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Egyre több a gyermek,
kellenek az új óvodák

Régiónk településein egyre több a
kisgyermek, ezért
egyre több bölcsődei és óvodai férőhelyre van szükség.

mindig magasabb a halálozásoké, mint a születéseké.
Ennek ellenére a régió nagyobb településein egyre
többen vannak a kisgyermekesek, ami elsősorban
annak is köszönhető, hogy
egyre több fiatal család költözik a fővároshoz közeli településekre. Gyál, Vecsés,
Üllő, Gyömrő és Monor lastatisztikai adatok sze- kosságszáma nagyot nőtt
rint az elmúlt években az elmúlt évek alatt. Az
nem volt kiugró a szü- épülő M4-es autópálya is
letések száma, sőt inkább ar- egyre vonzóbbá teszi a körról szóltak a hírek, hogy még nyéket, várhatóan a kisebb

A

települések is egyre népesebbek lesznek. Például Péteri és
Gomba is egyre népszerűbb
az ingatlanvásárlók körében.
Az emelkedő lakosságszám feladatokat is ró a településvezetőkre, a korábban
elegendő infrastruktúra napjainkban egyre kevesebbnek
bizonyul.
A kisgyermekes családok
érkezésével az önkormányzatai szolgáltatások bővítésére, új bölcsődékre, óvodákra,
játszóterekre, sportlétesítményekre van szükség.

Baleset

A fejlesztések pedig pénzbe kerülnek, méghozzá igen
sokba. Egy új intézmény felépítése és berendezése több
száz millió forint. A beruházásokra elsősorban pályázatok
útján teremthetik elő a forintokat, de ezeket a forrásokat
általában az önkormányzatoknak saját költségvetésükből kell kiegészíteniük. Az elmúlt hetekben két településen
jelentették be, hogy korszerű
új intézmények épülnek.
Részletek a 4. oldalon

Milyen lesz az idei
termés?

hogy állnak a Monor és környéke Hegyközség szőlősgazdái, milyen volt az elmúlt
Megérkezett a jó idő, dübö- év és mit várnak az idei eszrög a tavasz, nyakunkon a sok tendőtől?
kerti munka, eljött a metszés
Részletek a 12. oldalon
ideje is. Utánajártunk, vajon

Az elmúlt hetekben
három közúti baleset is
történt a régió autóútjain, legalábbis lapzártánkig ennyinek a híre
jutott el szerkesztőségünkbe. Valamennyi
eset elkerülhető lett volna a szabályok betartásával.

Részletek a 3. oldalon

Ments életet!
A Bundás Barát Állatvédő Egyesület és a gyáli Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár
közös örökbefogadó napot szervez április 6-án.

Részletek a 7. oldalon

Egészség
A gyógynövények
gyűjtése csuda jó mulatság, hiszen a természetet
járva és megismerve aktívan tehetünk egészségünkért, ráadásul mindez egy fillérünkbe sem
kerül.

Részletek a 14. oldalon

Hirdetés

Ön megrendeli,
mi megsütjük!
Torták és formatorták
készítése minőségi
alapanyagokból,
rendelésre.

Opel gyári új és utángyártott
alkatrészek beszerzése
kedvezményes áron, rövid
határidővel
Opel bontott alkatrészek
raktárról 2000-es évjárattól
napjainkig
Roncsautó-átvétel
bontási igazolás
kiállításával

Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel:
06-70/661-3439
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13
: Levendula Rétesház

Megrendelés:
minimum 3 nappal előtte.

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor József Attila utca
Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677,
+36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit
háztól házig szállítással!

Felvevőhelyek:
Nagykáta: Ady Endre u. 31. Csempe Bolt
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó
Sülysáp: Pesti út 27., Tápióbicske: Fő tér, horgászbolt

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Téli vagy nyári időszámítás szerint élne-e inkább?
Március 31-én egy órával előbbre állítjuk az órákat. Lehet, hogy
utoljára váltunk időszámítást.

A

z óraátállítás története egészen mes�szire nyúlik vissza a történelemben.
Már 1784-ben felmerült a lehetősége,
Benjamin Franklin Javaslat a világítás költségének csökkentésére című írásában állt elő
a nyári időszámítás ötletével, 1909-ben pedig az angol parlament vizsgálta ennek lehetőségét. Végül 1916. április 30-án pontban
23 órakor történt meg először, hogy áttértünk nyári időszámításra, a Német Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia vezetői

által meghozott döntésnek megfelelően, majd
a háború után visszaállt az eredeti rend. Hazánkban 1980 óta állítjuk át megszakítás nélkül minden évben az órát – villamosenergiamegtakarítási céllal.
Az elmúlt években rendre felmerült az óraátállítás eltörlése, és úgy tűnt, hogy idén márciusban hajtjuk utoljára előre az óramutatót,
de most mégis úgy néz ki, elképzelhető hogy
jövő évig még várni kell a döntésre. Egy biztos, az óraátállítás nem sok előnnyel bír napjainkban, sőt ha figyelembe vesszük, men�nyire megterhelő szervezetünk számára az
átállás, inkább hátrányokról beszélhetünk.
Ebben a hónapban afelől kérdezősködtünk, hogyan vélekednek olvasóink az óraátállításról és melyik időszámítást választanák,
ha dönthetnének róla?

Koczó Szilvia, Üllő
Pártolom az óraátállítás eltörlését, mert teljesen összezavarja az emberek belső óráját. Annak nem örülnék, ha a nyári időszámításra állnánk
át, a téli időszámítás az eredeti, ami az emberi szervezetre optimálisabban hat. Nyáron ugyan egy órával korábban sötétedne esténként,
télen viszont kárpótolna, hogy hétköznap reggelente világosban kelhetek fel, mikor munkába igyekszem. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sok
ember közérzetén javíthatna a téli, sötétebb hónapokban.

Szabó Dávid, Gyömrő
A nyári időszámítást választanám, avagy azt el tudnám fogadni, ha télen később jönne fel a nap a szokottnál. A téli időszakban nem jó sötétben hazaérni és nyáron is szeretem kihasználni, hogy sokáig van világos. Bárhogy is lesz, az azért elég jó lenne, ha a környező országok
hasonló időszámítást használnának.

Óraátállítás

Bolcsó Gusztáv jegyzete

Jó ez nekünk? Ezt a kérdést a régi kor földművese nem tehette fel magának.
Pirkadatkor – a számára kötetlenebb időbeosztású telet kivéve – elindult szántani, vetni, aratni, a nyári időszámítást érezve természetesnek. A nap delelésekor megpihent egy fa alatt, elfogyasztotta a magával vitt, vagy
felesége által kihozott étkét. Utána gyakran még szundíthatott is egy kicsit, főleg amikor legtüzesebben sütött
a nap – ahogyan ezt a sziesztát a mediterrán országokban ma is természetesnek és egészségesnek tartják. Alkonyatkor elindult haza, ahol a család úgy várta, hogy addig otthon nem gyújtottak gyertyát, vagy lámpát, ameddig
a családfő haza nem tért. Addig a félhomályban, sötétedésben „darvadoztak”, meghitten beszélgettek. Ami – valljuk be – ma tv-nézés közben kevésbé lehetséges. E kifejezés egyébként – amit nagy íróink egész sora használt –,
állítólag onnan származik, hogy a darvakra vadászók sötétedéskor helyezkedtek el óvatosan a lápon a nádasban,
hogy a hajnalban felröppenő madarakat könnyebben elejthessék. Addig pedig csendes, meghitt beszélgetéssel múlatták az időt.
Természetesen jogosan merülhet fel, hogy: „Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?” Teljesen hamis nosztalgia
lenne ez a 20. század felgyorsult ritmusú technikai civilizációjában. Ugyanakkor sokak bioritmusa szempontjából
az órák előre- és visszaállítgatása sem szerencsés, és még
gazdaságilag sem biztos, hogy valóban megéri. Az Európai
Bizottság ezért javasolta az Európai Unió területén, hogy
a kötelező óraátállításra utoljára 2019. március 31-én hajnalban kerüljön sor. Április 27-ig pedig minden tagállam
döntse el, hogy milyen időzónába szeretnének tartozni október 27-től, hogy utána szezonális óraátállítás ne legyen
lehetséges. Az ebben való teljes megegyezés azonban – egyre egységesülőbb világunkban bármennyire szükségesnek
látszik – várat magára. Mert nem vagyunk és leszünk egyformák, sem országonként, sem egyénenként.
Időnk jobb kihasználását végső soron csak magunk oldhatjuk meg.
Hirdetés

Takács Zita, Gyömrő

takarmányáruház
Gyömrő

Nagyon örülök, ha eltörlik az óraátállítást. Két óvodás kisfiam van
és mindig egy hétig tart mire sikerül megszokniuk az új napirendet.
Igyekszem mindig egy kicsit előre felkészíteni őket, de még így is kizökkenti őket. A nyári időszámítást választanám, hogy télen is legyen
egy kis világosság, amit a gyerekekkel a szabadban tölthetnénk.

2230. Gyömrő, Gyöngyvirág u. 1.
Tel: 06-30/525-4142, 06-29/330-125.
E-mail: takarmanyaruhaz@gmail.com
Nyitvatartás: H–P: 8–17, Szo–V : 8–12
Purina Takarmányáruház Gyömrő

Hirdetés

MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • BIZTONSÁG

10 éve dinamikusan
fejlődő nagyüzemi
konyha gyakorlattal rendelkező

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.

Jelentkezni lehet e-mailben: karrier.city@gmail.com fényképes önéletrajzzal
Telefonon: 06-20/77-111-53
Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Purina takarmányok,
koncentrátumok, premixek,
vitamin és ásványianyag
Kutya-, macskaeledelek, szárazkiegészítők minden
tápok, konzervek, felszerelések
állatfajtának
és játékok
Szemes termények és keverékei
Prémium minőségű galamb- és
madáreleségek, magkeverékek
Fabrikett, virágföld, vetőmagok
Horgász etetőanyagok és
halcsalik
Törzsvásárlóinknak kedvezmények

kaparja ki szerencséjét
a purinával!
Vásároljon 1 zsák 20 kg-os
UNI tojótakarmányt és
kap 1 db kaparós sorsjegyet!

akciós termékeink

5+1 UNI Broiler csirketáp akció!
UNI CSIRKE indító 20 kg
3230 Ft/zsák
UNI CSIRKE nevelő 20 kg
3100 Ft/zsák
Bázis lótakarmány 20 kg
3240 Ft/zsák
10+1 akció!
Omolone 300 csikótáp 20 kg 5080 Ft/zsák
5+1 akció!
Favorit 10 kg kutyatáp

1890 Ft/zsák
Alap galamb magkeverék 3500 Ft/zsák
3 zsák vásárlása esetén
3200 Ft/zsák
Komfort nyúltakarmány 20 kg 2930 Ft/zsák
Komfort tojótakarmány 20 kg 2820 Ft/zsák
2100 Ft helyett
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Elkészült a sportpark Ecseren
Három baleset egy
nap leforgása alatt
KÖZLEKEDÉS

Ecseri diákok próbálják ki a sporteszközöket a Szent Imre utcai sportparkban

FEJLESZTÉS

Elkészült a kültéri sportpark Ecseren, a Szent Imre
utcában. A testedzésre alkalmas kültéri gépekkel felszerelt létesítmény műszaki
átadása február 28-án volt,

így a sporteszközöket már
használhatják az Ecseriek.
A nagyközségi önkormányzata a Grassalkovich
tér további fejlesztését, felújítását is tervezi – tudtuk
meg. Az elképzelések sze-

rint megújulnak a sétányok,
új padok kerülnek kihelyezésre, bővül a közvilágítás,
térfigyelő kamerát szerelnek fel, és új járda is épülhet a Szent Imre utca elején.

J.

Megújult a felsőpakonyi
Mesevár óvoda
KÖZNEVELÉS

Befejeződött
a
Felsőpakonyi Mesevár Napközi otthonos Óvoda felújítási projektje – közölte az
önkormányzat. A felújítás
során korszerűsítették az

épület fűtésrendszerét, a vizesblokkokat, lecserélték a
falban lévő régi vezetékeket, majd új szaniter eszközöket helyeztek el. Az akadálymentesítés keretében
kialakítottak a földszinten

egy akadálymentes mosdót,
valamint az épület bejáratánál egy akadálymentesített bejáratot. A projekthez
az állam 46,57 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Életveszélyesen megsérült egy
ember a maglódi lakástűzben
TRAGÉDIA

Kigyulladt egy maglódi
családi ház március 7-én
hajnalban, a tűz következtében egy gázvezeték is megsérült, a gáz meggyulladt, robbanás is volt az ingatlanon
– közölte az Országos Ka-

tasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
A monori és a fővárosi hivatásos, valamint a gyömrői
önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett eloltották az égő ház lángjait és

Útfelújítás Sülysápon
BERUHÁZÁS

A város ezúttal 67,3 millió
forint támogatást nyert, amiből a Dózsa György utca középső, 860 méteres szakaszát újítják fel – tájékoztatott

az önkormányzat. A pályázat első kiírásában a település már elnyert 124,9 millió
forintot, ennek köszönhetően megújult, vagy elkészült a
Templom utca egy szakasza,

megszüntették a beizzásokat
a szomszédos melléképület
tetején.
A tűzoltók a melléképület
közelében egy embert találtak, őt a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították.
nfo

Az elmúlt hetekben három
baleset is történt a régió autóútjain, legalábbis lapzártánkig
ennyinek a híre jutott el szerkesztőségünkbe. Mindhárom
baleset ugyanazon a napon,
március 9-én történt, ráadásul egymástól nem messze,
Üllő és Pilis közelében.
Először egy árokba hajtott
majd felborult gépkocsiról
kaptunk hírt. A baleset a 4-es
főúton, Üllő közelében történt. Információink szerint
az autóban a sofőrön kívül
más nem utazott, ő is megúszta könnyebb sérülésekkel.
Saját erőből nem tudott kiszállni a járműből – tudtuk
meg –, a helyszínre érkező üllői önkéntes és monori hivatásos tűzoltóknak kellett kiemelniük a kocsiból. A sofőrt
a kiérkező mentők megfigyelésre kórházba szállították.

Nem sokkal később egy
másik gépkocsi is felborult
Üllő közelében, a sofőr ebben
az esetben is megúszta enyhébb sérülésekkel.
A harmadik baleset Pilis közelében történt, ott egy
személyautó borult fel – úgy
látszik, ez egy ilyen szombat
volt –, személyi sérülés szerencsére nem történt, de a
felfordult autó akadályozta
a forgalmat. A monori hivatásos tűzoltók gyors közbeavatkozásának köszönhetően azonban rövid időn belül
helyre állhatott a forgalom.
Vezessenek óvatosan, legyenek tekintettel saját- és
gépjárműveik korlátaira, mert
bár ezekben az esetekben valamennyi autóvezető megúszta a tragédiát, bármelyik
baleset végződhetett volna
sokkal rosszabbul is. 
N.

Fotó: Monor.hu
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Fotó: Ecser.hu
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Emlékplakettet és Tiszta
udvar, rendes ház feliratú
táblát kapnak a rendezett
porták tulajdonosai

Él a régi hagyomány
TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

Amint az elmúlt négy évben mindig, idén is indulhataz Erkel Ferenc utca, a Szent nak a lakók a Tiszta udvar,
István tér, a Gárdonyi Gáza, a rendes ház címért Monoron.
Nyárfa, a Táncsics és a Révai
A címet családi házak, tárutca. A mostani támogatással sasházak, telephelyek, kisSülysáp közel a maximálisan kertek, konyhakertek, valaelérhető támogatást 192,2 mint utca és utcaszakaszok
millió forintot kapott – a ma- is elnyerhetik. Az adható elximálisan elnyerhető támo- ismerések száma nincs korgatás 200 millió forint volt.Ig látozva, így mindenki meg-

kapja, akinek a portáját,
lakóhelyét erre érdemesnek
tartja a bírálóbizottság. A
pályázati adatlap személyesen átvehető a Monori Polgármesteri Hivatalban, de
letölthető az önkormányzat
honlapjáról is. A Tiszta udvar,
rendes ház pályázati kiírását
az önkormányzat honlapján,
a www.monor.hu weboldalon
olvashatják. 
IJ
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Bontsa a vonalat
gyanús telefonhívás esetén!

Egyre több gyermek születik,
szükség van új óvodákra
A nagyobb településeken folyamatos gondot jelent az óvodai férőhelyek száma. Nem kivétel ez alól Üllő és Monor sem. Mindkét településen növekszik a lélekszám, örvendetes hír, hogy
egyre több gyermek születik. A két település önkormányzata a férőhelyek növelése érdekében pályázati forrás bevonásával épít korszerű óvodákat, közel 1 milliárd forint értékben.

Ú

j, korszerű óvoda épül
az üllői Sportliget lakóparkban, az épület
alapkövét ünnepélyes keretek között helyezték el március 15-én. A város önkormányzata több mint 397
millió forint vissza nem térítendő pályázati forrást nyert
el a kivitelezésre, melyhez további 195 millió forintot biztosítnak a város saját költségvetéséből. A beruházás

összértéke – amely a kivitelezési munkákon túl az eszközbeszerzést, a tervezés és
a műszaki ellenőrzés díját is
tartalmazza – meghaladja az
592 millió forintot. A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson legelőnyösebb ajánlatot
tevő üllői Thermik Plus Kft.
nyerte el. A több mint félmilliárd forintos beruházás
eredményeként egy négycsoportos óvodaépület épül,

Ilyen lesz az üllői óvoda és a hozzátartozó játszóudvar

mely minden tekintetben
megfelel a mai kor elvárásainak. Az új óvodát várhatóan
2020. szeptemberben vehetik birtokba az üllői gyerekek.
Üllőhöz hasonlóan Monor önkormányzata is új óvodát épít a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utcában – tudtuk meg.
A város a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán
nyert 300 millió forint támogatást, melyhez legalább további 16 millió forintot biztosít az önkormányzat. Az
épület tömörfa-panelekből
épül, amely hazánkban még
kevésbé elterjedt építőanyag,
de a skandináv országokban és Ausztriában már régóta alkalmazzák az építkezéseken. Az építőanyag nem
könnyűszerkezetes technológia, a falszerkezetet tömör
fából gyártják. Az elemek
felhasználásával fiatalos és
modern külsőt kap az épület,
jól lélegző, kedvező élettani
funkciókat biztosító terekkel
a tervezett valamennyi óvodai funkciót kiszolgáló fel-
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Tömörfa panelekből épül korszerű óvoda Monoron

Megújult a felsőpakonyi
Mesevár óvoda
Befejeződött a Felsőpakonyi Mesevár Napközi
otthonos Óvoda felújítási
projektje – közölte az önkormányzat. A felújítás során korszerűsítették az
épület fűtésrendszerét, a
vizesblokkokat, lecserélték
a falban lévő régi vezetékeket, majd új szanitereszkö-

zöket helyeztek el. Az akadálymentesítés keretében
kialakítottak a földszinten
egy akadálymentes mosdót,
valamint az épület bejáratánál egy akadálymentesített bejáratot. A projekthez
az állam 46,57 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

építményt létesülhet. A panelek hőszigetelő képessége
nagyon jó, ezáltal az épület energetikai szempontból
is megfelel a kor elvárásainak. A beruházással Monor
hazánkban az elsők között
építhet tömörfa-szerkezetű

középületet. Az épület kivitelezését a legjobb ajánlatot
tevő Diqpib Kft. nyerte el.
Az óvodát – hasonlóan
az üllői középülethez – várhatóan jövő év szeptemberében vehetik birtokba a monori gyerekek. 
VN

Hirdetés

Az úgynevezett
unokázós csalás
ma már egyáltalán
nem ismeretlen fogalom, ennek ellenére még mindig
sok jóhiszemű idős
embert vernek át
ezzel a módszerrel.

L

apunkban is többször
beszámoltunk a régióban történt esetekről,
az aljas trükkel nem egy településen próbálkoztak már a
trükkös csalók, akiknek Üllőn, Vecsésen és Gyálon is
sikerült ezzel a módszerrel
pénzt szerezniük. Éppen ezért
Hirdetés

nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy
minden gyanús esetben nagyon körültekintően járjanak el.
Az unokázós csalás lényege, hogy a telefonálók az unokájuknak, esetleg más közeli hozzátartozóknak kiadva
magukat hívják fel vezetékes
telefonon az idős embereket,
és például tartozásra vagy
balesetre hivatkozva készpénzt vagy pénzzé tehető
értéket csalnak ki tőlük. A
csalók mindig valamilyen
vészhelyzetre hivatkozva kérnek segítséget, így próbálnak
az idős áldozatokra nyomást
gyakorolni.
A rendőrség számos felhívást, szórólapot tett közzé
a témában, fórumokon pedig személyesen is felhívják a
nyugdíjasok figyelmét a csa-

Hirdetés

Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

lásokra. De nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált csalók fejlett
módszereire. Az ilyen, vagy
ehhez hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében
fontos, hogy a hozzátartozók
tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú hozzátartozójukkal. Hívják fel a figyelmüket a hasonló esetekre és
tudatosítsák bennük, hogy
ne álljanak szóba jó szándékúnak tűnő idegenekkel, hiszen a szándék lehet rosszhiszemű a mézes-mázos felszín
alatt! Tájékoztassák időskorú hozzátartozóikat arról, ha
elutaznak, hogy ne lehessen
mondvacsinált indokokkal
megtéveszteni őket!
Figyelmeztessék
hozzátartozójukat, ha ismeretlen
számról hívják, ne vegye fel
a telefont, vagy ha mégis, ne
beszélgessen az ismeretlennel, mert akaratán kívül is
adhat ki olyan információt,
amivel visszaélhetnek.
Az egyik legegyszerűbb és
leghatásosabb módszer, ha
megszakítják a telefonvonalat hasonló hívás esetén, és
azonnal leellenőrzik a hallottak valóságtartalmát. Hívják
fel hozzátartozójukat az ismert telefonszámon és kérdezzék meg, valóban bajban
van-e?
Bűncselekmény gyanúja
esetén pedig hívják azonnal
a rendőrséget a 107-es vagy a
112-es segélyhívószámon! Vén

óban
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A 4-es főú

Jelentkezzen, ha ön olyan fogyatékos ember, aki szívesen kipróbálná
milyen álmai munkája, ám erre még soha nem volt lehetősége.
A Salva Vita Alapítvány Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programja lehetővé teszi a fogyatékos emberek és munkáltatók találkozását egy napra.
Kapcsolat:
Civil Érték Egyesület
2225 Üllő, Pesti út 124.
Tel.: 06 (29) 321-876

A programot 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatja.
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Telefon.: 29/412-320

J&F A Te stílusod!
A monori
Légy Te is JF
rd tag,

Club ca
a folyamatos rt!
ké
kedvezménye

kasszasorával szemben!

8 ezer Ft
ás
feletti vásárl
esetén

Bankkárt ya ésy
án
ajándékutalv
ELFOGADÓHE

LY!

Folyamatosan
megújuló
készlettel,
női-férfi divatruházat
széles választékával
várunk szeretettel!
monor.jeansfactory

700 éFtny!

kedveászm
akciónkkal
Minden m ható!
összevon y
a kedvezmén zza
z ho
érvényesítéséhe etést!
magával a hird

Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,
Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!

Minden, ami
kémény!

Szeretne álommunkakörében dolgozni?
Egy napra lehetőséget adunk erre!

lt
Kibővüettel
l
z
árukés% -kal
és 50 obb
n ag y e n !
terület

• Kémények bélelése,
szerelt kémények kivitelezése
kályhákhoz, kandallókhoz alu
és rozsdamentes kivitelben.
• Turbós és kondenzációs
gázkazánok kéményeinek
kivitelezése,
teljes körű ügyintézés!
• Minden nemű fémszerkezeti
lakatosmunkák!
Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118
E-mail : csinosk@freemail.hu
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Tejeskocsi
a város közepén
Egyre többen tartják fontosnak, hogy odafigyeljenek a táplálkozásukra. Ők azok,
akik szívesen keresik a tanyai, de legalábbis kapirgálásra alkalmas helyen tartott tyúkokat, s azok friss tojásait, és az
sem mindegy nekik, honnan kerül a hűtőszekrényükbe hús, vagy tejtermék.

Kiderült, hogy
Kerlang László városi,
egészen pontosan dunaújvárosi, és semmi köze nem volt
a mezőgazdasághoz, amíg
csak Tordas-Gyúróra nem
vitte a sorsa. Oda nősült
ugyanis, és hat éve a közeli ráckeresztúri szövetkezetben kezdett dolgozni.
Kerlang László a környező, sőt a távolabbi tájak településeire is elgördül a mozözülük kerülnek ki a vá- tudják – legfeljebb ha akad gó tejbolttal, hogy házi tejet
ros központjában csü- egy kis ráérő idejük beszélget- és tejterméket vigyen. Üllőre
törtök délelőttönként ni a tejessel –, hogy hogyan is például – ami pedig hetven
menetrendszerűen megjelenő, kerül Üllőre a tej. Mi kíváncsi- kilométerre fekszik Ráckevándor tejeskocsi törzsvevői is. ak voltunk, nemrégiben meg- resztúrtól – úgy került, hogy
Azt azonban még ők sem mind kérdeztük.
az elődje üllői volt, és amikor

K

munkahelyet váltott, addigra az itteniek már úgy hozzászoktak a tejeskocsi megjelenéséhez, hogy ragaszkodtak
hozzá. Így azután Kerlang
László minden hét csütörtökjének délelőttjén leparkol a városháza közelében, és
várja a törzsvevőket. Meg az
újakat – ugyanis sok a frissen beköltözött lakó az agglomerációnak ezen a fertályán
is, akik a városközpontban
ügyes-bajos dolgaik intézése
közben megfordulnak, azok
előbb-utóbb a mozgó tejbolttal is találkoznak. Ünnepek
környékén pedig megsokszorozódik a vevők száma.
Itt beszélgettünk mi is. A
megszokott „nyitvatartási időn” ugyan
már túl volt akkor a tejbolt,
de a boltosnak
maradnia kellett még, hogy
a helypénzt a
polgármesteri
hivatalban elintézze.
Nagyon szereti a
foglalkozását – mesélte –,
mert szabadságérzetet ad, annak ellenére, hogy bőven van
elfoglaltsága. Amikor sorolni
kezdi, hány települést látogat
jól beosztott rendben – Százhalombattától Tétényig, Ecseren, Gyömrőn, Maglódon át
Péteriig – a felsorolás felénél
abbahagyjuk a számolást.
Éppen jókor, mert idős
asszony érkezik, örvendezve, hogy még itt találta a
mozgó tejboltot. Törzsvevő, s bizonyára nem értesült
még róla hogy a tej és a tejtermékek az internetes közösségi oldalakon, s egy némely nyomtatott lapban is

kereszttűzben állnak: most
épp azt igyekeznek bizonyítani róluk, hogy az eddigi
állításokkal szemben ártalmasak az emberi szervezetre – a csontozatot például kifejezetten rongálják. Az idős
asszony ezzel szemben arról
beszél nekünk, hogy amikor
a férje rákbeteg lett, az őt kezelő doktornő azt tanácsolta
a feleségének, hogy abból a
házi tejből vigyen neki, amit
itt árulnak. És valóban – bizonygatja az asszony – sokat könnyítettek az állapotán ezek a friss termékek, ha
meggyógyítani nem is tudták. S miközben idejárt vásárolni, ő maga is úgy rászokott erre az „igazi” tejre,
hogy nagyon hiányozna, ha
egyszer csak nem jönne a tejeskocsi.
Ettől nem kell tartania
– nyugtatja meg a fiatalember, aki azt is elmeséli, hogy
a Március 15. Mezőgazdasági Szövetkezetnek háromszáz
fejőstehénből álló állománya
van a jól felszerelt istállókban,
s az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően fejőháza és
tejháza is.
A mozgó tejboltba mégis
inkább az idősebb korosztály
jár – tudjuk meg a fiatalembertől. A fiatalok szeretnek
mindent megvenni egyszerre,
s ha már felpakoltak az áruházban, odacsapnak a többi
mellé pár karton tartós tejet
is. Sokáig eláll, nem kell forralni, figyelni a szavatossági
idejére. Számukra eszerint a
praktikum fontosabb, mint a
megbízhatóság, az íz, s nekik
már gyerekkori emlékeik sincsenek tejszagú istállókról, a
sajtárból kicsurranó habos,
langyos tejekről. 
Mona
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Segíts és ments életet!
A Bundás Barát Állatvédő Egyesület és a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár közös örökbefogadó napot szervez április 6-án.

M

ikor Smiatek Anikóval, az egyesület elnökével az örökbefogadó napról beszélgettünk,
az egyesület megalakulásáról, céljairól és működéséről
is kérdeztük.
– Megmentjük a bajba jutott
kutyákat, cicákat és további kisállatokat, áll az egyesület céljait bemutató internetes
nyitóoldalon, ahol arról is olvashatunk, hogy 2014-ben 17
fő összefogásával alakultak
meg, a működési területük
Gyál és környéke. Tagjaik és
önkénteseik Budapest és környékéről fognak össze az ál-

latokért. Ami kíváncsivá tett
az a mondat, hogy szegény
körülmények között élő háziállatokat tartó embereknek
segítenek?
– Ott ahol akarva-akaratlanul nem megfelelően bánnak az állatokkal, esetleg törvénybe is ütközik, segítünk
oltásokkal és chipbeültetési
költségek átvállalásával, életmentő beavatkozások finanszírozásával, akár tárgyi adományokkal, mint nyakörv,
póráz, vagy ahol állandó a
nem kívánt szaporulat ott elvégeztetjük az ivartalanítást,
valamint megmutatjuk a helyes állattartást. Igyekszünk

Az örökbefogadás
nagy felelősség!
Egy állat – legyen az kutya vagy macska – örökbefogadása nem csak néhány
napra szól. Számításba kell
venni, hogy az állat szükségleteit minden körülmények között ki kell elégíteni! Folyamatosan etetni kell,
friss ivóvizet kell neki biztosítani, egészségügyi ellátásban kell részesíteni évente
legalább egyszer. Ez pedig
mind pénzbe kerül. Nem

beszélve arról, hogy megfelelő helyet is kell biztosítani a számára, ahol pihenni
tud, emellett ápolni, tisztítani kell a szőrét, nevelni és
játszani kell vele, szeretetre, törődésre van szüksége.
Minden egyes nap.
Csak abban az esetben
fogadjon örökbe állatot, ha
ezeket hosszútávon is maradéktalanul biztosítani
tudja számára!

a szegény sorsú embereket
támogatni, mert fő célunk,
hogy az állatok a családban
maradhassanak, ne a menhelyeken kössenek ki. Ha sajnos
olyan állatkínzásról van szó,
amelyről a gazda tud, de nem
hajlandó változtatni, akkor
feljelentést teszünk és elves�szük az állatot. De legtöbbször együttműködnek velünk.

ni oda a gyepmesteri telepről, vagy a gazdáktól, legyen
az harapós, vagy vad, ezeket
ott rehabilitáljuk.

– Úgy tudom önök nem működtetnek menhelyet, hová
kerülnek az elkobzott, vagy
befogott állatok?
– Ha chipelve vannak, akkor vissza a gazdájukhoz, de
persze utánkövetéssel. Sajnos
állatokat befogadni nem igen
tudunk, egy kutyapanzióban
tartjuk a védenceinket. Öt
kutyust tudunk ott egyszerre
tartani. Ez egyben egy kutyaiskola is, úgyhogy problémás
kutyákat is ki szoktunk vin-

– Jelenleg mekkora a taglétszámuk? Mert amiket felsorolt, nem kis feladat, az
anyagiakról nem beszélve.
– Mára 22-en vagyunk
hivatalosan, ebből fizikailag
5-en segédkeznek a hét minden napján. Van aki a fuvarozásban segít, van aki az
adminisztrációs feladatokat
látja el és vannak akik a rehabilitációt segítik. Ezen kívül
vannak a felügyelőbizottsági
tagok, akik a mi munkánkat
ellenőrzik, míg a többiek alkalmanként segítenek, vagy
anyagiakban támogatják a
munkánkat. Ami szintén elengedhetetlen, mert például
egy kutya ellátása a panzióban 25 ezer forint havonta, és

szült a hivatalos szakértői
vélemény, amely elég lehangoló megállapításokat rögzített. A megoldást többen a
fapados és az áruszállító gépek kitiltásában látják.
A megállapítások lényege: a szubjektív érzékszervi észlelés alapján nagy biztonsággal megállapítható,
hogy az érintett lakosságot érő zaj veszélyes mértékűnek tekinthető. Különösen igaz ez a pályazárral
érintett időszakokra, amikor a zaj jelentősen megnövekszik, különösen este és
éjszaka. A szakértői anyag
szerint tudomásul kell ven-

ni, hogy a környezeti érdeksérelem nem csupán az
emberi egészség veszélyeztetésében érhető tetten, hanem az adott ingatlan értékcsökkenésében, vagy a
rendeltetésszerű használatának korlátozásában is. A
szakértő megállapítja azt is,
hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér által okozott
zaj vonatkozásában alapvető szemléletváltásra van
szükség, és kompromisszumos megoldást kell találni.
Többen többféleképpen
keresik a megoldást, Tarlós
István főpolgármester például szeretné elérni az éj-

nekünk folyamatosan öt kutyánk van mindig ott. Sajnos nem mindig van ennyi
bevételünk, ilyenkor gyűjtést rendezünk, vagy mi a tagok szoktuk hozzáadni a különbözetet. Megtesszük, mert
ezeknek a kutyáknak fontos,
hogy olyan helyen legyenek,
ahol nem csak ellátják őket,
hanem foglalkoznak is velük,
vagyis szocializálódhatnak.
– Az örökbefogadási nap célja is az adománygyűjtés lesz?
– Részben igen, részben
nem. Ez lesz az első örökbefogadói rendezvényünk, de
szeretnénk hagyományt teremteni. Az adománygyűjtés
mellett különféle felvilágosító és ismeretterjesztő programokat is kínálunk majd kicsiknek és nagyoknak. Ott
lesznek a védenceink, vagyis a kutyusok, valamint a jogászunk, aki előadást is tart a
felelős állattartás jogszabályi
kötelezettségeiről, de lesz játékos teszt gyermekeknek és
felnőtteknek. Fontos nekünk,
hogy a gyerekek nagyon fiatal
korukban már tudják, hogy
mi a helyes állattartás. Ezért
szoktunk óvodákban, iskolákban vállalni a gyerekek
szellemi érettségének megfelelő ismeretterjesztő előadásokat az állatok védelméről
és kíméletéről, a felelős és tudatos állattartás módjáról és
szabályairól. Természetesen
céljainkat csak a támogatók
segítségével érhetjük el, így
aki teheti jöjjön el az örökbefogadó napra, vagy kövesse figyelemmel a munkánkat,
sőt ha tehetik segítsék, hogy
még több állat és állatbarát
kapjon lehetőséget egy szebb
életre.
Trnavecz Adrienne

Hirdetés

ceglédi cipőgyár
mintaboltja
cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!
gyermek, női, férfi kiváló minőségű
bőrből készült cipők gyári áron!

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő
Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11.
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

yar
Mag ék
term

FÖLDMÉRÉS

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

méhészbolt

bp., XVI. bökényföldi út 87.
06-30/98-55-936

www.bumuc.hu
Méhészeti eszközök,
berendezések, gyógyszerek,
takarmányok, üvegek, tetők,
Vernalis gyógylepények.
méhpempő kapható.

GenerálKivitelezés
06-20/358-9494
Családi házak teljes
körű kivitelezése
Tervezéstől kulcsátadásig
reFerenCiáKKAl
CSOK, hitelügyintézés

Költöznek
a fapados repülők?
LÉGIFORGALOM

Mint arról lapunkban is
beszámoltunk, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-

tér megnövekedett forgalma miatti zajszennyezést
több helyen nehezen viselik
az emberek. Mostanra elké-

szakai teljes repülési tilalmat, mi több: ideje lenne
felhúzni egy új, a fővárostól távolabb eső repülőteret
főképp a fapados járatok, illetve a teherszállító gépek
számára. Néhány éven belül kitelepíthetik a ferihegyi
reptérről a diszkont-légitársaságokat, valamint a légi
teheráruforgalmat. A kecskeméti repülőtér lehetne a
befogadó.
Nem könnyű ideális megoldást találni, hiszen munkahelyek szűnhetnek meg,
ami hátrányosan érintheti
régiónkat is. 
(damta)

Hirdetés

Targoncásokat
keresünk gyáli raktárba

KIEMELT FIZETÉS:
bruttó 300–350 000 forint
- Hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség egy megbízható
multinacionális cégnél
- Útiköltség térítés
- Cafetéria és jelenléti bónusz havonta
Feltétel:
- álló és/vagy vezetőüléses targonca vizsga
- megbízhatóság
- három műszakos munkarend vállalása

Ingyenes céges buszjárat:
Tápióság, Tápiószecső, Sülysáp, Mende,
Gyömrő, Üllő útirányból
Jelentkezés: 06-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

Több, mint 25 éve működő,
egyenletesen fejlődő
monori építőipari cég

munkatársakat
keres

általános
építőipari
munkákra

Ha felkeltettük érdeklődését,
kérjük itt érdeklődjön:

06-20/944-3121

Feladat: A megrendeléseknek megfelelően változatos
építőipari munkák, Monoron
és környező településeken
hagyományos munkarendben
(hétfőtől pénteki munkavégzéssel)
Elvárás: építőipari fizikai vagy
szakmunka-feladatokban
szerzett tapasztalat
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Dolgozz a Knorr-Bremse csapatában
és mozgassuk együtt a világot!
Előrelépési lehetőség, biztos munkahely,
tiszta környezet, kiemelkedő alapbér és
egyéb juttatások, vidéki kollégáknak utazási
költségtérítés, céges események.

Jelentkezz az alábbi
nyitott pozícióinkra mielőbb!
· Sorjázó
· Szerelő munkatárs
· Raktári munkatárs
· Forgácsolási gépkezelő
· Forgácsolási gépbeállító
· Felületkezelő üzemi operátor

Négy új elemmel bővül július elsejétől a
családtámogatások rendszere – jelentette
be a napokban Novák Katalin, az emberi
erőforrások minisztériumának államtitkára.

A

z új elemek a babaváró
támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a családi otthonteremtési kedvezményhez
(csok) kapcsolódó hitelek kibővítése, valamint az ingatlanfedezetű
jelzáloghitelek
mérséklése. A babaváró támogatást igénylő házaspárok legfeljebb tízmillió forint kamatmentes, szabadfelhasználású

kölcsönt vehetnek fel, amelyet nem kell visszafizetni, ha
három gyermeket vállalnak.
Ezt a támogatást július 1-jétől
2022. december 31-ig lehet
igényelni a bankfiókokban.
Azok a házaspárok lehetnek
jogosultak a legfeljebb tízmillió forintos kamatmentes kölcsönre, ahol a feleség 18–40
év közötti, és a család egyik
tagja rendelkezik legalább há-

rom év társadalombiztosítási
(akár hallgatói) jogviszonnyal.
Július elsejétől legfeljebb
2,5 millió forintos támogatást kaphatnak a legalább
három gyereket nevelő családok új, legalább hétszemélyes személyautó vásárlásához. A 2022. december 31-ig
igényelhető támogatás összege az autó bruttó vételárának
legfeljebb a felét teheti ki.
Bővül még a családok otthonteremtési kedvezménye,
a bejelentés szerint a kamattámogatott kölcsönt használt
lakások vásárlására is kiterjeszti a kormány, továbbá két
gyermek vállalása esetén 10,
három vagy több gyerek után

Hirdetés

Kft., Bt. egyszerűsített
végelszámolással kapcsolatos
ügyintézés.
Hívjon, vagy írjon! 06-29/325-337 • a.prohaszka@adotervezokft.hu

Húsfüstölést
vállalok

Monoron
nonstop!
Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335
Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó

18 900 Ft-ért

Hívjon a
06-70/319-4317
számon!

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

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

Munkalehetőség

Vecsésen és Sülysápon
Könnyű fizikai munkára hölgyés férfimunkaerőt keresünk
három műszakos munkarendbe:
• alkatrészek összeszerelése
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Amit kínálunk:
• Munkabér: bruttó 250 000–350 000 Ft/hó
órabérek: 1070–1445 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Tápiószecső, Sülysáp, Mende,
Gyömrő, Maglód, Ecser irányából
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Hirdetés

Éjszakai

munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ

15 millió forintos hitelt lehet
felvenni a jövőben.
További változás lesz júliustól, hogy megszűnik a 35
millió forintos értékhatár,
vagyis ennél drágább használt lakásra is lehet majd kapni hitelt.

vagy többgyermekes anyák
szja-kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy annak a nőnek, aki
legalább négy gyermeket felnevelt, élete végéig nem kell
személyi jövedelemadót fizetnie. A döntés azokra is vonatkozik, akiknek már négy felnőtt gyerekük van. Tervezik
a nagyszülői gyed bevezetéSzja-mentesség,
sét is. Ebben az esetben a dolnagyszülői gyed
gozó szülők átadhatják majd
A kormány tervei szerint vár- a gyed-jogosultságukat valahatóan jövőre indul a négy- melyik nagyszülőnek. Novák

Katalin a tervezett intézkedésről azt mondta, a nagyszülő korábbi jövedelme lesz az
irányadó a gyed összegének
kiszámításánál, viszont a
szülőnek kell jogosultnak lennie. Ismertetése szerint egy
nagyszülő több gyerekének
több unokája után többszörösen is igénybe veheti a gyedet,
ugyanakkor nem lehet párhuzamosan otthon a nagymama
és a nagypapa is két különböző unokával. 
IJ

Hirdetés

Munkavégzés helye:
Budapest, 23. kerület HÉV-vonal mellett, nagyon jó
egyéb tömegközlekedési lehetőségekkel

Jelentkezés:
www. kballas.hu
+36 20/66 55 259
knorrbremse@prohumanallas.hu
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Fontos változások
jönnek a családtámogatásban

Előnyt jelent:
nehézgépkezelői és/vagy
tehergépkocsi-vezetői
jogosítvány
Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, változatos munkák

2019. március • Régió

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget
nem igénylő kisegítő munka
Főbb feladatok, munkák:
• egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• állómunkabírás
• egészségügyi alkalmasság
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• átlag nettó 200 000 Ft jövedelem
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
• munkába járás támogatása takarítói munkakörben (15 Ft/km)
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 munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között,
napi 8 óra, heti 5 nap
Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen
(Hétfő–Péntek: 08:00-14:00) érhető el.

FELADAT
A szortírozóüzembe beérkező
csomagok pakolása, irányítása
futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK
• Jó fizikai állóképesség
• Terhelhetőség
• Pontosság
MUNKAIDŐ
Hétköznapokon 16:30–01:30
AMIT KÍNÁLUNK
• Kezdőként átlag nettó 180–
200 000 Ft, betanítás után elérhető
átlag nettó 220 000 Ft fizetés (alapbér,
étkezési hozzájárulás, prémium)
• 13. havi fizetés
• Hosszú távú, stabil munkahely

JELENTKEZZ
MOST!
06 30 367 42 48
job@gls-hungary.com

MUNKAVÉGZÉS
HELYE
Alsónémedi
• Munkába járáshoz ingyenes
céges busz vagy költségtérítés
• Autóval könnyen
megközelíthető az 5-ös útról

Gyepszőnyeg-termesztéssel foglalkozó cég
– Gyál külterületén – kiemelt bérezéssel, főállásban

betanított fizikai munkást keres.
Elvárás B jogosítvány.

augsberger Gyepszőnyeg kft.
Gyál – Felsőpakony Telephely • Tel.: 06-20/934-2153
E-mail: gyal-felsopakony@augsberger.hu

auGsberGer
Gyepszőnyeg
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„Mintha vízben kellene
ólmos cipőben futni”
Két kultikus film
hozta meg az ismertséget Pindroch
Csabának, aki a
Valami Amerikában és a Kontrollban játszott főszerepet, amely hatalmas
népszerűséget hozott számára.

A

színész sokat játszik
színházakban, filmekben, és a Segítség,
megnősültem! című önálló
darabjával járja az országot
–március elején éppen Gyálon lépett fel nagy sikerrel.
Pindroch Csabától nem áll
távol a jótékonykodás sem,
melynek kapcsán különös
történetet osztott meg velünk.
– Miért pont Salgótarjánt
választotta szülőhelyéül?
– Nem emlékszem egészen pontosan, születésem
előtt csak úgy ráböktem a térképre, mondtam jó anyámnak, ezt kérem. Félretéve a
tréfát, akkoriban Salgótarján
környékén éltek a szüleim.
– Meddig élt ezen a vidéken?
– Tizennégy éves koromban elkerültem Esztergomba,
a ferencesek gimnáziumába,
ott érettségiztem.
– Mit csinált érettségi után?
– Összejött egy nagy vágta
a nógrádi megyeszékhelyen,
két évig tartott. Zenekarban
játszottam, csatangoltam, bejártam a környéket. A szüneteket a Balatonnál töltöttem
már gimnazistaként is, lévén,
hogy édesanyámat, aki boltvezető-helyettes volt, nyáron
mindig odavezényelték.
– Tudta, hogy a szomszédban, Salgóbányán született
Zenthe Ferenc, a nem mes�sze lévő Mohorán pedig Tolnay Klári gyerekeskedett?

– Zenthe Ferenc apukája bányamérnök volt Salgóbányán, ott ahol a nagyapám
édesapja bányavonatot vezetett, nagy valószínűséggel találkoztak. Tudtam, persze,
hogy Tolnay Klári is ehhez a
tájhoz kötődik.
– Hogy kanyarodott a színészet felé?
– Betlehemeztünk, verseskötetet hozott be a magyartanárnő az órára, ezek
valahol tudat alatt befolyásoltak, aztán középiskolásként
elérkezett az idő, amikor kiálltam háromszáz ember elé
a sportcsarnokban és szavalhattam. Bevallom, imponált
nekem. Majd újra jött egy
magyartanár, és az órán Latinovits-kazettákat hallgattunk. Megdöbbentő hatással volt rám. Innentől kezdve
csak versekkel foglalkoztam,
rossz tanuló is lettem.
– Nem írt verseket?
– Képzelje, írtam, már el
is feledtem. Egyszer a Vígszínházban várt egy boríték,
valaki elküldte a Mondd, mit
ér a világ? című versemet,
amely 1964-ben született.
– Hol van most a vers?
– A szobám falán, bekeretezve.
– Elsőre felvették a Színművészeti Egyetemre?
– Másodszorra sem. Szállodaportás lettem a Balatonnál, vad időszak következett,
mindenben megmártóztam
rendesen. Egy időre fel is adtam a színészi álmaim. Két év
múlva ismét próbálkoztam,
ekkor sem vettek fel, de már
eljutottam a harmadik rostáig, ami azzal járt, hogy egy
ideig bennlaktunk az egyetemen, megéreztem a szakma
varázsát. Elmentem stúdiósnak egy színházba, ahol végérvényesen eldőlt a sorsom.
– Mikor sikerült, kikkel végzett?
– 1993-ban. Hogy csak
néhány nevet említsek az

További programok: www.lokacio.hu
Irodalmi
teázó

osztálytársaim közül: Liptai
Claudia, Balázsovics Edit,
Csöre Gabi, Lázár Balázs.
– Olyan kultikus filmekben
játszott, mint a Valami Amerika vagy éppen a Kontroll.
Mint láttuk, ezek meghozták
az elismertséget, a sikert.
– Ezek a filmek kiemeltek egy szűk dobozból, s a mai
napig ezek farvizén élek. Nem
is volt azóta ekkora dobásom.
Szerencsés helyzet, műsorokba, címlapokra kerültünk,
teljesítmény állt mögöttünk.
Olyan szinten beégtünk a nézők tudatába, hogy elmondani sem lehet. Bár a szakma
büntetett ezért, a nézők szeretete kárpótolt mindenért.
– A mai napig kötődik a kőszínházakhoz, mégis volt
olyan időszaka, amikor szabadúszóként is kipróbálta
magát. Miért?
– A Vígszínházban már
nagyon pici volt a skatulya,
nem bírtam a létezést, éreztem, lépnem kell. Ebben az
időben született meg a gyermekem, ez is ösztönzött.
2006-ban mondtam fel véglegesen a színházban, komoly
árat fizettem, de bőven megérte.
– Pár év után jött a Thália
Színház.
– Ahol hat éve megbecsülnek. Úgy érzem, a létező
legjobb helyen vagyok.
– Az, hogy a párja színész,
szakmailag segítség?
– Legjobb kritikusom, a
legnagyobb drukkerem a feleségem, egyben üzlettársam is. Ennek az előadásnak
ő a producere. Három gyerek mellett logopédusi állást
vállalt, sérült gyerekeket tanít. Én is belekóstoltam ebbe
a világba, most éppen egy iskola alapításán dolgozunk,
hogy több lábon álljunk. Azt
láttuk, hogy az oktatásban is
el lehet érni sikereket. A kedvesemmel szorosan együtt
vagyunk lelkileg, testileg és
szakmailag.
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Böllérverseny
volt Vecsésen
DISZNÓTOR

– A Segítség, megnősültem!
című darab egyszemélyes,
nehéz eljátszani?
– Nem a monológ okoz
gondot, egy színész tud beszélni, ha a fogadó közönséget érdekli. Amennyiben
a nézőtéren ülnek olyanok,
akik nem veszik a hullámokat, halálos tud lenni. Mintha
vízben kellene ólmos cipőben
futni. Ha jó a közönség, akkor
meg mintha szelek szárnyán
suhanna az ember. Ez egy interaktív műfaj, ráadásul nem
úgy önálló est, hogy az ember maga elé néz és mondja a
verseket. Azt akartam megtudni, negyvenöt évesen képes vagyok-e hetvenöt percen
keresztül, mindenféle díszlet,
segítség nélkül megoldani a
feladatot. Hetvennégy perces
előjátékról van szó, és csak az
utolsó percben derül ki, miért
kellett az előzmény. Szögezzük le, ez egy házasságpárti
darab, valaki megemlítette, a
pontos cím ez lehetne: Segítség, nem nősültem meg!
– Hogy jó vagy rossz a közönség, esetleg nem függ attól, hogy milyen színvonalon
játszik a színész?
– Nehéz erre a válasz.
A ritmuson, a hangulaton sok
múlik. Hogy a néző jól ül-e
széken? Ha például három
percet késik valaki, nagyon
nehéz elindítani a műsort.
– Úgy hallom, olykor jótékonykodik. Például a gyáli
előadása előtt Balassagyar-

maton járt, ahol nemes célra
ajánlotta fel a bevételt.
– Különös előzménye van
a történetnek. Az ősök állítottak egy Mária-szobrot,
amelyet a házunk előtt lévő
kis kápolnában helyeztek el.
Csakhogy 1944-ben hatalmas vihar söpört végig a falun, a kápolna porig égett,
a szobor megmenekült, bekerült a szobánkba. Mindig
mellette aludtam el, a nagymama meséi közepette. Történt aztán, hogy elloptam egy
ötszázast a nyugdíjából és betettem a szobor alá. Hatéves
lehettem, nem tudtam felmérni az értékét, csak olyan
szépnek tűnt. Nem szidott le
a nagymamám, szomorúan
nézett rám, megszólalt a lelkiismeretem. A nagyszülők
1982-ben meghaltak, vettem
egy jókora házat, gondoltam,
elvinném oda a régi emléket,
elfér. Kiderült, hogy az édesanyámék a katolikus plébániának adták, majd a Palóc Múzeumba került. Felkerestem
az intézményt, ahol örömmel
újságolták, a Mária-szobor
oly annyira megvan, hogy az
állandó kiállítás része. Beláttam, méltó helyre került az
alkotás, azt éreztem, ezáltal
nemes lett a családom. Amikor megpillantottam, meghatódtam, nyomban mondtam:
hálából azért, mert ennyire
vigyáztak rá, felajánlom az
egyik előadásom teljes bevételét. Hogy megtehettem ezt,
igazából a nézőknek tartozom hálával.
Ádám Tamás

Hatodik alkalommal rendezték meg február közepén
a Vecsési Böllérversenyt. A
hagyományőrző disznótort
az Epresben tartották, a helyszínre ellátogató vendégeknek idén is rendkívül hangulatos rendezvényben volt
részük.
A hajnalban kezdődő böllérversenyen 10 csapat mérte össze tudását. A verseny
az állatok levágásával indult,
majd természetesen a húsfeldolgozással folytatódott. Bőven akadt dolga a háromfős
zsűrinek, hiszen a legjobb
szúrás és a legjobb feldolgo-

zás mellett még sok egyebet
is díjaztak, úgymint a legjobb
tisztítást, a legjobb hasítást, a
legfinomabb kolbászt és májas hurkát, a különleges véres hurkákat, a legjobb toroskáposztát, a legszebb tálalást,
de még a legjobb mosogatót
és a legvidámabb csapatot is
kihirdették a nap végén.
Az összesített versenyt
idén a Kecsó Team csapata nyerte, a második helyezettnek járó elismeréssel a
Csalafinták csapata térhetett
haza, míg a harmadik helyen
a Hagyományőrző Malacka, a
Gyáli lovasok és Sheik Tanya
csapata osztozott.

Március 26.
10 óra 30
Vezeti: Bege Nóra
fotográfus, művészetterapeuta. Téma: kortárs irodalom, kortárs írók,
költők bemutatása.
Vargha Gyula
Városi Könyvtár

KULTÚRA

Költészet napja alkalmából Versíró pályázatot hirdet a felsőpakonyi Szabó
Magda Könyvtár és Közösségi Ház. A pályázatra felnőttek és gyerekek megkötések nélkül egyaránt
jelentkezhetnek. A verseket névvel, életkorral és a
szerző elérhetőségével fel-

tüntetve április 4-ig kell
eljuttatni a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház címére (2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41., e-mail:
konyvtar@felsopakony.hu).
Az
eredményhirdetésre április 11-én a költészet
napi ünnepségen kerül sor,
ahol az alkotók elszavalhatják költeményeiket. 
nfo

Gemenc ezer arca
galériamegnyitó

Április 5. 18 óra
Kiállítás Nagygyörgy
Sándor fotóhagyatékából.
Gyál, Arany János
Közösségi Ház

Ha a lelkedben béke
van a testedben sem
dúl háború

Telepátia
és jövőérzékelés

Április 5. 18 óra
Dr. Darnói Tibor holisztikus orvos előadása.
Monori Vigadó

Erdei
történet

Április 9. 17 óra
Csender Levente József Attila-díjas író mutatja be
Meditittimó kalandjai című
különleges mesekönyvét.
Üllő, Vargha Gyula
Városi Könyvtár

Március 29. 18 óra
Paulinyi Tamás előadása.
A belépés ingyenes.
Vecsés, Bálint Ágnes
Kulturális Központ

Március 30. 16 óra
Zenés bábjáték.
Maglód, Mag-Ház

Minden egér
szereti a sajtot

Április 1. 14 óra
A Fogi színház előadása.
Gyál, Arany János
Közösségi Ház

Író-olvasó találkozó

Csipkerózsika
– Táncszínház

Április 14. 15 óra
Zenés-táncos interaktív
meseelőadás.
Gyál, Arany János
Közösségi Ház

Föld napja pályázat

Április 15.
Rajzpályázat gyermekeknek,
mobilfotó-pályázat felnőtteknek a Föld napja alkalmából. A pályázatról további információt olvashatnak
a www.lokacio.hu weboldal
programajánlójában.
Felsőpakony

Nő a tét

Április 17. 19 óra
Zenés vígjáték két részben.
Szereplők: Boros Zoltán,
Gergely Róbert, NémediVarga Tímea, Forgács Gábor, Dányi Krisztián.
Vecsés, Bálint Ágnes
Kulturális Központ

Hogyan értsük
félre a nőket?

Április 29. 20 óra
Csányi Sándor vígjátéka.
Maglód, MagHáz

Egy életed van
– dr. Csernus Imre
előadása

Május 16. 19 óra
Monori Vigadó

Liszt Ferenc-díjat kapott
Mocsári Károly zongoraművész
ZENEI ÉLET

Írjon verset!

március – május

Kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat kapott Mocsári Károly,
monori zongoraművész. A díjat Kásler Miklós, emberi erőforrás miniszter adta át március 13-án. Mocsári Károly
nem csak hazánkban elismert művész, neve a nemzetközi zenei életben is jól cseng.
Tehetsége már egészen fiatalon, gyermekkorában megmutatkozott, 10 éves korában
már a Liszt Ferenc Zeneakadémia kivételes tehetségű növendéke volt. A zeneakadémián 12 évesen tartotta első
önálló zongoraestjét, majd 16
évesen már az akadémia hallgatói közé tartozott.
Mocsári Károly nemzetközi karrierje 1984–1985 között
kezdődött, miután megnyert
számos nemzetközi zongoraversenyt. Ösztöndíjjal folytatta tanulmányait a Curtis

Intézetben Jorge Boilet-nél
(Philadelphia) 1985-86-ban,
valamint Yvonne Lefébure
mesterkurzusait is látogatta.
1985-ben a Cziffra-alapítvány
ösztöndíjasa volt. Azóta több
jelentős zenekar hívta meg
szólistájául, így az Új-Zélandi
Szimfonikusok, a Manchesteri Hallé Zenekar, a Londoni
Philharmonikusok, a Berlini
Rádiózenekar és a Budapesti
Fesztiválzenekar. A világ vezető karmestereivel szerepelt és
szerepel együtt. Koncertkörútjai során Montrealtól Európán át Észak- és Dél-Amerikában, Észak-Afrika jelentős
fesztiváljain az egész világon
megismerhették nevét.
Mocsári Károly aktív részese a monori zenei nevelésnek és a klasszikus zenei koncertek szervezésének.
Rendszeres résztvevője helyi
koncerteknek, melyek a monori zeneiskolában, a Vigadó
Kulturális és Civil Központ-

ban valamint a református
nagytemplomban kerülnek
megrendezésre. Közreműködésével a hazai komolyzenei
élet elismert szereplői adtak
koncertet Monoron. Monor
város
képviselő-testülete
Mocsári Károlyt 2003. március 15-én Díszpolgár- és Ok
levél-kitüntetésben részesítette.
nfo
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„Bor, te dús örömelixír”

E

zekről és persze a tavalyi történésekről faggattuk Czeglédi György
hegybírót. Mert az előző év
sok meglepetéssel bővelkedett a szőlősgazdáknak és a
borászoknak egyaránt. Ros�szul indult a késői fagyok és a
tavaszi havazások miatt, sőt a
hirtelen berobbant meleg és
a sok csapadék, ami áprilismájusban esett is sok izgalmat hozott. Mégis a virágzás-

ra beállt a rend, ami végül sok
egészséges és zamatos szőlőfürtöt eredményezett a szüret
idejére. Panaszra nem volt végül ok, mert mint a közmondásunkban is „minden jó, ha a
vége jó”, így ismét finom és ízletes borok készülhettek kiváló minőségben a borászok hordóiban. Ráadásul az a hír is
körbejárta a régiót, hogy megkapták a megfelelő minősítést
ahhoz, hogy már az országos
színtéren is bemutatkozhassanak egyik legősibb nedűnkkel.
– A monori bor csak a
Monor és Környéke Hegyközséghez tartozó gazdák által
termelt szőlőből készülhet.
Vagyis idetartozik Monoron
kívül Bénye és Gomba is. Három dűlőnév szerepelhet a
borokon, Strázsahegy, Szárazhegy, Harcvölgy. A szőlő származását egészen vis�sza lehet követni a tőkékig,
hogy melyik területről jött le.
Csak az európai oltalom alatt

Hegyközség
A hegyközség a magyar
bortermelés szerveződésének hivatalos alapegysége.
Egy köztestület, amelyet
egy (vagy több) település bortermelői hoznak
létre és amely a minőségi bortermelés védelmében szabályozza és szervezi a hozzá tartozó területek
termelését és kereskedelmét – fogalmazza meg tömören a Wikipédia. A törvény az önszerveződés

és a hivatalos szerveződés hosszú hagyományát
folytatta, amelyet először 1894-ben fogadott
el a Parlament. Ehhez az
első hegyközségi törvényhez nyúlt vissza a szocializmus végén, 1984-ben
az Országgyűlés, amikor
visszaállította ezt a rendszert. Magyarországon jelenleg 320 körüli a hegyközségek száma, beleértve
már a monorit is.

Európai oltalom alatt álló szőlőfajtákból készülhetnek a monori borok

álló szőlőfajtákból lehet itt fehér-, rozé- és vörösbort készíteni. Ez 13 fajta fehér és 9 vörös szőlőt jelent. De meg van
szabva a maximális hozam
is, ami fehér- és rozébortípus
esetén 70 hl/hektár, vagyis
legfeljebb 10 000 kg/ha termésnek felel meg, míg a vörösbortípusnál 60 hl/hektár,
ez legfeljebb 8600 kg/ha termést jelent. Továbbá elő van
írva a szőlő minimális cukortartalma és a bor alkoholtartalma sok egyéb más mellett. Sőt fontos az is, ha valaki
most szeretne szőlőtermesztésbe fogni, be kell jelenteni
a hegybírónak, aki minimum
kétszer ki megy ellenőrizni
az ültetvényt, amiről jegyzőkönyv is készül. Kifogás esetén joga van a hegybírónak
elutasítania az engedélyt.
Természetesen erről a 350
hektárnyi területről leszedett
szőlőből készített bor men�nyisége sosem lesz elegendő

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Dübörög a tavasz,
nyakunkon a sok
kerti munka. De
vajon hogy állnak
Monor és környéke
Hegyközség szőlősgazdái a metszéssel és mit várnak az idei évtől?

Hegybíró

arra, hogy az országos színtérre lépés alatt azt értsük,
hogy ezentúl a szupermarketek polcain fogunk találkozni a monori borokkal, ráadásul az itteni borászok nem a
mennyiségre, hanem a minőségre törekednek, így inkább
a gasztronómia területeit igyekszenek meghódítani.
Vagyis az éttermekbe szeretnék eljuttatni boraikat, hogy
országosan is népszerűsítsék.
Reméljük idén is jó termés
lesz, melyekből kiváló borok készülhetnek, hisz Czeglédi György hegybíró szerint
– bár nem akarja elkiabálni –
eddig minden ideális idén a
jó terméshez. Voltak tartósabb fagyok, hogy elpusztítsák a kártevőket, eddig esett
elég eső is, hogy a talaj mélyére is jusson belőle, és majdnem befejezték már a szőlő
metszését is. Igaz, elmondása szerint ezzel ráérnek egész
áprilisig. Mindezek ellené-

Hegybíró csak olyan
büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet,
aki „a szőlészet és borászat területén szakmai felkészültséggel és
gyakorlati jártassággal rendelkezik”, s ezt
egy vizsgával igazolja. A
hegybíró Magyarországon a hegyközség választott végrehajtó vezetője a
magyar bortermelés köztestületi rendszerében.
Hegybíróvá csak a törvény által meghatározott
szigorú követelményeknek megfelelő személy
választható. Eszerint a
hegybírót a hegyközség tagjainak közgyűlése választja a többi tisztségviselővel együtt. Ő
felel a közgyűlés és a választmány határozatainak a végrehajtásáért
és a közigazgatási ügyekért és tisztségénél fogva tagja a hegyközség választmányának. Ő viszi
a hegyközség adminisztrációs ügyeit, gyakorolja a munkáltatói jogokat,
ő jár el a hegyközség felelősségi körébe tartozó közigazgatási ügyekben. Harmadik személy,
illetve a hatóságok felé
azonban a közgyűlés által választott hegyközségi elnök képviseli a hegyközséget.
re azért arra is felhívja mindenki figyelmét, hogy a le
mo
sópermetezést idén sem
szabad elhanyagolni!
Trnavecz Adrienne

Hirdetés

Parkolók, gépkocsibejárók, járdák

térkövezése, betonozása
25 év tapasztalattal!

Ingyenes helyszíni felmérés

Ingyenes helyszíni felmérés:

06-70/639-9733

Építőipari
munkatársakat
keresünk
jó hangulatú családias
csapatunkba.

Kőműves szakmunkás:

2500–3500 Ft/óra
Kőműves segéd- vagy
betanított munkás:
1500–2000 Ft/óra
Munkavégzés helye:
főképp Monoron
és 20 km-es körzetében
További információért
keressen bizalommal:
06-70/639-9733
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Két nagysikerű kiállítás a régióból

Koday László festőművész mesevilágot idéző alkotásai előbb
Monoron, majd Üllőn kápráztatták
el a közönséget.

A

Szemők György Nagy szerelem című szobrával

véletlen úgy hozta,
hogy alig egy héttel ezelőtt (március 4-én),
Szemők György szoborkiállítását nyitottam meg a monori Vigadóban. Ezt csak azért
jegyzem meg, mert jelzi, hogy
ez a régió milyen nagy értékekkel bír, ami az alkotó
művészetet illeti – ezzel a
mondattal kezdte dr. Feledy
Balázs (művészeti író) március 13-án, az üllői Városháza
Galériában Koday László festőművész kiállításának bevezetőjét. Szaktekintélyként értékítéletét – többek között – a
Képzőművészeti Főiskola, a
Művészeti Alap, illetve a Pesti
Vigadó és Galériájának vezető pozícióiban betöltött pályafutása hitelesítheti. Ezek után
érthető, hogy az említett megnyitókra zsúfolásig megtelt
mind a monori Vigadó, mind
az üllői Galéria nagyterme.
Természetesen a kedvelt kiál-

Koday László festményei
minden korosztály számára élményt adnak

lítók személye, eddigi alkotásai, és e környékhez kötődésük
is főszerepet játszott ebben.
Szemők György Győző
Gombán született, és kiváló
mintakészítő szakemberként
ismerkedett meg (a híres Vasutas Művészeti Szabadiskolában) úgy a szobrászattal, hogy
– miközben megélhetéséért
végig szakmájában dolgozott –

már 1970-ben megjelenhettek
alkotásai az Ernst Múzeumban, a Műcsarnokban, majd
Drezdában is. Az ezt követő évtizedekben több monori és fővárosi kiállítása mellett Cegléden, Gyömrőn és Szentendrén
is láthatták műveit. Meglepetés
volt, hogy a 82 éves művész –
legutóbbi (2008-as) átfogó monori bemutatója után – most is

tudott tartalomban és formában újat hozni. Realizmusból
hajt ki tömörítő formája, elegáns formaképzéssel – összegezte Feledy Balázs művészi
törekvései legfőbb jellemzőjét.
Főleg bronz, gránit, márvány
és fa alkotásai után meglepetést keltett műanyag alapú,
eredeti Nagy szerelem című
szobra, amiből Monoron még
– a szakértői ajánlás alapján –
köztéri alkotás is lehet. Hasonlóan nagy elismerést ért el
több izgalmas gondolati tartalmú művével, például drámai
hatású Sortűz című fakompozíciójával. Sajnálhatja, aki –
március 29-ig – a helyszínen
nem tudta megnézni ezt a kiállítást.
Koday László Csokonaidíjas festő, a Monorért Emlékplakett- és Oklevél-kitüntetettje, Monorierdő díszpolgára. Érthető, hogy e
helységekből is sok ismerőse
és tisztelője jelent meg üllői kiállításán is. Ecsettel mesél. A
naív festészet ösztönösségéből
kiindulva alakította ki tudatosan – immár szürrealista és
szimbolista elemekkel is bővült –, sajátosan egyéni stílusát. Életszeretet, az emberek,
állatok és a természet egyensúlya, napfény, derű, könnyedség, oldottság, játékosság és
humor árad képeiből. Varázslatosan sugárzó, harsány szí-

nei a látás örömét adják vissza
szemlélőinek. Nem a mai világot festi, hanem olyan elképzeltet, amiben csodák is lehetségesek. A nála mindig tűző
napban macska, vagy kecske
is ülhet, a tehén piros is lehet,
a dombon csudafa nőhet, ágain kék madarakkal (a boldogság kék madaraival). Népművészeti gyökerekből építkezve,
szuverén, önálló, szorongás és
depressziómentes, nyugalmat
és harmóniát árasztó önálló
festői világot alakított ki. És
nem magyarkodással, hanem
hagyományaink mélyrétegei
egyetemessé tételének megvalósításával, ahogy Feledy Balázs megfogalmazta. Április
29-ig még érdemes megnézni.
A szervezők – mindkét kiállítás helyszínén – méltó
hangulati közeget tudtak biztosítani a képzőművészeti élmények befogadásához. A helyi zeneiskola diákja és tanára
(Hegedűs Boglárka és Barna Alexandra Szultána) olyan
emelkedett, finom hangulatú
zongorás énekprodukciókkal
járult hozzá ehhez, amilyet ritkán hallhatunk. Üllőn pedig
a Fölszállott a páva döntőse
(Sőregi Anna népdalénekes)
és furulyás társa (Hegedűs
István), valamint a Kenderes
Néptánccsoport szereplése oldotta meg ezt megérdemelt sikerrel. 
Bolcsó Gusztáv

Hirdetés

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

KÖZTÜNK A HELYED, • ÁRUÁTVEVŐ ELLENŐR
DOLGOZZ NÁLUNK! (Raktár – több műszakban)
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:

Jelentkezz
M O sT!
K
E M E LTÜ T!
KE
A bérE

• TARGONCAVEZETŐ
(Termelésbe ÉS raktárba több műszak
vállalásával)
• GÉPBEÁLLÍTÓ
(Gyártási területre – csomagológépre és
malomba)
• TELEPEN BELÜLI SOFŐR
(Két műszakban E. kat. + targoncás
jogosítvány)
• KOMISSIÓZÓ (Több műszakban,
3313 jogosítvány)
• TARTÁLYKOCSI-VEZETŐ (Takarmány)
• ÜZEMI OPERÁTOR
(Több műszak – több üzemünkben is)
• MINTAVEVŐ
• OPERÁTOR
• MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MÉRNöK
• GÉPKEZELŐ
• KARBANTARTÓ (Villanyszerelő/
géplakatos/mechanikai műszerész)

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

• 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.
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5+1 kora tavaszi gyógynövény

A gyógynövények gyűjtése csuda jó mulatság, hiszen a természetet járva és megismerve aktívan tehetünk egészségünkért, ráadásul mindez egy fillérünkbe sem kerül. Aki egyszer ráérzett
hangulatára, mindig vágyni fog rá, különösen így kora tavasszal,
amikor ismét megjelennek az első gyűjthető gyógynövények.

A

g y er mek lá nc f üvet, emésztési problémák esetén
vagy más néven pon- lehet előnyös hatású.
gyola pitypangot mindenki ismeri: minden bizon�- Zamatos turbolya
nyal az első növények egyike Március-áprilisban szinte szővolt, amivel életünk hajna- nyegként borítja be az akáclán megismerkedtünk. Föld- erdők alját. Kellemes, ánizsra,
feletti hajtása kissé keserű, petrezselyemre emlékeztető
de kellemes ízű. Nyersen ma- íze miatt fantasztikus zöldfűgában, vagy salátákba kever- szer. Jellegzetessége, hogy kelve; szárítva tea vagy kapszu- lemes íze és gyógyhatása csak
la formájában fogyaszthatjuk. a friss növénynek van, ezért
Érdemes vele indítani az étke- nem is terjedt el szárított
zéseket, így használhatjuk ki formában való használata.
leginkább vérzsír- és kolesz- Karminatív gyógynövény, ami
terinszint-csökkentő hatását. az jelenti, hogy a köményhez,
A kora tavasz kiváló alkalom az ánizshoz és az édesköménya gyökerének gyűjtésére is. hez hasonlóan fogyasztása
Szárítva és teaként elkészít- szünteti a felfúvódást és a bélve főképp a vastagbél okozta gázosságot.

Az emberek többsége fél, szorong a fogászati kezelésektől. Ez a kellemetlen érzés gyorsan elmúlik, ahogy találkozunk a Rose Implant Center orvosaival, akik a fogászat bármely területén, a tökéletes fogbeültetéstől kezdődően a fogfúró nélküli fogtömésnél,
csontpótlásnál, szinte az összes fogászati beavatkozásnál és szájsebészeti műtétnél biztonsággal, a legtökéletesebb hatékonysággal alkalmazzák a lézeres fogászati eljárásokat.

M

a gyökércsatornát, utófájdalom és duzzanat nem lép fel.
A később kialakuló gyökér
csúcsciszták képződése minimálisra csökken. Akár a cisztás elváltozások esetében is ez
a leghatékonyabb megoldás,
mert elkerülhető a gyógyszerezés (és annak mellékhatása), valamint a kezelés érintés
nélkül végezhető, így a sebek nem fertőződnek el.
Egy forradalmian új
MED3D fogbeültető tervezőprogram segítségével

tavaszi leveleiből készíthetünk salátát. Jó szolgálatot
tehet rendszeresen jelentkező erős havi vérzés, illetve
aranyér esetén. Kezdődő vénás panaszoknál is érdemes
rendszeresen fogyasztani.

de mégsem tolakodó aromája
miatt minden húsételbe belefőzhető. Gyökere a jóindulatú
prosztata-megnagyobbodás
egyik legkiválóbb szere, hatá- Salátaboglárka
sa a szabal-pálmáéval vetek- A gyógynövénykedvelők haszik.
mar megismerkednek ezzel
a kora tavasszal megjelenő,
Tyúkhúr
kedves sárga virágú növén�Kiváló tavaszi saláta ké- nyel. Bár a neve alapján jogCsalán
szíthető belőle. Sem- gal hihetjük, hogy kiválóan
A csalán gyenge
leges íze miatt használható saláta készítéséhajtásai
gyakmég a legkénye- re, a korábban említett gyógyran már hó
sebbek is szíve- növények mindegyikénél kealatt is fejlődéssen fogyasztják. vésbé alkalmas erre. Néhány
nek indulnak.
Hatása hasonlít levél elfogyasztása után még
A Szent István
a gyermeklánc- talán fel sem tűnik, de ahogy
Egyetem Gyógyfűéhez, de sok- egyre többet eszünk belőle,
és Aromanövény
kal enyhébb. Mi- úgy kezdi el irritálni a nyelőTanszékén
készült
vel azonban többet csövet. Ez a tulajdonsága maszaponin-tartalmának
kutatás alapján a reumatoid fogyaszthatunk belőle jó íz- gas
Gyógynövényartritiszben szenvedő betegek zel, így hatásuk kiegyenlí- köszönhető.
egyik legkedveltebb gyógynö- tődhet. Különösen ajánlott ként elsősorban kúp alakú
vénye. Más ízületi betegségek túlsúly, illetve szív- és ér- gyökeréért érdemes használesetén is ajánlható, de jó szol- rendszeri problémák esetén.
ni, amely aranyér esetén felgálatot tesz húgyúti panaszok,
helyezve gyorsan csillapítja a
illetve enyhe szív- és érrend- Pásztortáska
vérzést.
szeri betegségek kezelésében Vérzéscsillapító hatása miatt
Papp János, gyógynövény-alkalmazási
szakmérnök, fitoterapeuta
is. Nagy előnye, hogy gazdag, kedvelt gyógynövény, friss

Fogbeültetés csúcstechnológiával műtét nélkül

agyarországon azon
kevés
fogászatok
közé tartozik a Rose
Implant Center, ahol a beavatkozások szinte bármely
területén alkalmazható a fogászati lézer. Lézerrel szinte
az összes fogászati és szájsebészeti kezelés fájdalom nélkül elvégezhető. Nincs vérzés, fúró, kellemetlen hang.
Bizonyos esetekben az injekció is elkerülhető. Gyökérkezelésnél a lézer elpusztítja a
baktériumokat, sterilizálja
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dolgozik Dr. Sarrami Shahin fogbeültetést követően jól isszájsebész-fogszakorvos.
mert szövődmények – fájdaA tervezés jól szem lom, duzzanat, véraláfutás.
léltethető és az esetek több- Lerövidül a beavatkozási idő,
ségében 1 napig sem marad a gyógyulás gyorsabb. A navifog nélkül a páciens. A terve- gáció tizedmilliméternyi ponzőprogram által elkerülhető tossággal veszi figyelembe
a hagyományos fogbeültetés- az egyéni anatómiai különbsel járó műtét, sebészeti felvá- ségeket és a csontállományt.
gás. Mivel metszés, megnyi- Legpontosabban ezzel az eltás és varratok nélkül helyezi járással lehet meghatározni,
be az orvos az
szükséges-e csontpótlóanyag
implantátumot,
használata? A tervezés segítséelmaradnak a
gével a beültetett implantátum
a legtökéletesebb helyre kerül.
A beültetést csúcstechnológiájú fogászati lézerkezelés követi, amely stimulálja
az immunrendszert és gyö-

nyörű, tökéletesen illeszkedő
korona készíthető a lézerkezelt ínyre.
Gennyes fogak esetében
is a lézeres gyökérkezelésnél
egyszeri kezelés elegendő lehet. Csökken a fájdalom és a
gyulladás, beindul a gyógyulási folyamat. Lézerrel maximális a műtéti pontosság, elégeti („beforrasztja”) az átvágott
ereket, ezért a vérzés a gazdag
vérellátású helyeken is csekély.
Ez különösen a véralvadási bajokkal, cukorbetegséggel küszködő betegeknél fontos.
A lézeres eljárás több előnye mellett fontos kiemelni a
fájdalommentességet, érzéstelenítő injekcióra az esetek
többségében nincs szükség,
ezért a fogászati beavatkozások várandós hölgyeknél is
alkalmazhatók.
(x)

Rose Implant
Center
2230 GYÖMRŐ,
Szent István út 21.
E-mail: gyomro@roseimplantcenter.hu
Web: www.roseimplantcenter.hu
Tel.: 06-20/200-0007
06-30/181-5000

Fókuszban az egészség!
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KÍNÁLATUNKBÓL:
Éden Prémium termékek • Mentes Pék

Kókuszolaj 1 kg 1230 Ft termékei • Díszdobozos teák • Gyógyteák
Eritrit 1 kg 1800 Ft
széles választékban • Étrendkiegészítők
• Vitaminok • Hidegen sajtolt olajok • Pa
Gránátalmakoncentrátum 2800 Ft leolittermékek • Szafi termékek • Regenor
• Gluténmentes termékek • Fürdősók • Illó
Máriatövis-olaj
olajok • Bio és reformélelmiszerek • Pi
1850 Fttól
víz, lúgosvíz, oxigénes vizek • Scitec
Hepa plus kapszula
termékek • Csíráztató tálak, magvak
2250 Ft
Safe leaser-készülék
Spirulina tbl. 1480 Fttól
forgalmazása és kezelések.

Natura bolt

Ahol az egészség
polcairól válogathat!

Monor, Piac tér
06-20-424-3071

Márciusi rejtvényünk fősorából kiolvasható a monori Natura bolt tavaszi üzenete. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft.,
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: április 10. A helyes megfejtést beküldők között
3 db Specchiasol Fermentált papaya koncentrátumot sorsolunk ki a monori Natura bolt felajánlásából.
Előző számunk rejtvényének megfejtése: Találkozzon velünk ismét az idei Construmán!
Daniella-deLux akkumulátoros LED fejlámpát nyertek: Juhász Béláné (Monor), Kis Gáborné (Maglód) Szonda László (Gyál).

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS
GYÁLI élelmiszerboltba eladót keresünk.
Szakképzettség nem szükséges. Albérletet, szállást családi házban, kedvezményes díjon tudunk
biztosítani dolgozóink részére. T.: H-P 8-18 óra,
06-70/432-9810, 06-30/449-4506
GYÁLI pecsenyesütőbe pultost és konyhai
kisegítőt keresünk. Albérletet, szállást családi
házban, kedvezményes díjon tudunk biztosítani
dolgozóink részére. T.: H-P 8-18 óra,
06-70/419-2923, 06-30/449-4506

ÁLLAT
NAPOS és előnevelt csibe, kacsa, pulyka
megrendelhető, széles fajtakínálatból. Gali
Baromfikeltető, Albertirsa 06-30/350-5487,
06-53/370-047, www.galikelteto.hu
MONORON hús- és tejtípusú (Búr-núbiai vonalú)
nőstény és bakkecskék széles választékban
600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70/607-4444

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

AUTÓ
CSERÉNYI márkafüggetlen autószerviz. Általános szervizmunkák,
vizsgáztatás, javítás. Monor, Arany J. u. 7.
Tel.: 06-20/805-6686

MŰSZAKI vizsgáztatás és felkészítés, eredetiségvizsgálat, gépjármű-diagnosztika, gumiszerelés,
-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 TPMSszenzorszerelés 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

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHA építése és javítása! Tel.:
06-20/254-0811 vagy 06-20/466-5474, Gellér Csaba

DISZKONT
KÉSZÜLŐDJÖN velünk a HÚSVÉTRA!
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.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések megszüntetése, vízszerelés. Érd.: 06-20/491-5089
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízvezeték-szerelés
Tel.: 06-30/593-2282, Kis Rajmund

ÉTTEREM
TAVERNA GYROS MONORON - Móricz Zs. u. 39.
Nyitva: H–Szo: 11–21. A kiszállítási helyekről kérjük,
telefonon érdeklődjön: 06-70/775-8585

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

KERTÉSZET
SMARAGD tuják már 999 Ft-tól kaphatók mennyiségi kedvezménnyel. Gyümölcsfák széles választékban.
ÖRÖKZÖLD FAISKOLA GYÖMRŐ, Frangepán u. 2. H–P:
8–17 Szo: 8–13 kerteszetgyomro.hu

KONTÉNER
KONTÉNER, sitt- és szemétszállítás, lomtalanítás.
Rendelhető: sóder, homok, cement. Maka Sándor,
Gyömrő, Állomás Tüzép. Tel.: 06-29/333-347,
06-20/444-9963
KONTÉNERSZÁLLÍTÁS 6000 Ft/m³ ártól! Konténeres sitt és törmelék szállítása Gyál, Ócsa, Vecsés,
Gyömrő, Maglód és Monor vonzáskörzetében,
4, 6 és 8 m3. Földelszállítás, szemételszállítás.
Tel.: 06-30/230-1665, 06-70/431-2809
KONTÉNERES hulladékszállítás 4-8 m3-es konténerekkel. Szabó Sándor Tel.: 06-30/200-1163

LAKATOSMUNKA
LAKATOSMUNKA díjtalan felméréssel. Kerítés,
korlát, lépcső, kapu gyártását és szerelését vállalom.
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

RÉGISÉG – KÖNYV – HAGYATÉK
KÖNYVET, könyvhagyatékot,
egyéb papírrégiséget vásárolok.
Ingyenes kiszállással.
Tel.: 06-30/626-6103

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

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás, autóbérlési
lehetőség. A kiindulási pontról hívjon
bizalommal: 06-70/3-595-595
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS, reptéri transzfer,
kisáruszállítás Gyömrőn és vonzáskörzetében.
Fix áras transzferek. T.: 06-30/299-4444
info@limuzin.eu, www.limuzin.eu

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS,
GIPSZKARTONOZÁS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás.
Minőségi munka, tiszta környezet,
megbízható, tapasztalt szakemberek!
Tel.: 06-20/260-3768, Gerstenbrein István
FESTÉS, gipszkartonozás, válaszfalés álmennyezet-építés, dobozolás,
rejtett világítás kialakítása, díszfalak
készítése. Török Gergő és Török Péter:
06-20/251-0659 Hívjon bizalommal!

TÁRSKÖZVETÍTÉS
SZÍVVEL-LÉLEKKEL segítünk megtalálni párját!
20/272-1461, komolyangondolom.hu

TETŐFEDŐ
TETŐFEDÉS, ácsmunkák, bádogozás, kisebb javítás,
beázás. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Ingyenes
felméréssel. Hívjon bizalommal! Kertész Attila
Tel.: 06-20/216-8338

TÜZIFA – TÜZELŐ
ELADÓ TŰZIFA. Hasított, félszáraz akác:
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³, méteres
akác : 32 000 Ft/erdei m³. Mérőszalaggal lemérheti
a mennyiséget! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
HASÍTOTT AKÁC: 3200 Ft/q, tölgy, bükk: 2900
Ft/q, kalodás vegyes: 33 000 Ft/kaloda, kalodás
akác: 38 000 Ft/kaloda + szállítás. A felsőpakonyi
hídmérlegen 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, ingyenes házhoz szállítással 2 800 Ft/q.
Őrbottyáni telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR: AA6236153
Bármikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504

VENDÉGLÁTÁS
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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés! Új és meglévő épületek
teljeskörű gépészeti kivitelezése. Gázvezeték kiépítése, műszaki átadása, MEO-ügyintézés, ismételt
nyomáspróba. T.: 06-20/348-8073,
info@futesrendszer-vedelem.hu

Mézrendelés
Gyógynövényágyon Hársméz
már az interneten is: érlelt termelői mézek 500 g: 1290 Ft
1000 g: 2390 Ft
www.apifito.hu
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves,

500 g: 1090 Ft
1000 g: 1790 Ft

mentás, rozmaringos, zsályás, kamillás, ánizsos,
köményes, bazsalikomos

a méhek és
gyógynövények
erejével
Az APIFITO termelői mézek és
mézkülönlegességek megvásárolhatók
a Régió Lapkiadó Kft.
szerkesztőségében:
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

Virágméz

500 g:

1490
Ft

Akció!

Natura 2000 területen termelt mézek!

A mézeket minden esetben az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület mézesüvegeibe töltjük!

5000 Ft feletti rendelésnél ingyenes házhoz száLLítás Monor 30 km-es körzetében!
Telefonos rendelés: 06-70/607-4444

ÖsszEszErELő opEráTor
munkatársakat keresünk Maglódra

2019-ben MEGEMELT bércsomaggal!
 támogató munkakörnyezet
 jó hangulat
 hosszú távú munkalehetőség
 kiemelkedő bérezés, pótlékok
 céges buszjárat
Hívjon minket most! 06-20/804-8000 vagy 06-70/400-4480
jelentkezes@delego.hu vagy info.eihu@ekkeagle.com
További információk a honlapon: www.ekkeagle.hu

Ssangyong
Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.
A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát,
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Próbálja ki Ön is
márkakeres
kedésünkben!

Már 4 590 000 Fttól

CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*
A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

1194 BUDAPEST,
HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533,
+36 20 318 3760
ertekesites@ssangyongdelpest.hu
www.ssangyongdelpest.hu

