
   A megemlékezés áhí-
tata és a rokoni talál-
kozások közepette sem 
felejtkezhetünk el a biz-
tonságunkról. 
Részletek az 3. oldalon

     Bekukkantunk a pá-
linkakészítés boszor-
kánykonyhájába a Ma-
gyar Pálinka Lovagrend 
egyik beavatottjának se-
gítségével. 
Részletek a 11. oldalon

   Földváry-Boér Elem-
érre emlékezünk, aki 
1956 október 23-án éle-
tét vesztette a forrada-
lomban.
Részletek az 5. oldalon

Részletek a 12. oldalon

Mackó túra Sülysáp 
dombjai között

Így kerek: hét 
gyermekkel az élet

Részletek  a 2. oldalon

 Idén kivételesen ősz-
szel, október első hétvégé-
jén rendezték meg a már 
hagyományos Mackó túrát, 
amely 15 és 25 kilométeres 
távokon várta az érdeklő-
dőket. A túra fő szervezőjét, 
Seprős Viktort kérdeztük a 
szombat délelőtt történése-
iről.

 Megjelenni hat-hét gyer-
mekkel egy bevásárlóköz-
pontban, akarva-akarat-
lan odavonzza a tekintete-
ket. Azt gondolná az ember, 
hogy meg lehet szokni, de 
nem. Sokszor a legvárat-
lanabb pillanatban jön egy 
megjegyzés vagy szúrós te-
kintet. Kimpf Renátával, a 

Részletek a 4. oldalon

Esztike gyűrűje hazatalált

E gyetlen támpont az 
egyikük karikagyű-
rűje volt „Esztike 

1942” felirattal. Az arany 
karikagyűrűt a hősi halott 
77 éves lánya a Hadtörté-
neti Intézet Márványtermé-

ben vehette át. Esztike gyű-
rűje haza talált végre. 

Nagy Endre Istvánt a 
családtagok beleegyezésé-
vel katonai tiszteletadással 
fogják újratemetni szere-
tő felesége, Esztike mellé. A 

hétgyermekes édesanyával 
beszélgettünk.

többi azonosítatlan hőst pe-
dig Sülysápon helyezik örök 
nyugalomra. Róluk ejtőer-
nyős emlékugrással emlé-
keztek meg.

Korábban már tudósítottunk a Sülysáp határában 1944 
novemberében hősi halált halt ejtőernyős honvédekről, akiket 
azonosító jegytok, közkeletű nevén dögcédula híján nem 
lehetett beazonosítani. 

Halottak 
napja 

Péteri hősi
halottja

A pálinka

Hirdetés
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Őszi akció!

Áraink a szállítást,  
összeszerelést is tartalmazzák!

Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon,
vagy látogasson el honlapunkra.

Az akció érvényes 2020. december 31-ig,
illetve a készlet erejéig.

cciiiióóóóóóóóóóóóó!!!!

175 000 Ft

Négy színben:
 középszürke
 lombzöld
 csontszín
 törtfehér

Bomstal Bomstal Bomstal Bomstal Bomstal Bomstal GarázsokGarázsokGarázsokGarázsokGarázsok
3x5 méteres színes
Bomstal garázsok,
horganyzott acélhorganyzott acél
vázszerkezettel

Megrendelés:
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www.bomstal.hu

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

Kaposvári Péter helyi vállalkozó

Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás

Kaposvári Péter 
Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás
Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás
Gázkészülék-javítás, 

kOnvEktOr

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS – DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Adótervező Kft. • 2234 Maglód, Katona J. u. 62.
06-29/325-337 • www.adotervezokft.hu

Hívjon, vagy írjon! 06-29/325-337 • j.prohaszka@adotervezokft.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze: 9–18, K, Cs: 9–17, P:  Előzetes időpont-egyeztetéssel

Kft., bt. egyszerűsített 
végelszámolással kapcsolatos 

ügyintézés.

A SZÍV legjobb barátja

Régió Megjelenik: 
Pest megyében 
60 000 pld-ban
e-mail: info@
regiolapok.hu2020. október • XIII. évf. 10. szám www.regiolapok.hu

x. oldalx. oldalAKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!
ÉLJEN A JÓ 
ÁRAKKAL! 
Vágja ki és vigye 

magával 
a kuponokat!

GYÖMRŐ, MAGLÓD, ECSER, MENDE, TÁPIÓSZECSŐ, SÜLYSÁP, ÚRI

6. old.

7-8.
 oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:
Kulcsszerviz • PecaPláza 

PatikaPlus •  Fressnapf 
Marika lángossütője

Isztambuli döner  
Intersport

 Budmil
Líra 
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Így kerek: hét gyermekkel az élet

K özel négy órát beszél-
gettem Renivel. A 
reggeli órákban top-

pantam be az ébredező ott-
honukba. A nagyobbak és a 
nagyok már szétszéledtek, 
a két kicsi kócos, csipás, pi-
zsamás közül az egyik kerek 
szemekkel nézett rám, barát-
ságosan meg is mutatta az új 
családtag, a kiskutya helyét, 
amit a tágas nappaliban ala-
kítottak ki. – Ő a nyolcadik 
gyerek! – kacag Reni, majd 
az ébredező legkisebb fiúcs-
ka neszeire figyelve hozzáte-
szi – Kicsit morcos, amikor 
ébred, ne lepődj meg. – Arra 
gondolok, hogy hét különbö-
ző személyiség, hét reakció, 
hét méret, hét akarat, hét bá-
nat vagy öröm. Felsejlik előt-
tem egy nagy, olaszos család 
képe. Szemem akaratlanul is 
számolgatni kezdi a székeket 
az étkezőasztal körül. – Nem 
tévedsz, mi vagyunk a „lö-
kött család” – oldja a zavaro-
mat Reni.

Két anya ül egymás-
sal szemben a konyhapult-
nál: az egyik egygyermekes, 
soha önmagát utol nem érő, 
és a hét gyermekes logisz-
tikai zseni. Furán szép ál-
lapot, fucsrán azonos gon-

Talán nincs olyan terület az életben, melyre ne aggatna a társadalom bélyeget. 
Nincs ez másként a nagycsaládok esetében sem. Megjelenni hat-hét gyermekkel 
egy bevásárlóközpontban, akarva-akaratlan odavonzza a tekinteteket. Azt gondolná 
az ember, hogy meg lehet szokni, de nem. Sokszor a legváratlanabb pillanatban 
jön egy megjegyzés vagy szúrós tekintet – kezdi a történetüket Kimpf Renáta, hét-
gyermekes édesanya.

dokkal, örömökkel és egyik 
sem tudja belehelyezni ma-
gát a másik szerepébe. – Mi-
lyen egy átlagos nap nála-
tok? – ötlik fel bennem talán 
a legáltalánosabb kérdés.  
– Próbáltam a lehető legegy-
szerűbben kialakítani a me-
netrendet. Oviba, iskolába a 
párom viszi, én hozom a ki-
csiket, a nagyok önállóak. A 
különórákat is összehangol-
tam. Ugyanúgy élünk, mint 
egy átlagos család, csak zajo-
sabban. Persze nem egysze-
rű, de nehogy azt gondold, 
hogy csak rajtam múlik. 
Amikor előttünk van egy ki-
hívás, a legváratlanabb hely-
zetekben lép elő valaki, aki 
segít. Nem szeretek kérni, de 
vannak a környezetemben jó 
emberek, akik segítenek el-
hozni az iskolából a gyere-
ket kéretlenül is, vagy ami-
kor költöztünk, egyszer csak 
megjelentek, hogy „na, itt va-
gyunk!”. Ezek megható pilla-
natok. Jut eszembe, költözés: 
amíg építkeztünk, szüksé-
günk volt egy házra a közel-
ben. Nem sikerült egy na-
gyot, így két házat béreltünk, 
két különböző utcában. A tu-
lajdonos másik albérlője fel-
ajánlotta, cseréljünk házat, 

hogy egymáshoz közel lehes-
sünk. Ezekre a kis csodákra 
gondolok. A sok gyerek sok 
mindenre megtanít, de az 
biztos, hogy rengeteg humor-
ra van szükség. Talán többre 
is, mint türelemre.

Nem volt kérdés
– Minyonooook! – kiáltott 
fel Reni, mire elnevettem 
magam. – Ez is nagy tapasz-
talás: amikor sokan vagyunk 
valahol, hiába szólok, hogy 
„gyerekek”, az enyéimen kí-

vül minden más lurkó fel-
kapja a fejét. A nevüket még-
se kezdhetem sorolni, így 
kitaláltam ezt. Minyonok. 
Rögtön hallgatnak rám. Szü-
letések, éjszakázások, pelen-
kák, kibújó fogak, ovis bal-
lagások, iskola, amikor azt 
hinnéd, hogy hat gyerek után 
mindenre felkészült szuper 
anyuka vagy, megszületik a 
hetedik, aki fenekestől fel-
fordít mindent és fittyet hány 
az összes tapasztalásodra  
– kacsint a legkisebbre. – Ne 
kérdezd, mert nem tudom. 
Egyszerűen csak természe-
tes volt, hogy ott van a poca-
komban a következő baba és 
mi boldogok vagyunk. A pá-
rom nagy családot szeretett 
volna, amihez én rögtön ad-
tam is az első hármat az előző 
házasságomból. Minden kis 
élet teljesebbé tette a csalá-
dunkat – mesélte. – Megfor-
dult valaha a fejedben, hogy 
nem így kellett volna, hogy a 
gyerekeknek szentelt idő el-
vett valamit belőled? – mer-
tem feltenni a kérdést, ami 
ugyan meglepte, de határo-
zottan válaszolt – igen, volt 
ilyen. Nagyon fiatalon alapí-
tottam családot, egyedül ne-
veltem három gyereket úgy, 

hogy nem volt előttem anyai 
minta. De olyan erősek vol-
tak az ösztöneim, a szeretet, 
hogy nem volt más út, mint 
haladni előre, s ilyenkor nem 
jut időd ilyesmin gondolkoz-
ni. Mikor kezdtem azt érezni, 
hogy kell valami más elfog-
laltság is, mint az anyaság, 
rám talált a futás, ami elein-
te eszköz volt, hogy megsza-
baduljak a fölös kilóktól, de 
mára a szenvedélyemmé és a 
szabadságommá vált. Akkor 
csak én vagyok, senki más. 
Kihívás volt az első kilomé-
ter után megtenni egy újab-
bat, de mindig emeltem a té-
tet.

Együtt a családban
Reni férje a családfenntartó, 
estékbe nyúlóan dolgozik. Az 
édesapa keze nyomát szinte 
mindenhol látni. Ő tervezte 
a játszószobát, és készítette 
a gyerekszoba bútorait, amik 
felérnek egy erődítménnyel, 
egy játszóház megirigyelhet-
né őket! Az építkezést is jó-
részt egyedül csinálta.

Legalább háromszor in-
dultam el, lezárva az inter-
jút, de mindig akadt egy-
egy vidám vagy éppen 
könnyfakasztó történet. Vé-
gül fáradtan ültünk a lép-
csőn, miközben a gyerekek 
hungarocellkardokkal vív-
ták a csatájukat. – Én még 
sosem meséltem így el az 
életemről senkinek – szólalt 
meg kis idő után Reni. – És 
milyen érzés? – kérdeztem.  
– Nagyon furcsa. Egysze-
riben rám zúdultak az em-
lékek, az életem, és közben 
folyton azt kérdezem ma-
gamtól, hogy jó anya va-
gyok-e? Jól csinálom? 

Csend nehezedett ránk, 
amit a betonkeverő zúgása 
szakított félbe, hisz a kert vé-
gében építkezik a nagy fiú és 
a párja. – Albérletbe men-
tek, de végül úgy döntöttek, 
itt kezdik el az új életüket, a 
hátsó kertben – magyaráz-
ta Reni.

Ez a cikk legyen az én 
ajándékom neked, Kimpf Re-
náta: ajándék egy édesanyá-
tól egy édesanyának, hisz az 
életek hiába különböznek, 
egy ponton összeérve tanít-
ják egymást megismerni, 
megérteni, elfogadni. Péesz
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A Nádas Tó Park 
Hotel***Superiorban 
őszre időzítették a 

vendégeik igényeire szabott, 
testnek és léleknek egyaránt 
felüdülést jelentő attrakci-
ójukat, a környéken egye-
dülálló családi wellness 
megnyitását. A részleg kiala-
kításakor gondoltak a család 
minden tagjára. Így a legki-
sebbeket pancsoló meden-
ce és egy biztonságos, de az 
apróságoknak nagy élményt 

jelentő csúszda várja majd. 
A medence fokozatosan mé-
lyülő, de így is csak 30 cm, 
hogy az önfeledt játéknak ne 
szabhasson semmi sem ha-
tárt. A nagyobbacska gyer-
mekek is saját medencét 
kapnak, amely 45 cm-ről 1 
méterig mélyül, de őket már 
két nagy csúszda fogja szó-
rakoztatni, sok más játékkal 
együtt. Így egyszerre élvez-
hetik a játék örömét és csob-
banhatnak a csúszdákról a 

medencébe. A részleg kiala-
kításakor a tervezők figyel-
tek arra, hogy a gyermek-
medencék környékén adott 
legyen a lehetőség arra, hogy 
a szülők kényelmesen együtt 
tudjanak játszani a gyereke-
ikkel. A felnőttek élvezhetik 
a családjukkal töltött időt, de 
közben lehetőségük nyílik a 
nyugodt kikapcsolódásra is.

A Nádas Tó Park 
Hotel***Superior a gyerek-
zsivajt kerülő vendégek pihe-
nését, kényelmét és szórako-
zását is prioritásként kezelve 
jutott fontos döntésre. A csa-
ládi wellness nyitása után a 
meglévő wellness részleget 
csak felnőtt vendégek szá-
mára fogják nyitva tarta-
ni, így mindenki nyugod-
tabban tud majd pihenni. 
Ráadásul ez a részleg nyúj-
tott nyitvatartással üzemel. 
A pihenésre fordított idő-
ben pedig a wellness-szol-
gáltatásai közt élvezhetik 
az ide látogatók az izgalmas 

és illatos szauna szeánszo-
kat. A szaunázás élményé-
nek fokozására a szaunavilág 
is bővül egy nagy finn sza-
unával és egy hideg vizes 
merülőmedencével. A továb-
bi kényeztetést az új meleg 
vizes ülő pezsgőmedence, a 

talpakra specializálódott 
Kneipp taposó medence és a 
sóterápiás pihenőszoba fog-
ja segíteni. A nyári időszak-
ban pedig az épület tetején 
elterülő hatalmas napozóte-
raszon pihenhetik ki a láto-
gatók hétköznapok fáradal-
mait.
A családi wellness és a már 
jól ismert részleg új lehető-
ségei október végétől várják 
a pihenni vágyó családokat, 
párokat, baráti társaságo-
kat, idén ősszel pedig az ed-
digi árakon próbálhatják ki 
az új szolgáltatásokat. Vasad 
határában vár a teljes kikap-
csolódás!  (x)

Családi wellness 
a Nádas Tó Park Hotel***Superior-ban

2211 Vasad, Monori út 100.
+36-21/233-3032
www.nadastoparkhotel.hu

NÁSZAJÁNDÉKBA ÉPÜLT

Katona József a gombai  
Perczel-kúriában
 A régió keleti csücskében 

lévő községben, Gombán ta-
lálható egy elragadó épü-
let, melyben Katona József is 
vendégeskedett. 

Az épületet a XVIII. század 
végén építtette Fáy Ferenc lá-
nyának nászajándékul, aki az 
oklevelekben igazolható leg-
régebbi magyar nemes csalá-
dok egyikének leszármazottja. 
Egy legenda úgy tartja, hogy 
a Fáy család őse, Rugacs fele-
sége Bánk bán testvére, Bánk 
Eldóra volt. Talán ez is segí-
tette Katona Józsefet a Bánk 
bán megírásában, hiszen a 
dráma egyes jeleneteit a gom-
bai Perczel-kúriában írta. 
Gyakorta vendégeskedett 
Fáy Ferenc lányánál, Katá-
nál és férjénél Puky András-
nál ebben a klasszicista stílu-
sú, mára műemlék kúriában. 
A művet a közhiedelemmel el-
lentétben nem 1848. márci-
us 15-én adták elő teljes egé-

szében, félbeszakadása miatt, 
hanem március 23-án a Pes-
ti Magyar Színházban. A Per-
czel család tulajdonába csak a 
XIX. század második felében 
került, akik Perczel Mór, az 
1848–49-es szabadságharc 
tábornokának egyenes ági le-
származottjai voltak. Nevét 
is erről a családról kapta. Az 
épület eredetileg egy U alap-
rajzú szabadon álló kúria volt, 
melyet azóta többször is át-
építettek, 1940-ben két szár-
nyát el is bontották. 2000-ig 
a községi tanács étkezdéje és 
központi konyhája üzemelt 

benne, majd az önkormány-
zat eladta. A jelenlegi négyzet 
alakú kúria családi házként 
üzemel és magántulajdon-
ban van, tehát nem látogatha-
tó. Az új tulajdonos kívül-be-
lül felújíttatta az épületet, s a 
hozzá tartozó kert megújítá-
sakor annak domborzatát és 
stílusát is átalakíttatta. 

Katona József és drámá-
jának emlékét a kúria kertjé-
ben az árnyas fák alatt a köl-
tő mellszobra s az előtte álló 
márványasztal őrizte, mely-
nek a II. világháború után 
nyoma veszett. JB

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Közeledik  
a halottak napja
 November másodikát, a 

halottak napját az elhunyt 
szeretteinkre való megemlé-
kezéssel ünnepeljük. A teme-
tőkbe való kilátogatás hagyo-
mánnyá vált, mely idén sem 
lesz másképp, ezért fontos 
a járványügyi óvintézkedé-
sek betartása; maszk viselé-
se, fertőtlenítés és a lehetőleg 
másfél méter távolság tartá-
sa is. 

Magyarországon a halot-
tak napja keresztény ünnep, 
mely során az elhunytakon 
felül az összes szentre is em-
lékezünk. Az emberek gyer-
tyákat és mécseseket gyújta-
nak, friss virágokat visznek 

a sírokra és rendbe szedik 
azokat. A keleti egyház már 
380-ban megtartotta a min-
denszentek ünnepét, melyet 
november első napján ün-
neplünk. Ez az üdvözült lel-
kek emléknapja.

A mindenszentek és a ha-
lottak napját megelőző éjsza-
kán, október utolsó napján 
tartják meg egyes országok-
ban a halloweent is. Ez egy 
ősi halotti kultuszünnep, a 
boszorkányok, kísértetek és 
szellemek éjszakája. A keleti 
hit szerint ezen az estén a hol-
tak szellemei visszatérnek, és 
azok elűzésére faragunk tök-
lámpást. Magyarországon a 
beöltözés ijesztő jelmezekbe 
majd a jól ismert „csokit vagy 
csínyt” mondattal édesség 
gyűjtése az éjszaka folyamán 
nem jellemző, azonban a tök-
lámpás faragása hazánkban 
is közkedvelt tevékenység, 
számos tökfaragó versenyen 
is részt vehetünk.  SBP 
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Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 

Nagykáta: Ady Endre u. 31.  Csempe Bolt.
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó.

Sülysáp: Pesti út 27. 
Tápióbicske: Fő tér, horgászbolt.

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit 
                               háztól házig szállítással! 

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

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

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

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

Vecsési 
 nagyüzemi konyha 

alapanyag raktárba
munkatársat keres!

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

Tapasztalattal rendelkező 
Hegesztő/

Lakatos kollégát 
keresünk Monorra

Főbb feladatok, munkák:
•  Rozsdamentes és szénacél-szer-

kezeti 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

Esztike gyűrűje hazatalált

A halottakat egy koráb-
ban kialakított gép-
puskafészekbe te-

mették el a helyiek a front 
továbbvonulása után. A 
Hadtörténeti Intézet mun-
katársai a közösségi médi-

Korábban már tudósítottunk a Sülysáp határában 1944 novemberében 
hősi halált halt ejtőernyős honvédekről, akiket azonosító jegytok, 
közkeletű nevén dögcédula híján nem lehetett beazonosítani. Egyetlen 
támpont az egyikük karikagyűrűje volt „Esztike 1942” felirattal.

át segítségül hívva próbál-
ták megkeresni Esztikét és 
a lehetséges leszármazotta-
kat. A Facebook-poszt pe-
dig bejárta az országot, kö-
zel másfél millió embert ért 
el. A történet méltó és meg-
ható véget ért: jelentkezett 
a család és segítségükkel 
sikerült Nagy Endre István 
tizedest azonosítani. Ala-
pos levéltári és anyaköny-
vi kutatás után, amiben a 

sülysápi polgármesteri hi-
vatal munkatársai is ki-
vették a részüket, kiderült, 
hogy a tizedes 1944 májusá-
tól teljesített szolgálatot az 
1/I. ejtőernyős zászlóaljnál. 
Isaszeg és Sülysáp között a 
zászlóalj hősies küzdelem-
ben többször is megakasz-
totta a szovjet támadó 
ékeket. A tizedes 1944. no-
vember 17-én Tápiósáp ha-
tárában vesztette életét.

Nagy Endre István még 
1942-ben kötött házasságot 
Kiss Eszterrel, rövid sze-
relmük gyümölcse, lányuk, 
Jolán Eszter egyéves volt a 
történések idején. 

Az arany karikagyűrűt a 
hősi halott 77 éves lánya a 
Hadtörténeti Intézet Már-
ványtermében vehette át. 
Esztike gyűrűje hazatalált 
végre. 

Nagy Endre Istvánt a 
családtagok beleegyezésé-
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Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka átadja Nagy Endre 1944-ben, Süly-
sáp határában hősi halált halt ejtőernyős tizedes megtalált arany jegygyűrűjét lányának, Nagy Jolán Eszter-
nek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében 2020. szeptember 30-án. MTI/Kovács Tamás

vel katonai tiszteletadással 
fogják újratemetni szere-
tő felesége, Esztike mellé. 
A többi azonosítatlan hőst 
pedig Sülysápon helyezik 
örök nyugalomra. Róluk 
ejtőernyős emlékugrás-
sal emlékeztek meg az MH 
Pápa Bázisrepülőterén.

A repülőbázis szakállo-
mánya így tisztelgett a 76 
év után hazatérő ejtőer-
nyős jelvény és az elesett 
honvédek előtt.
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• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje 

és fedése
06-30/835-4815

Szakképzett   meSterek 

ÁCS, 
tetŐFeDŐ, 
BÁDOGOS 

zsindelyezés
széldeszkázás
szegőelemek cseréje

Szakképzett 

eDŐ, 
BÁDOGOS 

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Referencia, 

további információ 

a facebookon.

Keressen bizalommal!
Rácz Károly ev. – Ecser
06-70/258-6602

karihegeszt@gmail.com

LAKATOS-HEGESZTŐ
15 év gyakorlati tapasztalat-
tal, számlaképesen vállalok

•  kapuk, kerítések, korlátok 
készítése kovácsoltvas 
jelleggel is

•   ház körüli lakatosmunkák
•   helyszíni hegesztés
•  munkagépek hegesztése

InGyEnES fELméRéS  
éS áRAjánLAT.

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

Sok hasonlóan gondolkodó 
eltökélt ember csodákra képes

Péteri hősi halottja
FÖLDVÁRÍ-BOÉR ELEMÉR
 Közeleg október 23-a, az 

1956-os forradalom em-
léknapja. Megrázta magát 
a nemzet, a keleti blokkon 
belül elsőként, s megszaba-
dult a kommunista dikta-
túra elnyomásától. Pár nap 
szabadság köszöntött ránk, 
amelyet aztán a szovjet ön-
kény és túlerő ismét elvett 
tőlünk. Az a pár nap sza-
badság azonban mélyen be-
leírta magát az emlékeze-
tünkbe. Nem adták azt sem 
ingyen. Sokak vére hullt 
érte, szűkebb régiónk is 
meghozta áldozatát. 

Péteribe átutazván a fő-
úton mindenkinek szemébe 

ötlik a falu kúriája, amely a 
Földváry-Boér családé volt. 
Az utolsó leszármazottak 
egyike volt Földváry-Boér 
Elemér, aki már a szovjet 
megszállás alatt érettségi-
zett 1948-ban. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem 
filozófia szakáról eltaná-
csolták, mert nyíltan bí-
rálta a marxista nézeteket. 
Kalandos és keserves élet-
pálya következett: disszidá-
lás Ausztriába, hazatérés, 
letartóztatás, majd interná-
lás Kistarcsára, utána pedig 
a szörnyű recski táborba. Az 
utóbbiról Kitaszítottak cí-
men írt regényét már Né-
metországban adta ki, ahová 

a forradalom előtt 
szökött ki. Recs-
ken verseket is írt, 
amelyekkel kivív-
ta rabtársa, Faludy 
György elismerését 
is. Majd ismét visz-
szatért, csatlakozott 
Budapesten a tün-
tetőkhöz, és október 
23-án este a Rádió-
nál kapott halálos 
lövéseket. Menthe-
tetlen volt, a kórház-
ban október 24-re 
anyakönyvezték elhunytát. 
Péteri község emléke előtt 
tisztelegve róla nevezte el a 
család volt kúriájában a mű-
velődési házat, emléktáb-

lát is avattak, mindemellett 
a kúria parkjában álló fehér 
márvány emlékműve is me-
mentó az ifjabb nemzedékek 
számára.  KGA

EGYÜTT SOKAT TEHETÜNK
 Sorozatunk következő fő-

szereplője egy viszonylag 
friss egyesület, akik Üllőn 
tartották fontosnak az ak-
tív közreműködést. Az Üllő 
Te Vagy két alapító tagjával, 
Fricsovszky-Tóth Péterrel 
és Nagyné Prém Szilviával 
beszélgettünk.

– Honnan az egyesület 
elnevezése?

– FTP: Saját ötlet alapján 
született, elsődleges cél-
ja, hogy megszólítsa a helyi 
polgárokat, az egyént: érez-
ze, tudja, a lényeg ő maga. 
Hiszem, hogy egy telepü-
lés akkor lehet sikeres, ha a 
város polgárai magukénak 
érzik a település fejlődését, 
akarnak javasolni, vágynak 
arra, hogy tájékoztatva le-
gyenek.

– Miért volt szüksége 
Üllőnek egy ilyen civil 
szervezetre?

– NPSZ: Kellenek az 
olyan civil közösségek, akik 
betöltik az űrt. Az ember 
alapvetően közösségi lény, 
szüksége van a valahová 
tartozásra, különösen eb-
ben a mai, közhelyként el-
koptatott kifejezéssel élve 
rohanó világunkban. Sok 
hasonlóan gondolkodó ak-

tív, eltökélt ember csodák-
ra képes. A paletta végte-
len: lehet az egy faültetés, 
szemétszedés, jótékonysá-
gi sütivásár vagy éppen ki-
állni egy csoport mellett. 
Éreztük, hogy nagyon sok 
Üllőn a tenni vágyó vagy 
már eleve tevő ember és mi-
ért ne tennénk együtt?

– Mivel foglalkoztok? 
Milyen ügyek mellett 
álltok ki?

– FTP: Szinte mindennel 
foglalkozunk, amivel csak 
megkeresnek bennünket. A 
civil szervezet már kettős 
szerepet tölt be, hiszen ta-
valy óta a testületben is je-
len vagyunk. Nyitott szem-
mel járunk, hogy segítsük, 
ami lehet adománygyűjté-
sek szerezése, aláírásgyűj-
tések, aktív kommunikáció 
a város polgáraival, de kez-

deményező szerepet is ellá-
tunk, hiszen hiába születik 
meg egy gondolat, elsorvad, 
ha nincs mögötte egy szer-
vező, aktív közeg. A képvi-
selői és civil lét viszont egy-
mást nem kizárja, inkább 
erősíti.

– NPSZ: Üllő egy kis vá-
ros, így annak egészére kon-
centrálunk. Persze vannak 
állandó szívügyeink, mint a 
környezetvédelem, a család, 
a sérült gyermekek támoga-
tása, de mindig akad vala-
mi, amire úgy érezzük, rea-
gálnunk kell. Ilyen például 
a jelenlegi vírushelyzet is. 
A kezdetektől létrehoztunk 
egy segítő csoportot, ahol 
önkénteseket gyűjtöttünk, 
civil alapot hoztunk létre 
és becsatlakoztunk helyi 
maszkvarrós kezdeménye-
zésekbe. Nem csak hely-
ben, hanem térségi szinten 
is vannak feladataink, az 
első hullámban arcpajzso-
kat osztottunk nyolc tele-
pülés egészségügyi dolgo-
zóinak a civil barátainkkal.

– Hogyan képzelitek a 
jövőt?

– FTP: Szeretném meg-
érni, amikor a magyar tár-
sadalom megérti, hogy a 
jogtudatos polgár nem szi-
tokszó! Hisszük, hogy kell 

a civil kontroll is, nem csak 
a segítés. Az egyesület cél-
ja, hogy kilépve a városból, 
megyei szinten is képvisel-
je a jogtudatosság és a civil-
ség alapgondolatait.

– NPSZ: Nem kérdés, 
hogy változásra van szük-
sége a társadalmunknak: 
olyan gyűlölet kering a le-
vegőben ember és ember 
között, ami nem vezet sem-
mi jóra. Olyan jövőt kívá-
nok magunknak, ahol egy-
re aktívabbak a polgárok, 
és láthatóvá válik, hogy 
együtt mennyi minden-
re vagyunk képesek. Sok 
munka vár ránk, de szívvel-
lélekkel tesszük. Péesz
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ÉrtÉkesítő üzletek a közelben:
BUDAPEST XVII. KERÜLET 
Kamilla Drogéria - Liget gyógynövény
X. utca 4. • Telefon: 06-70-204-4567

ReformFarm Biobolt • Kaszáló u. 47. • Tel.: 06-70-325-8261

BUDAPEST XVIII. KERÜLET 
APOTÉKA Gyógynövénybolt - aherb.hu
Üllői út 661. • Telefon: 06-70-268-9055

Fanni Füvészbolt • Üllői út 444. • Telefon: 06-1-290-6257

JÓ ÉLET - GOOD LIFE Bio- és Gyógynövénybolt
Nemes u 103. • Telefon: 06-1-408-1403 

BUDAPEST XIX. KERÜLET 
ApiFito Mézdiszkont 
Kossuth tér 1. (Piac üzletház) • Tel.: 06-70-607-4444

MONOR 
Natura Bolt • Piac tér • Telefon: 06-20-424-3071

ALBERTIRSA 
Dédi Mama Gyógyboltja • Vasút u. 8. • Tel.: 06-20-438-3551 

tmtm

Hirdetés

6  •EGÉSZSÉG

Galagonya, a szív legjobb barátja
Sok idős ember életét nehezíti meg a krónikus keringési elégtelenség, amelynek hátterében általában 
a szívizom csökkenő ereje, összehúzó képességének lanyhulása áll. Ennek következtében a szív nem 
képes kielégíteni a szervezet oxigénigényét, amely fáradtsággal, kimerültséggel, gyengeséggel jár. 
Már kisebb megerőltetés hatására is légszomj alakul ki, amelyet gyakran köhögés is kísér.

A szívelégtelenség kez-
deti stádiumában 
rendkívül eredménye-

sen használhatók a galago-
nyakészítmények.

A galagonya a szívizom-
ra hat, az összehúzódás 
(kontrakció) és a pihené-
si (refrakter) időszak meg-
hosszabbításával, javítva 
a szívkoszorúérben a vér-
áramlást, növelve a szívtel-
jesítményt és csökkentve az 
oxigénfogyasztást. Számos 
klinikai kutatás igazolta, 

hogy a szívelégtelenségben 
szenvedő betegek a galago-
nyakezelés hatására terhel-
hetőbbek lettek, csökken-
tek szubjektív tüneteik. A 
kutatásokban a legjelentő-
sebb hatás általában a ke-
zelés után 6-12 hét elteltével 
jelentkezett.

A szív- és érrendszer 
egészségéhez egyéb módo-
kon is hozzájárul: így pél-
dául gátolja a vérlemezkék 
összetapadását, ami azért 
lehet veszélyes, mert érel-

záródást vagyis trombózist 
okozhat, amelynek követ-
keztében például mélyvénás 
trombózis által kiváltott tü-
dőembólia vagy szívinfark-
tus alakulhat ki. A galago-
nya mindezen túl a klinikai 
vizsgálatok szerint csök-
kenti a koleszterin-, trigli-
cerid- és vércukorszintet is. 
Hatására ellazulnak a ve-
rőerek és kitágulnak a vég-
tagok hajszálerei, így a vér-
nyomást is csökkenti.

A galagonya nagy előnye, 
hogy fogyasztása nem jár 
jelentős egészségügyi koc-
kázattal. Legfeljebb enyhe 
emésztőrendszeri panaszt, 
kipirulást, esetleg átmeneti 
szédülést okoz a fogyasztása.

A galagonya az egyik leg-
főbb összetevője a Speci-
es srataegi composita nevű 
gyógynövénykeveréknek, 
amelyet gyógyszerészek és 
orvosok állítottak össze az 
elmúlt évtizedek tudomá-

nyos kutatásai és betegvisz-
szajelzései alapján. Ezt a 
hivatalos keveréket a gyógy-
növények iránt elkötele-
zett orvosok ideges szívpa-
naszok esetén írják fel. A 
keverék a galagonyán kí-
vül nyugtató hatású orvosi 
citromfűlevelet és orvosi le-
vendulavirágot, illetve vér-
nyomást szabályzó fehérfa-
gyöngy-herbát tartalmaz.

Papp János gyógynövény-
alkalmazási szakmérnök

 A galagonya gyógyásza-
ti felhasználása több ezer 
évre nyúlik vissza, s mivel 
az egész világon elterjedt 
növény, ezért sok más kul-
túrában, így Kínában és az 
amerikai bennszülötteknél 
is elterjedten alkalmazták. 
Szívgyógyszerként először 
a 16. században használ-
ta Quercetanus, a francia 
IV. Henrik orvosa. Ő még a 
terméséből készített szívre 
ható szirupot. Később ki-
derült, hogy a virágokból 
és levelekből készült tea és 
kivonatok nagyobb meny-
nyiségben tartalmazzák 

a galagonya fő hatóanya-
gának tekintett oligomer 
proantocianidineket, így 
ma már elsősorban a nö-
vénynek ezt a részét alkal-
mazzák a gyógyításban. 
A virágos hajtásvég ta-
vasszal gyűjthető, de erre 
csak néhány nap áll ren-
delkezésre egy-egy terü-
leten, mivel a virágok ha-
mar elnyílnak. A termés 
szeptembertől egészen ta-
vaszig gyűjthető, mivel 
sokszor egész télen a bok-
ron maradnak az egyéb-
ként kellemes ízű gyü-
mölcsök.

Galagonyatörténelem
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Market Central Ferihegy 
Bevásárló Park 

Cím: 2220 Vecsés, Fő út 246–248. 
Telefon: 06-29/557-000

E-mail: info@marketcentral.hu
Web: www.marketcentral.hu

2020. 10. 19-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %

2020. 10. 19-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %

2020. 10. 19-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás20 %

2020. 10. 19-től 11. 25-ig.
Részletek a hátoldalon.

2020. 10. 19-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

Ajándékcsali

2020. 10. 19-től 12. 31-ig. 
Részletek a hátoldalon.

10 %Minden 
melegételre
kedvezmény

Isztambuli döner

15 %
Érvényes:  

2020. 08. 17-től 09. 30-ig.
Részletek a hátoldalon.

2020. 10. 19 -től 11. 15-ig.2020. 10. 19 -től 11. 15-ig.2020. 10. 19 -től 11. 15-ig.2020. 10. 19 -től 11. 15-ig.
Részletek a hátoldalon.Részletek a hátoldalon.Részletek a hátoldalon.

333  000000000 Ft  Ft 
kedvezménykedvezménykedvezménykedvezménykedvezmény

2020. 10. 19-től 12. 31-ig. 
Részletek a hátoldalon.

AJÁNDÉK  cocA colA!
A játszótér mellett.

2020. 10. 19 -től 11. 15-ig.
Részletek a hátoldalon.

2  000 Ft 
kedvezmény

Kérje törzsvásárlói kártyánkat mellyel 

5% kedvezményt biztosítunk
a nem támogatott gyógyszerek 
és egyéb termékek árából! 

2020. 10. 19-től 12. 31-ig.
További részletek a hátoldalon.

Velünk pénzt 

takaríthat m
eg!

Vágja ki és hozza magával 
a kuponokat!



 

 

 

 

 

 

Nyitvatartás: 
Tesco: hétfőtől vasárnapig: 5–22 óráig

ÜzleTek álTek álTek ál alános nyiTalános nyiT TVaTVaTV TarTarT Tása:Tása:T
hétfőtől szombatig: 10–20 óráig, vasárnap: 10–18 óráig

Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása eltérő lehet!

Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a  www.marketcentral.hu, üzleteink menüpont alatt!

A Market Central Ferihegy Bevásárló Parkban 
az alábbi üzletek szintén várják a vásárlókat: 

Tesco, Biohair, Burger King, CCC, Deichmann, DM, Eurofamily, H&M, Jysk, KIK,  
Müller, Diego, Herbaház, Pepco, Sportfactory, Telenor, Vestar, C&A,  

Praktiker, Háda, Séf étterem, Coffee Shop, Sherry étterem

Az esetleges elírásokért elnézést kérünk!  
A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek az elírásokkal kapcsolatban nem vállalnak felelősséget.

Gépjárművel érkező 
vásárlóinkat  

1550 Férőhelyes  
ingyenes 

parkolóval 
várjuk!

Market Central Passzázs

20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 20% kedvezmény 
1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 1 teljes árú termékre. 

A kedvezmény a már leárazott, akciós szórólapban A kedvezmény a már leárazott, akciós szórólapban A kedvezmény a már leárazott, akciós szórólapban A kedvezmény a már leárazott, akciós szórólapban A kedvezmény a már leárazott, akciós szórólapban A kedvezmény a már leárazott, akciós szórólapban A kedvezmény a már leárazott, akciós szórólapban 
szereplő termékekre nem érvényesíthető, szereplő termékekre nem érvényesíthető, szereplő termékekre nem érvényesíthető, szereplő termékekre nem érvényesíthető, 

más kedvezményekkel nem kombinálható.  más kedvezményekkel nem kombinálható.  más kedvezményekkel nem kombinálható.  más kedvezményekkel nem kombinálható.  más kedvezményekkel nem kombinálható.  
Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag Érvényes   2020. 10. 19-től 12. 31-ig, kizárólag 
a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!
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101010% kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény % kedvezmény 
minden termékre. minden termékre. minden termékre. minden termékre. minden termékre. 

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.
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20  % kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább% kedvezmény legalább
 3 3 3 db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, db kulcs másolása, 

vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.vagy 3 pár cipő javítása esetén.
A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér 
mellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elemmellett található, ahol élezés és elem--
csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.csere-szolgáltatás is igénybe vehető.
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202020  % keDVezMÉny % keDVezMÉny % keDVezMÉny % keDVezMÉny % keDVezMÉny % keDVezMÉny % keDVezMÉny 
 egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!* egy szabadon választott felszerelés árából!*

*A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között *A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között *A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között *A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között *A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között *A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között *A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között *A kupon 2020. 10. 19. és 11. 25. között 
váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. 

A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze 
és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! és az ajándékkártyára nem vonatkozik! 

A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem 
váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.

 A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak! 
Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.
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ajándékcsali ajándékcsali ajándékcsali ajándékcsali ajándékcsali ajándékcsali 
minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén. 

(maximum 1000 Ft értékben)(maximum 1000 Ft értékben)(maximum 1000 Ft értékben)(maximum 1000 Ft értékben)
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.
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Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon 

használható fel. használható fel. használható fel. használható fel. 
A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, A kupon készpénzre nem váltható, 

utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.utólagos érvényesítése kizárt.
A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, A kupont a fizetés előtt kérjük, 

adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!adja át a pénztárosnak!
Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  Érvényesség: 2020. 10. 19-től 12. 31-ig.  
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151515% % % keDVezMÉny keDVezMÉny keDVezMÉny keDVezMÉny keDVezMÉny keDVezMÉny keDVezMÉny 
 MinDen könyVre. MinDen könyVre. MinDen könyVre. MinDen könyVre. MinDen könyVre. MinDen könyVre. MinDen könyVre.

Akciós könyvekre, szótárakra Akciós könyvekre, szótárakra Akciós könyvekre, szótárakra Akciós könyvekre, szótárakra 
és tankönyvekre nem érvényes.és tankönyvekre nem érvényes.és tankönyvekre nem érvényes.és tankönyvekre nem érvényes.

2020. 10. 6-tól 8-ig.2020. 10. 6-tól 8-ig.2020. 10. 6-tól 8-ig.2020. 10. 6-tól 8-ig.

3 000 Ft kedvezmény 3 000 Ft kedvezmény 3 000 Ft kedvezmény 3 000 Ft kedvezmény 3 000 Ft kedvezmény 3 000 Ft kedvezmény 3 000 Ft kedvezmény 
teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.teljes árú téli kabátokra.

Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, Az ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható, 
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és kizárólag a vecsési és kizárólag a vecsési és kizárólag a vecsési 

budmil Store Market Centralban érvényesek! budmil Store Market Centralban érvényesek! budmil Store Market Centralban érvényesek! budmil Store Market Centralban érvényesek! budmil Store Market Centralban érvényesek! budmil Store Market Centralban érvényesek! budmil Store Market Centralban érvényesek! 

Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.Az ajánlat 2020. 10. 19 -től 11. 15-ig érvényes.

Market Central Passzázs
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A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.A kupon készpénzre nem váltható.

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
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a pénztárosnak!a pénztárosnak!a pénztárosnak!
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Velünk pénzt 

takaríthat m
eg!

Vágja ki és hozza magával 
a kuponokat!
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Hirdetés

Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT, 
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

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

SAJÁT FORRÁSBÓL

Vízelvezető árok 
tisztítása Úriban 
 A község domborzati vi-

szonyai miatt a csapadék-
víz – különösen a Men-
de felől érkező – hirtelen, 
nagymértékű áradást okoz 
a Szentistváni úton. Idő-
közben az is bizonyossá vált, 
hogy a vízelvezető árok a 
nagy mennyiségben és hir-
telen lezúduló vizet nem ké-
pes elvezetni, ami visszatérő 
problémává vált. Az elmúlt 
években számos pályázatot 

nyújtott be az önkormány-
zat, többek között tározó 
megépítésére is, de egyik 
pályázatuk sem talált támo-
gatásra. Úri Község Önkor-
mányzata úgy döntött, hogy 
pénzügyi helyzetét fi gye-
lembe véve, saját forrást fel-
használva, helyi dolgozóival 
végzi el a gépi földmunkát, 
és az út több szakaszán is 
kitisztíttatja az árkokat, ez-
zel szabályozva és mederben 
tartva a csapadékvizet. 

AZ EMBER BARÁTAI

Az állatok napjára 
 1931-től ünnepeljük az ál-

latok világnapját, azaz ok-
tóber 4-ét, ami Assisi Szent 
Ferenc, az állatok és a ter-
mészet védőszentjének ha-
lálának napja. Az egyház az 
ő tiszteletére jelölte ki ezt az 
időpontot ünnepként. 

Az állatok világnapjá-
nak célja, hogy megértessük 
minden emberrel, az állatok 
puszta jelenlétükkel fényt 
visznek az életünkbe, ba-
rátainkként állnak mellet-
tünk. Ezért nekünk cserébe 
gondoskodnunk kell róluk. 
A NÉBIH állatvédelemért 

is felelős hatósága folyama-
tosan fi gyelemmel kíséri a 
házi- és haszonállatok hely-
zetét, az elmúlt évek alapján 
pedig javulásról tud beszá-
molni az állatvédelmi terüle-
ten. A háziállatok megfelelő 
tartásán felül a haszonálla-
tok jóléte is ugyanolyan fon-
tos, ezért a NÉBIH ingye-
nes állatjólétifelelős-képzést 
biztosít az állattartó telepe-
ken dolgozók számára.

A háziállataink és a ha-
szonállatok jólétüknek biz-
tosítása tehát jobb esetben 
evidens, viszont sokan meg-
feledkeznek a vadon élő ál-

latokról, pedig bizony nekik 
is szükségük van segítségre. 
Legfőképp a veszélyeztetett 
fajoknak, de gondolhatunk 
a városokba be-belátoga-
tó vadakra is. Számos faj-
védelmi program létezik or-
szágszerte, többek között 
az örökbefogadási akciók is 
ilyenek. Ezzel adomány for-
májában támogathatjuk a 
fajvédelmi programot, ami-
ről névre szóló nevelőszülői 
oklevél is készül. 

Az állatok világnapja kap-
csán családi programként 
ellátogathatunk az állat-
kertbe, a vadasparkba, de 
kirándulhatunk az arboré-
tumba vagy csak sétálha-
tunk nagyokat a természet-
ben. SBP 
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  A Régió ízei rovattal az a 
célunk, hogy szűk pátriánk 
színes és ízletes története-
it mutassuk be az itteniek 
receptjein keresztül. Eh-
hez ismerősöket kérdezge-
tünk, ajánlásokat kérünk 
és figyelünk, hátha hallunk 
egy-egy jó receptet. Most 
egy egyesületet mutatunk 
be, akik hasonló célokat 
tűztek maguk elé, csak sza-
vak helyett ők fakanállal 
teszik a dolgukat.

A Péteri Ízőrzők Gaszt-
ronómiai Egyesület az év 
eleje óta osztja meg híreit 
a közönséggel. Hol verse-
nyekről tudósítanak, más-
kor közös főzésről, van 
amikor gyerektáborról és 
időről időre osztanak meg 
recepteket. Így találkoz-
tunk össze az abált kacsa-
combbal.

Az egyesület elnöke, 
Bódis Szilárd mesélt a tö-
rekvéseikről és céljaikról, 
hogy a beszélgetés végén 
megossza velünk a kacsa-
comb receptjét is. – Az au-
tentikus Kárpát-medencei 
ételeket szeretnénk visz-
szahozni a tudatba, megis-
mertetni őket a fiatalokkal, 
de az idősekkel is – kezd-
te az elnök. Szembetűnő, 
hogy az Ízőrzők oldalán 

számos gyerekeknek szánt 
programon is aktívan, süt-
ve-főzve vesznek részt, 
miközben a posztjaikból 
visszaköszön, hogy elkö-
telezettek az egészséges 
ízek iránt, az ételallergiá-
sok érdekeit is szem előtt 
tartva. – Régen az embe-
rek egészségesen táplál-
koztak, hisz azt ették, amit 
maguk termeltek. Csak 
időközben bejöttek a mes-
terséges anyagok, az elő-
re készült ételek. Mi azt 
valljuk, hogy a saját ma-
gunk megtermelt zöldség-
ből-gyümölcsből, vagy ha 
nincs rá módunk, akkor le-
hetőség szerint olyan alap-
anyagokból főzzünk, amit 
kistermelőtől vásároltunk 
a helyi piacon – részle-
tezte Bódis Szilárd, majd 
a nyári gyermektáborok-
ban szerzett tapasztalata-
ikról mesélt. – A gyerekek 
nagyon vevők és nyitottak. 
Ha összeállítok nekik egy 
egészséges ételsort, mond-
juk előételnek frissen pu-
colt zöldségféléket, répát, 
uborkát, karalábét és azt 
gusztusosan tálalva eléjük 
rakom, biztos, hogy szeret-
ni fogják. Mintha ők ösztö-
nösen tudnák még, hogy 
mi jó nekik.

Az ízőrzők csapata il-
lusztris társaságból áll, 11 
alapítótagja közt találunk 
szakácsokat, hagyomány-
őrzőket, de a Magyar Ét-
termi Szövetség elnökét is. 
A tagságukkal pedig egyre 
többet találkozhatunk ren-
dezvényeken és versenye-
ken, ahol a szellemiségüket 
népszerűsítik ínycsiklandó 
fogásokon keresztül.

A recept
A régiek egyszerűen dol-
goztak, de nagyszerűen. 
Magát a kacsát kívül-belül 
befűszerezzük, sóval, bors-
sal és rozmaringgal. Érde-
mes elkészíteni már előző 
nap, hogy legyen ideje áll-
ni. Másnap annyi zsiradék-
kal feltöltünk egy edényt, 
ami majd ellepi a kacsát. 
Lehet ez egy nagyobb ser-
penyő vagy lábas, és ha 
sparhelten készül, még 
jobb, de villany vagy gáz-
tűzhelyen is megteszi. A 
lényeg ugyanis a hőmér-
sékleten van: 100 és 110 °C 
fok között kell a kacsát főz-
ni, annyi zsiradékban, ami 
ellepi. Ez lehet sertés vagy 
kacsazsír, természetesen 
az utóbbival jobb. Ezután 
öt és félórán keresztül kell 
főzni. Ezt az eljárást a mo-
dern konyha konfitálásnak 
hívja, mi pedig abálás-
nak. Ugyanis ez egy ma-
gyar eredetű elkészítési 
mód, amit vissza kell hozni 
a köztudatba. Fontos, hogy 
hővillával nézzük a húst, 
hogy elkészült-e már, és fi-
gyeljünk arra is, hogy az öt 
és fél óra egy egész kacsára 
vonatkozik, azaz arányo-
san számoljunk. Amikor 
kiszedjük az elkészült ka-
csát a zsiradékból, annyi-
ra puha és omlós lesz, hogy 
szinte a csontját is meg le-
hetne enni. Majd a kacsa 
zsírján piríthatunk hagy-
mát sóval és borssal ízesít-
ve, amin átfuttatunk héjá-
ban főtt krumplit, és végül 
lila káposztával kínáljuk. 
Kiváló! SZS.

Régió ízei

Rozmaringos abált egész kacsa  
a Péteri ízőrzőktőlDombóvári István 

Monoron
Október 27-én foly-
tatódik a monori Viga-
dó Kulturális és Civil 
Központban a népszerű 
Dumaszínház sorozat.  
19 órától Dombóvári Ist-
ván „Kettőskereszt, vagy 
amit akartok” című önálló 
estjét láthatják az érdeklő-
dők. Műsorvezető: Bellus 
István.

Jegyek elővételben a helyszínen és a dumaszinhaz.jegy.
hu oldalon kaphatók.

További programok: www.vigadokft.hu

12 dühös ember - Hankó István Művészeti 
Központ
November 7-én 17 órakor mutatja be a 
GyömrőSzínház társulata a 12 dühös ember című 
kétfelvonásos bűnügyi játékot a Hankó István Művésze-
ti Központban. A Reginald Rose könyve alapján készült 
előadás érzelmekben és drámában gazdag kikapcsolódást 
ígér a nézőknek. 

Jegyek a gyomroszinhaz.hu oldalon kaphatók. 
További előadások: 11.15., 11.21., 11.28., 12.05. 

12.09.

30 éves a gyáli Téli Tárlat
Gyál a dél-pesti régió képzőművészeti mecénása, immár 
harminc éve. A város hagyományai közé tartozik az idén 
jubiláló Gyáli Téli Tárlat, amely a művészek és alkotók lát-
ványos seregszemléje. A városi program hagyományaihoz 
híven a tárlaton a Kárpát-medencében és a diaszpórában 
élő, végzett vagy művészeti tanulmányokat jelenleg végző 
alkotók pályáznak, illetve Gyálon élő hivatásos és autodi-
dakta alkotók is pályáznak.

A nagyszabású kiállítás megnyitására az ad-
venti időszak elején kerül sor, a tárlat a Magyar 
Kultúra Napjáig lesz megtekinthető.

Tompeti és barátai koncert Maglódon
11.22-én 16:00-tól Tompeti és barátai koncert Maglódon  
a MagHázban.

Tompeti és Csillagszemű 
2009 óta szórakoztatja és ta-
nítgatja a zene nyelvén ke-
resztül a legkisebbeket. Élőze-
nés koncertjükön sok érdekes 
hangszerrel ismerkedhetnek 
meg a gyerekek, úgymint fu-
rulya, szájharmónika, arab és 
afrikai dobok, kazu, gitár és 
egyéb zenélő érdekességek.  
A Tompeti-Show egy interaktív, zenés, kimondottan szóra-
koztató családi show-műsor, melynek megtekintése min-
den korosztály számára ajánlott.

Jegyek elővételben a tixa.hu-n, személyesen pedig a 
MagHázban vásárolhatók.

Bővebb információ: www.mag-haz.hu

október – november

PROGRAMAJÁNLÓ
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Felmelegít kívül és belül  
  – hogyan készül a pálinka?

A pálinka a magyarok 
gyógyszere – mond-
ják sokan, hiszen a 

népi hagyományok szerint 
őseink többek között ez-
zel gyógyították a torokfáj-
dalmat is. Nem csupán be-
tegségben használjuk ezt 
az italt, de szomorúság-
ban és boldogságban is es-
küszünk a hatékonyságára. 
A Magyar Pálinka Lovag-
rend egyik tagjával, Szuro-
mi Albinnal beszélgettem a 
helyes pálinkafőzésről és a 
különleges ízekről. 

Fontosnak tartotta már 
az elején leszögezni, hogy 
a fáról lehullott gyümölcs-
ből már nem lehet jó és fi-
nom pálinkát készíteni, mi-
vel lesznek benne olyan 
erjedések, amiket nem tud-
nak ellenőrizni. Ezért csak 
olyan gyümölcsből javasolt 
készíteni az italt, amit ma-
gunk is szívesen elfogyasz-
tanánk, és amit egyene-
sen a fáról szedtünk le. Az 
idei év időjárása ezt saj-

Fogyasztani sokan szeretik, készíteni jól azonban 
csak kevesek tudják. Bekukkantunk a pálinkakészítés 
boszorkánykonyhájába a Magyar Pálinka Lovagrend egyik 
beavatottjának segítségével. 

nos megnehezíti, mivel sok 
gyümölcs tavasszal lefa-
gyott, mint például a sárga-
barack is. Ősszel és tavasz-
szal is ugyanolyan aktuális 
a pálinkakészítés, hiszen 
ebben az időszakban érnek 
azok a különféle gyümöl-
csök, amelyekből párlatot 
lehet nyerni. Készítésével 
rengetegen próbálkoznak, 
de a helyes eljárást csak ke-
vesen ismerik.

Kövesd a receptet
Először is étkezési minő-
ségű gyümölcsöt kell vá-
lasztani, s például az illa-
tos szőlőknél nem érdemes 
várni a legmagasabb cu-
korfok elérését, mert ekkor 
már a benne található sa-
vak elkezdenek elégni, ami 
az ízek és illatok rovásá-
ra megy. A szőlőpálinkánál 
maradva a gyümölcs bogyó-
it meg kell roppantani és a 
szárakat ki kell szedni belő-
le, amire most már van gépi 
módszer is, jóval leegysze-

rűsítve a folyamatot. A sző-
lő kezelését minél hama-
rabb el kell kezdeni. Adni 
kell hozzá élesztőtápsót, 
aminek adagolása a cefré-
zés során többször is meg-
ismételendő, fajélesztőt és 
kevés pektinbontót. A cef-
re hűvös helyen tartandó, 
és ügyelni kell arra, hogy 
a cefre ne melegedjen fel  
20  Celsius-foknál maga-
sabbra, mert akkor túl in-
tenzív lesz az erjedése, és 
elégnek a benne található 
aromák. A cefre körülbe-
lül hat-nyolc nap alatt ké-
szül el, s minden egyes nap 
a hordó aljára kell nyomni 
a szőlő szilárd állapotú da-
rabjait. Az jelzi a leginkább, 
hogy elkészült a cefre, hogy 
a folyékony halmazállapotú 
párlat van felül, míg a szi-
lárd alulra szorul. Amint ez 
megtörtént, ki is lehet főzni 
egy kifejezetten erre hasz-
nálható berendezéssel vagy 
bérszeszfőző üzemben. A 
kifőzött párlatot javasolt 

egy-két hónapig érintetle-
nül hagyni, majd vízzel fel 
lehet hígítani a kívánt al-
koholfokra. A főzésnél arra 
kell nagyon odafigyelni, 
hogy az elő- és utópárlatot 
jól elválasszuk egymástól, 
hogy a felesleges és részben 
egészségre ártalmas össze-
tevőktől megszabadítsuk a 
párlatunkat.

Mákvirág 
és szarvasgomba
A hagyományos ízek mel-
lett pálinkakülönlegesség-
gel is találkozhatunk, mint 
a mákpálinkával, a citrom-
pálinkával, a sütőtökpálin-
kával, vagy a szarvasgomba 
pálinkával. Legutóbbi elké-
szítése igencsak költséges, 
hiszen az alkoholtartalmát 
a cukorból nyerik ki, ami-
ből nagyon keveset tartal-
maz, így egy liter ára akár 
több millió forint is lehet. 
Bármilyen növényből lehet 
pálinkát készíteni, viszont 
nem mindegy, hogy mek-
kora annak a cukortartal-
ma. Ugyanis minél kisebb, 
annál drágább lesz egy kis 
adagot kihozni belőle, ha-
csak hozzáadott cukrot 
nem tartalmaz. A cefré-
hez adott cukorral azonban 
csak a mennyiséget tudjuk 
növelni, a minőségnek vi-

szont egyáltalán nem hasz-
nál. Ám, az nem is lesz 
olyan finom.

A dió nem is jó
A tavaszi bogyós gyümöl-
csök, a málna és az őszi bo-
gyók is a különlegesebb ka-
tegóriába tartoznak, mivel 
nagyon csekély a kihozata-
la, ugyanakkor intenzív az 
aromájuk, ezért emlékeze-
tes párlatokat lehet belő-
lük készíteni. A közhiede-
lemmel ellentétben viszont 
a diópálinka nem igazi pá-
linka, hanem likőr, mivel 
semlegesebb pálinka, vagy 
párlat hozzáadásával ké-
szül. Abban ázik a dió, ami-
hez cukrot is raknak, de 
nem főzik, csupán az édes-
ségét teszik vele intenzí-
vebbé. És nem is ősszel, a 
már érett, ehető dióból ké-
szül, hanem a július közepe 
felé szedett, még harapható 
zöld dióból, aminek a héja 
még nem kemény. Ősszel a 
szőlő, a körte és a birsalma 
a legnépszerűbb, és a már 
említett erdei bogyók, a kö-
kény, a csipkebogyó és a ga-
lagonya. 

Azért fontos nem elfelej-
teni, hogy a pálinka főzé-
séhez bejelentési és adófi-
zetési kötelezettségeink is 
vannak. JB
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Családias hangulatú túrák  
Sülysáp dombjai között

R ekordszámú résztve-
vőnk volt, 190-en in-
dultak, miközben én 

maximum 150 fővel számol-
tam, ennyi ellátásunk volt, 
úgyhogy az utolsó pillanat-
ban szaladtam müzliszelet és 
alma után. Nagy örömünkre 
jóval többen regisztráltak, 
mint amire számítottunk  
– kezdte Viktor a beszámo-
lót. – A hosszabb távot in-
kább középkorúak vállalták, 
míg a rövidebben bőven vol-
tak fiatalok is. Hagyomány 

Idén kivételesen ősszel, október első hétvégéjén rendezték meg a már 
hagyományos Mackó túrát, ami 15 és 25 kilométeres távokon várta az érdeklődőket. 
A túra fő szervezőjét, Seprős Viktort kérdeztük a szombat délelőtt történéseiről.

nálunk, hogy az általános is-
kolások ingyen, a sülysápiak 
pedig féláron indulhatnak, 
és nagyjából a túrázók egy-
harmada volt helyi. Minden 
rendben lezajlott, senki nem 
tévedt el vagy lett rosszul a 
naptól, aminek nagyon örü-
lök – mesélte.

Kicsit késve
A résztvevők az együtt töl-
tött idő és a túra nyújtot-
ta élményeken túl sem men-
tek haza üres kézzel, ugyanis 

mindenki emléklapot és ki-
tűzőt kapott. – Mivel a Mac-
kó túra nem verseny, hanem 
teljesítménytúra, ezért, aki 
teljesíti a távot az megkap-
ja az ajándékainkat. Az em-
léklapon és a kitűzőn túl a 
Tápió Natúrpark jóvoltából 
adhatunk egy részletes kata-
lógust, és minden túrázónk 
megkapja a környék neveze-
tességeit és kirándulóhelye-
it bemutató kiadványunkat 
is. A szintidőt nem vesszük 
túl komolyan. Amikor meg-

hirdettem a teljesítménytú-
rázók hivatalos oldalán az 
eseményt, fel kellett tüntet-
ni szintidőt, de ugyanúgy 
megkapja mindenki a kitű-
zőjét, aki teljesíti a távot, ér-
jen be bármikor a célba. Volt 
egy srác, aki lekéste a vona-
tot. Fél kilencig lehetett Sző-
lőtelepről indulni, ő pedig fél 
10-kor telefonált, hogy csak 
akkor érkezett meg, elindul-
hat-e még? Felkészült volt, a 
honlapunkról letöltötte a tér-
képet meg az útvonalleírást, 
elindult a kijelölt útvonalon, 
és ő is beért, miközben egy 
órával később indult. Mások 
kutyával vagy kisgyerekek-
kel mennek végig, nem vár-
juk el tőlük a szintidőt, ha 
kicsit később érnek be, nem 
jelent gondot. Mi addig va-
gyunk az ellenőrzőponto-
kon, amíg mindenki át nem 
halad, a célban pedig amed-
dig mindenki be nem ér – 
mondta.

Csakhogy együtt  
legyünk
A Mackó túrára a legtöb-
ben Budapestről érkeztek. 
– Szerencse a szerencsét-
lenségben, hogy a járvány 
miatt több nagyobb, neve-

sebb túrát lemondtak, mert 
a legtöbb – velünk ellentét-
ben –  zárt helyről, példá-
ul általános iskolákból in-
dul – magyarázta Viktor. 
– De jöttek Martonvásár-
ról, Szegedről, Kiskunlac-
házáról, volt, aki 250 kilo-
métert vezetett azért, hogy 
velünk túrázhasson. A vo-
natot lekéső srác Budapest-
ről utazott, már évek óta jár 
a túráinkra, mert elmondá-
sa szerint nálunk családi-
as hangulat van. Figyelünk 
arra, hogy minden ellenőr-
zőponton kapjanak valamit 
a túrázóink: fröccsöt, pá-
linkát, almát, csokoládét. Ő 
azon is meglepődött, hogy 
a 900 forintos nevezési dí-
junkba ennyi minden bele-
fér, mivel nem ez a jellemző. 
Az ellenőrzési pontjainkon 
lévő csapattagjainkkal meg-
beszéljük, hogy az odaérő 
túrázókkal ne csak futósza-
lagszerűen találkozzanak 
és pecsételjenek, hanem be-
szélgessenek pár mondatot. 
Fontos, hogy az indulók jól 
érezzék magukat, pihenje-
nek, a cél az, hogy közös él-
ményeket szerezzenek. A kö-
vetkező túránk a sülysápi 
Téli Tókerülő Teljesítmény-
túra lesz november 28-án, 
szombaton. Idén negyedik 
alkalommal rendezzük meg. 
Egy lazább, 15 km-es túrá-
ra lehet számítani, ahol a 
legnagyobb kihívást az idő-
járás, az esetleges sár, eső 
vagy a hideg jelenti majd, de 
az állomásokon forralt bor-
ral és szalonnasütéssel vár-
juk majd az áthaladókat, 
míg a célban rétest fogunk 
kínálni. Szeretettel látunk 
mindenkit! – zárta a túra- 
szervező.  KSZS.

Fotó: Halász Alexandra
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Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

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

2212 Csévharaszt,  
Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!Em
A bér

Jelentkezz

mOsT!

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga 
tulajdonban lévő, kisállateledel-gyártással és 

-forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja, 
melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő munkakörökbe:

• Targoncavezető 
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)üzemünkbe.)

• Operátor  /  /  / Betanított munkás/  
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

• Molnár (Többműszakos 
munkarendben)

• Karbantartó (Többműszakos munkarendben, 
Géplakatos/Villanyszerelő/Mechanikai 
műszerész végzettséggel.)

• Gépkezelő/gépbeállító
(Többműszakos munkarendben)

Természet adta őszi dekoráció

Ő szi ruhába nem csak a 
táj, de otthonunk is öl-
tözhet. A lehetőségek 

tárháza végtelen: az ajtó és 
-asztaldíszektől indulva, a tö-
kös-szalmás előkertes kom-
pozíciókon át, a függönyde-
korációig nincs olyan sarka a 
háznak, mely ne pompázhat-
na őszi hangulatban. A gye-

Még a nyár emlékeiben élünk, nehezen engedjük el az estébe nyúló nappalokat, a víz és dinnye 
illat mámorát, de végérvényesen meghozta a szél az őszt. Ám a cidrin és ködön túl is tartogat ez az 
évszak aranyló, vöröslő, rozsdás színkavalkádot. Egy-egy kirándulás és séta közben pedig rengeteg 
alapanyagot gyűjthetünk a természet kincseskamrájából az otthonunk díszítéséhez.

rekek imádnak gyűjtöget-
ni, csak egy kosárkára lesz 
szükségünk és máris vihet-
jük haza a színes faleveleket, 
bogyókat, terméseket, me-
lyekhez a fantázián túl érde-
mes beszerezni egy kisebb 
ragasztópisztolyt is. Bátran 
használjuk az ősz klasszi-
kus állat- és növénymotívu-

mait. A lépcsőn nagyszerűen 
mutatnak a zöldségeseknél is 
egyre gyakrabban árusított 
tökök, melyből ha lámpást 
készítünk, a kicsik is szíve-
sen segédkeznek a faragás-
ban. Egyre gyakrabban látni 
szalmabálával díszített elő-
kerteket, melyhez passzolnak 
a cserepes krizantémok és a 
padlásra eldugott kosarak, 
edények is betölthetik a „jó 
lesz majd még valamire” ígé-
retüket. A klasszikusok, mint 
például a gesztenye, a makk, 
a csipkebogyó, méltó helyet 
kaphatnak koszorúalapra ra-
gasztgatva, melyet egy sza-
laggal máris felhelyezhe-
tünk az ajtónkra. Nem is kell 
messzire menni az alapanya-
gokért, az utcán sétálva sok 
csodával találkozhatunk, de 
egy hétvégi kirándulás alkal-
mával is összeköthetjük az 
őszi csemegék begyűjtését. 
A csévharaszti Ősborókás 
vagy a Gomba-bényei dom-
bok közt bóklászva biztosan 
szépen megrakott kosarakkal 
térhetünk majd haza. Péesz
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KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Gyáli pecsenyesütőbe pultost 
és konyhai kisegítőt keresünk. 
Albérletet, szállást családi 
házban, kedvezményes díjon 
tudunk biztosítani dolgozóink 
részére. T.: H-P 8-18 óra között, 
06-70/419-292 3, 06-30/944-0689

Építőipari cég megbízható, 
munkájára igényes kollégát 
keres hosszú távú, folyamatos 
munkára, azonnali kezdéssel. 
Jogosítvány elvárás, építőipar-
ban szerzett tapasztalat előny. 
Tel.: 06-30/212-3607

AJÁNDÉK
Belizonia ajándéksziget. 
Rendelj otthonodba, kényel-
mesen webáruházunkból: 
www.belizonia.hu Októberi 
kuponunk: KARI20 - karácsonyi 
termékeinkre 20% kedvezményt 
ad.

AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa, 
szúnyogháló, lakatosmunka. 

Szatmári Ferenc: 06-70/317-8857, 
www.ablakfer.hu

ASZTALOS
 

Asztalos! Konyhabútorok, szek-
rények, irodabútorok, korlátok 
készítése. Nyílászárók gyártá-
sa. Lambériázás, szaunaépítés. 
Érd.: Polónyi Ferenc  
06-30/397-2144

AUTÓ
Műszaki vizsgáztatás és fel-
készítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjármű-diagnosztika, gumi-
szerelés, -javítás, centrírozás. 
Méhész János Kft. 
Monor, József Attila u. 108/38.  
Tel.: 06-29/416-123,  
muszakivizsga-monor.hu

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

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

Jöjjön, vásároljon, rendeljen! 
Velünk megéri.

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

Duguláselhárítás, vízvezeték- 
szerelés. Kis Rajmund - Tel.: 
06-30/593-2282

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

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

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

ALBÉRLET! 2 szobás családi 

ház kiadó Pestszentlőrincen! 
Tel.: 06-1/290-9392

ÉLETJÁRADÉK
Diplomás házaspár életjára-
déki szerződést kötne. Nem 
ottlakással, nem ápolással, 
kizárólag havi rendszeres 
pénzbeli juttatással. Érdeklőd-
ni: 06-30/506-4120

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON 
- Móricz Zs. u. 39. Már Gyöm-
rőre is! 2 db gyros pita mellé 
ajándék hasábburgonya. Csak 
éttermi fogyasztás esetén! Az 
akció visszavonásig érvényes. 
T.: 06-70/775-8585 

FÓLIAVÁZ
Jó állapotban lévő 7 részes 
fóliaváz, betontuskó lábakkal 
eladó. Érd.: 06-20/403-9301

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

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 
Hűtőgépek, fagyasztók javítása, 

helyszínen, garanciával.  
Tel.: 06-30/960-8495, 
06-70/426-3151

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Bútor áthúzása, 
felújítása, javítása. Csordás 
György, tel.: 06-30/576-3456

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

KERTÉPÍTÉS – KERTÉSZET
Kertészeti munkák! Kertek 
gondozása, építése. Fűka-
szálás, metszés, permetezés, 
díszburkolatok készítése. Közü-
leteknek is. A felmérés díjtalan. 
Tel.: 06-30/210-1199

KÉMÉNY
Szerelt kémények, gázkazá-
nok kéményeinek kivitelezése. 
Régi kémények felújítása, fel-
marása bontás nélkül. T.: Elek 
Gábor 06-30/505-2636, Kiss 
Zoltán 06-70/398-2871

KLÍMA
KLÍMABERENDEZÉSEK for-
galmazása, telepítése, karban-

A Beleznay gróf hízója

N em véletlen, hogy fel-
dolgozta Vay Sándor 
gróf is, aki egykoron 

Saroltának született. De is-
merős volt nekem a családi 
anekdotakincsből is, szíve-
sen emlegették egykoron az 
öregek, mert rokonságban 
vagyunk az események sze-
replőivel.

A napóleoni háborúk épp 
elcsitultak már, ismét bé-
kés évek köszöntöttek Ma-
gyarország népére. A me-
gyei urak között kialakult 
szokást is visszaállították, 
mely szerint mindig más-
más szolgabíró állta a ka-
rácsony előtti vármegyei 
disznótoroshoz az állatot. 
Az egyéb finomságokat, 
bort, süteményt és kenye-
ret pedig a vicispán úr. Ép-
pen Zlinszky János közpon-
ti szolgabíró uramra jutott a 
sor, aki jó magabírású, nagy 
respektű emberként volt is-
mert megye szerte. El is in-
dította gyóni birtokáról egy 
szekéren az erre az alka-
lomra hizlalt hatalmas szép 
disznót, hogy megvendégel-

Régi történet ez biza, nagyon régi, még abból az időből való, amikor a gróf 
Beleznay Sámuel, akiről oly sok szörnyűséget megírtunk előző számunkban, Pest 
vármegyében, Pilisen két szép kastélyt tartott fenn, s 39 ezer hold ura volt.

hesse a nemes vármegyét 
Pest városában, a várme-
gye házán. Egy kocsis fu-
varozta a sorsáról még mit 
sem sejtő, kedélyesen röfö-
gő állatot, egy hajdú pedig 
vigyázta mindkettőjüket. 
Már közeledtek Pest városá- 
hoz, s mivel hideg is volt, 
meg nagyon jó időt is futot-
tak, egy csárdához érve ösz-
szenézett kocsis és hajdú: s 
bizony egyre gondoltak. Be-
tértek a „betérítőbe”.

Az elmés hajdú
Először csak egy pohár bo-
rocskára, amelyet követett 
a másik, s mivel annyira 
megolajozta az első két po-
hár a torkukat, hát csúszott 
bizony utána a többi is. Ki-
csit megmámorosodtak, ki-
csit nótáztak egy rövidet, s 
kicsit el is szundíthattak. 
Majd hirtelen előretört el-
méjükben a kötelességtu-
dat, de főleg a disznó han-
gos röfögésének hiánya: 
egyszerre futottak ki a sze-
kérhez, de a hízónak bi-
zony már hűlt helyét talál-

ták csak. Rossz emberek 
járhattak arrafelé, s ellop-
ták azt! Hú, hatalmas ku-
tyaszorítóba kerültek mind-
ketten, mert ha ez kiderül, 
akkor őket biztos elcsap-
ják, de még az is lehet, hogy 
deresre is kerülnek! Vakar-
gatták búsan a fejüket, só-
hajtoztak hétágra, a ko-
csis nagyon lassan hajtott 
Pestre, hátha valami tör-
ténik útközben! S láss cso-
dát: egy velük szemben kö-
zeledő ponyvás szekér alól 
jóízű röfögés hallatszott. 
Hogy a szekér hajtója pityó-
kás volt-e már eredetileg is, 
arról nem szól a fáma, de a 
hajdú és kocsisa addig kí-
nálgatták jófajta göböljárási 
borral, amíg bizony előre 
nem bukott a feje. Alig bír-
ták kivárni, máris ugrottak, 
átemelték a nehéz állatot, s 
vidáman, ujjongva, inasza-
kadtáig hajtották a lovakat 
egészen a vármegyeházáig.

A disznónak végére
Ott másnap hajnalban 
mindennek rendje és mód-

ja szerint levágták az álla-
tot, megkezdték a feldolgo-
zását. A megyei tisztviselő 
urak dél felé már a tanács-
teremben ültek fehér asz-
tal mellett, a megyei hajdúk 
serényen fel-alá járkáltak a 
gőzölgő pecsenyés tálakkal 
és a boros kancsókkal. Ek-
kor vágtatott be a megyehá-
za udvarára Beleznay Sá-
muel főispán hintaja. A gróf 
kirúgta a hintóajtót, s korát 
meghazudtoló frissesség-
gel futott fel a grádicsokon, 
s nagy indulattal közölte 
Zlinszky szolgabíró uram-
mal, hogy neki bizony el-
lopták a soroksári dombok 
alatt egy kétmázsás disz-
naját! (Hogy mit csinálha-
tott kocsisával, arra jobb 
nem is gondolnunk a gróf 
előtörténetét ismerve.) Pe-
dig már Ürményi József or-
szágbírót is meginvitálta a 
torra! Zlinszky uram hom-
loka is elkezdett gyöngyöz-
ni, ismervén a gróf zabolát-
lan és hirtelen természetét. 
Megpróbálta lenyugtat-
ni, megígérvén, hogy a leg-

jobb embereit küldi ki a 
szélrózsa minden irányá-
ban, Csévnek, Gubacsnak, s 
meglesz az az állat. Beleznay 
durrogva távozott.

Ne szólj szám, nem lő 
Beleznay
A tor folytatódott, bár már 
keserűbb szájízzel. Zlinszky 
uram utasítására serényeb-
ben hordták fel a legjobb bo-
rokat a hajdúk. Köztük volt 
a miénk is, aki a pincéből 
fölhordott borból egy-egy 
jó kortyot mindig szakított 
magának is. Eléggé felbá-
torodva az elcsent kortyok-
tól, odahajolt ezek után Sár-
közy Lőrinc uram füléhez és 
bizalmasan megsúgta: „Te-
kintetes uram, az urak itt a 
Beleznay kegyelmes úr hí-
zóját ették meg, mert a mi-
énk elveszett Ócsa körül!” 
Sárközy, aki nem volt gyá-
va ember, s bátran szembe-
nézett korábban a csataté-
ren a francia csapatokkal is, 
ijedtében csak annyit mon-
dott: „Fogja be kend a szá-
ját, mert mindannyiunkat 
agyonlő a Beleznay!” Hogy 
mit vacsorált Ürményi or-
szágbíró a pilisi kastélyban 
Beleznaynál, nem tudhat-
juk, magáról a történetről 
Zlinszky János urambá-
tyám, kedves rokonunk is 
csak jóval a gróf halála után 
szerzett tudomást, s akkor 
már jót kacagott rajta. 

Kováts Gábor Attila
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Októberi rejtvényünk fősorában a monori Írisz Optika Kft. feladványát olvashatják ki. A megfejtést küldje a címünkre: Régió Lapkiadó 
Kft., 2200 Monor, Németh Ágoston utca 5. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: 2020. november 6. A helyes megfejtést 
beküldők között 5 darab 5000 forint értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki. Előző lapszámunk megfejtése: Válaszd a legjobbat! 
A monori Don Corleone Pizzéria és Étterem felajánlásából az 1 darab négyszemélyes sültes tálat Dérné Danyi Ágnes Tápiószecső-
ről, az 1 darab választható 60 cm-es családi pizzát Hartl Mária, és a 3 darab választható 32 cm-es pizzát Gábrisch Lászlóné Pilisről, 
Stöberl Edéné Csévharasztról és Ohr-Bakos Erika Úriból nyerték. Gratulálunk nekik!
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Zsuzsanna 

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft 
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Tel.: 29/410-011

SZEM ÍRISZ OPTIKA
ADY 24  ÜZLETHÁZ

Monor, Ady Endre út 24.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

Nyitva: keddtől péntekig: 9:00–17:00-ig, szombaton: 9:00–12:00-ig

Női, férfi-, gyermek- és sportszemüveg-keretek 
széles választékban kaphatók.

Speciális szemüveglencsék, napszemüvegek, nagyítók,  
ápolószerek, tokok, kiegészítők forgalmazása.

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

tartása. Lakások hűtése-fűtése. 
ZSO-TI Bt. Kernya Zsolt 
Tel.: 06-30/593-4066

Minden típusú klíma tervezé-
se, telepítése, karbantartása, 
javítása. Rab Attila, 
Tel.: 06-70/450-2421 

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

Konténeres hulladékszállítás 
4-8 m3-es konténerekkel. Sza-
bó Sándor. Tel.: 06-30/200-1163

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Lakásfelújítást vállalok 
kedvező áron. Szobafestés, 
burkolás, parkettázás, gipsz-
kartonozás, bontás, hőszigete-
lés. Garanciával. 
Tel.: 06-30/973-2451

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

MÉZ

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

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

MŰVÉSZETI SZAKKÖR
Szeretsz rajzolni, festeni? 
Albertirsai Művészeti Szakkör 
diákok és felnőttek részére 
a Móra Ferenc Művelődési 
Házban! 
Érd: +36-30/548-0362, 
facebook/agardigabi 
Várlak szeretettel, 
Agárdi Gabi festőművész

SÍRKŐ
Juhász Sírkő JUHÁSZ-ÉPKŐ 
Kft. Monorierdőn a 4-es főút 
mellett. Sírkövek, párkányok, 
pultlapok, betűvésés. Tel.: 
06-20/957-8607

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsa-
tornák szerelése. INGYENES 

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

Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Ingyenes felméréssel. 
Hívjon bizalommal! 
Kertész Attila 
Tel.: 06-20/216-8338

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

Tetőfedés, tetőfelújítás. Új 
tetők építése, régiek javítása, 
kocsibeálló, szaletli készítése. 
T.: 06-70/222-0158 

TŰZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es hasított 
tölgy, bükk, akác 20 500 Ft/m³, 
33 cm-es 20 000 Ft/m³, 25 cm-es 
hasított akác 20 500 Ft/m³, 33 
cm-es 20 000 Ft/m³. Mérősza-
laggal lemérheti a mennyisé-
get! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-
1067 EUTR: AA5811522

Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, 
bükk: 3200 Ft/q, kalodás ve-
gyes: 33 000 Ft/kaloda, kalodás 
akác: 38 000 Ft/kaloda + szállí-
tás. A némedi szőlői hídmérle-
gen ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget. Forest Vill Bt. 
EUTR: AA5856576. Tel.:06-
20/511-7557, 06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingye-
nes házhoz szállítással 3 500 
Ft/q. Őrbottyáni telephelyen 
hitelesített hídmérlegen ellen-
őrizheti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, 
hétvégén is: 06-30/347-3504

Akác, tölgy aprított tüzifa 
konyhakészen 3350 Ft/q. Veres-
egyházán hitelesített hídmér-
legen ellenőrizheti a mennyi-
séget. Garantált szállítás, rövid 
időn belül. T.: 06-70/381-9088. 
EUTR: AA6419785 

BRIKETT! Magas fűtőértékű 
bio brikett nagy választékban 
kapható! 2200 Monor, Patkó út 
T.: 06-70/376-6068 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
Tűzoltó készülékek forgalma-
zása, felszerelése, ellenőrzése, 

karbantartása garanciával.
 T.: 06-30/688-5631

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS

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

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

Gázkészülék szerelés. Kon-
vektorok, gázkazánok, vízme-
legítők karbantartása, javítása, 
cseréje. T.: 06-70/502-2342

Cirkók, kombi cirkók, vízme-
legítők, konvektorok, gázkazá-
nok, gázbojlerek szervizelése. 
Rab Attila • 06-70/450-2421 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Tel.: 
Schmid András 06-30/510-7177

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

Szupi+ Bokor

Márkáink 
Skechers, Primigi, Geox, Szamos, Richter,
Tommy Hillfiger, D.D.Step, Salus, Supi+, 

Be Only,Lelli Kelly
LeGjOBB GyeReKciPőmáRKáK eGy HeLyen!

• Be Only gumicsizmák
• Salus női/férfi  

felnőtt kényelmi 
bőrpapucsok,
• Topp zoknik, 

harisnyanadrágok
• Szandálok 
• Zárt cipők 
• Vászon játszócipők

Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–13
szandálok széles választékával.

Szandálok formatalpas és szupinált széles 
választékával várok mindenkit szeretettel. 

Sportcipők és bőr zárt cipők is elérhetők!

Gyakorlat nem szükséges.

Ecseri telephelyű  
savanyúságkészítéssel foglalkozó Kft. 

női és férfi 
betanított munkást 

keres

Jelentkezni: 06-29-335-760 telefonszámon  
munkaidőben vagy 

a rendeles@fazekassavanyusag.hu e-mail címen.

ÁllÁslehetőség sülysÁpon!

Építőipari 
betanított munkásokat, 

valamint 
gÉpkezelőt keresünk!

Bővebb 
információ:

06-30/747-0377

elvárások
Minimum 8 általános 

iskolai végzettség.
Szakirányú végzettség 

előny.

Óradíj
Betanított szakmunkás

nettó 1400 Ft
Gépkezelő:

nettó 2000 Ft

INGYENES 
LÁTÁS ELLENŐRZÉS!

Maglód, 
Jászberényi út 10.

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-Cs-P: 9-18, 

Szo: 9-12 
Tel.: 06-29/326-257,

06-30/837-1380

Sülysáp, 
Vasút utca 32.

Nyitva: H: zárva,
K-Sze-P: 9:00-16:30, 

Cs: 9-18, Szo: 9-12 
Tel.: 06-29/436-609,

06-30/333-2067

www.monoptik.hu

Komplett dioptriás szemüveg 
rendelése esetén érvényes 
2020. 10. 01. és 11. 15. között.

INGYENES 
LÁTÁSELLENŐRZÉS!

06-30/333-2067

OKTÓBER A LÁTÁS 

HÓNAPJA!

AKcÓS 

KuPON 10 00010 00010 00010 00010 00010 000 Ft Ft Ft Ft Ft

Elbűvölő mosolyra vágyik?

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés: 06-20/200-0007

Elbűvölő mosolyra vágyik?Elbűvölő mosolyra vágyik?

Dental Diamond •  2230 Gyömrő, Szent István út 21.  •  www.implantdiamond.eu  •  Tel.:  06-30/181-5000, 06-20/200-0007 

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés: 06-20/200-0007

Az év közben elhalasztott fogászati ellenőrzést ne halogassa az év végére, kérjen időpontot most és 
ajándékozza meg magát karácsonyra ragyogó fogakkal!ajándékozza meg magát karácsonyra ragyogó fogakkal!

A szép fogaknak nem csak esztétikailag van jelentősége, hanem egészségügyi szempontból is, hiszen az elhanyagolt A szép fogaknak nem csak esztétikailag van jelentősége, hanem egészségügyi szempontból is, hiszen az elhanyagolt 
fogak számos betegség kialakulásához vezetnek, ami rendszeres ellenőrzéssel azonban megelőzhető.

Magas szakértelemmel, speciális technikák alkalmazásával, profi, tapasztalt orvosok várják  
Gyömrő centrumában, hogy az ünnepekre az Ön mosolya legyen a legszebb!

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. em.

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181


