles, szereplői úgy be-
szélnek, úgy gondolkod-
nak és úgy cselekszenek, 
mint ahogy ma, ezekben 
a percekben gondolkodik 
és él ma egy cigány ember 
olyan környezetben, ami 
nem mindig van a segítsé-
gére. Olvassák el a köny-
vet, és ha tudnak, segít-
senek, ha ismernek egy 
Carlót. 

Bódis Kriszta: Carlo Párizsban

Mit olvassak? Ignácz József rovataIII. Pest Megye Szépe Választás
Közeledik a III. Pest Megye Szépe Vá-
asztás végső döntője. A gálaesten,
anuár 11-én Törökbálinton eldől, 
hogy ki lesz Pest Megy Szépe.

Mi hajtotta a Pest megye 
szépe választás felé?

– A Pest Megye Szépe Vá-
asztás célja, hogy hazánk 
egnagyobb lélekszámú me-
yéjének társadalmi és kul-
urális életében hosszútávon 
rtéket teremtsen. Ez a mot-
ó vezérelt engem, amikor 3 

évvel ezelőtt útjára in-
dítottuk ezt a versenyt.

2 Kitől kapta a legnagyobb 
támogatást?

 – A Pest Megyei Közgyű-
léstől, aki a Pest Megye Szé-
pe Választás számára en-
gedélyezte a megye név és 
logó használatát és Török-
bálint várostól, aki a ren-
dezvény gyönyörű helyszíné-
nek ad otthont, az impozáns 
Munkácsy Mihály Művelő-
dési Házban immár 3. alka-
lommal, ezáltal is erősítve 
Törökbálint város kulturális 
sokszínűségét. Nem utolsó 
sorban a feleségemtől.

3 Mi számít ön szerint 
a legnagyobb elismerésnek?

 – A legnagyobb elismerés 
számomra, hogy a verseny jó 

hírneve és ismertsége folya-
matosan erősödik, ezáltal a 
lakosság mind szélesebb kö-
rében megismerik és ked-
velik az általam létrehozott 
rendezvénysorozatot, mely-
nek során évről évre számta-
lan pozitív megerősítő vissza-
jelzést kapunk a versennyel 
kapcsolatban, ami nagy örö-
möt okoz számomra.

4 Mi volt a legnagyobb 
ajándék az életében?

 – Boldog házasságban 
élhetek a feleségemmel, aki 

maximálisan támogat min-
denben, akár a versenyszer-
vezés, akár a magánélet te-

rén egyaránt.

5 Mit gondol, mikor 
és mivel érte el 

a legnagyobb sikerét?
 – 2017-ben megala-
pítottam a Pest Megye 

Szépe Választás elneve-
zésű rendezvénysorozatot 

melynek elődje a szintén ál-
talam létrehozott Érd Szé-
pe Választás volt. Ezáltal egy 
városi rendezvényből, egy 
mára már országosan is is-
mert megyei verseny lett. 
Továbbá 2014-ben megkap-
tam a Pest Megye Környe-
zetvédelméért Díjat a Pest 
Megyei Közgyűléstől, a kör-
nyezettudatos szemléletet 
és felelős állattartást erősí-
tő általam szervezett kör-
nyezet- és állatvédelemmel 
kapcsolatos rendezvények 
sikeres lebonyolításának el-
ismeréseként.

6 Mire emlékszik vissza 
szívesen a gyermekkorából?

 – Iskolás koromból na-
gyon meghatározó élmények 
voltak a vándortáborok emlé-
kei, mivel minden nap újabb 
és újabb helyekkel ismerked-
hettünk meg az országban. 
Valamint a nagyszüleimmel 
eltöltött balatoni nyarak.

7 Hányszor volt szerelmes, 
és emlékszik még az elsőre?

 – Igazán most vagyok 
szerelmes, a feleségembe.

8 Mi az, amire 
nem gondol szívesen?

 – Az idő múlásával elhal-
ványulnak az emlékek, ezért 
bízom abban, hogy még na-
gyon sokáig aktív tudok ma-
radni és így remélem még 
hosszú ideig folytathatom az 
általam létrehozott hagyo-
mányteremtő értékek fenn-
maradását.

9 Hogy telnek 
a hétköznapjai?

 – Főállás mellett, igazán 
a rendezvényszerevzés ben 
tudom kibontakoztatni azo-
kat az elképzeléseimet, me-
lyek a hétköznapjaimat szí-
nesebbé teszik.

10 Mivel foglalkozik szívesen 
a szabadidejében?

 – Szabadidőmben szíve-
sen utazunk, kirándulunk a 
párommal és barátaimmal, 
valamint sokat járunk szín-
házba, moziba, koncertre.

11 Szívesen 
kér tanácsot?

 – Nagy szükségem van 
azok tanácsára, akikben 
megbízom, hiszen ők kívülről 
látják elfogultság nélkül azo-
kat a szituációkat, élethelyze-
teket, amelyek során kikérem 
a véleményüket, és ezáltal ez 
hasznos számomra a döntés-
hozatalnál. 

+1 Kitől és mit kérdezne 
meg, ha megtehetné?

 – Arra lennék kíváncsi, 
pár évtized múlva milyen 
emlékeket idéz az emberek-
ben a Pest Megye Szépe Vá-
lasztás szellemisége a már 
családot alapított egykori 
versenyzők és hozzátartozóik 
körében. trnavecz

N ehéz dolga lesz a zsű-
rinek, 15 gyönyörű 
hölgyből – Kiss Re-

ina Konstantina (Budapest, 
IV. kerület), Drága Dani-
lla (Szokolya), Siklós Vivien 
Szigethalom), Mészáros Ale-
andra (Tápiószecső), Kiss 

Viktória (Vác), Günther Anita 
Pilisvörösvár), Szemelveisz 

Nikolett (Dunakeszi), Fodor 
éka (Göd), Szilágyi Cintia 

Budapest, XXIII. kerület), 
odosi Csillag (Diósd), Szabó 
dikó (Budapest, III. kerület), 

Dudás Patrícia (Budapest, 
. kerület), Kállai Dorottya 

Abony), Kondor Vivien (Bu-
apest, XIII. kerület), Tollas 
ímea (Budapest, XXII. ke-
ület) – kiválasztani, hogy ki 
legérdemesebb erre a címre. 

Lapunk most e rendez-
énysorozat megálmodójá-
ak és főszervezőjének, Bada 
oltánnak tette fel szokásos 
illámkérdésit.

rdetés

CEGLÉDI  CIPŐGYÁR 
MINTABOLTJA

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEG
M

Cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja

MEGÚJULT KÍNÁLATTAL vásárlóit!

Gyermek, női, férfi kiváló minőségű  

bőrből készült cipők GYÁRI ÁRON!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
Telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

. 
Magyar 

termék Jelentkezni lehet 
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

10 éve dinamikusan  
fejlődő nagyüzemi  
konyha gyakorlattal rendelkező  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

vagy azzal egyenértékű ok-
irat a felsőoktatási felvételik-
hez, november elején Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter bejelentette, 
hogy a kormány elhalasztot-
ta a kötelező nyelvvizsga be-
vezetését.
 Schanda Tamás, a fel-
sőoktatásért felelős Inno-
vációs és Technológiai Mi-
nisztérium parlamenti ál -
lam titkára szerint öt évvel 
ezelőtt minden felelős part-

nerrel egyeztettek erről, és 
egyet is értettek, ám a kö-
zelmúltban több különbö-
ző szervezet – többek között 
a hallgatói önkormány-
zat (HÖOK) és a nyelvtaná-
rok egyesülete – is azzal ke-
reste fel a minisztériumot, 
hogy a kötelező nyelvvizsga 
ügyében további tárgyaláso-
kat folytassanak, mert jelzé-
sük szerint annak bevezeté-
se komoly károkat okozna a 
felsőoktatásban.

 A követelmény ugyanis 
drasztikusan – akár 10 ezer 
fővel is – csökkentené a de-
mográfi ai okokból amúgy is 
fogyatkozó felvehető hall-
gatók létszámát. Ez nem az 
elitegyetemeket veszélyez-
tetné, hanem azokat a vi-
déki felsőoktatási intézmé-
nyeket, amelyeknek nagyon 
fontos szerepük van a vi-
dék megtartóképességé ben. 
Konkrét egyetemek létjogo-
sultsága kérdőjeleződne meg, 

és a kormány számára nem
zetstratégiailag fontos sz
kokra (pedagógus-, egés
ségügyi, agrárképzés) sem
lehetne elég embert felvenn
 Mindezeket fi gyelemb
véve javasolta a minisztérium
a kormánynak a nyelvvizsg
szabály életbe léptetésének e
halasztását. Gulyás Gergel
szerint a kabinet az álláspo
tokat tudomásul véve hozt
meg döntését – bár a felmér
sek szerint az Európai Unió 2
tagállamában a magyarok a
utolsó helyek egyikén állna
ebben az összevetésben. -pó
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A MÚZEUMBA

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

A modern létesítmény 
még a téli időjárási vi-
szonyok között is al-

kalmas edzések megtartásá-
ra, ezért szinte egész évben 
használható lesz, így a Bozsik-
programban részt vevő iskolás 
gyermekek mellett különbö-
ző hobbicsapatok mérkőzései-
nek és sportrendezvényeknek 
is otthont adhat majd.
 A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Kedvezményes Pá-
lyaépítési Programja kereté-
ben egy szabványos méretű 
(22 x 42 méteres) műfüves 
futballpálya létesítésére pá-

A Ne égess! elnevezésű pá-
yázatot immár 13. alkalom-

mal írták ki a szervezők. Két 
orcsoport alkotásait és írás-

műveit várják január végéig a 
Katasztrófavédelem Közpon-

Múzeumba. 
A rajzpályázatra alsó és 

első tagozatos diákok alko-
ásait várják. 

A pályázatnak különleges 
propója, hogy jövőre lesz 
50 éves évfordulója annak, 
ogy megalakult az első bu-
apesti tűzoltóság.

A feladat is ehhez kap-
solódik, a pályázati művek-
en azt kell ábrázolni, hogy 
fi atalok elképzelése szerint 

milyen lehetett a tűzoltás a 
égmúltban, illetve miként 
áltozhat a jövőben. A pályá-
at mottója: Múlt, jelen, jövő 
tűzoltásban, de mindez bő-

íthető a katasztrófavédelem 
gyéb tevékenységének ábrá-
olásával. 

A pályaművek lehetnek 
eruzarajzok, fi lctollal, tem-
erával, vízfestékkel vagy 
zabadon választott techni-
ával alkotott képek, montá-
sok, illetve térbeli alkotások, 
isplasztikák, dísztárgyak, 
rmék, vagy irodalmi alko-
ások.

Mindenki 
Karácsonya 

Vecsésen
2019. december 15-én vasárnap  

a Piac Téren

Idén is színes programkínálattal, 
kirakodóvásárral, korcsolyapályával, 
állatsimogatóval és ízletes 
forraltborral várja Vecsés Város 
Önkormányzata a program  
iránt érdeklődőket. 
 
12:00 órától  
Karácsonyi Vásár  
különleges ünnepi kínálattal
14:00 órától 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő ünnepi megnyitója
15:00–17:00 óráig 
Előadások, koncertek,  
ünnepi beszédek 
17:15-től  
Unique (Völgyesi Gabi) koncertje 
18:15-től  
Kozmix együttes koncertje 

éren

s 

iiiiii  
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lyázott sikeresen a nyáregy-
házi önkormányzat. A Pest 
Megyei Igazgatóság támo-
gatásával az önkormányzat-
nak 30 helyett csupán 10 szá-
zalékos csökkentett önrészt 
kellett a beruházáshoz biz-
tosítania. A beruházás tel-
jes bruttó költsége megha-
ladta a 38 millió forintot. A 
Kedvezményes Pályaépíté-
si Programban az idei év-
ben országosan mindössze 
húsz település részesült tá-
mogatásban, melyek közül 
Pest megyében egyedüliként 
Nyáregyháza gazdagodha-

tott új sportpályával. A terü-
leten korábban elhelyezkedő 

– hasonló méretű – gidres-
gödrös, füves „grund” álla-
pota a rendszeres használat 
és a vízelvezetés hiánya mi-
att évek óta folyamatosan 
romlott, karbantartása ne-
hézkes volt. Időszerűvé vált 
egy, a mai kor követelménye-
inek és a gyermekek igénye-
inek megfelelő, biztonságos, 
sportolásra alkalmas kismé-
retű futballpálya kialakítása.
 A fejlesztéssel az önkor-
mányzat célja az volt, hogy 
minél több nyáregyházi fi -
atal kapjon kedvet a labda-
rúgáshoz, válassza az egész-
séges életmódot és az aktív, 
rendszeres sportolást. A re-
mények szerint ez pozitív ha-
tással lesz az utánpótlás-bá-
zis bővítésére is.  (x)

November 27-én adták át Nyár-
egyháza megújult, korszerű LED-
világítással, labdafogó hálóval és pa-
lánkkal ellátott műfüves focipályáját. 

Modern műfüves foci-
pálya épült Nyáregyházán

A z önkormányzat össze-
sen 88,34 millió forint 
támogatást nyert el a 

Dr. Marjai Viktor Egészség-
ház és a felsőnyáregyházi or-
vosi rendelő épületeinek kor-
szerűsítésére, átalakítására 
valamint eszközök beszerzé-
sére.

 Első körben az egészség-
ügyi alapellátás keretében el-
érhető szolgáltatások javítá-
sa érdekében funkcionálisan 
korszerűsítik az intézményt. 
Új, a mozgáskorlátozottak ál-
tal is használható vizesblok-
kok épülnek, a kopott belső 

padló- és falburkolatokat ki-
cserélik, a bejáratok környe-
zetében lévő pihenőket, rám-
pákat és lépcsőket pedig 
csúszásmentes burkolattal lát-
ják el. A betegek és a kiszolgá-
ló személyzet járművei részére 
fenntartott parkoló térburko-

latot kap, ahol a kerékpárral 
érkezők számára kerékpártá-
maszokat, a mozgáskorláto-
zottak részére pedig akadály-
mentes parkolót alakítanak ki.
 Ezzel párhuzamosan Fel-
ső nyáregyházán az orvosi 
rendelő bővítésének és a ma-
gastető kialakításának mun-
kálatai is megkezdődtek. Az 
ingatlan területét egységes 
térburkolattal látják el, ezt 
követően pedig az udvar par-
kosítására is sor kerül. Az 
épület energetikai korszerű-
sítése érdekében elvégzik a 
nyílászárók cseréjét, az épü-
letgépészeti rendszer felújítá-
sát, valamint a falak és a tető 
hőszigetelését is.
 – Mindkét épületnél idő-
szerűvé vált a felújítás, ezért 
nagy örömmel fogadtuk a pá-
lyázatokról szóló pozitív tá-
mogatói döntéseket – nyilat-

kozta lapunknak Mészáro
Sándor, Nyáregyháza polgá
mestere. Kiemelte, hogy ezze
új eszközök vásárlására is l
hetőségük nyílt, ami továb
javíthatja a betegellátás szí
vonalát és hatékonyságát 
felnőtt háziorvosi, gyerme
orvosi, fogorvosi valamint v
dőnői területeken egyaránt.
 A fejlesztések jól illeszke
nek a rendelő mellett koráb
ban elkészült útfelújításo
hoz, valamint a folyamatba
lévő kerékpáros közlekedé
fejlesztéshez.
 A beruházások a Nemze
gazdasági Minisztérium t
mogatásával a Pest Megy
Területfejlesztési Program
keretében a Pest Megyei Fe
lesztési Előirányzatból és ö
kormányzati forrásból val
sulnak meg. A munkálato
vége tavaszra várható. (

Megújul az egészségház és az 
orvosi rendelő Nyáregyházán

Kitüntetésben részesült 
Kotyinszkiné Gajdos Szilvia

Két nyertes pályá-
zat építési munká-
latai is megkezdőd-
tek nemrégiben 
Nyáregyházán. 

Minden év novem-
ber 12-én a szoci-
ális munka nap-
át ünnepeljük.

O os e de ő bő tése e ső yáregy á áOrvosi rendelő bővítése Felsőnyáregyházán

 Az irodalmi pályázat fel-
ső tagozatos diákoknak szól. 
A műfaj szabadon választott, 
a témába vágó elbeszélések, 
versek, mesék, fantasyk egy-
aránt versenyképesek, csak a 
terjedelmi korlátokat kell be-
tartani (a szervezők legfeljebb 
három oldalas írásokat állapí-
tottak meg). 
 Mindkét pályázatnál a cél 
az, hogy a fi atalok megmutas-
sák elképzeléseiket, gondola-
taikat, bemutassák képessé-
geiket, ügyességüket és nem 
utolsó sorban szárnyaló fantá-
ziájukat.
 A pályázatokon fel kell tün-
tetni az alkotó nevét, iskolá-
ját, évfolyamát és felkészítő 
tanárának nevét, valamint az 
elérhetőségeket is. A műveket 
postán vagy személyesen lehet 
eljuttatni a múzeum címére: 
Katasztrófavédelem Közpon-
ti Múzeum, 1105, Budapest, 
Martinovics tér 12. A beküldé-
si határidő: 2020. január 31.
 A kiemelkedő alkotások-
ból kiállítás nyílik a múzeum-
ban, az ünnepélyes eredmény-
hirdetés februárban lesz. A 
pályázattal kapcsolatban ér-
deklődni lehet a 06-1/261-
3586-os telefonszámon; vagy 
a kok.muzeum@katved.gov.
hu e-mail címen. Régió-infó

Rajz- és irodalmi pá-
lyaműveket várnak

Idén is számíthatnak 
az önkormányzatra 
a pilisi rászorulók

S okan nem is tudják, hogy 
létezik egy ilyen nap, pe-
dig azok az emberek, 

kik ezen a területen dolgoz-
ak nagyon is megérdemlik, 
ogy ünnepeljük őket, hacsak 
gy nap erejéig is. 
Ők azok, akik nap mint 

ap munkaszüneti napot és 
nnepnapot nem ismerve el-
ísérnek bennünket utun-
on, sokszor szinte észre-

vétlenül, önzetlenül végzik 
munkájukat. Hatalmas em-
pátiával, szeretettel fordulnak 
az elesett, támogatásra szoru-
ló embertársaink felé. Ők az 
igazi segítők, a szó legneme-
sebb értelmében, hiszen nagy 
szakmai alázattal, felelősség-
teljesen látják el küldetésüket. 
 Kotyinszkiné Gajdos Szil-
via idén a szociális munka 
napján példamutató mun-
kájának elismeréseként díjat 
vett át. Egy nagybetűs segí-
tő, aki észrevétlenül, de mégis 
teljes odaadással végzi mun-
káját. Azt a munkát, amit 
nem is tekint annak. Legin-
kább hivatásnak, küldetésnek 
éli meg. Szilvia 2008. októbe-

rétől dolgozik a pili-
si Gyermekjóléti Köz-
pont és Családsegítő 
Szolgálatnál családgon-
dozóként, 2016. január 
1. napjától esetmenedzser-
ként. Kiemelkedő szociális 
munkatárs, nagy lelkiisme-
rettel és hivatástudattal vég-
zi munkáját. Munkaidőn kí-
vül is programokat szervez, 
főként szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekeknek és csa-
ládoknak, valamint bevon-
ja a gondozottakat különböző 
társadalmi munkákba. Hit-
oktatóként segíti a szociáli-
san hátrányos helyzetű gyer-
mekek testi-lelki fejlődését 
és vallástudatuk kialakítását. 

A Kiút Egyesület aktív tagja-
ként több éve szervezi és részt 
vesz a szociálisan rászoru-
ló gyermekek táboroztatásá-
ban. Jótékonysági programok 
és gyűjtések főszervezője. 
Mindemellett a pilisi Tano-
da ötletgazdája, szervezője és 
koordinátora.
 Ő egy valódi példakép szá-
munkra. Felkarolja a lemara-
dozókat, akiket aztán szinte 

családtagjaként kezel. Hiva-
tásából adódóan az életnek 
olyan területén találkozik a 
problémákkal, ahol sokszor 
egy kis empatikus fi gye-
lem, vagy egy jó szó csodá-
kat művel a szeretetre éhe-
ző, megértésre és segítségre 
váró emberekkel. Rá több-
szörösen is érvényes Wass 

Albert gondolata, mely sze-
rint:
 „Minden embernek kell, 
hogy legyen egy feladata eb-
ben az életben – kötelességen 
belül, vagy azon felül is talán –,
mert különben nem lenne ér-
telme annak, hogy él. Az em-
beri világ több kell, legyen, 
mint egy bonyolult szerkeze-
tű gép, melyben minden em-
ber egy fogaskerék szerepét 
tölti be. Minden embernek 
kell, hogy legyen egy feladata, 
egy titkos küldetése, mely Is-
tentől való.” 

Hajnal Csilla, Pilis város polgármestere

Pilis nem a legnagyobb vá-
ros régiónkban, mégis itt ta-
pasztalható a legnagyobb 
odafi gyelés, empátia és se-
gítőkészség, ami a rászoru-
lókat illeti. Ezt példázza a 
képviselő-testület november 
havi ülésén hozott döntése 
is, miszerint az önkormány-
zat egyszeri természetbe-
ni juttatással (15  000  Ft ér-
tékű vásárlási utalvánnyal) 
támogatja azon pilisi lako-
sait, akik tárgyév november 
30. napjáig akár rendszeres 
vagy egyszeri jogcímen szo-
ciális rászorultságuk alapján 
ellátásban részesültek. Ezen 
felül az önkormányzat 7-7,5 
millió forint összegben tűzi-
fa vásárlásáról is döntött. A 
tűzifa igénylésére beérkezett 
kérelmeket rendelet alapján 
bírálják, ezután kerülhetnek 
kiosztásra a rászorulók kö-
rében.
 – Kötelességemnek ér-
zem a városunkban élő rá-
szorulók támogatását – kezd-
te nyilatkozatát Hajnal Csilla,  
Pilis város polgármestere.

– Vannak olyan családok, 
akik az önkormányzaton kí-
vül senkire sem számíthat-

nak. Egy rászoruló család éle-
tében ez talán a legnehezebb 
időszak. A fűtés megoldá-
sán túl a karácsony is sokszor 
csak fejfájást okoz a kiadá-
sok miatt. Döntésünkkel, tá-
mogatásainkkal igyekszünk 
szebbé varázsolni nekik az 
ünnepeket, és megkönnyíte-
ni az anyagilag megterhelő 
téli fűtésszezont. Minden év-
ben igyekeztünk, és lehetősé-
geinkhez mérten a jövőben is 
igyekezni fogunk, hogy Pili-
sen mindenki számára kel-
lemesen teljen a karácsonyi 
időszak. ZsE
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Decemberi rejtvényünk fősorából a monori Lídia Esküvői és Alkalmi Ruhakölcsönző üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el 
címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: 2020 január 8.
A helyes megfejtést beküldők között 1 db esküvői ruha bérlését (42-es méretig) diadémmal és gyűrűpárnával sorsolunk ki 
(80 ezer forint értékben) a monori Lídia Esküvői és Alkalmi Ruhakölcsönző felajánlásából.
 Előző számunk megfejtése: Bejgli, mézeskalács, süti, rétes a Levendulában fenséges. A monori Levendula Rétesház jóvoltából 4 db 3000 Ft 
értékű bejglicsomagot sorsoltunk ki, melynek nyertesei: Halász Judit (Pilis), Czibere Réka (Úri), Szabó László (Monor) és Hevesi Antalné (Üllő).
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Monor, Ady E. u. 33. 
Bejelentkezés:  
tel.: +36-70/701-9256
www.lidiaszalon.hu

Esküvői  
Ruhakölcsönző

u. 33333.

01-9922555666
lonn.hhhuuu

       A hirdetés felmutatójának   

 10% kedvezményt adunk a  

  szalagavatós ruhákra! 

Lídia
EGY SZALON 

ahol álmai  
valóra válnak

A 2020-as évben ajándék 
menyecskeruhát adunk 
a nálunk bérelt menyasszonyi 
ruha mellé.
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A karácsonyi ünnepek el sem képzelhetők sütemények, kek-
szek, kalácsok nélkül. Minden családnak van kedvence, és 
asztalra kerülnek olyan ételek is, amik generációról generáci-
óra öröklődnek, szinte már azt sem tudjuk, honnan erednek?

Édes karácsonyi ízek
Kisült-e már a kalácsom?

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

eresünk. Szakképzettség nem 
zükséges. Albérletet, szállást 
saládi házban, kedvezményes 
íjon tudunk biztosítani dolgo-
óink részére. T.: H–P 8-18 óra, 
6-70/432-9810, 06-30/449-4506

tthoni munka! Kozmetikai  
obozok hajtogatása, termékek 
sszeállításai, egyebek elér-
etőségei érd.:  06-90/603-905 
audiopress.iwk.hu 
35 Ft/min. 06-20/496-3980).

yáli pecsenyesütőbe pultost 
s konyhai kisegítőt keresünk. 

Albérletet, szállást családi ház-
ban, kedvezményes díjon tudunk 
biztosítani dolgozóink részére. 
T.: H–P 8-18 óra, 
06-70/419-2923, 06-30/449-4506 

ÁLLAT
14 darab 25 kg-os süldő 
húsmalac (pietrain vérvonalú) 
20 000 Ft/db áron eladó Magló-
don. Érd.: 06-30/152-0388

Kisebb lóhoz való kézzel 
varrott munkahám 1 pár 
60 000 Ft-ért eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

AJÁNDÉK – BIZSU
Ha Karácsony, akkor Belizo 
Ajándéksziget! Látogass 
el üzletünkbe vagy rendelj 

webáruházunkból ajándékot 
Szeretteidnek! BelizoBox – Mo-
nor, Petőfi S. u. 8. Nyitva: 
H–P: 9-17, Szo: 8.30–12.30; 
www.belizonia.hu

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

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

Műszaki vizsgáztatás és 
felkészítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjármű-diagnosztika, gumi-

szerelés, -javítás, centrírozás. 
Méhész János Kft. Monor, 
József Attila u. 108/38. 
Tel.: 06-29/416-123, 
muszakivizsga-monor.hu

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

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

BETONOZÁS – TÉRKÖVEZÉS
Parkolók, gépkocsibejárók, 
járdák, térkövezése, betono-
zása 25 év tapasztalattal! 
Ingyenes helyszíni felmérés: 
06-70/639-9733

BURKOLÁS
MELEGBURKOLÁST 
VÁLLALOK, rövid határidővel 
és garanciával! Érd.: Angyal 
Róbert 06-70/632-7473

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa 
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont – Mo-
nor, Jókai u. 3–5. és az evedd.hu-n 
is megrendelhető sok diszkont 
áras termék. Jöjjön, vásároljon, 
rendeljen! Velünk megéri.

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

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON 
– Móricz Zs. u. 39. Új! Csípős 
csirkeszárnyak steakburgonyá-
val, különleges káposztasalá-
tával. A kiszállítási helyekről 
kérjük érdeklődjön telefonon: 
06-70/775-8585 

Petrovai Pince vállalja családi-
baráti, céges összejövetelek, 
keresztelők, ballagások, lány- 
és legénybúcsúk teljes körű 
lebonyolítását. Érd.: Petrovai 
Tamásné Anikónál 06-70/434-
3254. petrovaipince.hu

HŐSZIGETELÉS
Külső homlokzati hőszigetelés 
korrekt áron, garanciával! Akár 
15 méteres magasságig! Hívjon 
bizalommal: 06-70/639-97-33 

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

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

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

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

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

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

Személyszállítás, reptéri 
transzfer, kisáruszállítás Gyöm-
rőn és vonzás körzetében. Fix 
áras transzferek. T.: 06-30/299-
4444 • info@limuzin.eu 
www.limuzin.eu

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS

FESTÉS, MÁZOLÁS! Kisebb-
nagyobb javításokat is vállalok. 
Felmérés ingyen kiszállással. 
Nyugdíjasoknak 25% kedvez-
mény! Tel.: 06-30/793-8563

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

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

TÁRSKÖZVETÍTÉS
Társközvetítés: szívvel-lé-
lekkel segítünk megtalálni 
párját! Tel.: 06-20/272-1461; 
komolyangondolom.hu

TETŐFEDŐ

Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-

mény. INGYENES FELMÉRÉS-
SEL. Hívjon bizalommal! Ker-
tész Attila Tel.: 06-20/216-8338

Mindenféle tetők készítése, 
javítása. Ereszcsatornák szere-
lése. INGYENES FELMÉRÉS, 
kisebb javítások azonnali kez-
déssel GARANCIÁVAL! 18 éve 
a lakosság szolgálatában! T.: 
06-30/475-2917, 06-20/271-2401

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

Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, 
bükk: 3200 Ft/q, kalodás ve-
gyes: 35 000 Ft/kaloda, kalodás 
akác: 40 000 Ft/kaloda + szállí-
tás. A némedi szőlői hídmérle-
gen ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget. Forest Vill Bt. 
EUTR: AA5856576. Tel.:06-
20/511-7557, 06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingye-
nes házhoz szállítással 3 000 
Ft/q. Őrbottyáni telep-helyen 
hitelesített hídmérlegen ellen-
őrizheti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, 
hétvégén is: 06-30/347-3504

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS 
– JAVÍTÁS

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új 
és meglévő épületek teljes 
körű gépészeti kivitelezése. 
Gázvezeték kiépítése, műszak
átadása, MEO-ügyintézés, 
ismételt nyomáspróba. 
T.: 06-20/348-8073, info@
futesrendszer-vedelem.hu

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

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

G ondoltuk, utánajárunk, 
hogy a régiókban élő 
nemzetiségiek milyen 

nomságokkal köszöntik egy-
mást és az ünnepeket. Arra az 
redményre jutottunk, hogy 

mifelénk leginkább a család 
agyományai az egyéni ízlés-
el együtt dominálnak a süte-

ményrepertoárokban. Habár, 
a a legnépszerűbb fi nom-
ágot, a bejglit vizsgáljuk és 

megpróbálunk a máknál is 
mélyebbre ásni a történetében, 

kkor kiderül, hogy egészen 
ziléziáig (mai német, cseh 
s lengyel területek) kell me-
etelnünk az eredetéig. A Mo-
archia édesszájú ízlésének 

köszönhetjük az elterjedését, 
ahogyan sok más kulináris 
élvezet is általuk honosodott 
meg nálunk. Nem mellesleg, 
a bejgli szinte egyidős a ka-
rácsony ünneplésének hagyo-
mányával is, így volt ideje ki-
fi nomodni. Mégis, máig sokak 
számára megfejthetetlen titok, 
hogy mitől nem reped meg a 
teteje, de hogy lesz mégis fé-
nyes? 
 Másik nagy kedvencünk 
a zserbó magyar eredetű sü-
temény, ami többünk ünne-
pi asztalát ízesíti. Az egyik 
monori sütöde Jolikájával 
beszélgetve, aki igazi szak-
értője a zserbónak, kiderült, 

hogy ő csavart egyet az ünne-
pi süteményén és dió helyett 
mákkal készíti. Egy az egy-
ben ugyanaz az eljárás, mint 
a dió esetében, csak a mák 
markáns ízével fűszerez-
ve. Az eredmény függőséget 
okoz. És már el is jutottunk 
az egyéni ízléshez, hisz a ha-
gyományaink saját magunk-
ra igazítása is az identitá-
sunk része: fontos alappillére 
a kultúránk megőrzésének és 
átörökítésének. 
 A mákos guba régi ma-
gyar étel, olyannyira, hogy az 
első szakácskönyvünk 1695-
ben már említi. Ismerik né-
met és lengyel területen, de 

tót édességként is. Van, ahol 
guba, van, ahol bobajka, de 
igen szép karriert futott be, 
manapság a hétköznapi étel-
től a tortáig sokféle elkészíté-
si módját ismerjük, van ahol 
száraz kifl iből, máshol egyen-
ként söndörgetett és kisütött 
kelt tésztából indul, hogy vé-
gül mindenhol mákos guba 
legyen belőle. Nálunk, gye-
rekkoromban a nagymamám 
már december elején hozzá-
látott a kelt tésztából sült gu-
bának, majd textilzsákban a 
spejzben lógva karácsonyig 
szikkadt, hogy 24-én tejjel fel-
öntse, és forró mézzel csurgas-
sa. Aznap a guba volt a főétel, 
mert elég sokáig tartottuk ka-
rácsony előestéjén a böjtöt. 
Ma már nem, mivel a vajdasá-
gi gyökereimet feleségül vette 
a miskolci férjem, hogy aztán 
Monoron alakítsuk ki a saját 
hagyományainkat. 
 Sok háznál készülnek apró 
sütemények, linzerek, islerek. 
Utóbbi osztrák eredetű, a lin-
zer viszont magyar találmány, 
nagyszerűen megférnek egy 
tálcán, fi nomabbnál fi no-
mabb lekvárokkal. A vendég-
várások és az ünnepi túlevés 
elengedhetetlen alkotóelemei. 
 Viszont, ha elkalandozunk 
Vecsésre, akkor többek között 
találkozhatunk egy hamisí-
tatlan sváb süteménnyel, a 
gu ráblival. Zsíros gyúrt tész-
ta, amit formákra szaggatnak 
és dióval szórnak. A linzerek-
hez hasonlóan már hetekkel 
az ünnepek előtt elkészíthető, 
mert az idő csak javít a voná-
sain. Sokak preckedlinek is-
merik, de legyen így vagy úgy, 
nagyon fi nom.
 Ha már szaggatás, akkor 
elvitathatatlan a mézeska-
lács karácsonykor elsőbbsé-
gi sikere. Az első írásos em-

lítése a XI. századból való, 
de a kutatók egészen az óko-
rig eredeztetik a történetét e 
nemes hozzávalóval készü-
lő süteménynek. A mézeska-
lács-receptek valóban anyá-
ról leányra szállnak, családi 
hagyományokat mesélnek az 
ifjabb generációknak, miköz-
ben a mézeskalács díszítése 
összehozza a família apraját-
nagyját. 
 A karácsonyi asztalunk kí-
nálatában a legtöbb ételnek 
szakrális jelentése van és ez 
jellemző a süteményekre is. 
Gondoljunk csak a mák sze-
rencsét hozó mivoltára vagy a 
dió és az egészség összefüggé-
sére. Ám, ha e kettő mellé fel-
sorakoztatjuk az almát is, ak-
kor már előttünk is gőzölög 
a frissen sült fl ódni. Úgy fest, 
sok legenda fűződik az erede-
téhez, ami nem is csoda, ha 
csak azt vesszük, hogy a (vi-
lág) három legjobb alapanya-
gából készül. Mondhatni tö-
kéletes. 
 S, ha már jelentéstartam-
mal bíró ételek kerültek szó-
ba, akkor a mi családunk leg-
főbb karácsonyi szertartása 
gyerekkorom óta töretlen. 
Mára a férjem is átvette és 
gyakorolja. December 24-én 
este, amikor a család az asz-
tal köré ül, az étkezést azzal 
kezdjük, hogy egy almát any-
nyi szeletre vágunk, ahányan 
vagyunk, minden családtag 
kap egy-egy gerezd fokhagy-
mát és egy-egy szem diót, eze-
ket mézbe mártogatva esszük 
meg, hogy a következő év-
ben mindannyian egészsége-
sek legyünk és a családunk is 
együtt maradjon. 
 Szép, békés, családdal töl-
tött karácsonyt kívánunk 
mindenkinek! 

Kovács-Solymosy Zsuzsanna

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu



Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 

H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/AAKCIÓK!

Folyamatos

KEDVEZŐ ÁRAK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok. 

Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.

Rendelje otthonába
ünnepi fogásainkat!

Töltse az ünnepeket szeretteivel!
A sütés-főzést bízza a Nicolette étteremre!

Hidegtálvariációk . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Ft/fő
Háztáji kocsonya gazdagon: . . . . . . . . . 990 Ft
Monori halászlé pontyfilével: . . . . . . 1090 Ft
Csülkös töltött káposzta: . . . . . . . . . . . 1790 Ft
Nicolette bőségtál 2 személyre: (csirkemellfilé roston,  
párizsi szelet,  rántott gomba, rántott sajt, cordon bleu, kakastaréj,  
vegyes köret, párolt zöldség) . . . . . . . . . . . . . 4500 Ft
Fanyűvő tál 2 személyre: (rántott szelet, cigánypecsenye,  
cordon bleu, kijevi csirkemell, natúr csirkemell, rántott gomba,  
rántott sajt, vegyes köret, tartármártás) . . . 5100 Ft
Ünnepi torkos tál: (rántott szelet, cigánypecsenye, cordon bleu,  
kijevi csirkemell, natúr csirkemell, bőrén sült lazacderék, rántott gomba,  
rántott sajt, vegyes köret, tartármártás) . . . 7600 Ft
Fahéjas almás pite:  . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Ft
Somlói galuska:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Ft

 A karácsonyi rendelését  
2019. december 21-ig jelezze!

Karácsonyi ajánlatunk

 

Nicolette
Étterem  
és panzió

Házhoz szállítással is!

Vállaljuk
 baráti, családi  
összejövetelek,  

céges rendezvények 
lebonyolítását 

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget  
nem igénylő kisegítői munka

Főbb feladatok, munkák:
  egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel, műanyag alkatrészek mosása, 
fertőtlenítése, szárítása (betanított munkakör)

  üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben tartása,  
felülettisztítása (takarítói munkakör)

  gépek és emberek kiszolgálása
  anyagok, tárgyak, gépek kezelése
  kézi anyagmozgatás, rakodás
  egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
  balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása

Az álláshoz tartozó elvárások:
  minimum általános iskolai végzettség
  monotonitás tűrése
  állómunkabírás
  egészségügyi alkalmasság
  takarítói munkakör esetében: szakmai hozzáértés, gyakorlat

Amit kínálunk:
  stabil, multinacionális háttér
  hosszú távú munkalehetőség
  bejelentett munkaviszony
  átlag nettó 200 000 Ft kezdő jövedelem, próbaidő letelte után béremelés
  egyéb juttatások: időarányos negyedéves és év végi jutalom
  ingyenesen igénybe vehető buszjáratok a betanított munkakörben

Munkavégzés helye:    Gyál

Munkaidő:
  Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, 
napi 12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban

  Takarítói munkaköri lehetőségek: 2 műszakos (6:00–14:00 és 14:00–22:00 
között, napi 8 óra, heti 5 nap) munkarend.

Információ: A +36-30/944-5780 vagy a +36-70/504-8418 telefonszámon  
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu  

MUNKATÁRSAKAT KERES

Elvárásaink:
  Gépkezelői tapasztalat, gyártásban, 
termelésben szerzett tapasztalat

  Több műszakos munkavégzés vállalása
  Műszaki rajz olvasási, mérési ismeretek
  Önálló munkavégzés, problémamegoldó 
képesség, terhelhetőség

Előny: 
  Lézervágógépen szerzett szakmai tapasztalat

Feladatok:
  lézervágó berendezés kezelése, kiszolgálása, 
esetenként programozása

MINDKÉT MUNKAKÖRBEN

Amit kínálunk:
  Változatos feladatok
  Önálló és csapatban való munkavégzés

Munkavégzés helye:  
Monor, Jókai u. 9–11.

ELEKTROTECHNIKUSLÉZERVÁGÓGÉPKEZELŐ  
két műszakos munkarendbe 

www.bandk.hu

Elvárásaink: 
  Szakirányú végzettség, 
  Gyakorlat
  Sok oldalú elektronikákkal 
felszerelt berendezések telephelyi 
összeszerelésére és külső helyszíneken 
végzett szervizelésére, hibakeresésére, 
feltárásra, javításra.

  B kategóriás jogosítvány,
  Telephelyen és külső területen végzett 
szervizelési feladatok   

  Önálló munkavégzés, problémamegol-
dó képesség, terhelhetőség.

Bérezés: 
  Megegyezés szerint
  Műszakpótlék, túlórapótlék, 
munkaruha, munkába járás 
költségtérítése


