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Részletek a 4-5. oldalon

Milliárdok  
egészségügyi  
fejlesztésre

A z egészségügy helyze-
tét, a kórházak állapo-
tát nap mint nap érik 

súlyos kritikák, amelyek je-
lentős részével sajnos nehéz 
lenne vitatkozni. Régiónk-
ban még csak-csak elfogad-
ható a helyzet, bár itt is bőven 
tapasztalhatunk problémá-
kat, melyek valóban bosszan-
tóak a szolgáltatást nem úri 

passzióból igénybevevő bete-
gek számára. Bizakodásra ad 
okot, hogy tavaly év végén, il-
letve idén januárban több te-
lepülésen bejelentették, je-
lentős fejlesztések várhatók 
az egészségügyi ellátás terü-

letén. A monori szakrende-
lő több mint 1,3 milliárd fo-
rintból újulhat meg, Gyömrőn 
333 millió forint áll majd ren-
delkezésre az egészségház fel-
újítására, Sülysáp 200 millió 
forintot nyert új egészségház 
építésére, Vecsésen pedig ösz-
szesen közel 600 millió fo-
rintból valósulhat meg egy 
mentőállomást is magába fog-
laló új egészségház felépítése. 
Ez azt jelenti, hogy a régióban 
mintegy 2,5 milliárd forintot 
fordítanak a következő egy-
másfél évben egészségügyi 
fejlesztésre. Ilyen mértékű fej-
lesztés hallatán joggal várhat-
ja el a lakosság, hogy a beru-
házások végeztével minőségi 
javulás jelentkezzen az egész-
ségügyi ellátásban. 

Négy település ju-
tott jelentős anya-
gi forráshoz, melyet 
rendelőintézetek 
korszerűsítésére és 
új egészségházak 
építésére fordítanak. 

 Egy ecseri ingatlan fé-
szerében és pincéjében 
68 tő különböző fejlett-
ségű kan na  bisznövényt 
találtak a monori rend-
őrök. 

Részletek a 3. oldalon

 Ecseren kezdődött, 
Gyálon és Vecsésen foly-
tatódik tovább a disznó-
vágások sora. Vecsésen 
mindjárt két rendezvény 
is lesz, januárban böllér-
verseny, februárban pe-
dig sváb hagyományok 
szerint zajlik a disznó-
vágás.  

Részletek a 11. oldalon

 A tél vége és a tavasz 
eleje a megfázásos be-
tegségek és az influenza 
megjelenésének idősza-
ka. A kevésbé súlyos ese-
tek kezelésére kiválóan 
alkalmasak a gyógynö-
vények.  

Részletek a 13. oldalon

Kábítószer

Disznólkodás

Megfázás ellen

Részletek a 12. oldalon

Tömegsport

Részletek a 6. oldalon

Vasútállomás
  A Tápiómenti Tömeg-

sport Alapítvány (TTA) a 
Tápió-vidéken élő sportsze-
rető és -értő szakemberek-
ből állt össze azzal a céllal, 
hogy a térségben tömeg-
sportszintű mozgást segít-

sen elő igényes rendezvé-
nyek létrehozásával. Évről 
évre több száz sportolót és 
családot mozgatnak meg a 
sportrendezvényeken. 

 Hosszú ideje húzódik az 
ecseri vasútállomás körül ki-
alakult mizéria, ugyanis ko-
moly vita bontakozott ki a 
MÁV és a vasútállomás épüle-
tét üzemeltető önkormányzat 
között. Az évekig húzódó ügy 

végére most úgy tűnik, pont 
került. A közelmúltban a két 
fél szerződést kötött a vasúti 
megállóhely egyes üzemelte-
tési feladatainak elvégzésére.  

Hogyan védi egészségét? 2. oldal Dr. Hevesi 
Krisztina  
Gyömrőn 

11. oldal



Sem oltással, sem vitami-
nokkal nem élek, legfeljebb 
gyógyteát iszom, ha szüksé-
gét érzem. A mesterséges vi-
tamintablettáknak nem va-
gyok barátja, gyógyszert is 
csak akkor szedek, ha már elkerülhetetlen.

Ugyanaz a véleményem, mint 
a nászasszonyomé, aki a fen-
tieket felsorolta. A gyógytea 
segíthet adott esetben, de a 
vitaminokat én sem szedem. 

Igyekszem zöldséget, gyümölcsöt enni, ezek-
ben benne van minden, amire a szervezetem-
nek szüksége lehet. Kertész Zsuzsa

Mi inkább az étkezéssel 
igyekszünk az ilyenkor külö-
nösen fontos vitaminokhoz 
hozzájuttatni a szervezetün-
ket, bár a C- és a D-vitamint 
tablettával is pótolni szoktuk, 
mert ezekből már az élelmiszerekben sincs 
elegendő.

Dolgozom, nemigen érek rá 
külön az egészségemmel fog-
lalkozni. Se oltással, sem 
mesterségesen előállított vi-
taminokkal nem védekezem, 

mindent rábízok a szervezetem természetes 
védekezőképességére. Eddig bevált.

Sulyok Ernő, Monor

Palaska Timea,  
Tápiószentmárton

Schirling Ferencné, 
Monorierdő

Ju
há

sz
 A

nd
rá

s f
el

vé
te

le
i

2  •  VÉLEMÉNY

Hogyan védi  
egészségét?

A járókelőket kérdez-
tük, mit tesznek egészsé-
gük megőrzése érdekében. 

Hortobágyi Istvánné, Érd

2018. január • Régió Találd meg helyben! www.lokacio.hu

Toporgunk a vasútállomáson, lessük a vonat érkezését. 
Hideg idők járnak, nem csak azért fognánk sietősre, hogy 
hamarabb célba érjünk, hanem hogy mielőbb meleg hely-
re jussunk. Az állomás fűtött váróterme szűk, zsúfolt – s 
bár jelzők sokasága tolong itt a jellemzését pontosabbá 
tenni, ezt most mégis hagyjuk. Önmagáért beszél, hogy in-
kább a peronon toporgunk. 
 Bár csak lenne fűtés a szerelvényen! – fohászkodik va-
laki, aki kellőképpen átfázott, és van utazási tapasztalata.
 – Egész héten köhögtem – így egy másik –, rohadtul 
nem hiányozna most egy fűtetlen kocsi.
 – Én meg egész héten majd megdöglök a melegtől – 
szól egy harmadik, mire minden fej őfelé fordul: hol dol-
gozhat, minő napfényes Paradicsomban?
 – Egy vén boszorka a főnök – érkezik a magyarázat –, 
a köpenye alá nem vesz föl szinte semmit, viszont a fűtést 
feltekeri vagy negyven fokra, így aztán ő sose fázik. Sétál-
gat, ellenőrizget minket, mi meg emelgetjük a rohadt ne-
héz ládákat, tonnákat mozgatunk a műszak alatt, szakad 
rólunk a víz. De ez nem veszi észre magát, csak neki meg-
legyen a komfortja, mi akár meg is dögölhetünk.
 – Miért nem szóltok neki? – kérdi valaki, akinek a li-
lás arcbőrén látszik, mennyire szeretne most csak öt per-
cet tartózkodni a banya munkahelyi szaunájában.
 – Szóltunk vagy háromszor. Nem érdekli. 
 A hallgatóság csendben töpreng, mi is a megoldás egy 
ilyen reménytelennek látszó helyzetben, de mire befut a 
vonat, még mindig nincs válasz. Ha csak az az egy nem 
számít annak, hogy nincs mit tenni, mert bár a boszorkák 
a mesében általában megjárják, de az életben valahogy 
mindig nyerő helyzetben vannak.

A vén boszorka  
meg a fűtés

Meghatott hang kérdi a telefonban, elmesélhet-e valamit, 
ami szerinte olyan tanulságos, hogy feltétlenül meg kelle-
ne írni. 
 Fölkészülök egy lírai történetre, de hamar kiderül, 
hogy ez nem egészen ezek sorába passzol, bár a mesélő 
idős és egyedül él.
 Képzeljem – kezdi lelkesen – elment fát venni a Tüzép- 
telepre, aprított fát. Mivel közel lakik a fatelephez, számí-
tott rá, hogy még aznap hazaviszik neki, ami azért lett 
volna fontos, mert másnapra esőt mondtak az időjósok, 
ami egyébként be is következett. A vizes fa pedig csak sír 
a tűzön, kátrányt termel, meleget nem ad, szóval nagyon 
kellett volna az a száraz fa, még aznap.
 Csakhogy a fatelep vezetője azt felelte, neki rögtön el 
kell mennie, sürgős és halaszthatatlan dolga van, a fát 
csak másnap tudja kivitetni.
 Szomorúan ballagott haza az idős vevő, de nem volt 
mit tenni, mint bízni benne, hogy az esőt a Fennhatóság 
méltányosságból elhalasztja. Nem így történt, már az-
nap este esni kezdett, nem állt el reggelre sem. Viszont be-
következett a csoda. A tűzifa ugyanis, ami aznap megér-
kezett, mégsem volt elázva.
 – Ennek a drága jó embernek gondja volt rá,  hogy 
mielőtt a telepről elmegy, behordassa a fámat tető alá, 
így aztán csontszáraz tűzifát kaphattam mégis! Én mon-
dom, mégis csak jók az emberek! Hát nem igaz?
 – Dehogynem – felelem. Azt már nem teszem hoz-
zá, milyen kár, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő. 
Annyira nem, hogy nyilvánosan kell megköszönni.

Száraz tűzifa Molnár Anna jegyzete

Pető Katalin jegyzete

Van egy jó sztorija? Megírjuk!
 Van egy jó sztorija a régi-

óból? Ismer érdekes embe-
reket? Tud olyan témákat, 
amelyek fontosak lehetnek a 
közösség számára? Ne haboz-
zon, értesítse kiadónkat és 
megírjuk az ön sztoriját is!
 Történeteik rövid leírá-
sát elektronikus formában az 
info@regiolapok.hu e-mail 
címre várjuk, leveleiket pos-
tai úton a Régió Lapkiadó 
Kft. 2200 Monor, Kossuth 
Lajos utca 71/A címre küld-
jék. A kapcsolatfelvétel miatt 
kérjük, hogy minden esetben 
írják meg a telefonos elérhe-
tőségüket!

N incsenek túl sokan, akik mostaná-
ban ne panaszkodnának, ha a hogylé-
tük felől érdeklődünk: itt fáj, ott szag-

gat, gyengének, elesettnek érzik magukat. 
De még csak érdeklődni sem kell, jövés-me-
nés közben elkapott beszélgetésfoszlányok-
ból is az látszik kiderülni, hogy bár járvány 
mostanában épp nincsen, azért ehhez az iga-

zi télre már nemigen hasonlító évszakhoz ne-
héz alkalmazkodnunk. Ki azt meséli, hogy a 
gyerekei dőltek ágynak az influenzához na-
gyon hasonló tünetekkel, ki az idős család-
tagjai betegségeit panaszolja, amiket vala-
hogy nem sikerül orvosolni.
 A megelőzés fontosságával ma már többé-
kevésbé mindenki tisztában van, tudja, hogy 
jobb a bajt megelőzni, mint gyógyítani, és 
ehhez kap is tanácsot jócskán. Noha olykor 
egymással homlokegyenest ellenkezőket.
 Mi a járókelőktől érdeklődtünk, ők ho-
gyan vigyáznak magukra, miképpen tartják 
távol a betegségeket.
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420 MILLIÓ ÚJ ESZKÖZÖKRE

Fészerben termesztett kannabiszt

Pillangókéssel  
rontott a fiatalokra

Iskolák informatikai rendszerét 
fejlesztették a tankerületben

Monori rendőrnő lett  
Az év iskolarendőre

 Egy ecseri ingatlan fésze-
rében és pincéjében 68 tő kü-
lönböző fejlettségű kan na  - 
bisznövényt találtak a mo-
nori rendőrök. A Monori 
Rendőrkapitányság bűnügyi  
osztálya kábítószer-birtoklás 
megalapozott gyanúja miatt 
egy budapesti férfi ellen eljá-
rást indított – tájékoztatta la-
punkat a Monori Rendőrka-
pitányság. 
 A rendelkezésre álló ada-
tok szerint P. Attila 33 éves 
budapesti lakos a kannabisz 
termesztéséhez szükséges ön-
töző-világító rendszerrel ellá-
tott ecseri ingatlan fészerében 
és pincéjében termesztett ká-
bítószert. A nyomozók január 
12-én a helyszínen lefoglaltak 
68 tő, különböző fejlettségű 
kannabiszt. 
 P. Attilát a helyszínen el-
fogták, majd fővárosi ott-
honában is házkutatást tar-

tottak, ahol lefoglaltak egy 
digitális mérleget és egy őrlő-
eszközt. 
 A férfit előállították és ki-
hallgatása után őrizetbe vet-
ték – vele szemben a további 
eljárást a Monori Rendőrka-
pitányság bűnügyi osztálya 
folytatja le. 

  A mobiltelefonok kelen-
dő dolgok. Néhány ezer fo-
rinttól közel fél millió forin-
tig, nyomógombostól a teljes 
előlapot beborító kijelzősig, 
széles a paletta, amiből vá-
lasztani lehet. Sokan nem saj-
nálnak több száz ezer forin-
tot kifizetni egy készülékért, 
és természetesen olyanok is 
vannak, akik különböző okok 
miatt nem fizetnek ki egy ka-
lap pénzt egy készülékért. És 
vannak, akik lopják a mobil-
telefonokat. Mások meg ra-
bolják, mint ahogyan a 26 
éves I. Ádám is tette szent ka-
rácsony este. 
 A monori férfi december 
25-én az esti órákban egy pil-
langókéssel támadt két fiatal 
fiúra és követelte, hogy adják 
át neki a mobiltelefonjukat. A 

  Mintegy 6,3 milliárd forin-
tot fordított a közép-magyar-
országi iskolák informatikai 
rendszereinek fejlesztésére a 
Klebelsberg Központ. A be-
ruházás keretében a Monori 
Tankerületi Központ közne-
velési intézményeiben közel 
420 millió forint értékben ad-
tak át informatikai eszközö-
ket – tájékoztatta lapunkat 
dr. Hrutkáné Molnár Mónika 
tankerületi igazgató. 

fiúk megijedtek – amit nem 
csodálunk, a pillangókés nap-
pal is elég ijesztő tud lenni, hát 
még este egy sötét utcában – 
ezért teljesítették a rabló köve-
telését, odaadták a telefonokat. 
 A rabló nem élvezhette so-
káig az aljas módon szerzett 
mobilok okozta örömöt, a sér-
tettek bejelentésére a mono-
ri zsaruk azonnal reagáltak 
és rövid időn belül beazono-
sították az elkövetőt. I. Ádám 
csuklóján december 26-án 
hajnalban kattant a bilincs, 
majd a Monori Rendőrkapi-
tányságon gyanúsítottként 
hallgatták ki a rablással gya-
núsított férfit. I. Ádám bűn-
ügyi őrizetben gondolkozhat 
rajta, hogy talán mégis inkább 
a megszokott módon, üzlet-
ben, pénzért kellett volna mo-
biltelefont vásárolni.  V. 

 A tankerület intézmé-
nyei  830 PC-vel, 410 laptop-
pal és 402 projektorral bő-
víthették számítástechnikai 
állományukat, összesen 379 
millió forint értékben. A tan- 
kerület saját hatáskörben to-
vábbi 39,7 millió forint ér-
tékben 75 számítógéppel, 63 
laptoppal és 95 projektorral 
gazdagította az intézmények 
felszereltségét.
 A fejlesztés keretében az 
ecseri Laky Ilonka Általá-

 Hazánkban kábítószer-
nek minősül a marihuána. 
Termesztését, birtoklását és 
fogyasztását is büntetik. A 
kannabisz több ezer éve ismert 
növény, vallási, orvosi és rekre-
ációs célokra egyaránt hasz-
nálták és használják napja-
inkban is. Szerte a világon 
egyre nagyobb érdeklődés öve-
zi egyes betegségekre kifejtett 
pozitív hatásait, egyre több ku-
tatás bizonyítja, hogy olyan sú-
lyos betegségek, mint a szkle-
rózis multiplex, a rák vagy 
egyes emésztőrendszeri beteg-
ségek esetén is a hatékony se-
gítséget nyújt a terápia során. 
 A marihuánafogyasztás a 
világ nagyobbik felén illegá-
lis, de egyre több országban 
de kriminalizálják, például 
Spanyolországban, Svácjban, 
Portugáliában vagy Hollan-
diában a személyes fogyasz-
tás nem jár különösebb bün-
tetéssel.   V. 

nos Iskola számítógéppark-
ja is új eszközökkel bővült. 
Az iskola nagy hangsúlyt 
fektet a számítástechnika 
oktatására – emelte ki Kiss 
Katalin intézményvezető az 
eszközök átvételekor. Hoz-
zátette, a közeljövőben sze-
retnének egy csoportfoglal-
kozásra alkalmas szobát is 
kialakítani az iskolákban, 
amely fontos szerepet tölte-
ne be az idegennyelv-okta-
tásban is.

  Az iskolarendőr-programot 
10 évvel ezelőtt, 2008. szep-
tember 1-jén kezdte meg or-
szágszerte a rendőrség. A 
több ezer iskolában zajló 
program keretében az isko-
larendőr folyamatosan tart-
ja a kapcsolatot az iskolával, 
részt vesz az osztályfőnöki 
órákon, a feladatai közé tar-
tozik többek között a közle-
kedésbiztonságra nevelés és 
a bűnmegelőzés. Kérdéseik-
kel, észrevételeikkel a szülők 
is felkereshetik az iskolarend-
őröket, így adott esetben nem 
a rendőrségre kell menni, ha-
nem az iskolával kapcsolatot 
tartó rendőrhöz. 
 A program indítása óta 
az Országos Rendőr-főkapi-
tányság létrehozta Az év is-
kolarendőre díjat, melyet a 

programban kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó rendőrök 
vehetnek át évről évre. Ta-
valy év végén a Monori Rend-
őrkapitányság munkatársa, 
Pap Tatjána rendőrszázados 
vehette át a díjat az országos 
rendőrfőkapitánytól, szakmai 
tevékenysége elismeréseként. 
 Pap Tatjána az iskolarend-
őr-programban koordináto-
ri feladatot lát el, a Monori 
Rendőrkapitányságon dolgo-
zó 14 iskolarendőrrel tart fo-
lyamatos kapcsolatot. Az il-
letékességi területen lévő 27 
iskolával és az intézmények-
ben tanuló diákokkal kivá-
ló kapcsolatot ápol, munká-
ja során széleskörű bűn- és 
balesetmegelőzési tanácsok-
kal segíti a fiatalok nevelését 

– tájékoztatott a Monori 
Rend őrkapitányság. V. 

KÉK HÍR
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Magócsi Ruhatisztító

Felvevőhelyek: 
Nagykáta: Ady Endre u. 53. Man & Man férfi ruha üzlet  
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó
Sülysáp: Pesti út 27., Tápióbicske: Fő tér, horgászbolt 
Monor: Kossuth L. u. 41.

Teljes körű ruhatisztítás és -festés 
Bőrruházat tisztítása és festése 

Gyapjúágynemű-tisztítás
         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

Tisztíttassa szőnyegeit már 1080 Ft/m2-től  
               háztól házig szállítással! 

méhészbolt
bp., XVI. bökényföldi út 87.

06-1/407-3155
www.bumuc.hu

Cukorlepény, 
gyógy lepények, 

takarmányok kaphatók.

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Hegesztéstechnika

Monor, Virág u. 59.
06-29/411-746, 06-70/394-7385

Ipari gázok cseréje  
kedvező áron.

Hegesztőgépek, elektródák, 
vágókorongok,  

kéziszerszámok.

A Monor Szakorvo-
si Rendelőintéze-
tet 2016 áprilisa óta 
a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelő-
intézet üzemelteti. 

Milliárdok egészségügyi fejlesztésre

A monori szakrende-
lők szerepe a térség 
egészségügyi ellátásá-

ban megkérdőjelezhetetlen, 
évente 150 ezer orvos-be-
teg találkozóra kerül sor az 
1978-ban átadott épület falai 
között. Az átadás óta ugyan 
történt korszerűsítés – nyí-
lászárók cseréje, illetve orvo-
si műszerek cseréje –, továb-
bá a mentőállomást illetve a 
tüdőgondozót is az épületbe 
költöztették – azzal mégsem 
vitatkozhat senki, hogy az 
épület és a benne lévő rende-
lők megérettek a felújításra. 
Mikor a Bajcsy kórház üze-
meltetésébe került az rende-
lőintézet, dr. Bodnár Attila, a 
kórház főigazgatója elmond-
ta lapunknak, az egyik leg-
fontosabb feladat az egész-
ségház üzemeltetése során, 
hogy a járóbeteg-szakellátás 
megfelelő körülmények kö-
zött történjen. Úgy tűnik, ez 
a több mint 1,3 milliárd fo-
rintos beruházás tényleg 
megteremti az elvárható kö-
rülményeket. 
 A Monor Szakorvosi Ren-
delőintézet felújításának be-
jelentésére egy sajtótájékoz-
tató keretében került sor. A 

beruházás fontosságát jel-
zi, hogy Pogácsás Tibor or-
szággyűlési képviselő, önkor-
mányzati államtitkár mellett 
Ónódi-Szűcs Zoltán is részt 
vett az eseményen. Az egész-
ségügyi államtitkár elmond-
ta, a rendelőintézet felújításá-
ra szánt forrás egyik részét az 
Egészséges Budapest Prog-
ram biztosítja, ami annak 
köszönhető, hogy a Bajcsy 
kórház szakemberei sikeres 
szakmai tervet raktak össze. 
 Dr. Bodnár Attila főigazga-
tó hangsúlyozta, a fejlesztés a 
területen élő betegek számára, 
illetve az itt dolgozó orvosok 
és a Bajcsy kórház számára is 
nagyon fontos. A kórház a mo-
nori városvezetéssel közösen 
dolgozta ki a tervet, amelyet 

Zsombok László polgármes-
terrel történt hosszas tárgya-
lások után állította össze, így 
az magában foglalja a kór-
ház és az önkormányzat által 
szükségesnek tartott fejlesz-
téseket. Az Egészséges Buda-
pest Program keretében 816 
millió forint érkezik a felújí-
tásra, amely a Balassi Bálint 
utcai épület felújítása mellett 
a gép- és eszközpark valamint 
az orvostechnológiai beren-
dezések megújítására is fede-
zetet nyújt. 
 Pogácsás Tibor önkor-
mányzati államtitkár el-
mondta, évek óta keresik a 
korszerűsítés forrásait, az 
első sikeres lépés az volt, mi-
kor a Pest megyei országgyű-
lési képviselők elérték, hogy a 

kormány létrehozzon egy me-
gyei fejlesztési alapot. Ezt kö-
vetően azon kellett dolgozni, 
hogy ebből az alapból kiemelt 
támogatást kaphasson a szak-
orvosi rendelőintézet. A me-
gyei fejlesztési alapból végül 
553 millió forint jut az épület 
infrastruktúra-fejlesztésére.
 A monori szakrendelő fel-
újítása még ebben az évben 
elkezdődik. 

Megvalósulhat 
az álom: mentőállomás 
épülhet Vecsésen
Vecsésen azóta keresik a meg-
oldást egy mentőállomás épí-
tésére, mióta megszűnt a 
repülőtéren a kijáró mentő-
szolgálat. Úgy tűnik, most jött 
el az idő a tervek megvalósítá-
sára, méghozzá bővített vál-
tozatban: a mentőállomással 
együtt egy új, az alapellátást 
biztosító rendelő is épül a Dó-
zsa György utcában. Az épít-
kezés márciusban kezdőd-
het, az eredeti tervek egy ezer 
négyzetméteres épület meg-
építéséről szóltak, de plusz 
funkciókat is szeretnének 
megvalósítani az új egészség-
házban, ezért az épület alap-
területe 1400 négyzetméterre 
növekedett. Ennek megfelelő-
en a költségek is magasabbak 
lettek, az eredetileg tervezett 
400 millió forint helyett 550 
millióba kerülhet az egész-
ségház, további 50 millió fo-
rintból pedig parkolókat ala-
kítanak ki az épület körül. 

 – Az új egészségház a jö-
vőnek épül, de természetesen 
a jelen igényeit is figyelem-
be vettük a tervezés során 

– szögezte le Szlahó Csaba a 
Williams Televíziónak adott 
interjújában. A polgármes-
ter elmondta, hosszú és ne-
héz volt az egyezkedés az 
Országos Mentőszolgálattal, 
ugyanis a vecsési mentősök 
költségvetésével és a mentő-
kocsik kihelyezésével is szá-
molniuk kell. 80 millió fo-
rintos tételről van szó, ami 
nagy összeg, ebben az eset-
ben a Gazdasági Minisztéri-
um mondja majd ki a végszót. 
 Az új épületben szakren-
delők is helyet kaphatnak, de 
még nem dőlt el, hogy ponto-
san mely rendelések költöz-
hetnek át a Vecsési Egészség-
ügyi Szolgálat épületéből. A 
hosszú távú elképzelések kö-
zött szerepel egy 24 órás or-
vosi ügyelet kialakítása is.  
 A beruházás két ütemben 
valósul meg: az első ütemben 
a mentőállomás, a védőnői 
szolgálat, a felnőtt- és a gyer-
mekorvosi rendelő kialakítá-
sára kerül sor, míg a második 
ütemben a szakorvosi rende-
lők, az orvosi irattár és egyéb 
kiegészítőhelyiségek kialakí-
tása történik. 

Gyömrő korszerűre 
cseréli a régit
A Gyömrői Rendelőintézet 
üzemeltetését is a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház és Rendelőin-
tézet végzi. Egy évvel ezelőtt 

Bodnár Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház  
és Rendelőintézet főigazgatója sajtótájékoztatón  
beszélt a monori szakrendelő felújításáról
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Telefon.: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Számviteli és Tanácsadó Kft.

Új vállalkozása van? 
Elégedetlen könyvelésével? 

Munka és tűzvédelmi 
kötelezettségei  

gondot okoznak?  
Keressen meg 

bennünKet!

Tel.: 06-29/613-620 
E-mail: info@ecofact.hu 
Web: www.ecofact.hu

Könyvelés, bérszámfejtés, 
adótanácsadás, munka- és tűzvédelem,  

haccp-élelmiszerbiztonság, 
szabályzatok készítése

2200 Monor, Mátyás király utca 15/A.
Könyvelőiroda

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

18  900 
   Ft-ért

Hívjon a 
06-29/412-587, 
vagy a 
06-70/319-4317 
számon! 

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

10 éve dinamikusan  
fejlődő nagyüzemi  
konyha szakképzett és  
gyakorlattal rendelkező 

 HENTEST és SZAKÁCSOT,  

illetve konyhai kisegítőt keres
nappali vagy éjszakai műszakba.

Monoron 
nonstop!

Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstölést
vállalok

 Lapzártánk előtt néhány 
órával érkezett a hír, mely 
szerint Monorierdő is nyert 
pályázati forrást új egész-
ségház építésére. A beru-
házás teljes költségvetése 
mintegy 156 millió 750 ezer 
forint, ebből az összegből öt 
százalékot az önkormány-
zat önerőből fedez – tájé-
koztatta lapunkat a község 
polgármestere. Szente Béla 
hozzátette: a pályázaton 

megnyert beruházás lehető-
vé teszi a második rendelői 
körzet kialakítását a tele-
pülésen, így a közeljövőben 
nem egy, hanem két orvo-
si körzet végzi majd a járó-
beteg-ellátást. Emellett egy 
fogorvosi, két gyermekor-
vosi, valamint két védőnői 
rendelő is helyet kap a ter-
vek szerint. A teljes beruhá-
zás várhatóan 2019 őszére 
valósulhat meg.

Új egészségház 
épülhet Monorierdőn is

még a bezárás réme fenyeget-
te a szakorvosi rendelőt, eh-
hez képest óriási előrelépés, 
hogy az önkormányzat idén 
333 millió forintot fordít-
hat a fejlesztésére. A forrás 
Gyömrőre is az Egészséges 
Budapest Program kereté-
ben érkezik, amibe az önkor-
mányzatnak is be kell száll-
nia 22 millió forint önrésszel 

– tudtuk meg a város polgár-
mesterétől. Mezey Attila el-
árulta, a fejlesztésre fordít-
ható összeg feléből az épület 
újul meg, például átalakítják 
a rossz elrendezésű belső te-
reket, megújul a homlokzat 
és a tetőt is kicserélik. Emel-
lett beteghívórendszert is ki-
alakítanak, a régi röntgengép 
helyett a mai kor elvárásai-
nak megfelelő újat vásárol-
nak, de új gépeket és eszkö-
zöket kapnak a szakrendelők 
és a labor is. 
 A beruházás várhatóan 
tavasszal kezdődik és még 
idén sor kerül a megújult 
épület átadására is.  

Sülysápon egy helyszínre
költözhet az alapellátás
Sülysáp önkormányzata 200 
millió forintot nyert új egész-
ségház építésére. A rendelke-
zésre álló forrást a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Pest 
megyei települések egészség-
ügyi alapellátásának javítá-
sára kiírt pályázata biztosít-
ja. A pályázat keretében két 
feladat ellátási hely korsze-
rűsítésére vagy új összevont 
rendelőépület kialakításá-
ra nyílt lehetőség, a telepü-
lés vezetése az utóbbit vá-
lasztotta. Sülysápon jelenleg 
négy helyszínen működik 

egészségügyi alapellátás, eb-
ből egyet korábban felújított 
az önkormányzat, de a töb-
bi helyszín esetében ez vagy 
nem volt megoldható, vagy 
gazdaságilag nem érné meg, 
ezért döntöttek az összevont 
rendelő kialakítása mellet. 
Ebből pedig már több félre-
értés is adódott a városban – 
mesélte a város polgármeste-
re. A felújítás a központban, a 
település egykori „tápiósülyi” 
részén valósul meg, amit a 

„tápiósápi” és „szőlősnyara-
lói” részen élők egy része ne-
hezményez. Horinka László 
elmondta, elsősorban az új 
épület távolsága a vita tárgya, 
de Sülysápon jól működik a 
helyi buszjárat, valamint a 
városközpont Szőlősnyara-
lóról akár vonattal is meg-
közelíthető, így az új egész-
ségügyi központ mindenki 
számára könnyen megköze-
líthető lesz. 
 Az új egészségházban két 
felnőtt-háziorvosi- és két 
gyermekorvosi rendelőnek, 
egy fogorvosi rendelőnek, to-

vábbá a védőnői szolgálat-
nak is helye lesz, emellett egy 
többfunkciós helyiséget is ki-
alakítanak, amely alkalmas 
lesz szűrővizsgálatok lebo-
nyolítására, és a jövőben akár 
szakrendeléseket is tarthat-
nak itt a hét egyes napjain.  
Az új egészségház meg-
épülésével a gyermekorvo-
si rendelő és a védőnői szol-
gálat épülete felszabadul, 
amelyek újrahasznosításával 
további fejlesztések várhatók 
a városban. Nem kizárt, hogy 
mentési pont létesül az egyik 
épületben, erre vonatkozó 
tárgyalásokat már két éve 
folytat az önkormányzat az 
Országos Mentőszolgálattal, 
míg a másik épületben szol-
gálati lakásokat alakíthat-
nak ki – tudtuk meg Horinka 
Lászlótól. 
 A politikusok elképzelé-
seit most már ismerjük, leg-
később év végén az is kiderül, 
elhozza-e a régióba a betegek 
által joggal elvárt minősé-
gi változást a négy egészség-
ügyi beruházás?  Varga Norbert
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Megköttetett  
a szerződés
Komoly vita bontakozott ki a MÁV és a 
vasútállomás épületét üzemeltető önkor-
mányzat között Ecseren. Az évekig hú-
zódó ügy végére pont került, a közel-
múltban a két fél szerződést kötött.

Hirdetés

F él évtizede adták át a 
felújított épületet. Az 
egy nagyobb projekt 

részeként megvalósuló beru-
házás nívódíjat is kapott. Jó 
megoldásnak tűnt a vasút-
társaság új programja, mely 

szerint jó néhány állomás 
önkormányzati üzemeltetés-
be kerülhetett. Köztük talál-
juk Maglódot, Gyömrőt és 
természetesen Ecsert is. 
 Ecseren akadtak jó és 
rossz tapasztalatok egyaránt: 

előbb a térfigyelők telepítése 
terén, majd a jegyautoma-
ta működése és a váróterem 
üzemeltetése területén volt 
nézeteltérés a MÁV és az ön-
kormányzat között. Utóbbi 
tűnt a legkeményebb feladat-
nak, végül az ecseriek annak 
idején szerződést kötöttek 
a MÁV-val, hogy az általuk 
ellátandó feladatot kiszer-
vezik, és az önkormányzat 
cégét, az EKO Kft.-t bízzák 
meg a feladattal. A szerződés 
2014 végéig élt, majd hite-
getés kezdődött annak meg-
hosszabbításáról. A kft. a kö-
vetkező évben térítés nélkül 
látta el feladatát, igaz, a MÁV 
utólag rendezte a tartozást, 
ám új szerződés aláírására 
nem került sor. Egyébként a 
feladat ellátása a váróterem 
nyitását, zárását, takarítását 
jelenti. Ám az önkormányza-
ti cég ezen felül megoldotta a 
környezet tisztítását, a fűka-
szálást is. A peron kezelése 
hosszabb tárgyalások után 
került a településhez. Két 
éve jött a hír, hogy a MÁV 
nem újítja meg a szerződést, 
egy év telt el, mire kaptak 
egy új szerződéstervet a vas-
úttársaságtól, amelyet az ön-
kormányzat nem fogadott el, 
mert az utasbiztosítást is a 
nyakukba varrták volna. Na 
meg a vasút a korábbi, ön-
kormányzatnak fizetett díjat 
a felére akarta csökkenteni. 
Az  állomásépület nyitására 
és zárására, illetve a fű ka-

szálására például évi ötezer 
forintot ajánlott a mamut-
cég. Közel egy éve nyilatkoz-
ta Gál Zsolt, Ecser polgár-
mestere: – A jelenlegi állás 
szerint nem szerelhettünk 
térfigyelő kamerát, nem 
építhettünk esőbeállót, ár-
nyékolót, és 2015 novembe-
re óta nem nyithatjuk (taka-
rítással) a várótermet. 
 Egy szó, mint száz, nem 
ment könnyen az egyeztetés, 
nehezen haladt előre az ügy, 
ám mostanra megtört a jég: 
létrejött az a szerződés, ame-
lyet a MÁV Zrt. és az Ecser 
Nagyközségi Önkormányzat 

 Monoron is létrejött a 
megállapodás az önkor-
mányzat és a MÁV között, 
közel két évig tartó egyez-
tetések után az önkor-
mányzati tulajdonú Kövál 
Nonprofit Zrt. feladata lesz 
a vasútállomás üzemelte-
tése. A megállapodás azért 
tartott ilyen sokáig, mert 
minden feladatkört és az 
érintett területet is pon-
tosan szabályozni kellett. 
A feladatok közé tartozik 
többek között az állomás, 
az utasvárók, a peronok és 
a wc-k takarítása, a zöld-
felületek karbantartása, 

állagmegóvási napi kar-
bantartási munkák és a 
keletkező kommunális 
hulladék kezelése is.
 Az önkormányzat azért 
döntött az átvétel mel-
lett, mert jó gazdája kíván 
lenni a vasútállomásnak 

– hangsúlyozta Zsombok 
László polgármester – a 
város vezetői azt remé-
lik, hogy az új üzemeltető-
nek köszönhetően kultu-
ráltabb, tisztább környezet 
fogadja majd az ország 
egyik legforgalmasabb 
vasútállomásán megfordu-
ló utasokat.  

Monor is átvette  
az állomás üzemeltetését

kötött a vasúti megállóhely 
egyes üzemeltetési feladata-
inak elvégzésére. Ennek ér-
telmében az utasforgalom-
mal érintett területeket az 
önkormányzat tartja karban. 
Ezekért a szolgáltatásokért a 
MÁV fizet, a váróterem nyitá-
sáról, zárásáról és takarításá-
ról a helyiek gondoskodnak. 
A váróterem reggel öt órától 
este hat óráig tart nyitva. 
 Ne feledjük el, hogy a 
megálló forgalmas hely, kö-
zel ezer ember közlekedik na-
ponta, közöttük sok diák uta-
zik az iskolába vonattal. 

(dam)

A Civil Érték Egyesület várja olyan inaktív személyek jelentkezését, akik egészségkárosodással  
vagy fogyatékossággal rendelkeznek és az elhelyezkedésüket ez jelentősen megnehezíti,  

vagy egyéb okból a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben vannak.
A programban az egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkező emberek számára biztosítunk segítséget.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK:
MUNKAVÁLLALÁSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE • EGYÉNI MUNKAVÁLLALÁSI TERV KÉSZÍTÉSE
MUNKAHELYFELTÁRÁS • MUNKAKÖZVETÍTÉS • ÁLLÁSINTERJÚRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

KAPCSOLATTARTÁS • UTÓKÖVETÉS
Várjuk önt is, ha fogyatékos vagy egészségkárosodott álláskereső személy, aki segítségre szorul az álláskeresésben, illetve 

tanácsadásra, munkaközvetítésre van szüksége a sikeres munkavállaláshoz.
További információ kérhető a Civil Érték Egyesülettől, elérhetőségei: 2225 Üllő, Pesti út 124., Telefon/Fax: 06-29/321-876, 

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8:30 ÓRÁTÓL 15:30 ÓRÁIG

A program azonosítója:  
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása – FOGLALKOZTATÁS 2017/A/20
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 A legfrissebb esemény 
az elmúlt hét végéhez kö-
tődik: a hagyományos, 
idén hatodszor megren-
dezett Bögre-túra során a 
Hegyeki pincesoron baran-
golt egy népes csapat, hogy 
bejárja a pilisi tájat. A Pol-
gár- pincében gyülekeztek, 

és Szabó Zoltán kalauzo-
lásával gyalogoltak a nem 
könnyű terepen,kicsik és 
nagyok egyaránt. Forró tea, 
forralt bor és pincepörkölt 
enyhítette a viszontagsá-
gokat, amelyeknek mind-
egyikéből megőrzésre ér-
demes, szép emlék lehet.

Bögre-túra a pilisi tájon

Régió • 2018. január Találd meg helyben!www.lokacio.hu

Gombostűtől a vetőgépig
A pilisi Szabó Zoltán, amatőr kutató és helytörténész hi- 
ánypótló vállalkozásba fogott, amikor gyűjteni kezdte a vá- 
rosban a régi korok minden rendű és rangú tárgyi emlékeit. 
 Saját kiadású könyvekbe rendezi a település történelmét, 
emellett kérésre népes csapatokat kalauzol a pilisi tájon. 

N oha Pilisnek hivatalo-
san nincs múzeuma, 
Szabó Zoltán por-

táján mégis van egy, ahová 
rendszeresen el is látogatnak, 
akik többet szeretnének tud-
ni lakóhelyükről. Gyerekcso-
portok is sűrűn megfordul-
nak ott, ahol a gombostűtől a 
vetőgépig minden fellelhető. 
Két faluház sem lenne elég 
elhelyezni mindazt, ami év-
tizedek alatt felhalmozódott 
a gyűjteményben. Legfeljebb, 
ha komoly szakmai váloga-
tásba kezdene néhány hiva-
tásos történész. Hiszen csak 
korabeli fotográfiákból több 
bőröndre való összegyűlt.
 Ennek híján azonban Sza-
bó Zoltán maga próbál a bő-
ség zavarával megküzdeni, 
amikor saját kiadású köny-
vekbe rendezi azokat a helyi, 
történelmi alapismereteket, 
amelyekben minden pilisi-
nek járatosnak kellene len-
nie. Ha éppen nem könyvben 

– amelyből szeptemberben je-
lenik meg a következő – akkor 
kiállításon mutatja be az egy-
egy eseményhez illeszkedő 
tárgyakat, képeket. Legutóbb 
egyhetes boros rendezvényen 
egy tizenkét négyzetméteres 

sátorban régi családi képeket 
és családfákat vitt a közön-
ség elé. Amint meséli, még 
a 60-70 évesek közül is so-
kan ott látták először a déd-
szüleiket. Olyan régi képeket 
is őrizget a gyűjteményében, 
amiket a családok is legfel-
jebb csak ide-oda pakolgattak 
a padláson egy dobozban, de 
eszükbe sem jutott megnéz-
ni – inkább örültek, hogy va-
laki megszabadítja őket egy 
porfogótól. Pedig a porfogók 

legtöbbje utóbb ugyancsak 
kincsnek bizonyul.
 Szabó Zoltánnak a Jelen-
tős pilisi személyek címmel 
közzétett helytörténeti mun-
kája már a második kiadást 
is megérte. Érezhető rajta az 
amatőr igyekezet, a jó szán-
dék és a szenvedély, de az eh-
hez a munkához is szükséges 
szakmai előképzettség hi-
ánya ugyancsak. „Mennyi-
vel könnyebb lett volna ez a 
munka, ha a letűnt két és fél 

évszázad alatt már jelenhet-
tek volna meg művek, ame-
lyekből meríthettem volna. 
Pedig volt a pilisi evangéli-
kus gyülekezetnek sok tudós 
papja és tanítója, akiknek 
nem okozott volna gondot a 
tollforgatás.” – írta ugyan-
csak hiánypótló helytörténe-
ti kiadványában 1976 janu-
árjában Csilló Mihály néhai 
kántor, aki ugyancsak ön-
szorgalomból, minden elő-
képzettség nélkül ötven éven 
át kutatta és írta a telepü-
lés történetét, hogy végül az 
ő kutatásaira épüljön annak 
hiteles krónikája. 
 Szabó Zoltán igyekszik 
folytatni elődje munkáját. 
 Elképesztő méretű tár-
gyi anyagot gyűjtött ösz-
sze. Régi iratokból, doku-
mentumokból több ládányit 
őriz. A pilisi történelmi csa-
ládok – Bánszkik, Gálok, Pa- 
uloviczik, Földvárszkik, Pre- 
peliczák, Bol  doczkik és to-
vábbi famíliák – család-

fáit készítette el. Négy- 
 ezerhatszáz darabos a fotó-
gyűjteménye, amely huszon-
hét témakörben öleli fel Pilis 
közösségi életét.
 Könyvtári estéken elő-
adásokat tart a régi korok he-
lyi vonatkozású emlékeiről. 
Kérésre túrákat vezet, cso-
portokkal bejárva Pilis törté-
nelmi helyeit, amelyekből ju-
tott a városnak bőségesen.
 Amellett, hogy saját zseb-
ből fedezi a gyűjtemény gya-
rapítását és fenntartását, 
eseményeket is szervez. Kez-
deményezésére a buckai va-
dászháznál emlékhelyet ala-
kítottak ki, ahol minden 
évben megemlékezést tar-
tanak. Az ő nevéhez fűződik 
a Dolinában és a Buckában 
lévő túraútvonalak kijelölé-
se, ahol a külterületek elne-
vezését ismerhetik meg a ván-
dorok. Kezdeményezésére és 
részvételével tárták fel a Doli-
nában és a Buckában lévő volt 
itatókutakat is, körbekerítet-
ték, kitáblázták őket: emléke-
zésül, és a balesetek elkerülé-
se érdekében.
 Tavaly, ugyancsak az ő öt-
letére, időkapszulával meg-
jelölt fiatal tölgyet ültettek a 
vandál módon elpusztított 
korábbi csemete helyére, ami 
a Pilis egyik jelképeként szá-
mon tartott százéves tölgyet 
igyekszik pótolni.
 Folytathatnánk még a lel-
tárt hosszan. Kitüntetés, el-
ismerés nem lenne a végén, 
mert abból Szabó Zoltán-
nak nem jutott, de nem is hi-
ányolja. Azt mondja, ő csak 
azt folytatja, ami a szabol-
csi Tiszakanyáron született 
nagyapja génjeivel rá ma-
radt: megőrzi és ébren tart-
ja az elmúlt időkből mindazt, 
amit érdemes.  Molnár Anna

Szabó Zoltán a pilisi helytörténet egyik legnagyobb ismerője

Bögre-túra Szabó Zoltán kalauzolásával – népes csapat választotta kikapcsolódása helyszínéül a pilisi tájat Ze
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JELENTKEZZEN mielőbb a 
06 20/804-8000-es  telefonszámon! 

jelentkezes@delego.hu

ÚJ ÉV  –  STABIL, 
BIZTOS MUNKA!
MUNKANÉLKÜLIEK és  

MUNKAVÁLTÁSON GONDOLKODÓK 
 FIGYELEM! 

Béren felüli pozitívumok: 
Bejelentett, stabil munkalehetőség • Jelenléti 

bónusz próbaidő alatt is! • Cafeteria próbaidő alatt is!

ITT a LEHETŐSÉG, ha pénzt akar keresni! 
JELENTKEZZEN hozzánk 

GYÁRTÁSI MUNKATÁRSNAK, 
Vecsésre! 

Amennyiben minőségi munkát ad ki a kezéből és  
a maximális teljesítményre törekszik, azt

 DÍJAZZUK! Akár bruttó 1350 Ft/óra bérezéssel!
Amennyiben nem dolgozik keményen csak az alapfizetését biztosítjuk! 

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK!

Tapasztalattal 
rendelkező 

Varrónő 
kolléganőt 

keresünk 
Monorra

Főbb feladatok, munkák:
•  Szűrőszövetek szabása-varrása
•  Ruhák méretre igazítása, felújítása
•  Cipzárcsere
Munkavégzés helye: Makrofilt Kft. 
Monor, Péteri út 014/19 hrsz. 
Tel.: 06-29/610-030  
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Jó minőséggel és finom ízekkel  
hódít a Levendula Rétesház
Hagyományos és 
a trendi ötvözeté-
ből készül a sok 
krémes finomság. 

I tt vidéken még nem 
olyan jó a helyzet, mint 
például a fővárosban, 

ahol egymást érik a jobb-
nál jobb éttermek, kávé-
zók és cukrászdák – ebből 
a szempontból a régió még 
nem kényezteti el az itt élő-
ket. Éppen ezért meg kell 
becsülni azokat a vendég-
látóhelyeket, ahol minősé-
gi produktumot helyeznek 
a vendégek tányérjára. Mint 
például a monori Levendu-
la Rétesházban, ahova min-
dig szívesen térünk be így 
az év elején – és természe-
tesen az év minden napján –, 
hogy a tulajdonossal beszél-
gessünk a rétesezőt érintő 

tervekről, újításokról. Biha-
ri János idén tovább folytat-
ja a kínálat finomhangolását, 
Matolcsiné Leé Zsuzsi sze-
mélyében új cukrásszal – és 
20 év szakmai tapasztalattal 

– bővült a csapat, ennek kö-
szönhetően pedig tortafron-
ton tovább erősödhet a Le-
vendula.  
 – A rétesek, a külön-
böző aprósütemények és a 
tavaly igen népszerű for-
matorták mellett idén az 
ünnepi torták terén szeret-
nénk újat nyújtani a vásár-
lóknak. Zsuzsi fe-ladata lesz, 
hogy a Levendula Rétesház 
szellemiségét ötvözve a mai 
trendekkel minőségi alap-
anyagokból készítse el a 
vendégeink által megálmo-
dott tortakülönlegességeket 

– mondta Bihari János. 
 Az ünnepi torták min-
den téren trendkövetők lesz-
nek, az alapanyagok, a köny-
nyű krémek, az ízvilág és a 

megjelenés is igazodik ko-
runk elvárásaihoz. A tortá-
kat minden esetben a meg-
rendelő igényeihez igazítva 
készítik. 
 – Nincs két egyforma 
torta, általában eltérőek a 
megrendelők elképzelései. 
Az első találkozás alkalmá-
val felmérjük a vevő igényét, 
egy ünnepi tortának például 
több elvárásnak is meg kell 
felelnie. Elsősorban a meg-
rendelő ízlésének, de manap-
ság egyre fontosabb, hogy 
a rendezvény stílusához, a 
környezethez, esküvői tor-
ta esetében akár a menyasz-
szonyi csokorhoz vagy az ara 
ruhájához kell idomulnia. A 
születésnapi torták készí-
tésekor tekintettel vagyunk 
arra, hogy férfi vagy nő, il-
letve idős vagy fiatal számá-
ra készül a meglepetés – ma-
gyarázta a tulajdonos. Bihari 
János megjegyezte, tovább-
ra is egészséges és természe-

tes alapanyagokkal dolgoz-
nak, a tortákat például vajjal 
készítik margarin helyett, 
az adalékanyagokat pedig 
messze elkerülik. 
 Idén a reformsütemények 
is nagyobb hangsúlyt kapnak 
a Levendula Rétesházban 

– tudtuk meg –, egészen pon-
tosan a glutén-, a tej-, a lak-
tóz- és a cukormentes ter-
mékek, hogy azok is szívesen 
betérjenek a rétesezőbe, akik 
egészségügyi okok miatt a 
hagyományos süteményeket 
nem fogyaszthatják. Fontos 
megjegyezni, hogy ezek ép-
pen olyan finomak lehetnek, 
mint a hagyományos alap-
anyagokból készítettek, a 
cukrászat sokat fejlődött, a 
legfontosabb alapanyagok-
nak számos egészséges alter-
natívája létezik. 
 Az újítások mellet termé-
szetesen 2018-ban is réte-
sekkel, aprósüteményekkel, 
finom kávéval és az egye-

di elképzeléseknek megfe-
lelően elkészített formator-
tákkal várják a vendégeket 
Monoron, a sétálóutcában 
(Petőfi Sándor utca 6.).   (x)

Ezzel a tortával indult az új év 
a Levendüla Rétesházban. Egy 
vadász születésnapjára készült

MONOR

Sportcsarnokot avatnak

  Befejeződtek a Monor Vá-
rosi Sportcsarnok kivitele-
zési munkálatai, a napokban 
pedig a próbaüzem is véget 
ér. Február 3-án koncerttel 
adják át a létesítményt a vá-
rosnak. A próbaüzem nagy-
jából egy hónapig tartott, 
ilyenkor úgynevezett terhe-
léses igénybevételnek teszik 
ki az elektromos és gépészeti 
rendszereket, a beépített esz-
közöket és berendezéseket, 
hogy kiderüljenek az esetle-
gesen fennálló hibák az át-
adás előtt. 

 Az impozáns épület körül-
belül egy év alatt készült el, a 
beruházás összértéke 1,5 mil-
liárd forint volt. Az 1400 fé-
rőhelyes csarnok a sportren-
dezvények mellett kulturális 

események és koncertek meg-
rendezésére is alkalmas. 
 A sportcsarnokot február 
3-án az Irie Maffia koncert-
jével nyitják meg a közönség 
előtt.  nfo
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Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen és Sülysápon

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Tápiószecső, Sülysáp, Mende, 
Gyömrő, Maglód, Ecser irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő egyéb  
takarítói és 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
•  bruttó 950 Ft/órabér +40%-os műszakpótlék + 16   000 Ft összegű cafeteria juttatás 

(betanított munkakör)
•  bruttó 215   000 Ft munkabér +40%-os műszakpótlék + 16   000 Ft összegű cafeteria 

juttatás (takarítói munkakör)
•  ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
Munkavégzés helye:    Gyál

Munkaidő:
•  2 műszakos munkarend, napi 12 óra, 3 nap munka, 3 nap pihenő megosztásban  

(betanított munkakör)
•  2 műszakos munkarend, napi 8 óra, heti 5 nap (takarítói munkakör)
Információ:
+36-30/9-445-780 vagy tandusz@tandusz.hu e-mail cím (hétfő–péntek: 08:00–14:00) 

Ingatlanbérbeadás specialistája

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

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

Közérdekű nyugdíjas szövetkezet 
tagokat keres.

Főbb feladatok:

•  Teljes körű bérszámfejtési 
feladatok ellátása

•  Tb-kifizetőhely részére 
adatok szolgáltatása

•  Munkaügyi és egyéb 
adminisztratív feladatok 
ellátása

•  Adatszolgáltatások, 
egyéb kimutatások 
készítése

NEFAG Zrt. Monori Erdészete
bérelszámoló 
munkatársat keres

  elvárások:

•  Legalább középfokú bér és 
munkaügyi szakirányú végzettség

•  Naprakész munkaügyi, TB- és 
adózási ismeretek

•  Word, Excel magabiztos használata
•  Jó kommunikációs készség, 

megbízhatóság, hatékony 
munkavégzés

előnyt jelent:

•  Jártasság a 
Babér-program 
használatában

•  TB-ügyintézői 
végzettség

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi  címre:
csolyane@nefag.hu

AUTÓSZERELŐ, 
AUTÓviLLAmoSSági SZERELŐ, 

KARoSSZéRiA-LAKAToS.
Monor

Az állások részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/allasajanlatok/muszak 

A munkavégzés helye: 
Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 Monor, Dr. Csanádi György u. 2–4.

Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

További információ:
Rendek Sándor, üzemvezető  •  Tel.: +36-20/972-4948

 A  Zrt.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Hirdetés

FEJLESZTÉS
  Felsőpakony bűnözési sta-

tisztikája irigylésre méltó a 
rendőrségi kimutatások sze-
rint, a képviselő-testület még-
is úgy döntött, szükség van a 
település térfigyelő kame-
rarendszerének bővítésére 

– írja Nagy János polgármes-
ter Felsőpakony webolda-
lán. Jelenleg a vasútállomás 
szomszédságában lévő P+R 
parkoló környékén üzemel-
nek térfigyelő kamerák, a be-
ruházás után azonban a tele-
pülés több pontját is figyelik 
majd az új eszközök. 
 A rendszert több ütem-
ben bővítik majd, az első 
ütemben 16 új kamerát he-
lyeznek ki. A polgármeste-
ri tájékoztatóból kiderült, 
hogy 4 megapixel felbontá-
sú, éjjel is látó kamerák fi-
gyelik a településre bevezető 
utakat, a közterületeket és a 
középületeket is. 

 Nagy János polgármes-
ter szerint a fejlesztés-
re azért van szükség, hogy 
még azt az egy-két kerék-
párlopást vagy rongálást is 
megelőzzék, ami előfordul a 
községben. Azon túl, hogy 
elrettentő erővel is bírnak, 
a kamerák a tettesek beazo-
nosításában is nagy segít-
ségére lesznek az illetékes 

Kamerarendszer és orvosi  
rendelő épül Felsőpakonyban

hatóságnak, ha mégis bekö-
vetkeznek a vétségek, bűn-
cselekmények. 
 Lapzártánk előtt értesül-
tünk egy újabb felsőpakonyi 
fejlesztésről: a község 50 
millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert az 
egészségügyi alapellátás fej-
lesztésére kiírt pályázaton új 
orvosi rendelő építésére.  V. 
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Magyar idegsebész 
a világszervezet élén
Nem akármilyen pályát futott be dr. Büki András idegse-
bész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia dok-
tora, a Pécsi Idegsebészeti Klinika igazgatója. Felsorolni is 
sok lenne valamennyi titulusát, elismerését. A világhírű pro-
fesszor fogad betegeket Gyálról, Vecsésről, Monorról is.

H onnan az indíttatás?
 – Családunkban 
nem volt orvos, első 

generációs értelmiségi csa-
lád a szüleimé, ötéves korom-
ban egy idős háziorvos volt 
az, akinek a viselkedésmintá-
ja először megérintett. Az or-
vosi pályaválasztásom mel-
lett szólt, hogy a testvérem 
jogi pályát választott, és köz-
gazdász végzettségű apámtól 
folyamatosan azt a tanácsot 
kaptam, hogy, bár a történe-
lem és az irodalom érdekelt, 
s a nyelv sem ment rosszul, 
olyan pályára menjek, ahon-
nan viszonylag kicsi az esé-
lye a talajvesztésnek. Hogy a 
jelen világunkat nézve meny-
nyire sikerült, az már más 
kérdés. Mindenesetre, a bé-
kaboncolás iránti elkötele-
zettségem, a természet és a 

biológia tantárgyának a sze-
retete alapján nem lázadtam 
a szülői sugallat iránt. Végül 
Rákosi tanár úr biológiaórái 
és Bartháné Bori néni fizika- 
órái végképp eldöntötték szá-
momra, milyen irányba in-
duljak. 

– Pontosan 1990-ben szer-
zett diplomát, kezdő orvos-
ként kereste a szakterületét, 
vagy később jött az idegse-
bészet?
 – Az anatómia tantárgyá-
nak elkezdésekor én már ideg-
sebész szerettem volna lenni, 
bár akkor fogalmam nem volt 
arról, hogy az mit jelent, de 
jól hangzott; onnantól kezd-
ve, hogy a neuro-anatómiát 
Merchentháler István, későb-
bi mentorom alatt elkezdtem, 
nem volt kérdés, hogy én kizá-

rólag idegsebész kívánok len-
ni. Az egyetem során három 
éven keresztül gyakorlatoz-
tam az Anatómia Intézetben 
és párhuzamosan az idegsebé-
szeten. Végzéskor Flerkó pro-
fesszor úr az intézetben aján-
lott állást. 1992-ben már a 
katonai időm alatt a volt men-
toromhoz készültem Ame-
rikába idegkutatási pályára, 
ekkor történt, hogy Dóczi pro-
fesszor megkapta a Pécsi Ideg-
sebészeti Tanszéket, és isme-
retlenül is felvett, így kerültem 
még sor-orvosi szolgálatom 
alatt az Idegsebészetre és így 
vált valóra egy évtizedes álom.  

– Manapság ritkán látni 
ilyen nyílegyenes, felfelé íve-
lő pályát. Mi a titok?
 – A szüleimtől örökölt 
legfontosabb az volt, hogy 

a tudásomhoz mérten min-
dig tegyek meg mindent ab-
ban a feladatban, amit éppen 
végzek. A személyes titok ta-
lán ez a pályaívben, de ennél 
sokkal nagyobb szerepe van, 
hogy óriási szerencsém volt 
pályafutásom minden pilla-
natában. Segítettek a munka-
társak, a barátaim és a csalá-
dom. Nélkülük nem jutottam 
volna semmire. 

– Három évig a Nemzetközi 
Neurotraumatológiai Társa-
ság alelnökeként tevékeny-
kedett. Ma a világszervezet 
elnöke. Nem kis megtisztel-
tetés. Mit gondol, miért önre 
esett a választás?
 – A Neurotrauma Világ-
társaság elnöki posztját pró-
báltam hárítani, mert nem 
tartottam elvben helyesnek, 
hogy egy ilyen kis közösség-
ből érkezzen elnök egy ilyen 
kritikus időszakban, amikor 
a társaság átszervezése zaj-
lik. Hogy előre nyomtak első-
sorban az magyarázza, hogy 
a részben partner, részben 
vetélytárs amerikai nemzeti 
szervezetnél, illetve az Euró-
pai Idegsebészeti Szövetség-
nél korábbi vezetőségi pozí-
cióm miatt meglehetősen jó 
kapcsolatokkal rendelkez-
tem, azaz egyfajta diplomá-
ciai közvetítő szerepem volt, 
amelyet jól-rosszul igyekez-
tem is kihasználni. 

– A kívülállók roppant keve-
set tudnak a koponyasérülé-
sekről, ami talál nem olyan 
nagy baj. De vajon az orvos-
tudomány merre tart ezen a 
területen. Kísérletezni rop-
pant kockázatos lehet.
 – Az orvostudománynak 
óriási adósságai vannak a 
koponyasérültek ellátása te-
rén. A diagnosztikával is csak 
a felszínt kapargatjuk. Ezt 
az adósságot egy nagy euró-
pai kutatási program, a Cen-
ter TBI remélhetőleg, leg-
alábbis részben pótolni fogja. 
Ennek keretében zajlanak 
azok a „kísérletek”, melyek a 
klinikumban elsősorban azt 
jelentik, hogy óriási számú 
betegen, itt konkrétan közel 
30 ezer esetről beszélünk, a 
napi ellátási praxisokat ha-
sonlítjuk össze és hatalmas 
statisztikai erőfeszítések-
kel próbáljuk meghatározni 
azokat a pontokat, amelyek 
a betegek kimenetelét meg-
határozhatják, ez alapján ka-
tegorizáljuk a betegeket, illet-

ve ezeket a kategorizálásokat 
vérből, képalkotó vizsgála-
tokból meghatározható, azo-
nosítható biokémiai marke-
rekkel igyekszünk segíteni.

– Egy nagyhírű professzort 
bizonyára az ország más te-
rületeiről is keresik betegek. 
Mondjuk Budapestről vagy 
Monorról, Gyálról, Vecsésről. 
Mindenkit aligha tud fogad-
ni, szakmai szempontok dön-
tenek?
 – Valóban jönnek ezek-
ről a településekről is. Óriá-
si megtiszteltetés az, hogy az 
Idegsebészeti Klinikához év-
ről évre, egyre több beteg for-
dul, számunkra a legfonto-
sabb visszajelzés az, hogy a 
betegek bizalmát bírhatjuk, 
ennek megfelelően minden 
olyan esetet, ahol a szakmai 
kompetenciánk a biztonsá-
gos ellátást lehetővé teszi, a 
klinika fogad, függetlenül at-
tól, hogy az ország mely ré-
szeikből jelentkezik a beteg. 
Minderre szerencsére a lát-
szólag nagyon kötött beteg-
mozgási szabályok ellenére is 
lehetőséget biztosít az Egész-
ség Biztosító, hiszen a klinika 
olyan különleges ellátásokat 
is végez, amelyek az e terü-
leten kezelést érdemlő esetek 
finanszírozását biztosítják. 

– Hihetetlenül sok tisztsé-
get tölt be, sok munkát vállal, 
egyáltalán, hogy fér az idejé-
be ennyi minden?
 – Miközben látszólag tel-
jes életet élek és teljes „kar-
riert futok”, aközben a töké-
letlenség, a teljességre való 
törekvés és a teljesség lehe-
tetlensége kettőségében őr-
lődöm és minden erőmmel 
azon vagyok, hogy a számos 
tevékenységem, melyet pár-
huzamosan végzek, lehetőség 
szerint vállalható minőség-
ben teljesüljön. A családom-
ra sajnos sokkal kevesebb idő 
jut, mint szeretném. 

– Mikor lazít, mi kapcsolja ki 
a legjobban?
 – Egyrészt óriási örö-
möt jelentenek a gyerekeim, 
a családom, ha tehetem, ve-
lük vagyok. Az egyéb kikap-
csolódások eléggé mélyen el-
nyomott állapotban lapulnak 
az elmémben, de azért néha 
meseszerű egyedül elmenni 
horgászni vagy kerékpározni 
és semmi mást nem csinálni, 
mint az agyamat átszellőz-
tetni.  Ádám Tamás 



 Még nem telt el két hét, 
hogy az új esztendő bekö-
szöntött, és szinte azonnal 
megkezdődött a régióban a 
böllérfesztiválok sorozata. 
Ecseren a tájház adott ott-
hont a hetedik Ecseri Böl-
lérfesztivál- és Versenynek, 
amelyen idén hat, kiváló 
szakemberből, valamint lel-
kes segítőkből álló csapat 
mérte össze tudását. 
 Január 13-án, szomba-
ton hajnalban nagy volt a 

nyüzsgés az udvaron, fél 
hétkor már a Szabadtű-
zi Lovagrend zsűrije, a csa-
patok, valamint a kilátoga-
tók mind a böllért figyelték 
árgus szemekkel. A szúrást 
követően megkezdődött a 
munka. Hajnalban fogópá-
linkát kínáltak, hagymás 
vért kóstoltattak a csapa-
tok, és hogy ne fázzon sen-
ki, forralt borral és teával 
kínálták a vendégeket is. 
Hamarosan megkóstolhat-
ták a hagymás vért, és in-

BÖLLÉRFESZTIVÁL

Ecseri Malacságok

FESZTIVÁLOK ÉS HAGYOMÁNY

Disznólkodó városok

 Ecseren kezdődött, Gyá-
lon és Vecsésen folytatódik 
tovább a disznóvágások sora. 
Vecsésen mindjárt két rendez-
vény is lesz, januárban böl-
lérverseny, februárban pe-
dig sváb disznóvágás. Gyálon 
a már hagyománnyá vált böl-
lérverseny várja az érdeklődő-
ket szintén februárban. 
 Vecsésen január 27-én fél 
7-re várják a disznóvágás iránt 
érdeklődőket. Napközben for-
ralt borral, pálinkákkal, hur-
kával és kolbásszal, no meg a 
hamisítatlan vecsési savanyú-
sággal várják a rendezvény 
vendégeit, míg a csapatok fel-
dolgozzák a reggel levágott 
disznókat. Délután tánccso-
portok és népdalénekesek be-
mutatója színesíti a programot. 
 Gyálon február 10-én ren-
dezik meg a hatodik Gyáli 
Böllérversenyt, idén azonban 
nem a sportpályán, hanem a 
víztorony melletti területen. 
 Azoknak mindenképpen 
érdemes korán kelniük, akik 
látni szeretnék, hogyan is zaj-
lik egy disznóvágás, ugyan-
is a verseny kezdetén, reggel 
7 órakor tizenkettőt is leszúr-
nak a helyszínen a böllérek. 

Arany-busz
Január 25.  
8 órától 16 óráig
A Petőfi Irodalmi Múzeum 
vándorkiállítása Arany Já-
nos születésének 200. évfor-
dulója alkalmából. 
Monor, Forrás utca

Szirtes Edina  
„Mókus” és  
barátai koncertje
Január 26. 18 óra
Üllő, Kiss Sándor  
Közösségi Ház

Mi a cél ma: jó  
párkapcsolat vagy 
jópár kapcsolat?
Január 26. 19 óra
Dr. Hevesi Krisztina  
előadása. 
Gyömrő, Hankó István  
Művészeti Központ

Jégdiszkó
Január 28. 18 óra
Fergeteges  
jégpályazáró buli.
Monor, Balassi utcai 
sporttelep

Dante: Isteni színjá-
ték – Purgatórium
Január 30. 16 óra
Baranyi Ferenc és Simon 
Gyula fordításában. Könyv-
bemutató és beszélgetés. 
Monor, Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár

Elvesztettem, hiány-
zik, mit tegyek? 
Január 30. 16 óra 30
Előadás és beszélgetés  
Bognár Bernadett  
pszichológussal.
Üllő, Vargha Gyula  
Városi Könyvtár

Két nő
Január 31. 19 óra
Bemutatja a Játékszín  
Tóth Enikő és Zsurzs Kati 
színművészek közreműkö-
désével. 
Vecsés, Bálint Ágnes  
Kulturális Központ

Sváb bál
Február 3. 19 óra
A jó hangulatról a Brunner 
Zenekar gondoskodik. 
Vecsés, Bálint Ágnes  
Kulturális Központ

The Bubbles
Február 3. 19 óra
Koncert a Kultúrházak  
éjjel-nappal rendezvény  
keretében. 
Pilis, Móricz Zsigmond  
Közösségi Ház

Irie Maffia koncert
Február 3. 20 óra
Monori Városi Sportcsarnok

Csizmás kandúr
Február 4. 15 óra
Zenés mesejáték. 
Gyál, Arany János  
Közösségi Ház

Diadélután extra
Február 6. 16 óra 30.
Dr. Ablonczy László, a ma-
gyarországi gyermekszív- 
transzplantációs csapat  

koordinátora mesél. 
Üllő, Vargha Gyula  
Városi Könyvtár

Kult Moziklub
Február 9. 18 óra 30
Borkóstoló és mozi  
a KultPincében.
Monori Pincefalu

Gyáli böllér- 
verseny
Február 10. 7 óra
Gyál, Víztorony

Falánk fánkfalók  
találkozója
Február 11. 14 óra
Jótékonysági fánksütés a 
Monor Hegyessy Lions  
Club rendezésében.
Monori Pincefalu, 
Kult Pince 

Valentin napi  
támogatói bál
Február 17. 20 óra
Monor, Jászai Mari tér 1.
Jászai Mari Általános Iskola

Szerelmem, Erdély
Február 22. 
Wass Albert-est Rékasi  
Károly színművész  
közreműködésével. 
Maglód, Mag-Ház

Neoton koncert
Február 3. 
Jegyek már kaphatóak! 
Monor Városi  
Sportcsarnok

január – február
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Míg a csapatok dolgoznak, a 
nézők disznótoros ételeket 
kóstolhatnak, délután pedig 
Kalocsai Zsuzsa és Egyházi 
Géza operettműsorát is meg-
tekinthetik. 
 A disznóvágások sorát feb-
ruár 18-án sváb disznótor zár-
ja a vecsési tájház udvarán. A 
német nemzetiségi önkor-
mányzat, a Vecsési Tájházért 
Alapítvány, illetve Kiss Gábor 
közös szervezésében megva-
lósuló rendezvény nem fesz-
tiválhangulatot akar teremte-
ni, inkább a sváb disznóvágás 
hagyományait szeretnék be-
mutatni – hangsúlyozta Tó-
falvi Mónika a Vecsési Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke. A disznótoron két 
disznót dolgoznak fel, egyet 
még előző nap, hogy a rendez-
vényen legyen mit kóstolni a 
vendégeknek, a másik állatot 
pedig aznap, így a sváb hagyo-
mányok szerinti feldolgozás 
rejtelmeibe is betekinthetnek, 
akik ellátogatnak az esemény-
re. Enni és innivalót kóstoló-
jegyekért cserébe kaphatnak 
a megjelentek. Délután kultu-
rális programokkal várják az 
érdeklődőket a vecsési tájház 
udvarán.  N.  

nentől kezdve egészen estig 
roskadásig voltak a kínáló-
asztalok mindenféle malac-
sággal: tepertővel, kolbász-
szal, hurkával, pecsenyével, 
toros levessel, toroskáposz-
tával, süteménnyel, és még 
reggelig sorolhatnám. Nap-
közben a Brass Dance Band 
fújta a talpalávalót, és ha 
még nem volt meg az iga-
zán jó hangulat a sátraknál, 
a produkciójuk után ez már 
garantált volt. A zsűri 12 
kategóriában osztott díjat, 
a vándorkupát idén a zsűri 
a „Győzzön a…” csapatnak 
ítélte oda.  Sz.Zs
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Szabadság és jó levegő egy kis  
egy kis kihívással megfűszerezve
A Tápiómenti Tö-
megsport Alapít-
vány (TTA) a Tá-
pió-vidéken élő 
sportszerető és 
-értő szakemberek-
ből állt össze az-
zal a céllal, hogy a 
térségben tömeg-
sportszintű moz-
gást segítsen elő 
igényes rendezvé-
nyek létrehozásával 
– olvashatjuk az ala-
pítvány weboldalán.

E zt a célt igen jól sike-
rült elérnie a három 
alapítótagnak, Szőke 

Attilának, Csepregi Csabá-
nak és Czirják Györgynek, 
hisz mára tíz önálló rendez-
vényt szerveznek meg éven-
te. Ezen kívül felkérésre min-
denkor szívesen mennek 
sportos napot tartani má-
sok rendezvényeire, sőt isko-
lákat is támogatnak kérésre, 
például sportszerekkel. Czir-
ják Györgyöt, a sportnapok 
lebonyolításáért felelős ala-
pí tótagot kérdeztük meg, mi-
ként jutottak el odáig, hogy 
mára több száz családot meg 
tudnak mozgatni alkalman-
ként, és egyáltalán mi a titka 
egy jól működő alapítvány-
nak, ahol valószínűleg ritkán 
ürül ki a kassza, hiszen még 
adományozásokra is telik?
 Lapunknak elmesélte, 
hogy 2003-ban Tápiószecsőn 
szervezte meg az első futóna-
pot, amelyhez sikerült pá-
lyázati pénzt nyernie. Ezen 
felbuzdulva minden évben 
ismét nekivágott. Akkor még 
szó sem volt alapítványról, 
legalább is sajátról. A szecsői 
általános iskola alapítványá-
hoz, a Helyi Gyermekekért 
Alapítványhoz kapcsolódtak 
be, míg rendszer nem lett a 
futónapból. Addigra a ren-

dezvénynek híre kelt a kör-
nyéken és belépett Sülysáp 
is Csepregi Csabával, a jelen-
legi társelnökkel az élen. Fo-
kozatosan bővültek a progra-
mok, mígnem 2009-re már 
érezték a szervezők, hogy ezt 
a sok munkát intézményesí-
tett keretek között könnyebb 
tovább folytatni.

– A weboldalukon az olvas-
ható, hogy az évi tíz önálló 
rendezvényük mellett más 
programokat és szervezete-
ket is támogatnak.
 – Kétféle módon támo-
gatunk másokat. Egyik, ami-
kor elvisszük a program-
jainkat máshová. Például 
gyereknapkor egy meghívás-
ra odamegyünk és ügyességi 
játékokat, sportos foglalko-

zásokat szervezünk. A má-
sik az anyagi juttatás. Egy 
alapítványnak illik elkölte-
ni az évben befolyt pénzét. 
Így amikor az éves költség-
vetésünk engedi és van rá 
módunk, olyankor akár egy 
iskolát is meg szoktunk tá-
mogatni például sportsze-
rekkel. De persze a támoga-
tottak köre más is lehet, mint 
például a tápióbicskei tollas-
labdás lányok, akiket folya-
matosan segítünk, cserébe 
ők a nagy rendezvényünkön, 
a Tápió-menti Maratonon se-
gédkeznek a tápióbicskei sza-
kasz útjainak biztosításában.

– Nagy rendezvények nagy 
tömegekkel, gondolom a fi-
nanszírozások összege is 
magas. Milyen támogatá-

sokkal rendelkezik az alapít-
vány, hogy még másokat is 
tud patronálni?
 – Hát igen, költségesek 
ezek a rendezvények, gondol-
junk csak a rajtszámokra, a 
szervezők telefondíjaira vagy 
a benzinköltségekre, tényleg 
nagy összegekre van szük-
ségünk. Ezekre pénzt az adó 
egy százalékából, ami persze 
kevés önmagában, a nevezé-
si díjakból, amit azért igyek-
szünk alacsonyan tartani, és 
a sikeres önkormányzati pá-
lyázatokból gyűjtjük össze. 
Példaként, ha a környező te-
lepülések közül Sülysáp kiír 
egy civil szervezeteknek szó-
ló pályázatot, akkor arra mi 
jelentkezünk Sülysáphoz 
kötődő rendezvényeinkkel. 
Ugyanígy Úriba, a Libatere-
lő, Gombán a Fáy-túrára pá-
lyázunk és még sorolhatnám. 
Azért jó ez, mert így ezeknek 
a rendezvényeknek megvan 
a saját arculata településen-
ként. Visszatérve a pénzre, 
mivel éves költségvetést ter-
vezünk, igyekszünk nullára 
kijönni a programokkal, ami 
persze nem mindig sikerül. 
Most például a Tápiómenti 
Maraton lett mínuszos. Pedig 
a rejtett költségeket meg sem 
említettem, mint az önkénte-
sek és a kuratórium tagjainak 
benzin- és telefonköltsége.

– Gondolom ezeket a rendez-
vényeket önkéntesek nélkül 
lehetetlen lenne elképzelni. 

Körülbelül mennyien támo-
gatják az alapítványt?
 – Van egy belső mag, 10-
15 ember, aki minden ver-
senyre eljön segíteni. Vannak 
középiskolás diákok, mivel 
sokan jelentkeznek nálunk 
a kötelező 50 órás közös-
ségi szolgálatra, de ők emi-
att cserélődnek is. A rendez-
vény helyszíneiről is sokan 
vállalnak munkát, felnőt-
tek és diákok egyaránt a kö-
tődésük miatt. Na és persze 
ide kell vennünk a polgárőrö-
ket is. Így végiggondolva a 
listát három számjegyűre is 
dagadhat a programjainkon 
önkénteskedők száma.

– Eddig főként a futóprogra-
mokról beszéltünk, de már 
vannak túraprogramjaik is, 
melyekkel a Gödöllői- domb-
ságot népszerűsítik. Sőt ke-
rék párosprogramo kat is 
szerveznek. Folyamatosan 
bővül a palettájuk. Mit gon-
dol, mi a sikerük titka?
 – Rendezvényeink alap-
jait a futóprogramok teszik 
ki, büszke vagyok, hogy idén 
16. alkalommal lesz már Sze-
csői Futónap. Túraprogra-
mok inkább nyáron vannak. 
Tápiószecsőn a Nyárköszön-
tő-, Gombán a Fáy- és Úri-
ban a Libaterelő túra. Ezen 
túl van egy-két programunk, 
amire már biciklizést is szer-
vezünk, túra- és terep-kerék-
párversenyeket is rendezünk. 
Mára sikerült megteremteni, 
amiért megalakultunk, hogy 
a szabadtéren űzhető spor-
tolást népszerűsítsük a tö-
megeknek. Sikereink titka? 
A tapasztalat és a jó szerve-
zés. Mindenkinek megvan a 
maga feladata egész évre elő-
re beütemezve, s azzal nem 
szoktunk elcsúszni. Trnavecz

50
órás kötelező 
közösségi szol-
gálatra diákok 
is jelentkeznek
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 A Régió Lapkiadó 
cikkíró pályázatot hir-
det fiatal újságíróknak. 
A pályázatra olyan 18 
és 40 év közötti szemé-
lyek jelentkezését várjuk, 
akik a Régió újság meg-
jelenési területén hely-
ismerettel rendelkeznek 
és jártasak a helyi té-
mákban. Elsősorban hí-
reket, riportokat, tudósí-
tásokat várunk, amelyek 
témája kötődik a térség 
településeihez. A terje-
delem minimum 1500, 
maximum 3000 karak-
ter lehet. A három leg-
jobb írást közöljük a 
Régió újságban, a meg-
jelenésért honoráriumot 
fizet a kiadó. A legjobb 
írás szerzőjének igény 
esetén, egyedi megegye-
zés alapján munkalehe-
tőséget biztosít a kiadó.
 A cikkeket és a pályá-
zók önéletrajzát febru-
ár 15-ig várjuk az info@
regiolapok.hu e-mail 
címre.

Újságírói 
pályázatA Nők Klubjának  

maglódi tudománya
A Maglódi Nők 
Klubja az idén 
már huszonöt éves 
fennállását ünnepli. 

H uszonhárman alapí-
tották, most is any-
nyian vannak, bár 

már nem mind ugyanazok, 
de Pavlovics Lászlóné, a 
klubvezető személye azóta 
sem változott. A klub az el-
telt évek alatt a város legaktí-
vabb, legismertebb civil cso-
portja lett.
 A nagyobb események, 
amelyek a városban már 
a nevükhöz kötődnek, ha-
gyománnyá lettek. Az egyik 
ilyen a tavaszköszöntő bál, 
melyre idén is műsorral ké-
szülnek.
 Ilyen a pünkösdi zöldága-
zás is az evangélikus temp-

lomban. Régi maglódi szo-
kást elevenítettek fel azzal, 
hogy zöld ágakkal, kendők-
kel díszítik fel a templom-
belsőt, s a népviseletben 
zajló felvonulásuk is a ha-
gyományt követi. Három 
idős, nyolcvan év körüli asz-
szony – a klubvezető édes-
anyja és annak barátnői 

– segítik őket, hogy a korhű-
séget a részletekben is meg-
őrizzék. 
 A szüreti felvonulás is a 
nők klubjának kezdeménye-
zésére indult, s mára már 
úgy kinőtte magát, hogy csak 
a felvonulók vannak vagy há-
romszázan. Lovas kocsikkal 
már nem is tudják megolda-

ni, helyi vállalkozók díszítik 
fel és kölcsönzik a teherau-
tóikat, hogy elférjenek rajtuk. 
Egész utcák fognak össze 
olyankor, hogy finom fala-
tokkal italokkal fogadhassák 
a felvonulókat, akik a szíves-
látást dallal, tánccal viszo-
nozzák. 
 A Mindenki karácsonya 
rendezvényt húsz éve ren-
dezték meg először. Az el-
sőt köszönetnek szánták, 
azok számára, akik támo-
gatásukkal segítették a klub 
fennmaradását. Aztán ez 
is hagyománnyá lett, s már 
minden civil szervezet csat-
lakozott a szép, közös ün-
nepléshez. 
 Sokat tettek már azért is, 
hogy Maglódnak jó hírét vi-
gyék mindenfelé. Bizonyá-
ra ennek elismeréseképpen 
számíthatnak az önkor-
mányzat támogatására is. Az 
egyik legnagyobb örömük, 
hogy saját „kuckót” is kaptak 
a várostól. Hetenként össze-
gyülekeznek benne, élvezik 
az együttlétet, tervezgetik a 
programokat, s ha hangosan 
nem is mondják ki minden 
alkalommal, azért ott van az 
mindegyikükben, kimondat-
lanul is: jó így együtt.   MA

A tél vége és a ta-
vasz eleje a meg-
fázásos betegsé-
gek és az influenza 
megjelenésének 
időszaka. A kevés-
bé súlyos esetek 
kezelésére kiváló-
an alkalmasak a 
gyógynövények. 

Megfázás és influenza ellen

M ielőtt gyógynövényt 
választunk köhögés 
esetén, először vizs-

gáljuk meg a kiváltó okot. Ha 
az a garat és a torok gyulla-
dásából adódik, tehát krá-
kogással, torokkaparással, 

-fájdalommal jár, akkor 
olyan gyógynövénykészít-
ményeket érdemes választa-
tunk, amelyek bevonják és 
helyileg fertőtlenítik a gyul-
ladt területet, egyúttal a kö-

högési ingert is csökkentik. 
A leggyakrabban a lándzsás 
útifüvet használjuk ilyen 
esetekben, főképp gyógy-
szertári szirup formájában, 
de teaként ugyanilyen ha-
tásos. Szintén jól alkalmaz-
hatók az izlandi zuzmó, az 
orvosi zilíz és az erdei 
mályva különféle készít-
ményei.

Hurutos köhögés estén
Produktív, tehát köpettel 
járó köhögés esetén nem 
cél a köhögés csillapítása. 
Ilyenkor úgy tehetünk jót a 
szervezetünkkel, ha segít-
jük a hurut eltávolítását. En-
nek legfontosabb eszköze a 
bőséges folyadékfogyasztás, 
amely önmagában is hígítja, 
könnyebben felköhöghető-
vé teszi a hurutot. A gyógy-
növények közül nagy biz-
tonsággal, gyerekeknél is 
alkalmazhatók a borostyán 
leveléből készült készítmé-
nyek, de hasonló hatást ér-

hetünk el a 
tavaszi kan-

kalinból, az édesgyökérből 
vagy a szappanfűből készí-
tett teák és egyéb készítmé-
nyek fogyasztásával is.

Légzéskönnyítő illóolajok
Sok illóolajnak köptető hatá-
sa is van, ezért az előbb felso-
rolt gyógynövényekkel együtt, 
kombinálva is alkalmazhatók. 
Hurutos köhögésre főképp a 
kakukkfűből vagy eukalip-
tuszból készített tea, tinktúra 
vagy illóolaj lehet hasznunk-
ra. Az illóolajok az orrdugu-

lás, orrfolyás esetén is hasz-
nosak. A tünetek enyhítésén 
túl antibakteriális hatásuk is 
van, ezért csökkentik a bakte-
riális felülfertőződés kialaku-

lásának valószínűségét, így 
az antibiotikumok szedé-
sének szükségességét is. 
A menta szintén jó erre a 
célra, de négy év alatti kis-
gyermekek esetén kerül-
jük használatát, mert lég-

zési nehézségeket okozhat.

Ha támad az influenza
Az influenzát a magas láz, a 
levertség és az erős fejfájás 
különbözteti meg az egysze-
rű megfázástól. Gyógynövé-
nyekkel főképp a betegség 
lefolyását gyorsíthatjuk, il-
letve a tüneteket enyhíthet-
jük. A betegség kialakulásá-
nak kezdetén érdemes a lázat 
folyamatosan fenntartanunk, 
amihez izzasztó hatású gyógy-
növényekből készült teát kell 
fogyasszunk és alaposan beta-
karóznunk. Ilyen a bodza- és 

a hársfavirág, amelyek nyál-
kaanyagai, flavonoidjai és il-
lóolajai is segíthetik a gyógy-
ulást. Fermentált ételek, illetve 
magas nyálkatartalmú gyógy-
növények fogyasztásával im-
munrendszerünk védekezőké-
pességét segíthetjük, ezáltal a 
betegség lefolyását gyorsíthat-
juk, amit számos modern, ma-
gas színvonalú klinikai vizs-
gálat támaszt alá. Ízlés szerint 
jó szolgálatot tehet ilyenkor a 
kefír, a joghurt, a savanyú ká-
poszta, mint erjesztett ételek, 
illetve a kasvirág, erdei mály-
va, orvosi zilíz, útifű maghéj, 
mint magas nyálkatartalmú 
gyógynövények.
 A betegségeket azonban a 
legjobb megelőzni. Egészsé-
günk megőrzéséhez leginkább 
kiegyensúlyozott étkezéssel 
járulhatunk hozzá, amelyben 
fontos szerep jut a fűszerek és 
gyógynövények mérsékelt, ok-
szerű felhasználásának. Ne fe-
ledkezzünk meg a rendszeres 
testmozgásról sem! 

Papp János, okleveles
 kertészmérnök, fitoterapeuta

fitofarm
Az erdei mályva színes virágú, 
magas antocianin-tartalmú válto-
zata a mórmályva, amely szintén 
jól használható meg- 
fázás, influenza 
esetén
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RAKODÓ ÉS KOMISSIÓZÓ 
ÁLLÁSLEHETŐSÉG GYÁLON SZAKMAI 

TAPASZTALAT NÉLKÜL!
Kereseti lehetőség 6 hónap után:

RAKODÓ: akár bruttó 320 000 Ft/hó
KOMISSIÓZÓ: akár bruttó 280 000 Ft/hó

”

”

KARBANTARTÓ 
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A TESCO GYÁLI RAKTÁRÁBAN!
Műszaki végzettsége van? Szeretne újat tanulni?

Biztos állást keres hosszútávra?

”

”

Érdeklődjön a (20) 827 3160 telefonszámon, vagy küldje jelentkezését az Lvary@hu.tesco-europe.com e-mail címre.
Ingyenes dolgozói buszjárat, számos juttatás, előrelépési lehetőségek és támogató kollégák várják!

tesco.hu/karrier

TES_HR_DC_Poster_Gyal_Regiolapok_210x134 v3.indd   1 12/01/18   13:27

Hirdetés

Hideg frász kevés napfénnyel
Hogyan készüljünk fel a tavaszra és mi-
ként őrizzük meg így tél derekán a men-
tális egészségünket? Sok cikket találunk 
erről az interneten kutatva, ha már meg-
érintettek minket a téli fáradtság első jelei.

D e miért is várnánk ad-
dig? Érdemes már a 
tünetek előtt gondol-

nunk testi-lelki egészségünk-
re és arra a kérdésre, hogy 
mitől más a tél és a nyár? 
Miért fájnak többet izmaink 
és miért vagyunk fáradéko-
nyabbak és levertebbek a hi-
degben?
 Keveset süt a Nap és hideg 
van! Erre az egyszerű kér-
désre mindenki tudja a vá-
laszt. Nem mondunk vele új-
donságot. De hogy vajon mi 
zajlik le a szervezetünkben 
télen? Talán erre kevesebben 
tudnak meggyőzően reflek-
tálni.

 Tudják-e mi az a termo-
reguláció? Termocomfort? 
Pedig ezek összefüggésben 
vannak a télen jelentkező 
izomfájdalmakkal, éjszakai 
izomlázakkal, sőt a reggeli, 
rossz esetben egész napon át 
tartó kimerültség érzésével 
is. Na lássuk miről is van szó?
 A testünkben a hőmérsék-
letet izom-összehúzódások 
termelik, amelyet az agy fel-
ügyel, vagyis szabályoz. Ha 
nem így lenne, nem lennénk 
képesek a különböző éghaj-
latokhoz fiziológiailag alkal-
mazkodni. Ebben a bőrünk-
nek is nagy szerep jut, hisz 
érzékeli a változást és meg is 

véd bennünket a hatásoktól. 
Idetartozik még egy érdekes-
ség, a lúdbőrödzés – mely hi-
szik vagy sem - szintén izom-
munka. Hidegben ugye nem 
izzadunk, mivel a szőrtüsző-
ket a bőrünk alatti apró iz-
mok bezárják, hogy ne jusson 
ki hő, sőt ezzel a szőrszálak 
felemelődnek. A bőr alatti 
erek összeszűkülnek (sápadt-
ság), hogy kevesebb hideg 
vér jusson a keringésünkbe 
és hogy megakadályozzák a 
vér hőleadását, vagyis lehű-

lését. Nagy hidegben az agy 
hő- (és egyéb, mint növeke-
dés, fogyás-hízás stb.) szabá-
lyozó központja, a hipotala-
musz jelet ad az izmoknak 
még erőteljesebb összehúzó-
dásokra, ez a remegés. Ezzel 
még több hőt termel, de ne 
felejtsük, ez az óriási energia 
a szervezetünktől vonódik el, 
vagyis pótolni kell, különben 
enerváltak leszünk. Érde-
kesség, szinte ugyanez zajlik 
le nagy stressz, vagy izgalom 
hatására.

 Az említettek után, mind-
járt adódnak is a már köztu-
dott válaszok arra, hogy miért 
öltözzünk a hőmérsékletnek 
megfelelően? Hogy ne veszít-
sünk plusz energiákat feles-
leges izommunkákkal. Vagy 
miért fontos télen is a test-
mozgás? Hogy az izmain-
kat kondícióban tudjuk tarta-
ni, feszes izmainkat ki tudjuk 
lazítani. Sőt arra is választ 
kaptunk, miért kell télen is 
odafigyelnünk a vitamindús 
táplálkozásunkra, vagy miért 
kell azt feltétlenül pótolnunk? 
A többletenergia miatt, amit 
télen a testünk melegítésé-
re használunk fel. Vagy hogy 
miért hízunk fel jobban télen? 
Mert többletenergiát halmo-
zunk fel hidegebb napokra, to-
vábbá a bőralatti zsírréteg me-
legít, sőt védjük vele testünk 
vérhőmérsékletét. Végül miért 
végezzük a testmozgásokat a 
hideg és mindezek tudatában 
mégis a szabadban – lehetőleg 
nappal? A D-vitamin-terme-
lést elősegítő áldott Nap-fény 
miatt, ami télen is nélkülözhe-
tetlen a vitaminok és ásványi  
anyagok beépüléséhez. TA



A rejtvény fősorából kiolvasható egy zenekar neve és a slágerük címe, amely ritmusára újraélesztést lehet végezni, továbbá annak a 
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ÁLLÁS
Kertészt keresek gyümölcsfák 
folyamatos gondozására Monoron. 
Érd.: 06-20/489-9363 

Üllői lakástextilüzlet varrni tudó 
eladót keres. Érd.: 06-20/410-8655 
vagy az üzletben: Kossuth L. u 1. 

Kertépítő cég segédmunkást keres 
azonnali kezdéssel. Az utazást 
céges autóval biztosítjuk Monor-
ról, Csévharasztról és Üllőről, 
jogosítvány nem szükséges, egész 
évben van munka, versenyképes jó 
bérezéssel. Érd.: 06-30/321-7691 

Szakácsot keresünk a TAVERNA 
GYROS bár és kávézóba, Monorra! 
Érdeklődni személyesen az 
üzletben, vagy a 06-70/423-7256-os 
telefonszámon lehet.

Szikvízkiszállító, -értékesítő 
munkatársat keresünk monori disz-
kontüzletünkbe. Fényképes önélet-
rajzokat az italdiszkontba (Monor, 
Dózsa György utca 37.) vagy az ajtai.
gyorgyne@ajtai.hu címre várjuk.

Budapesten a kispesti piac üzlet-
házában fodrász-szék női fodrász 
részére kiadó. Tapasztalt nyugdíjas 
előnyben. Érd.: Jóska férfifodrász 
06-30/252-9326

Gépkocsival rendelkező futárt 
keresünk monori éttermünkbe, 
azonnali kezdéssel. 
Érd.: 06-70/360-2137, 
06-20/357-3776 

ÁLLAT
Monoron két nőstény kecskegida, 
9 hónaposak, núbiai-búr szülőktől 
15 000 Ft/db áron ELADÓ! 
Érd.: 06-70/607-4444

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

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! A, B, C, C+E, D kate-
góriák GKI. Gyorsított képzés. 
Tel.: 06-20/912-6359, 
www.tan-go.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások, csőtö-
rések megszüntetése, vízszerelés. 
Érd.: 06-20/491-5089

ÉKSZER – AJÁNDÉK
Bizsu és ajándék! BelizoBox – Mo-
nor, Petőfi S. u. 8. Nyitva: H–P: 10–17, 
Szo: 8.30–12.30; www.belizonia.hu
 

INGATLAN – ELADÓ – KIADÓ
Eladó ingatlant keresek 
Budapesten és Pest megyében. 
Érd.: 06-30/612-4371 

Monor kertvárosi részén fekvő 
családi ház hátsó kertjében 
található üzem kiadó/bérbeadó. 
Az épület szakosított helyiségekkel, 
önálló mérőórákkal, ipari árammal, 
légkondicionálóval felszerelt. 
Érd.: 06-70/367-5760

Üzlethelyiség kiadó, vagy eladó 
telekrésszel Nyáregyházán. 55 m2 
eladótér, 6 m2 élelmiszer raktár,  
16 m2 göngyölegraktár. Riasztóval, 
klímával, 2 gázkonvektorral felsze-
relt. Tel.: 06-29/490-171

Monor belvárosában 80 m2-es, 
teljeskörűen felújított, önálló csalá-
di ház kiadó. Érd.: 06-20/319-1808 

KÁRPITOS
Kárpitozott bútorok teljes vagy 
részleges áthúzása, javítása. 
Egyedi konyha- és szobabútorok 
készítése. Tel.: 06-30/291-5125, 
www.naembutor.hu 

KÁRPITOS! Bútor áthúzása, felújí-
tása, javítása. Tel.: 06-30/576-3456
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KERTÉPÍTÉS – GONDOZÁS 
– KERTÉSZET

Kertépítés, öntözőrendszer, te-
raszburkolás, növényvédelem. Tel.: 
+36-20/370-7102, +36-20/456-8253

KONTÉNER
Konténer-, sittszállítás, lomtala-
nítás. Rendelhető: sóder, homok, 
cement. Maka Sándor, Gyömrő, 
Állomás Tüzép. Tel.: 06-29/333-347, 
06-20/444-9963
 

KÖNYVELÉS
Könyvelés, adótanácsadás. 
Timeann Bt. Monor, Széchenyi u. 43. 
Tel.: 06-20/952-6911; 06-29/411-346

MÉZ

Termelői mézek 1 490 Ft/0,5 kg 
ártól Monoron és környékén 5 000 
Ft feletti vásárlás esetén ingyenes 
kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

PAPÍR – ÍRÓSZER
Irodaszerek, iskolaszerek 
széles választékban. SZIMO 
papír-írószer üzlet Gyömrő,
Szent István út 21. fsz. 18.

TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás, 
autóbérlési lehetőség. A kiindulási 
pontról hívjon bizalommal: 
06-70/3-595-595

TETŐFEDŐ
Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Ingyenes felméréssel. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-20/216-8338

TÜZIFA – TÜZELŐ 
Hasított, félszáraz tűzifa eladó: 
akác: 20 000 Ft/m³, tölgy-bükk 25-
33 cm 19 500 Ft/m³. Mérőszalaggal 
lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

Akác, tölgy konyhakészre hasítva 
2600 Ft/q bármikor hívható, hétvé-
gén is! Tel.: 0620/446-6342 

Eladó akác – tölgy – bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingyenes 
házhoz szállítással 2 600 Ft/q. 
Bármikor hívható, hétvégén is: 
06-30/347-3504 

Konyhakészre hasított 
akác,tölgy 2600 Ft/q 
hétvégén is hívható! 
Tel.: 06-70/636-7579 

 VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS 
– JAVÍTÁS

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! 
Új és meglévő épületek teljes 
körű gépészeti kivitelezése. 
Gázvezeték kiépítése, mű-
szaki átadása, MEO-ügyinté-
zés, ismételt nyomáspróba. 
Tel.: 06-20/348-8073



Különlegességek: 
Érlelt marhahúsok kibővített választékban, olasz felvágottak és sajtkülönlegességek, 

ibériai sertéshúsok, rákfélék, krokodil, tonhal-steak, tenger gyümölcsei stb.

Monor

Országút 11.

06-20/435-3499

Hagyományos székely 
eljárással készült 

E-mentes termékek 
100%-ban természetes 

alapanyagokból.

Kínálatunkból:
Szalámik  •  Füstölt felvágottak

Házi füstölt kolbászok  •  Füstölt házi májas
 Disznófősajt  •  Májas és véres hurka, 

kolbász   •  Zsírjában sült hús vagy kolbász 
borcanban  •  Kemencében sült sonka 

Székely sertésvirsli  •  Füstölt húsos oldalas  
Vadfelvágottak

                -es számú főút  
34,5 kilométerénél,

a La Via étterem mellett
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SZENDVICS-
KÜLÖNLEGESSÉGEK

490 Ft-ért

Nyitvatartás keddtől szombatig:  
8-tól 19-ig

Az SSP Hungary Kft. 
a Liszt Ferenc 
Repülőtéren 

üzemeltet kávézókat, 
éttermeket. Lendületes 
csapatunkba keresünk

FUTÁR- 
kollegát

azonnali munkakezdéssel

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy 
fiatal és lendületes csapat tagja 

lenni, akkor várjuk önéletrajzodat 
az application@ssp.hu címre! 

Cégünkről további információ  
az alábbi honlapon található:

www.foodtravelexperts.com

Feladatok: 
  Rendelések összeállítása – konyhából, 
cukrászdából

  A késztermékek kiszállítása a terminálokon 
található  vendéglátóegységekbe 
gyalogosan, zsúrkocsival

  Biztosítja, hogy a termékkihelyezések a 
rendeléseknek megfelelően, szakszerűen, 
pontosan és időben történjenek meg

  Felügyeli a késztermékek útját az átvételtől 
az átadásig

Elvárások:
  Jó teherbírású
  Pörgős, aktív  személyiség
  Társaságkedvelő, de szeret és tud önállóan 
dolgozni

  Tiszta erkölcsi háttér

Amit kínálunk:
  Hosszú távú, bejelentett munkahely
  Személyzeti étkezés
  Alapbéren felüli juttatások  
(Erzsébet-utalvány)

  Utazási támogatás
  Beosztás szerinti munkavégzés

A pozíció területei
  Fizikai, segéd, betanítottmunka
  Feltöltés
  Egyéb fizikai munka
  Szakmunka

Munkavégzéshelye, ideje:
Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér 
(megközelítés a Kőbánya Kispestről induló 
200E-s reptéri busszal)

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Az SSP Hungary Kft. 
által üzemeltetett Burger 

King gyorsétterembe 
keresünk

GYORSÉTTERMI  
PÉNZTÁROS 
– KONYHAI 

MUNKATÁRS

Szereted a pezsgést 
és a mozgalmas napokat?
 Elindítanád a karrieredet,  

vagy hosszú távban gondolkozol 
a vendéglátás területén? 

Szeretnéd használni, fejleszteni 
angol nyelvtudásodat?

Várunk a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren működő  

Burger King-csapatunkba!

Főbb feladatok: 
  A vásárlók kiszolgálása 
  Tájékoztatás adása a napi akciókról, 
menükről

  Pénz és pénztárgép kezelése 
  Hatékony együttműködés a háttér-
konyhai csapattal

Amit kínálunk:
  Hosszútávú, bejelentett munkahely
  Személyzeti étkezés
  Alapbéren felüli bónuszok (Erzsébet-
utalvány, utazási támogatás)

  Teljesítményen alapuló bónuszok
  Előrelépési lehetőség

Elvárások:
  Alapfokú iskolai végzettség, középfokú 
végzettség előny

  Csapatmunkára való hajlandóság
  Állómunka és hétvégi munkavégzés 
vállalása

Jelentkezésedet az alábbi e-mail címre 
várjuk: application@ssp.hu
További információért keress minket 
telefonon a 06-1/296-3507-es 
telefonszámon

Kezdeni azonnal lehet, pályakezdők jelentkezését is várjuk!


