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HirdetésHirdetés

Részletek a 7. oldalon

Állatvédő sztár

 Régiónkban hat te-
lepülés nyert összesen 
több mint 1,4 milliárd 
forintot új óvodák épí-
tésére és régiek felújí-
tására. 

Részletek a 3. oldalon

 Az április 8-án meg-
tartott országgyűlési vá-
lasztás eredménye ré-
giónkban is az országos 
átlaghoz hasonlóan ala-
kult. A kormánypárt je-
löltjeire adták le a leg-
több szavazatot a lakók, 
az ellenzéki pártok je-
löltjei nem rúgtak labdá-
ba egyik választókerület-
ben sem. 

Részletek a 8-9. oldalon

 Itt a tavasz, a pót-
haraszti sétaerdő vár-
ja a kirándulókat. A régi 
erdészház mellett egy kü-
lönleges szoborral is ta-
lálkozhatnak a turisták.   

Részletek a 14. oldalon

Új óvodák

Választás

Vár az erdő

Részletek a 6. oldalon

Kedvencek egészsége
  A hollywoodi sztárok kö-

zül Leonardo Di Cap  rio kör-
nyezetvédelmi aktivistaként, 
Pierce Bros nan a természe-
tes vízi élőhelyek-, Brigitte 
Bardot pedig az állatok vé-
delmezőjeként is ismert. A 
hazai sztárok között is jócs-
kán vannak, akik valami-
lyen magasztos ügy mellé 
állva igyekeznek jó példát 

mutatni a közösségnek, kö-
zéjük tartozik a népszerű 
Zanzibár együttes frontem-
bere, Terecskei Rita is, aki 
nagy állatbarát hírében áll, 
és egy jó ideje már nem csak 
szavakkal, hanem tettekkel 
is kiveszi a részét az állatvé-
delemből. 

 Aki háziállatot fogad be, 
hosszú, akár évtizedes gon-
doskodás és felelősségvál-
lalás mellett teszi le a ga-
rast, hiszen egy kutya vagy 
macska akár 15-20 évig is él, 
ha elkerülik a betegségek és 
balesetek, illetve ha az igé-
nyeinek megfelelő törődés-
ben részesül. De nem csak az 
időnket és az energiánkat kell 

házi kedvencünkre áldozni, a 
nevelés és a közösen eltöltött 
idő mellett anyagi ráfordítást 
is igényel az állattartás. Az ol-
tások, a táplálkozás, az egész-
ségügyi beavatkozások oly-
kor sokba kerülnek, de ezek 
fontos részei a felelős állat-
tartásnak.  

Kutyaélet
Bár Magyarországon az állatok vé-
delméről szóló törvények egyre szi-
gorúbbak, még mindig nap mint nap 
láthatunk, hallhatunk olyan esetek-
ről, melyek nem történnének meg, ha 
felelős állattartó emberek lennénk. 

A fő probléma az, hogy 
a gazdák többsége úgy 
vállal házi kedvencet, 

hogy nem gondolja végig azo-
kat a kötelezettségeket, me-

lyek a későbbiekben a gon-
dozásukkal járnak. Sokan 
rájuk unnak, mások nem mé-
rik fel megfelelően az anya-
gi terheket és sajnos előfor-

dulnak olyan esetek is, mikor 
a tulajdonos meghal, az ön-
magukról gondoskodni nem 
tudó, védtelen állatai pe-
dig magukra maradnak. Mo-
noron történt nem is oly rég, 
hogy egy idős be-
teg bácsi hirte-
len bekövetke-
zett betegségéből 
adódóan magára 
maradt két fiatal és 
egy idős kutya. A 
szomszédok em-
berségének és ön-
zetlenségének kö-
szönhetően nem 
váltak a zord téli 
időjárás és az éh-
halál áldozatává. 

Az ebek úgy ki voltak merülve 
fizikailag és mentálisan, hogy 
kétséges volt az életben ma-
radásuk. Otthont találni szá-
mukra pedig nagyobb kihívás, 
mint amire egy ilyen esetben 

egy laikus számítana. A 
környező menhelyek 
ugyanis olyan mér-
tékben vannak túl-

terhelve, hogy szinte 
képtelenek ennél több ál-

latot befogadni. Két kör-
nyékbeli állatotthont 
kerestünk fel, hogy osz-

szák meg velünk a ta-
pasztalataikat.

Folytatás  
a 4. oldalon

Nálatok laknak-e ÁLLATOK? 2. oldal
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Felelősségtudatos állampolgárhoz híven a szokásos 
vasárnapi rántott húsos ebédem után elindultam sza
vazni. Gyalog. Bár máskor a közelebbi élelmiszerüz
letbe is kocsival járok miközben időhiányról mente
getőzök magamnak, most mégis ezen a napsugaras 
és madárcsicsergős tavaszi napon a sétát választot
tam. A jó idő, a béke és nyugalom érzése kicsalogatott 
a friss levegőre. Lassan sétáltam. Kiélveztem a virág
ba boruló fák látványát és illatát. Meg-megálltam egy-
egy bokornál, lenyúló faágnál mélyeket szippantgatni 
a kék, sárga és rózsaszín virágokból. Mások sem siet
tek. Szemmel láthatóan épp mint én ők is élvezték a ta
vasz első igazi napját, csak nem magányosan, hanem 
csoportosan tették mindezt. Még a kutyák is csak lus

tán félgőzzel igyekeztek 
a portájukat védelmezni 
a kerítések mögül, arra 
gondolva mégiscsak ez 
a feladatuk, meg nehogy 
már a gazdájuk ingyen
élőnek gondolja őket. Né
hányat vakkantgattak, 
majd farkcsóválva né
zelődtek, sőt némelyikük 
egy idő után le is hevere

dett. Ők is érezték ezen a napon, hogy minden rendben 
van. Pedig a máskor kihaltnak tűnő utcánkban igen 
nagy volt a mozgás. Kisebb nagyobb csoportokban 
családok és szomszédok gyerekekkel jöttek-mentek an
dalogva boldogan. Pártállástól függetlenül. Nem kér
dezve egymástól, te kire szavaztál? Csak úgy élvezet
ből az együttlét kedvéért sétáltak, kihasználva ezt a 
különleges alkalmat. Elérve a szavazókörömet ugyan
ezt tapasztaltam. Az óvodaudvaron hancúrozó gyere
kek a játékokon csüngve várták a szüleiket, a felnőttek 
vidám mosollyal az arcukon halkan beszélgetve álltak 
türelmesen a sorban.
 Visszafelé ugyanaz az idilli állapot fogadott. Még az 
utcánkban robogóval közeledő apuka és a kutyájukat 
sétáltató kisfia sem zavarta ezt meg. Sőt most mintha 
a motorjának zúgása is halkabb lett volna a megszo
kottnál.
 De sajnos semmi sem tart örökké. Belépve a lakás
ba telefoncsörgés riasztott. Egy férfihang akarta meg
tudakolni tőlem, kire szavaztam? Annyit válaszoltam 

– Úgy tudom, a szavazás titkos.

Mese tanulság nélkül
Trnavecz  
Adrienne 
 jegyzete
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Megrendelés:  www.galikelteto.hu
Gali Baromfikeltető Tel.: 06-30/350-5487, Albertirsa

Csibevásár
A 25 éves Gali Baromfikeltető  

ajánlata
Előnevelt csibe 

380 Ft-tól

Előnevelt  
pulyka

1500  
Ft-tól

Minőségi baromfitápok a legalacsonyabb áron kaphatók.

Naposcsibe

 145 Ft-tól

Tojóhibrid 
napos és 

előnevelt csibe 

is rendelhető!

Biofilter Zrt. 
csévharaszti telephelyére 

üzemi 
karbantartó- 

kollégát keres
lakatos (villanyszerelő) 

ismeretekkel.

Jelentkezés önéletrajzzal és 
fizetési igény megjelölésével 

a 06-23/511-509-es faxon, 
vagy a hr@biofilter.hu 

e-mail címen, vagy 
személyesen a csévharaszti 

üzemben lehetséges.

Hirdetés

Meg-megáll-
tam egy-egy 

bokornál, lenyú-
ló faágnál mélye-
ket szippantgatni 

a kék, sárga és ró-
zsaszín virágokból.

Nagyon szeretem az állato-
kat, van egy macskám és van 
öt kutyánk. Régebben tör-
tént, hogy karácsonykor be-
dobtak hozzánk egy dobozt, 
amiben volt hét kiskutya. 
Kettőt elajándékoztunk, ötöt végül megtar-
tottunk. Emellett tyúkokat is tartunk otthon, 
hétvégente igazi falusi életet élünk. 

Egy pincsink és egy tibeti 
spánielünk volt, kölyök ko-
rukban a lakásban voltak, 
aztán kikerültek a lakás-
ból. Hétéves koromban pe-
dig kaptam egy gabonasik-

lót. Hozzá nem lehetett úgy kötődni, mint a 
kutyákhoz, de ettől függetlenül nagyon saj-
náltam, mikor elpusztult. Vén 

Sokféle állatot tartottunk 
korábban, volt egerünk, ha-
lunk és teknősünk is. Je-
lenleg egy macskánk van. 
Szeretjük az állatokat, a 
macskánkat is ápoljuk, véd-
jük, de véleményem szerint kint van a he-
lyük a szabadban, a lakásban nem tűrjük 
meg őket. 

Állatbarátnak vallom ma-
gam, elsősorban a nagyobb 
testű állatok, főként a tigri-
sek ragadnak meg, de mivel 
az nem háziállat, így otthon-
ra marad a macska. Régeb-

ben volt több is, most éppen csak egy van. 
Nem szobacica, az udvaron tartjuk, de sze-
rintem ez így van rendjén.   

Barna Tilda, Üllő

Pőcz Viktória, Üllő Búzás Mihály, Monor
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Nálatok 
laknak-e  
állatok? 
A Kaláka együttes nép-
szerű dala után szaba-
don mi is ezt kérdez-
tük a járókelőktől. 

Rábaközi Bernadett, Monorierdő

Hirdetés

V idéken csak kevés ingat-
lan mellett mehetünk el úgy, 
hogy nem találkozunk legalább 

egy háziállattal. Kutya szinte minden 

udvaron szaladgál, macskából is elég sokat 
látunk – sajnos sokukat az út szélén, örök-
re mozdulatlanul, autósok áldozatává vál-
va –, haszonállatból viszont egyre kevesebbet 
itt a főváros környékén. Míg régen sok háznál 
hallhattuk tyúkok kotkodácsolását, malacok 
röfögését, tehenek bőgését, kecskék meke-
gését, mára a kutyaugatáson kívül más állat 
hangját nem, vagy csak elvétve hallani a por-
ták körül. Az idősek kihalásával a haszonálla-
tok tartása is kihalófélben van, a mai fiatalok 
elenyészőrésze tud és akar velük foglalkozni. 
 Vannak, akik a különlegesebb díszállatok-
ra esküsznek, ismerünk például olyan háztar-

tást, ahol pávát tartanak. Gyönyö-
rű madár, de a hangja cseppet 

sem vonzó, leginkább ékte-
len rikácsolás hagyja el a 
torkát – szerencsénkre 
viszonylag ritkán. 
 Legutóbbi kérdezős-
ködésünk során azt tu-
dakoltuk meg a járó-

kelőktől, állatbarátnak 
vallják-e magukat és tarta-

nak-e otthon háziállatot?  
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ECSER

NE HAGYJA ŐRIZETLENÜL! 

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ! 

Megújul a templom

Kis oda- 
figyeléssel 

 elkerülhető, 
hogy lángba  

boruljon  
az udvar

Bűnmegelőzés

 Sokat kellett várni, hogy 
megújulhasson az ecseri ró-
mai katolikus templom. Most 
végre megvalósul az álom: 
több mint 13 millió forinthoz 
jutott a plébánia. 
 Az 1740-ben épített ba-
rokk stílusú római katolikus 
templom műemlékvédelem 
alatt áll. Az 1880–1890-es 
években használhatatlan volt, 
annyira megrongálódott, vé-
gül majd csak 1911 végétől 
használhatták újra. Tornya az 

anyagi eszközök elérésének 
hiányában egy méterrel rövi-
debb lett, mint korábban volt.
 A még ma is gyönyörű 
templomot bizony néhány 
helyen kikezdte az idő vas-
foga, megérett már a felújí-
tásra. A rendelkezésre álló 
forrásból teljesen újjávará-
zsolják a belső teret, és jut a 
környezet rendbetételére is. 
A munkálatok az év második 
felében megkezdődnek, és re-
mélhetőleg még az idén be is 
fejeződnek. (dam)

 Hogyan kerüljük el, hogy 
bűnügy áldozatává váljunk? 
Többek között erre a kérdés-
re várhattak hasznos vála-
szokat azok, akik március 
28-án délután ellátogattak a 
vecsési Market Central bar-
kács áruházában felállított 
bűnmegelőzési információs 
pontra. A helyszínen Bába 
János rendőrőrnagy, a Mag-
lódi Rendőrőrs parancsnoka 
és Bicskei Alexandra rendőr-

törzsőrmester adott tanácsot 
az érdeklődőknek a rendőr-
ség bűnmegelőzési és vagyon-
védelmi programja keretében. 
 Az információs ponton 
több mint ötven főnek adtak 
tanácsot a rendőrök a telefo-
nos csalások és az idősek sé-
relmére elkövetett bűncselek-
mények elkerülése érdekében. 
A tanácsok mellett kiadvá-
nyokat, ajándékokat és egy 
csésze kávét is kaptak az ér-
deklődők.  RG 

 Enyhül az időjárás, egy-
re többen dolgoznak a ker-

tekben, ezzel együtt egyre 
több helyen gyullad ki az 
aljnövényzet. Ezt előidéz-

heti például az avarégetés, 
de akár a munka közben el-
szívott és hanyagul eloltott 
cigaretta is. A szabadtéri 
tüzek kialakulásának kü-
lönösen kedvez az előttünk 
álló tavaszi időszak, ilyen-
kor könnyen lángra kap-
nak a még száraz növényi 
részek, a szeles időben pe-
dig a legkisebb tűz is pilla-
natok alatt továbbterjedhet 

– hívja fel a figyelmet köz-
leményében a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság. 
 Egy nap alatt, április 
4-én 10 esetben kellett be-
avatkozniuk a tűzoltóknak 
Pest megyében – tudtuk 
meg –, ezek közül minden 
esetben elkerülhető lett vol-
na a baj. A szabadtéri tüzek 
szinte mindegyikét emberi 
gondatlanság, felelőtlenség 
okozza, pedig egészen egy-
szerű figyelmességgel kivéd-
hetőek lennének.  V.
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 A rendőrség ajánlása va-
gyonvédelem érdekében: 
bejárati ajtajára szereltes-
sen jó minőségű biztonsági 
zárakat, láncot, amelyeket 
minden esetben használ-
jon, valamint a több pon-
ton záródó biztonsági ajtó-
kat részesítse előnyben a 
beépítések alkalmával.  
A nyílászárókra szereltes-
sen befeszítésgátlót, amely 
az ajtó-ablak belökését, be-
feszítését megakadályoz-
za. Ha teheti, a mechanikai 

védelem mellé kérje a va-
gyonvédelmi cégek elekt-
ronikus őrzését (riasztó, 
távfelügyelet) is. Ne tart-
son otthonában nagyobb 
mennyiségű készpénzt, na-
gyobb értékű, de nem min-
dennap használatos éksze-
reket. Regisztráltassa ön 
is kerékpárját a „BikeSafe” 
programban, ahol a rend-
őrség adatbázisába rögzítik 
a kétkerekű adatait, amely 
lopás esetén megkönnyíti a 
felderítést.

 Tűz soha nem hagyható 
felügyelet nélkül! 
 Legyen a közelben 
megfelelő mennyisé-
gű oltóanyag (víz, homok, 
tűzoltókészülék).
 Gondoskodni kell a tűz 
irányításához szükséges ké-
ziszerszámról (gereblye, la-
pát, vasvilla).
 Feltámadó szél esetén 
azonnal el kell oltani a tüzet.
 Belterületen csak ott 
szabad kerti zöldhulladékot 
égetni, ahol ezt a települé-
si önkormányzat rendelet-
ben meghatározza. Ameny-
nyiben nincs ilyen rendelet, 
tilos az égetés.

 Az önkormányzati ren-
deletek szabályozza az ége-
tés napját vagy napjait, va-
lamint az időkeretet is. 
Más időpontban a tűzgyúj-
tás tilos!
 A külterületi tarlóégetés 
és vágott növények égeté-
se engedélyhez kötött, ame-
lyet a munkálatok előtt tíz 
nappal kell a helyi kataszt-
rófavédelmi kirendeltségnél 
igényelni.
 A szabályok megszegő-
je tűzvédelmi bírsággal is 
sújtható, amely – az okozott 
károk megtérítésén felül – 
az előidézett káresettől füg-
gően 20 ezer forinttól 3 mil-
lió forintig is terjedhet.
 Baj esetén hívja a 112-es 
segélyhívó számot és kérje 
a tűzoltók segítségét.

Vagyonvédelmi tanácsok

Tűzgyújtási 
tanácsok

A hasznos tanácsok mellett ajándékot is kap- 
tak az érdeklődők az információs ponton

PÁLYÁZATI PÉNZEK

Közel másfél milliárdból  
létesülnek új óvodai férőhelyek
 Új óvodák építésére és ré-

giek felújítására nyert 7 mil-
liárd forintot 40 Pest megyei 
önkormányzat. A pályáza-
ti kiíráson elnyerhető forrás-
ra akkora igény jelentkezett, 
hogy a kormány 1,2 milli-
árd forinttal megemelte az el-
nyerhető támogatás összegét. 
A megemelt keretből mintegy 
742 új óvodai férőhely léte-
sülhet, és 4041 férőhely meg-
újul – derült ki a Pestmegye.
hu cikkéből. 

 Régiónkban hat település 
nyert összesen több mint 1,4 
milliárd forintot – Felsőpa-
konyban, Péteri ben, E cseren 

és Pilisen felújításra, Mono-
ron és Üllőn új óvoda építésé-
re fordíthatja az önkormány-
zat az elnyert támogatást.  V. 

Óvoda építésre és felújításra nyert pályázatok

Település Beruházás Elnyert  
támogatás (Ft)

Felsőpakony Mesevár Napközi otthonos Óvoda felújítása 46 567 126
Üllő  Új köntösben, új helyszínen a Gyöngyvirág óvoda 397 369 872
Péteri  Aprók Háza Óvoda férőhelyeinek kapacitásnövelése 380 258 249
Monor  Bajcsy Óvoda építése 300 000 000
Ecser Cserfa Kuckó Óvoda bővítése 148 116 532
Pilis  Városi óvodafelújítási projekt 149 999 999 
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 Ön is támogathatja a 
Csellengők Állatotthont! 
Csellengők Állatott-
hon Alapítvány: Buda-
pest Bank: 10103843-
02857100-01005005. 
Adószám: 18941706-1-
13. További információ: 
Facebook/Csellengők 
Állatotthon Alapítvány. 
Tel.: 06-70/426-2608. 

Csellengők 
Állatotthon 
Alapítvány
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A 2015-ben alakult csév ha-
rasz ti Luca Kutyamenedék 
Állatvédő Alapítvány tulaj-
donosát, Áfra Veronikát kér-
deztük, hogy melyek azok a 
mindennapi kihívások, me-
lyekkel szembe kell nézniük 

Folytatás a címlapról. működésük során. A tulaj-
donostól megtudtuk, az alap-
vető probléma ott kezdődik, 
míg ők sok esetben életük vé-
géig gondozzák a hozzájuk 
került állatokat, az önkor-
mányzatok mégis kizárólag a 
gyepmesteri telepeket támo-

gatják anyagilag, ahol a gaz-
dátlan állatok esetében két 
hét után altatásra kerül sor. 
Ahhoz, hogy gyűjthessék az 
adók 1 százalékát két sike-
res alapítványi évnek kell el-
telnie, és sajnos ez a bevételi 
forrás is évről évre egyre ke-
vesebb a felajánlók részéről. 
Jelenleg 100 kutyának biz-
tosítanak menedéket, ezek-
nek az állatoknak csak az ál-
latorvosi költségük közel 200 
ezer forint havonta. Elég, ha 
csak az oltásokra és az ivar-
talanításokra gondolunk. A 
menedék nagyrészt önerő-
ből és egy támogatói csoport-
nak köszönhetően oldja meg 
az élelmezés kérdését. Céljuk 
és küldetésük az állatok meg-
mentése, ezért mélyen elíté-
lik az ok nélküli altatást. Be-
szélgetésünk során Veronika 
elmondta, hogy tapasztalatai 
szerint a problémát a gyöke-
rénél kellene kezelni, vagyis 
a kontrollálatlan szaporodás 
szabályozásánál. Gyakorla-
tilag szélmalomharcot vív-
nak, hiszen hiába mentenek 
meg 10 kutyát, ha születik 
másik 100, ami szintén nem 
kell senkinek. A túlszaporu-
lat pedig csak felelős állattar-
tással és ivartalanítással ke-
rülhető el!

Önkéntesek  

jelentkezését is várják! 
Hasonlóan szomorú dol-
gokról számolt be a mono-
ri Csellengők Állatotthon 
Alapítvány létrehozója, Ba
ranyai Erika. Bár nem ré-

gen alakultak, máris közel 
80 kutyáról gondoskodnak, 
szintén önerőből és adomá-
nyokból tartva fent a menhe-
lyet. A tulajdonos elmondta, 
hogy napi szinten kerülnek 
hozzá komoly sérülések-
től szenvedő, tartós ápolás-
ra szoruló ebek. Az ebből fa-
kadó orvosi ellátás költsége 
több alkalommal is elérte a 
havi félmillió forintos össze-
get. Állandó dilemmát jelent 
számára a kutyamentő-autó 
fenntartása, az üzemanyag-
költség kérdése és minden 
olyan eszköz beszerzése, 
amire szükség van egy ilyen 
állatotthon fenntartásánál. 
Az alapítvány tulaját arról is 
kérdeztük, mivel lehetne leg-
inkább támogatni munkája 
során? Hiszen Erikát és Ve-
ronikát hallgatva világossá 
vált, hogy nincs lehetőségük 
alkalmazottakat tartani, így 
sokszor erőn felül kell telje-
síteniük. Erika úgy fogalma-
zott, hogy sokkal több kéz-
zelfogható támogatásra és 
nagyobb összefogásra len-
ne szükség a civil emberek 
részéről, de sajnos legtöbb-
ször csak kezdeti lelkesedés 
jut, pedig jelenleg is nagyon 
várja az önkéntesek jelentke-
zését. 

Jó családi program 

a kutyasétáltatás
Nem szabadna elfelejtenünk 
azt a tényt, hogy itt hús vér, 
érző lényekről beszélünk, 
és nem dísztár-
gyakról, amiket 
ha megununk, 
kedvünk sze-
rint eldobha-
tunk, vagy 
lecserélhet-
jük őket új- 
 ra. Bevallom, 
én pél dául nem 
is sejtettem, hogy 
már az is nagyfo-
kú terhet venne le a men-
helyek válláról, ha csak vin-
nénk néhány etető vagy itató 
tálat, könnyen mosható plé-

det, takarót, vagy hétvégente 
eljárnánk a kutyusokat meg-
sétáltatni. Ha adományról 
vagy segítségnyújtásról van 
szó, az emberek mindig ta-
lálnak kifogásokat. Pedig itt 
a tavasz, nagyon jó program 
lehet a gyermekes családok 
számára is kint a szabadban 
a kutyák sétáltatása. Külö-
nösen jó ötlet lehet egy olyan 
családban, ahol a kicsik rég-
óta kérlelik a szülőket, hogy 

legyen otthon négylábú 
kis kedvencük. Sa-

ját maguk ta-
pasztalhatnák 

meg, mit je-
lent a felelős-
ségvállalás, 
mennyi gon-
doskodással 

jár, amit oly 
nagyon kérnek. 

Így talán később 
felnőttként maguk is 

jobb hozzáállást tanúsítaná-
nak az állattartás felé. Segíte-
ni mindig mindenki tud, csak 
akarni kell!  Fekete Angéla

 A csévharaszti Luca Ku-
tyamenedék várja az ál-
latbarátok támogatását. 
OTP Bank: 11703020-
20002114-00000000. 

Adószám: 
18629475-1-13. További in-
formáció a menhelyről: 
Facebook/Luca Kutyame-
nedék Állatvédő Alapítvány.

 Az állatotthonok veze-
tői mindenkit arra báto-
rítanak, aki kutyavásár-
lást tervez, hogy legalább 
egyszer nézzenek körül 
egy-egy menhelyen. A ki-
csiktől a nagyokig, a bun-
dástól a drótszőrűig, min-
denki talál kedvére való 
házi kedvencet. Annyi fel-
tétel nélküli szeretet és 
hála van ezekben az álla-
tokban, amit sok esetben 

illene eltanulnunk tőlük. 
Az ebeket, oltva, féregtele-
nítve, és legtöbbször ivar-
talanítva hozhatjuk el. Ki-
zárólag megbízható és 
nyomon követhető gaz-
dikat keresnek az alapít-
ványok tulajdonosai. Hi-
szen cél az állatok életének 
szebbé tétele, így fontos, 
hogy valóban szerető és 
gondoskodó otthonra lel-
jenek hosszú távon. 

Luca Kutyamenedék  
Állatvédő Alapítvány

Fogadjon örökbe menhelyről! 

Kutyaélet
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A 4-es főúton

Nagy felelősség  
a kutyatartás
Magyarországon 
kedvelt dolog a ku-
tyatartás, legyen 
szó vidéki kertes 
házról vagy városi 
társasházról, ku-
tyával minde nütt 
találkozhatunk.

A szakértők szerint az 
előttünk álló tavaszi 
és nyáreleji időszak a 

legideálisabb időpont a házi 
kedvenc befogadására, ezért 
utánajártunk, milyen szem-
pontokat érdemes figyelem-
be venni, mielőtt belevágunk 
az idillinek vélt kutya-ember 
barátságba. 
 Számos szempontot kell 
mérlegelni, mielőtt állatot fo-
gadunk az otthonunkba. Egy 
teknősbéka vagy aranyhör-
csög befogadása is elkötele-
ződést és folyamatos törő-
dést igényel, egy kutya pedig 
még ettől is sokkal több ener-
giát, figyelmet és nem utolsó 
sorban anyagi ráfordítást kí-
ván. Nem jó döntés, ha gyer-
mekünk kívánságától vezér-
elve magunkhoz veszünk egy 

„kedves kis szőrös csöppséget” 
mert a kezdeti cukiság na-
gyon gyorsan nem kívánt vi-
selkedésbe csaphat át, ha nem 
vagyunk pontosan tisztában 
azzal, hogyan is kell felnevel-
ni egy kölyökkutyát. 
 Balku Zsolt monori kutya-
szakértő több évtizede foglal-
kozik kutyák nevelésével, ki-
képzésével és tenyésztésével. 
Az eltelt időszak alatt minden-
féle gazdajelölttel találkozott, 
volt köztük, aki első ránézés-
re vérbeli kutyásnak tűnt, vé-
gül mégis csődöt mondott, és 
természetesen ennek az ellen-
kezője is bekövetkezett. 
 – Mindenképpen mérle-
gelni kell, hogy milyen cél-
ból vesszük magunkhoz a ku-
tyát és ennek megfelelően kell 
választani. Teljesen más ha-
bitusú állat való például egy 
kezdő kutyásnak, aki ráadá-
sul családi kedvencnek viszi 

haza az állatot, mint annak, 
akik házőrzőt vagy munkaku-
tyát keres. Azt is el kell dön-
teni, hogy keverék vagy faj-
tatiszta kutyát választunk. A 
fajtatiszták esetében, főként 
ha egy megbízható tenyésztő-
től vásároljuk, nem érhet nagy 
meglepetés, jó eséllyel a fajtá-
ra jellemző személyiségjegye-
ket viseli majd az állat. A ke-
verék kutyák esetében sokkal 
kevésbé mehetünk biztosra. 
Választhatunk kölyök és fel-
nőtt kutyát is, bár utóbbi in-
kább a tapasztalt kutyások-
nak való. Nagyon fontos tudni, 
hogy a kutyák száz százalékos 
ösztönkészlettel születnek, és 
a külső ingerek hatására lesz 
belőlük jó vagy rossz társ a 
mindennapokban. Ezért nem 
mindegy, hogyan bánunk ve-
lük már az első pillanattól fog-
va – magyarázta Balku Zsolt. 
 Elsősorban azért érdemes 
így tavasszal vagy nyárelején 
hazavinni a kutyát, mert a jó 
időben biztosan több időt töl-
tünk az állattal a szabadban, 
mint ősszel vagy télen. A leg-
fontosabb, hogy rendelkez-
zünk elegendő szabadidővel, 
amelyet új kedvencünkre for-
díthatunk. 
 – A nevelés egyik titka, 
hogy sok időt töltünk a ku-
tyával és lehetőleg a jelenben 
történő dolgokra reagálunk. 
Nem jó, ha este büntetjük meg 
a kutyát azért, mert délelőtt 
gödröt ásott a virágágyásban. 
Emellett az is nagyon fontos, 

hogy a büntetés arányban le-
gyen a nemkívánatos cseleke-
dettel. Sokan beleesnek abba 
a hibába, hogy a száradó ru-
hát megszagoló kutyát már 
büntetik. A kutya a szagok út-
ján ismerkedik, tájékozódik, 
ezért nem szerencsés meg-
büntetni. Az már más dolog, 
ha le akar venni egy zoknit, de 
ekkor sem büntethetjük meg 
úgy, mintha az összes ruhát 
széttépte volna – hangsúlyoz-
ta a szakértő. 
 Balku Zsolt hozzátette, a 
kutyának már az első perctől 
éreznie kell, ki a falkavezér, 
de ezt nem veréssel, fenye-
getéssel kell elérni. Nagyjá-
ból párhuzamot lehet von-
ni a falka nevelési módszerei 
és az emberé között, így álta-
lában akkor csináljuk jól, ha 
következetesek és fokozato-
sak vagyunk, emellett pedig 
képesek vagyunk megfelelő 
módszerekkel motiválni az 
állatot. Ha pedig valahol el-
akadunk, kérjünk segítséget 
szakembertől. A kutyaisko-
la is jó választás, az ott eltöl-
tött idő alatt szorosabbá válik 
a kutya és a gazda kapcsolata. 
 Ne feledjék, ha kutyát 
vesznek magukhoz, télen és 
nyáron, hóban, fagyban, sár-
ban és kánikulában, nappal 
és éjjel, mindig foglalkozni 
kell vele. Csak akkor fogad-
janak be állatot, ha ezt vállal-
ni tudják, különben minden-
ki megsínyli az átgondolatlan 
döntést.  VN

Magócsi Ruhatisztító

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

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! 

AUTÓÜVEG- és ÉPÜLETÜVEG-FÓLIÁZÁS

Árajánlat, időpontegyeztetés: 
06-30/360-1743
sanka3@citromail.hu

www.facebook.com/folia.nagy

 műbizonylattal

Balku Zsolt több évtizede foglalkozik kutyák nevelésével

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!
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Négylábú kedvencek egészsége
A háziállatok nevelése komoly felelős-
ség. A megfelelő környezet biztosítása 
mellett rengeteg időt kell az állatra szán-
ni, emellett pedig az egészségére is fi-
gyelni kell. Utóbbinak gyakran jelentős 
anyagi vonzata van. Dr. Bíró Péter Gá-
borral beszélgettünk a házi kedvenceket 
érintő fontos egészségügyi kérdésekről. 

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

S okan nem veszik ko
molyan a kölyökku
tyák féreghajtását. Mi

ért olyan fontos?
 – Bélsár vizsgálatok 25 
éves tapasztalata alapján ki-
mondhatjuk, hogy a kölyök 
kutyák 66 százaléka orsófé-
reggel fertőzve jelenik meg 
az első viziten. Változato-
sak a fertőzési lehetőségek, 
a kölykök egy része már az 
anyaméhen belül fertőződik 

– ezért fontos a félidős vem-
hes szukák bélsarának vizs-
gálata és féreghajtása –, vagy 
az első tejsugárral veszi fel 
az orsóféreglárvákat, esetleg 
az orsóféregpetékkel szeny-
nyezett emlőről veszi fel a 
petéket. Ezeket a kiskutyá-
kat féreghajtás nélkül is le-
het fertőzőbetegségek ellen 
immunizálni, azonban amíg 
az immunrendszer a bélcsa-
tornában dagonyázó férgek-
kel van elfoglalva, addig a vé-
dőoltások hatására kialakuló 
ellenanyagszint nem min-
den esetben éri el a kívána-
tost. Ezért javasoljuk minden 
ebtartónak, hogy amint hoz-
zájuk kerül a kiskutya, diónyi 
bélsármintával látogassák 
meg állatorvosukat. A féreg-
fertőzöttség fokától függően 
akár egy, de rosszabb eset-
ben 5 napig tartó féreghajtás 
lehet szükséges.

– A védőoltásokat sem sza
bad kihagyni. 
 – A kölyökkutyák első vé-
dőoltása a kutyák talán legve-
szélyesebb kölyökkori fertőző- 
betegsége a parvovírus okoz-
ta bélgyulladás ellen adan-
dó, 5 és fél-6 hetes korban. Az 
első oltás után két héttel is-
mételjük meg ezt az oltást. A 
továbbiakban a szopornyi-
ca, májgyulladás, parvovírus, 
pa rainfluenza, leptospirosis 

el leni védőoltások következ-
nek úgy, hogy közben meg-
feleljünk a gazdákra rótt jog-
szabályi kötelezettségnek, 
mi szerint minden 90. élet-
napját betöltött ebet 30 na-
pon belül mik ro chip pel meg 
kell jelölni és veszettség ellen 
immunizálni. Az állatorvos 
majd beilleszti a veszettség el-
leni védőoltás idejét az oltási 
sorozatba, egyben bejelenti a 
megfelelő hivataloknak, hogy 
az eb veszettség elleni immu-
nizálása megtörtént és ezt be-
jegyzi a Magyar Állatorvosi 
Kamara központi nyilvántar-
tó rendszerébe.
 Az eddig felsorolt védő-
oltások beadásának szüksé-
gességét az adja, hogy ezen 
betegségek mindegyike tar-
tós egészségkárosodáshoz, 
illetve erős vírustörzsek tá-
madásakor vagy a kezelés 
megkezdésének késedelmes-
sége, hiánya miatt halállal is 
végződhet, nem is beszélve 
arról, hogy az ezen betegség-
ben szenvedő állatok a kór-
okozókat környezetükben 
szétszórják, s bizony előfor-
dul, hogy a gazda cipőtalpon 
hazaviszi kedvencének eze-
ket a betegségeket.

– Milyen oltásokra van 
szüksége egy macskának?
 – A kölyökmacskák or-
sóférgességével kapcsolatos 
pontos adatokkal nem ren-

delkezünk, hiszen a macskák 
döntő többsége nem alom 
tálcára jár, hanem a kertbe, 
szomszédba végzi el szükség-
letét és ezt nehéz kifigyelni, 
mintát gyűjteni. Azt is tudni 
kell, hogy a macskák méhen 
belül – mai tudásunk szerint – 
orsóféreggel nem fertőződ-
nek, ellenben orsóféreglárvá-
val az első tejsugárral, illetve 
petével a csecsbimbó bőréről 
igen. A macskákat a nagy ví-
rusos légzőszervi betegségek, 
a macska-parvo, a leucosis és 
a veszettség ellen immuni-
záljuk védőoltás beadásával. 

– Milyen rutinvizsgálatokra 
van szükség a háziállatunk 
egészsége érdekében? Mi
lyen gyakran kell látogatni 
az állatorvost?
 – Háromhavonta célsze-
rű elvégeztetni egy belső pa-
razitákra irányuló vizsgála-
tot. A szúnyogszezon kezdete 
előtt egy szív- és bőrférges-
ségre irányuló vérvizsgálatot 
és rutinszerűen évente egy 
gyors belgyógyászati vizs-
gálatot érdemes kérni. Ezen 
felül természetesen, ha bár-
mi nem tetszik a jószágon 
érdemes felkeresni az ál-
latorvost, hiszen számtalan 
olyan betegség van, amely 
csak egy kis étvágytalanság-
gal, egy kis elhúzódással, egy 
kis kedvetlenséggel kezdő-
dik és ha a gazda megvárja, 
hogy a betegség krónikussá 
váljék, akkor a végleges gyó-
gyulás esélye sajnálatos mó-
don csökken. Ennek nagyon 
szép példája a babesiosis 
nevű kullancs által terjesz-
tett sejtparazita okozta be-

tegség, ahol a kezdeti rossz-
kedv és étvágytalanság utáni 
3-4. napon állatorvoshoz vitt 
kutyák gyógyulási esélyei 
meglehetősen csekélyek, míg 
a tünetek megjelenése után 
1 nappal állatorvoshoz kerü-
lő ebek gyógyulási esélye 98 
százalék.

– Hogyan tápláljuk a házi
állatot?
 – Az állatok táplálkozás-
tanával, az úgynevezett állat-
orvosi dietetikával foglalko-
zó szakemberek véleménye 
kizárólag abban egyezik, 
hogy nem értenek egyet. Ez-
zel a mondattal nem a kér-
dés alól szeretnék kibújni ha-
nem csak azt jelzem, hogy 
mostantól a házi kedvence-
ink táplálásával kapcsolatos 
mondataim mindegyike tá-
madható, vagy dicsérhető. 
 A vegyes konyhai hulla-
dék a kutya és macska jussa. 
Nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy mindkét faj hús-
evő, ezért a rendszeres hús 
kiegészítés nélkülözhetetlen. 
Természetesen gondoskod-
ni kell az egyéb, magas szén-
hidrát tartalmú takarmány 
nyújtásáról is.
 A tápok közül még a jó 
minőségű száraz tápok egy 
része is a kiválasztórend-
szer károsodásához vezethet 
egyes szakirodalmi adatok 
szerint. A nedves tápoknál 
ilyen problémáról ritkábban 
számolnak be. Fel szeret-
ném hívni a figyelmet a nyers 
termékek felületi hőkezelé-
sének fontosságára, annak 
ellenére, hogy a nyers termé-
kek etetésének éppen divatja 

van. Az állatorvos szempont-
jából rettentő fontos, hogy 
házi kedvenceinket változa-
tosan etessük, hiszen abban 
az esetben tudunk egy álla-
tot betegségének megfele-
lően diétáztatni, ha tudunk 
választani az addig meg-
szokott sok-sok féle takar-
mányból. Különösen fontos 
a monodiéta (kizárólag egy-
fajta takarmánnyal való ete-
tés) elkerülése a macskáknál, 
mert az egyféle eledelre szo-
kott macskák inkább éhen-
pusztulnak, semmint az 
állatorvos által javasolt ta-
karmányt elfogyasszák.

– Számít, hogy olcsóbb vagy 
drágább tápot adunk az ál
latnak?
 – A táp ára és minősége 
között gyakran alig-alig van 
összefüggés. A beltartalmi 
értékeket leíró címkék die-
tetikai valóság tartalma 
gyakran ingoványos talajon 
áll, például egy tápanyag hi-
ába szerepel magas száza-
lékban egy tápban abban az 
esetben, ha az az állat gyo-
mor-bélcsatornája számá-
ra nem emészthető, nem fel-
szívható, magyarán az adott 
tápanyag benne van a táp-
ban, de az az állat szerveze-
tében nem, vagy csak korlá-
tozottan értékesül. Nem is 
beszélve arról, hogy az állat 
tápanyagigénye nem stati-
kus, nem fix, hanem dinami-
kus, gyorsan változó.

– Összességében mire van 
leginkább szüksége egy ál
latnak az egészséges élethez?
 – Amennyiben egy há-
ziállatot a magyar embe-
rekre egyébként is jellemző 
módon a jó gazda gondossá-
gával látnak el – ezt mosta-
nában úgy említik, hogy fe-
lelős állattartás – akkor az 
állat jóléte biztosított. Ez 
alatt értjük a gazda és jó-
szága közötti kifogástalan 
érzelmi viszonyt, az állat-
tal történő gyakori foglal-
kozást, a kifogástalan ta-
karmányozást, az állat 
tartózkodási helyének fo-
lyamatos rendben tartását, 
különös tekintettel a külső 
paraziták irtására, vagy ha 
mód van rá, akkor azok tá-
vol tartására.

Amennyiben 
egy háziállatot 
a magyar emberekre 
egyébként is jellem-
ző módon a jó gazda 

gondosságával lát-
nak el, akkor az ál-
lat jóléte biztosított.
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Jobb hely lenne a Föld, ha jobban  
figyelnénk a környezetünkre
Gyakori, hogy is-
mert emberek a 
népszerűségü-
ket is felhasznál-
va próbálnak ten-
ni egy-egy jó 
ügy érdekében.

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

A hollywoodi sztárok kö-
zül Leonardo Di Cap 
rio környezetvédelmi 

aktivistaként, Pierce Bros
nan a természetes vízi élőhe-
lyek-, Brigitte Bardot pedig 
az állatok védelmezőjeként is 
ismert. A hazai sztárok között 
is jócskán vannak, akik vala-
milyen magasztos ügy mel-
lé állva igyekeznek jó példát 
mutatni a közösségnek, közé-
jük tartozik a népszerű Zan-
zibár együttes frontembere, 
Terecskei Rita is, aki nagy ál-
latbarát hírében áll, és nem 
csak szavakkal, hanem tet-
tekkel is kiveszi a részét az ál-
latvédelemből. 

– Milyen állatot tart otthon? 
 – Van négy örökbefoga-
dott kutyám, megmentett 
aranyhalaim és most újdon-
sült kecsketulaj lettem, mert 
nem akartam, hogy levágják 
szegényt.

– Egyszer azt nyilatkozta az 
egyik országos bulvárlap

nak, hogy legszívesebben a 
Föld összes állatát a védel
mébe venné. Honnan ered ez 
a nagyfokú szeretet, amit az 
állatok iránt érez? 
 – Valójában az állatsze-
retetem a családomból ered. 
A családom minden tagja 
imádja az állatokat, ezáltal 
ilyen nevelést is kaptam. Ez 
megmaradt és életem végéig 
meg is fog maradni.

– Miközben sokan csak le
gyintenek, mikor bajba ju
tott vagy rossz körülmények 
között tartott állatot látnak, 
ön aktívan kiveszi a részét 
az állatvédelemből. Ponto

san milyen feladatokat vál
lal az állatok védelme érde
kében? 
 – Azt gondolom, hogyha 
az emberek egy kicsit jobban 
figyelnének a környezetükre, 
itt gondolok az emberekre és 
az állatokra egyaránt, a kör-
nyezetvédelemre és a tiszta-
ságra, akkor a földünk sokkal 
szebb és jobb lehetne. Sem 
bajba jutott ember, sem bajba 
jutott állat mellett nem tudok 
elmenni tétlenül. Ha egy picit 
segítenénk egymásnak, ak-
kor az életünk is sokkal job-
bá válhatna ezáltal, mert jót 
tenni jó érzés és hasznos. Ál-
latmenhelyekre látogatok, el-

végeztem egy kutyakozmeti-
kusi tanfolyamot azért, hogy 
a menhelyeken a sokszor ret-
tenetes állapotban lévő álla-
tokon tudjak ezzel is segíteni. 
Szerettem volna állatorvos 
lenni, de rájöttem, hogy nem 
tudnék belevágni egyetlen ál-
latba sem, viszont gondol-
kodom még egy állatorvosi 
asszisztensi képzésen, termé-
szetesen az első akkor is a ze-
nekar marad. A Zanzibar Ze-
nekar is lelkes támogatója az 
állatoknak, a tagok is a befo-
gadás mellett tették le a vok-
sukat. Többször felléptünk 
már állatvédők által szerve-
zett jótékonysági megmozdu-

lásokon, ezzel is jelezve, hogy 
kiállunk az állatok védelme 
mellett.

– Gyakori vendége az állat
menhelyeknek, kutyát is fo
gadott magához onnan, úgy 
gondolja inkább menhely
ről fogadjunk örökbe állatot 
minthogy tenyésztőtől vásá
roljunk? 
 – Igazából nem is a te-
nyésztőkkel van probléma, 
hanem a szaporítókkal, va-
lamint az emberek hozzáál-
lásával az ivartalanításhoz. 
Ha nyereségvágyból nem 
szaporítanának borzalmas 
körülmények között állato-
kat, valamint a felelőtlen ál-
lattartók nem „termelnének” 
felesleges el nem helyezhető 
szaporulatokat, akkor nem 
tartana itt a menhelyek hely-
zete. De ha már itt tart, azt 
gondolom, azon felül, hogy 
felhívjuk a figyelmet az ivar-
talanításra és a felelős állat-
tartásra, a már megszüle-
tett és szerencsétlenül járt 
kutyusokról és állatokról is 
gondoskodnunk kell.
 Éppen ezért a négy ku-
tyám közül három utcán ta-
lált, egy pedig menhelyről 
származik. Tapasztalatból 
mondom, hogy az örökbefo-
gadott, rossz körülmények 
közül származó kis lelkek 
mérhetetlenül hálásak tud-
nak lenni. Mindenkinek ezt 
javaslom, aki állatot szeretne.

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

10 éve dinamikusan fejlődő 
nagyüzemi konyha  
gyakorlattal rendelkező  

HENTEST, RakTáRoST  
és betanított munkára 

koNYHaI kISEGÍTŐkET keres 
kiemelt bérezéssel nappali  
vagy éjszakai műszakba.

Terecskei Rita nem tud tétlenül elmenni a bajbajutott állatok  
mellett: három kutyát az utcáról, egyet menhelyről fogadott be

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
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Nagyot nyertek 
a régióban a 
kormánypárti 
jelöltek
Április 8-án pont került a politikai verseny-
futás végére. A választópolgárok döntöt-
tek, az eredmények a régióban is az or-
szágos átlaghoz hasonlóan alakultak. 

Hirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

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: Gomba, Monor, Monorierdő, 
Pilis irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása L apunk megjelenési te-

rülete három választó-
kerületet is érint: olva-

sóink a 7., a 9. és a 10. egyéni 
választókerületben adhatták 
le szavazataikat a jelöltekre. 
A három választókerületben 

összesen negyvenhat egyéni 
jelölt indult, a legtöbb szava-
zatot az ismert pártok jelölt-
jei gyűjtötték be. 
 Ecser, Felsőpakony, Gyál, 
Gyömrő, Maglód, Üllő és Ve-
csés lakosai a 7. számú egyé-

ni választókerületben sza-
vazhattak. A FIDESZ-KDNP 
színeiben induló Szűcs La
jos újra magabiztosan nyert a 
körzetben, kihívói közül Sas 
Zoltán (Jobbik) gyűjtötte a 
legtöbb szavazatot, de így is 
több mint 9 ezer szavazattal 
maradt le a győztestől. 
 Sülysáp, Tápiószecső és 
Úri lakossága a 9. számú egyé-
ni választókerületben vok-
solt. Itt sem született meg le- 
petés, Czerván György (FI -
DESZ-KDNP) kapta a leg-
több szavazatot, így a koráb-
bi agrárgazdaságért felelős 
államtitkár újra elfoglalhatja 
székét a parlamentben. Arról 
egyelőre nincs információnk, 
hogy államtitkárként folytat-
ja-e a munkát? 
 A 10. számú egyéni vá-
lasztókerületben Bénye, 
Csévharaszt, Gomba, Káva, 
Mende, Monor, Nyáregy-
háza, Péteri, Pilis, Vasad és 
Monorierdő polgárai szavaz-
hattak. Ebben a körzetben 
a legesélyesebbnek tartott 
Pogácsás Tibor (FIDESZ-
KDNP) kapott további négy 
évre szóló felhatalmazást a 

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

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT

méhészbolt
bp., XVI. bökényföldi út 87.

06-30/98-55-936
www.bumuc.hu
Műlépek • GyóGyszerek

lepények • pörGetők
naGy választékban 

kaphatók

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

Nádszövetek, 
beton termékek, 

betonacélok, ragasztók,  
Kingstone-vakolatok, 
Beton Epag térkövek. 
Trapéz- és cserepes-

lemezek  kedvező áron!
Építőanyagok gyári ár alatt!

Magó
  tüzép

Monorierdő, 
4-es főút 43-as km

06-29/416-858, 
06-30/974-1744

Tűzifa, bio brikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

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

30-as NF tégla 
már 355 Ft-tól!
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•  TARGONCAVEZETŐ (középfokú végzettség, magasállású targoncavezetői 
tapasztalat, targoncavezető jogosítvánnyal)

•  KOMISSIÓZÓ (középfokú végzettség, gyalogkíséretű targonca használatában szerzett 
tapasztalat előny, állóképesség, teherbírás)

•  ÜZEMI TAKARÍTÓ, valamint UDVARI TAKARÍTÓ (8. általános végzettség, 
állóképesség, teherbírás)

•  KÉZIFELTÖLTŐ – PREMIX (8. általános végzettség, takarmánykeverő üzemben történő 
segédmunka)

•  RAKODÓ (8 általános végzettség, állóképesség, nagy teherbírás).

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga tulajdonban 
lévő, kisállateledel-gyártással és forgalmazással foglalkozó 
vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton (Budapesttől 
40 km-re délkeleti irányban található) működő telephelyére 
keressük csapatunk új tagjait az alábbi pozíciókba:

A fenti munkakörök esetén kérjük több műszak vállalását az üzemek működéséhez igazodva!  
Juttatásaink: Cafeteria, bejárás támogatása, vállalati busz, stabil vállalati háttér.

Pályázatokat a munkakör megjelölésével a hr@bfbplus.hu e-mail címünkre várjuk,
vagy levélben a 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51. szám alá. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 29/693-100 és 30/792-1319

Autóvillamossági szerelő, autószerelő  
és karosszérialakatos pozícióba

várjuk jelentkezését Monor térségébe

biztos vállalati háttér, vonzó cafeteriacsomag,
csoportos egészség-, baleset- és életbiztosítás, ingyenes utazási  

lehetőség helyi- és helyközi tömegközlekedési járatokon.

További információ: 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. április 30.

Kérdéseire válaszol: 
Rendek Sándor, üzemvezető  •  Tel.: +36-20/972-4948

 Dolgozzon a  Zrt-nél

Hirdetés

választóktól. Az előző cik-
lusban önkormányzati ál-
lamtitkárként tevékenyke-
dő Pogácsást egyetlen jelölt 
sem tudta „megszorongat-
ni”, a szintén monori Lend
vay Endre (Jobbik) feleany-
nyi szavazatot sem kapott, 
mint a kormánypárt jelöltje.   

 A magas részvétel elle-
nére nem történt meglepe-
tés, a következő ciklusban 
is ugyanazok a politikusok 
munkálkodhatnak a régió 
előremozdításán, mint eddig. 
A négy évvel ezelőtti adatok-
hoz viszonyítva mindhárom 
választókerületben emelke-

dett a részvételi arány, ezzel 
együtt a jelöltekre leadott sza-
vazatok is emelkedtek. Töb-
ben szavaztak a kormánypár-
ti jelöltekre mint négy évvel 
ezelőtt, de az ellenzéki jelöl-
tek is erősödtek. A régió vá-
lasztási térképe hűen tükrözi 
az országos átlagot.  varga

Pest megye 
7. számú választókörzet 

név szavazat megoszlás

Dr. Szűcs Lajos 
(FIDESZ-KDNP) 26   678 45,02%

Sas Zoltán 
(Jobbik) 17   471 29,48% 

Nyeste Andrea 
(DK) 8   415  14,2%

Pest megye 
9. számú választókörzet 

név szavazat megoszlás

Czerván György 
(FIDESZ-KDNP) 23   182 50,89%

Bozsik József 
(Jobbik) 14   984 32,9%

Török Zsolt 
(MSZP) 3   221 7,07%

Pest megye 
10. számú választókörzet 

név szavazat megoszlás

Pogácsás Tibor 
(FIDESZ-KDNP) 25   056 53%

Lendvay Endre 
(Jobbik) 12   228 25,87%

Torzsa Sándor 
(MSZP) 6   813 14,41%

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő egyéb  
takarítói és kisegítőmunka

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 cafeteriajuttatás
•  ingyenesen igénybe vehető buszjáratok

Munkavégzés helye:    Gyál

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

(betanított munkakör)

Információ:
+36-70/88-280-13 vagy tandusz@tandusz.hu e-mail cím (hétfő–péntek: 08:00–14:00) 

A mézeket minden esetben az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület mézes üvegeibe töltjük!

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

Az APiFito termelői mézek és  mézkülönlegességek 
megvásárolhatók a Régió lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 

2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

Natura 2000 területen termelt mézek! 

Gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, rozmaringos,

zsályás, kamillás, köményes, bazsalikomos 

500 g:  

1490 Ft

Hársméz
500 g: 1290 Ft 

1000 g: 2390 Ft

Virágméz
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Mézrendelés  
már az interneten is:  

www.apifito.hu
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Műfecskefészek  
és madárpelenka  
sárgyűjtőhelyekkel
Talán ebben a ro-
hanó világban is 
sokunknak feltűnt 
már, hogy a közvet-
len környezetünk-
ből szinte teljesen 
eltűntek a fecskék.

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

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.

Ön megrendeli,  
mi megsütjük!

Torták és formatorták 
készítése minőségi 

alapanyagokból,
rendelésre.

Emlékszem, még 10-20 
évvel ezelőtt minden 
évben lestük és vár-

tuk a családommal, hogy a 
teraszunk falára sárból ta-
pasztott fészkükbe vajon mi-
kor érkeznek vissza a kis vil-
lás farkú madárkák? Mert 
akkor már biztosan tudtuk, 
hogy visszavonhatatlanul itt 
a tavasz, és a nyár sem vá-
rat sokáig magára. Egy-egy 
séta alkalmával a közeli bá-
nyatónál is mindig megcso-
dálhattuk a százszámra vájt 
fecskeodút a ki-be repü-
lő madárkákkal a mestersé-
gesen kialakított partfalban. 
Sajnos ez már csupán emlék 
marad számomra – mi elköl-
töztünk, a bányatavat bete-
mették.
 Üllőn több házon is volt 
fecskefészek, ezek mára szin-
te teljesen eltűntek. Nya-
ranta az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola aszfaltos pá-

lyáján és a vezetéken hem-
zsegtek a fecskék, manapság 
alig tűnik fel ugyanott egy 
kis csoportjuk.
 De van egy jó hírünk, 
amit a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesü-
let felhívásában olvashatunk. 
Ahol csoportosan még jelen 
vannak a fecskék, ott mű-
fészkekkel és tálcás sárgyűj-
tőkkel tovább lehet szaporí-
tani az állományt. Sőt, akik 
esetleg a fecskeürülék miatt 
aggodalmaskodnának fész-
ket telepíteni, jó megoldás-
nak tűnik a fészekpelenka, 

ami megakadályozza az ürü-
lék lepotyogását. A fecskék 
védelmének fontossága szin-
tén a madártani egyesület 
felhívásában szerepel: „Mé-
rési adatokon alapuló becslés 
alapján minden fecske körül-
belül 1 kg – a muslicától a na-
gyobb légy mérettartomány-
ba tartozó – repülő rovart 
fogyaszt el csak a költési idő-
szak alatt. Figyelembe véve, 
hogy Magyarországról nagy-
jából egymillió fecske tűnt 
el az ezredfordulót követő-
en, ez azt is jelenti, hogy leg-
alább egymillió kg, azaz ezer 

tonna kártevő és betegsége-
ket terjesztő rovar évről évre 
a környezetünkben marad”.
Egymillió eltűnt fecske! Ez 
a teljes 10-20 évvel ezelőt-
ti magyarországi állomány 
fele! Hová tűntek? Mi lett ve-
lük?
 Dr. Papp László termé-
szettudós – Monorhoz kö-
tődő Széchenyi-díjas bioló -
gus-zoo ló gus-entomológus – 
szerint három fő oka van a 
fecskeállomány drasztikus 
csökkenésének, mely az őszi 
és a tavaszi vonulásokkal van 
összefüggésben. – A pusztu-
lás fő oka az afrikai szárazság, 
ezek kis fecskék egyszerűen 
szomjan haltak Afrikában, 
ahol a Magyarországon ki-
kelt madaraknak meg kel-
lene erősödnie. A másik ok, 
hogy sajnos a repülési útvo-
nalukon, Olaszországtól egé-
szen Afrikáig a mai napig 
vadásszák a fecskéket. Há-
lókkal befogják és egyszerű-
en megeszik őket. A harma-
dik, ami igaz összefüggésben 
van a nagyarányú pusztulás-
sal, de nem az oka, a koncent-
rálódás, vagyis csoportosu-
lás. Okos madarakról van szó, 
képesek az életmódváltásra.
 Magyarországnak a kör-
nyezeti állapota kiváló. Ha 
itthon nőne még akár 1-2 
Celsius-fokot a hőmérséklet, 
a fecskék attól még jobban 
éreznék magukat. Lapunk-
nak a tudós azt is elmondta, 
szerinte az 50%-os állomány-
csökkenés optimista számí-
tás és felhívta figyelmünket, 
hogy még több információhoz 
juthatunk a mindennapi ma-
daraink monitoringja web-
oldalon (madarszamlalok.
mme. hu), amit dr. Szép Ti
bor, a Nyíregyházi Egyetem 
szakembere vezet (nevéhez 

egy világszenzáció is kötő-
dik, tavalyi kutatásaihoz a 
világon elsőként alkalmaz-
tak sikeresen kis tömegű, alig 
0,6 grammos geolokátort két 
fecskefajnál, mely adataiból 
kiderült, a megjelölt öt mol-
nárfecske és négy partifecske 
a tavaszi vonulása során napi 
620-1080 km-t tett meg).
 Papp László pesszimis-
ta becsléseit egy zöldpor-
tálon talált tavalyi hír is 
alátámasztja, miszerint a 
partifecskék tavaly tavasz-
ra a Tiszánál megtizedelőd-
tek – 30 ezer párból mind-
össze 3-4 ezer pár érkezett 
vissza Afrikából. A ma-
gyarországi fecskefélékből 
akár az állomány 60%-a 
is elpusztulhat vonuláskor. 
Így a levert fészkek, beteme-
tett partfalak, a szúnyogirtás, 
a  háztáji- és legelőállat-tar-
tás összeomlása, a kemizá-
lás, vagyis a honi kedvezőtlen 
társadalmi változások csak 
nagyon kis mértékben befo-
lyásolják a madárállomány 
csökkenését. Igaz, hogy ta-
pasztalható a füsti- és mol-
nárfecskéknél életmódváltás, 
telepesebb életmódra tértek 
át. Manapság állattenyésztő-
telepek kör nyékén fészkelnek 
a százával, hisz ott bőven van 
rovarellátottság. Azért a mű-
fészkeket érdemes másho-
vá is kihelyezni, főként a régi 
fészkek helyére, melyekre 
akár húsz év múlva is „emlé-
keznek” a madarak. Ezért aki 
teheti és a közelében élnek 
még fecskék, tegyen annak 
érdekében, hogy ez a tenden-
cia pozitív irányba megvál-
tozzon, mert minél több meg-
erősödött fecske indul tőlünk 
útnak, annál nagyobb a való-
színűsége, hogy életben ma-
radnak! Trnavecz Adrienne

Fabrikettünk felhasználható  
mindenfajta fa- vagy 

széntüzelésű kályhához, 
valamint cserépkályhához, 

kandallóhoz és grillezéshez.

Brikettek  
kötőanyag-nélküli 

faforgácsból!
H-2230 Gyömrő, Üllői út 19. 

Tel.: 06-29/334-861, 06-20/457-9875
e-mail: info@okobrenn.hu • www.okobrenn.hu

Nyitva: H–P: 8–16, Szo., V: zárva

Brikett-termékeink bevizsgált,  
minőségi alapanyagból készültek!

Keményfabrikettek:
RUF, XXL, Pinikay

német barna  
szénbrikett

Kedves vásárlóinK!
szoKásos nyári aKciónK
május 2-től július 31-ig tart.

várjuK ÖnÖKet  
szeretettel!

a lakosság 
szolgálatában

20 
éve

több mint
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Rockkoncertek és  
családi programok  
az ecseri majálison
 Kétnapos rock- és családi 

majálisra várják az érdeklő-
dőket Ecseren, az Ady End-
re utcai sportpályán. Az első 
napon, május 11-én a rockze-
néről szól majd minden: dél-
után öt órától éjjel fél kettőig 
öt banda csap a húrok és do-
bok közé, a rock kedvelőinek 
legnagyobb örömére. 17 órá-
tól a Black Jack melegít, majd 
18 óra 30-tól a Red Rockets 
ágyaz meg a Tengs Lengs 20 
órai kezdésének. Őket köve-
ti a Kalapács, majd éjféltől a 
Rockfanatic-kal vezethetik 
le a feszültséget a legkitar-
tóbbak. Mindenképpen aján-
lott a rendezvény látogatása 
azoknak, akik szerint a rock 

Valmy-I Lég
Április 21. 18 óra
Musical két felvonásban. 
Gyál, Arany János 
Közösségi Ház

Anconai 
szerelmesek
Április 21. 19 óra
A Veres1 színház 
előadásában.
Maglód, Mag-Ház

Kisvakond 
bábjáték
Április 22. 15 óra
Gyál, Arany János 
Közösségi Ház

Játszóház
Április 22. 
Sülysáp, Wass Albert 
Művelődési Központ 

Irodalmi teázó
Április 24. 
10 óra 30
Üllő, Vargha Gyula 
Városi Könyvtár

Vándorfény- 
galéria
Április 25–26. 
Kortárs festőművészek 
kiállítása
Gyál, Arany János 
Közösségi Ház

Zorán – Turné 2018
Április 26. 19 óra 
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

Egészségnap
Április 28.
Az egészségnapot szerve
zi: dr. Papp László. Elő
adások és vizsgálatok a 
program idején.
Maglód, Mag-Ház

Dumaszínház: 
Kis ember nagy 
gonddal jár
Május 5. 19 óra
Dombóvári István
önálló előadása. 
Vendég: Bellus István.  
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

12. Sülysápi Futónap
Május 6. 7 óra 45
További információ: Csepregi 
Csaba, tel.: 06-30/443-6087.
Sülysáp

Vér/Kép
Május 10. 13 órától  
Közösségek hete keretében 
az „Együtt lenni, együtt 
tenni jó” eszmeiség szelle
mében a Magyar Vöröske
reszt, a Kármán József Vá
rosi Könyvtár és Közösségi 
Ház, valamint a pilisi kép
zőművészek közös akciója 
a véradás népszerűsítése 
érdekében.
Pilis, Kármán József 
Közösségi Ház

Lélekpengés
Május 11. 17 óra
Káposztás Lilla kiállítása.
Üllői Kulturális Központ

Strázsahegyi tekerő
Május 12. 9 óra
Amatőr terepkerékpár-
verseny. 
Monor, Bacchus tér

Missziós hétvége
Május 12. 9 óra 30
Üllő, katolikus templom

Edda Művek 
Május 21. 
További információ a 06-
29/610-380. 
Monori Városi Sportcsarnok

Városi gyermeknap
Május 26. 14 órától 
18 óráig
Vendég a Bóbita Zenekar.
Pilisi sportpálya

ÁPRILIS–MÁJUS

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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Szépek lettek  
a pataktól
 Régi hagyományt elevení-

tett fel évekkel ezelőtt a Zöld 
Koszorú Hagyományőrző Kör 
Ecseren.  A falut átszelő patak 
nagypénteken szerelempa-
takká változott, amelyben so-
kan megmosakodtak, és mint 
a mondákban, széppé lettek. 
Ezúttal sem maradt el az ese-
mény.
 Nem csak itt gyakorolják 
ezt a vizes, játékosan komoly 
szokást – amely valójában 
Erdélyből ered –, de kétség-
telen, hogy Ecseren nagy ha-
gyománya van a patakban 
való mosdásnak.  Szerelem-
patak címmel rendezett fil-
met Sós Ágnes, amely ugyan 
mondandójában eltér az em-
lítettektől, azonban a szere-
lempatak ott is folyik. Vala-
hol összefutnak a szálak.
 Az ecseri néphagyomány 
szerint a Szerelempatak vize 
nagypénteken mágikus erő-

vel rendelkezik. A tiszta víz a 
keresztény hit tanítása alap-
ján az élet, a lelki megtisztulás 
és a termékenység szimbólu-
ma. Ebből eredően tulajdoní-
tottak őseink varázslatos erőt 
a falun keresztül folyó patak-
nak. A néphit úgy tartotta, 
hogy aki ezen a napon meg-
mosdik a patakban, az egész-
séges, fiatal és szép marad a 
következő esztendőben. Ezért 
minden évben kimentek a pa-
takhoz mosakodni, hogy an-
nak varázslatos erejében ré-
szesülhessenek.
 Az idei nagypénteken dél-
előtt tízre várták az érdek-
lődőket és a mosakodni vá-
gyókat. Sokan megjelentek 
az eseményen; egyesek csak 
nézték, míg mások megmo-
sakodtak. Idős asszonyok is 
megérintették a vizet. Úgy-
hogy, biztosak lehetünk ben-
ne: mindenki megszépült, 
szép is marad. (más)

örök, és akik azt a nézetet 
vallják, hogy míg a Föld ke-
rek, mindig lesznek rockerek. 
 Május 12-én már csen-
desebb üzemmódban vár-
ják a szervezők az érdeklő-
dő közönséget. A programok 
sorát reggel nyolckor főző-
verseny és kispályás labdarú-
gó-mérkőzések nyitják, majd 
kézműves-foglalkozás, dínó- 
show és cirkusz következik. 
Az ecseri önkéntes tűzoltók 
egész nap programokkal vár-
ják a rendezvény vendégeit. 
 18 óra 45-től Badár Sán
dor poénjain nevethetnek, 
majd Vastagh Tamás egy-
órás koncertje következik. 
A nap retro diszkóval zárul, 
várhatóan éjjel két órakor.   RT

Könyvelőiroda
Számviteli és Tanácsadó Kft.

Önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: ecofact@ecofact.hu
További információk: Rozmanné Timkó Márta irodavezetőnél

Telefonszám: 06-29/613-620/103. mellék • 2200 Monor, Mátyás király utca 15/A. 

ÁllÁshirdetés
Könyvelőirodánk  

1 fő mérlegképes könyvelőt  
vagy bérszámfejtőt keres.
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Szakmai támogató partner: Dental Diamond fogászati és implantológiai rendelő
2230 Gyömrő, Szent István út 21.  •  E-mail: info@dentaldiamond.hu  •  www.dentaldiamond.hu  •  Tel.:  06-20/200-0007, 06-30/181-5000 

  Beültetés MED3D  
tervezőprogram segítségével

 Műtét és vágás nélkül
 Legprecízebb eljárás
 Rövid gyógyulási idő
 Fájdalommentesség

Új korszak  
a fogbeültetésben

A z Emigránsok az 
1930-ban Lengyelor-
szágban született és 

2013-ban Franciaországban 
elhunyt Mrožek talán leghí-

resebb színműve. Az 1970-
es évek közepén megszüle-
tett drámát – Avar István és 
Garas Dezső szereplésével – 
már a megjelenését köve-

tő évtized elején színre tűz-
te a Budapesti Katona József 
Színház. 
 A kétszereplős tragikomé-
dia mostani rendezője, a Ve-
csés és Kistarcsa után Mo-
noron is színházat teremtő 
Patkós József több mint más-
fél évtizede foglalkozik a 
színmű színrevitelének gon-
dolatával, aminek 2018 tava-
szán jött el az ideje.
 A darab alaphelyzete, il-
letve mondanivalója napja-
inkban legalább olyan aktu-
ális, mint bő négy évtizeddel 
ezelőtti megszületésekor.
 A cselekmény szerint 
egy meg nem nevezett kö-
zép-kelet-európai országból 
egy nyugat-európai világvá-
rosba keveredett vidéki ven-
dégmunkás – a költségtaka ré-
kos életszándékkal – közösen 
bérel egy olcsó és nyirkos pin-
cét honfitársával, a politikai 
menekült társadalomtudóssal, 
az alkotói szabadságát kereső 
íróval. 
 Szilveszter éjszakáján va-
gyunk, a ház emeleteiről 
meg-meg újuló vidám mu-
latozás zaja szűrődik le, de 
történetünk két főhősének 

hangulatán nyoma sincs a vi-
dámságnak.
 Vívódásaik, egymást mar - 
cangoló vitáikat követve – a 
monori előadás koncepciójá-
nak megjelenéseként – a né-
zőkben megfogalmazódhat 
a gondolat: a szebb és jobb 
élet reményében elhagyha-
tod ugyan a hazádat, de tud-
nod kell, hogy esélyed vágya-
id elérésére minimális. Az 
ismeretlen országbeli ide-
gen státusz, a nyelvtudás, az 
anyanyelv és a család hiánya 
mellett nap mint nap szembe 
kell nézned a kizsákmányo-
lással, személyed leértékelé-
sével, lekezelésével, valamint 
testi és lelki egészséged meg-
romlásának lehetőségével is… 
 Mindezek tetejében az is 
kiderülhet, a hazatérés sem 
olyan egyszerű, amint az em-
ber elinduláskor gondolja. A 

„megszedem magamat, aztán 
hazamegyek, és odahaza ura-
ság leszek” programja koránt 
sem veszélytelen.
 A vidéki vendégmunkás 
szerepét a Tűvé-tevők varga-
legényének, a Sachs-komé-
diák csábítójának, vagy Rá-
kosi ostoba miniszterének 

Szlavomir Mrožek: Emigránsok című drá-
májának április 27-i bemutatója, majd az 
azt követő további öt előadás alkalmá-
val mindenképpen új oldaláról mutatko-
zik be a 2012-ben megszülető Monori Szín-
ház, amely ezúttal egy súlyos – ráadásul 
aktuális – társadalmi problémával fog-
lalkozó drámával lép a közönség elé. 

 Játéknapok: április 27. 
és 28.,május 4. és 6., va-
lamint május  12. és 13. A 
két részben zajló előadá-
sok egységesen 19 óra-
kor kezdődnek. Helyszín: 
a Monori Jászai Mari Ál-
talános Iskola aulája (Mo-
nor Jászai Mari tér 1.). 
További információ: 
06-29/611-580.   

Előadások

Időszerű  
tragikomédia

A MIKROPAKK Kft. budapesti műanyag- 
fröccsöntő üzemébe munkatársakat keres 
az alábbi munkakörbe:

FRöccsüzeMI 
OPeRátOR

Feladatok:
  Késztermékek ellenőrzése és csoma-
golása

Munkavégzés rendje: 
  Folyamatos munkarend 12 órás mű-
szakokkal 15 munkanap/hó: (2–3 nap 
munkanap majd 2–3 nap pihenőnap)
  Minden második hétvége szabad

Bérezés:
  Versenyképes fizetés, teljesítménybér 
és cafeteria rendszerrel  
– nettó 150 000,-/hó forinttól

elvárások:
  Min. alapfokú végzettség  
(ált. isk. 8 osztály)
  Megbízhatóság, precizitás

előnyt jelent:
  Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat 
  Szakmunkás vagy középfokú 
végzettség

Amit kínálunk:
  Biztos, hosszú távú 
munkalehetőség
  Kulturált munkakörnyezet, 
automatizált géppark

Munkavégzés helye: 
1106 Budapest, Jászberényi út 82.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, keressen minket 
munkaidőben a +36-70/466-2693 
telefonszámon

szerepéből Monoron ismert 
Takács Gábor alakítja. Az ér-
telmiségi szerepét a Miskolci 
Nemzeti Színházban szere-
peket játszó Hörcsik Tamás 
játssza.
 A tavaly Apáczai-Csere 
János-díj állami kitüntetés-
sel nyugállományba vonult, 
és az idén március 15-én Mo-
nor város magas kitünteté-
sében részesült iskolaigazga-
tó, dr. Patkós József reméli, 
a korábbi rendezéseit érdek-
lődésükkel megtisztelő né-
zők ebben a szívszorító törté-
netben is megtalálják az igazi 
színházi élményt.  Régió
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Hiába volt enyhe a tél, ha sokáig kitar-
tott. Április elejéig kellett várni, hogy 
megérkezzen az igazi tavasz. Most vi-
szont mintha felrobbant volna a termé-
szet, minden egyszerre borult zöldbe.

Már gyűjthetők a gyógynövények!
Régió • 2018. április Találd meg helyben!www.lokacio.hu

SZEM ÍRISZ OPTIKA 

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT, 
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS, 

KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

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

Monor, Ady 
Endre út 24.

Multifokális 
lencse- 
AKcIÓ!

Most a második  
pár lencsét 

InGYen 
KApjA!

Részletek az üzletben!

Érdeklődj 
Petrovai Tamásné
Anikónál!
2200 Monor, Köztársaság u. 5.
06-70/434-3254
www.petrovaipince.hu

Strázsahegy legédesebb 
részén a Mézes soron,
barátságos környezetben, 
programok megrendezé-
sére kiválóan alkalmas  
Petrovai Pince 
házias ízekkel vár,  
hogy megünnepelj:
• névnapot, szülinapot 
• ballagást
• lány- és legénybúcsút 
• keresztelőt
• családi összejövetelt 
• céges rendezvényt

Bankkártya és SZÉP-kártya elfogadóhely.

A hirtelen jött tava-
szi zsongásban a 
gyógynövények 

sem akarnak lemaradni 
növekedésben a többiek-
től. Érdemes őket gyűj-
teni, hiszen ilyenkor a 
szervezetünk is igényi 
a bennük lévő vitami-
nokat, ásványi anya-
gokat, antioxidánsokat és 
egyéb kedvező élettani hatá-
sú természetes vegyületeket.

Ilyenkor szinte  
minden ehető!
A gyógynövények gyűjtése 
a kezdők számára ilyenkor 
jár a legkisebb kockázattal: 

a friss 
növényi haj - 

tásoknak ugyanis még nem 
volt idejük méreganyago-
kat termelni, így a hagymás, 
gumós növényeken (tulipán, 
nárcisz, írisz stb.) kívül, az 
ilyenkor megjelenő lágyszá-
rú növények általában em-
beri fogyasztásra is alkal-
masak.

Bolti saláta helyett
A kertben, erdőn, mezőn sok 
salátának is felhasználható 
gyógynövény jelent meg: aki 
szereti az enyhén kesernyés 
ízt, az gyűjtheti a gyermek-

láncfű (pitypang) 
leveleit. Egyúttal 

kihasználhatja vi-
zelethajtó, koleszterin-
szint-csökkentő ha-

tását is. Az enyhébb 
ízek kedvelőinek a 
mindenütt nagy tö-
megben előfordu-
ló tyúkhúrt érdemes 

gyűjteniük, főképp 
hajtásainak friss felső részét. 
A népgyógyászat vércukor-
szint-csökkentő hatást tulaj-
donít neki, bár ezt tudomá-
nyos módszerekkel még nem 
igazolták. A pikánsabb ízek 
kedvelői kereshetnek egy kis 
útszéli zsázsát is, amelynek 
enyhe íze egyeseket a mus-
tárra, másokat inkább a bors-
ra emlékeztet, étvágyjavító, 
emésztésserkentő hatású.

Finom fűszer  

az akácfák alól
Leginkább az akácosokban 
érzi jól magát a zamatos 
turbolya, amely kora 
tavasszal szinte 
egyeduralkodó-
vá válik az alj-
növényzetben 
és már mesz-
sziről ánizsil-
latot áraszt. Jel- 
legzetes illata u- 
gyanannak a transz- 

fitofarm
anetol nevű vegyületnek kö-
szönhető, amely az ánizsnak 
és az édesköménynek is a fő 
illóolaj-összetevője. Hatása is 
hasonló: segíti az emésztést, 
enyhe hasi görcsoldó és csök-
kenti a felfúvódást. Szendvi-
csek ízesítésére, húslevesbe 
kiválóan használható. Sajnos 
zamatát a szárítás során el-
veszti, így csak frissen hasz-
nálhatjuk fel, de mélyhűtőbe 
tesszük, akkor később is él-
vezhetjük ízét. Sajnos éppen 
így viselkedik a kányazsom-

bor is, amelynek kelle-
mes fokhagymaíze 

szintén elillan 
a szárítás so-
rán, így csak 
friss saláták-
ba rakhatjuk 
ízesítőként.

Papp János,  
okleveles kertész- 

mérnök, fitoterapeuta

Gyermekláncfű 
(pitypang)

Tyúkhúr

Útszéli zsázsa

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736
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A zoknak sem kell mesz-
szire utazniuk, akik 
ter mé szetközeli élmé-

nyekre vágynak, hiszen ré-
giónk is több lehetőséget kí-
nál számukra. Ezek közül az 
egyik a Csévharaszt szom-
szédságában húzódó pótha-
raszti sétaerdő, ahol akár csa-
ládostul is el lehet tölteni egy 
egész napot. 
 Az erdő- és természet-
járó turisták nagy örömé-
re a NEFAG Zrt. Monori és 
Pusztavacsi Erdészete és 

Különleges szoborral  
és turistaútvonalakkal vár az erdő

Végérvényesen beköszönt a tavasz, a 
napsütötte kellemesen meleg időjárás-
ban pedig egyre többeknek jön meg 
a kedve a szabadtéri programokhoz.

a Pest Megyei Természet-
barát Egyesület összefogá-
sának köszönhetően az el-
múlt években mintegy 153 
kilométer turistaút felújítá-
sára, kijelölésére és felfes-
tésére került sor. A kezdemé-
nyezés keretében újult meg 
a pótharaszti sétaerdő és az 
ott található öreg erdészlak 
is, amely környezete pihenő-
helyként is funkcionál. Ezen 
a helyen egy különleges szo-
bor is várja a megpihenni 
vágyó kirándulókat, Mónus 

Béla szobrászművész egyet-
len fatömbből faragta ki al-
kotását, amelyet a kilenc cso-
daszarvas legendája ihletett. 
A szoborról és alkotójáról 
Kanczler Klára helytörténeti 
kutató bővebben is mesélt la-
punknak. 
 – Amikor meglátjuk  Mó-
nus Béla szobrát, melyet Can-

tata profanának is neveznek, 
valahogy olyan  érzésünk tá-
mad, mintha mindig is itt lett 
volna. Bár az alkotó csak fafa-
ragónak vallja magát, fontos  
tudni róla, hogy 2016-ban  
megkapta a  Népművészet 
Mestere címet. Rá is szol-
gált, hiszen önmagát képez-
ve  jutott el a mesteri szintre. 
Hogy valóban magas szinten 
űzi a faszobrászatot, ennek 
ékes bizonyítéka, hogy nem 
csak Magyarországon, ha-
nem Európa több városában 
is vannak közéri szobrai, em-
lékművei. Az  alkotások  árul-
kodnak hitéről, történelem és 
néphagyomány ismeretéről. 
A fa álma  című  kiállításának 
a Józsefvárosi Galéria adott  
otthont 2017-ben – mesélte 
Kanczler Klára. 
 A pótharaszti pihenőhely 
több ember munkájának kö-

szönhetően vált turistacsalo-
gató helyszínné – tudtuk meg. 
Kanczler Klára elmondta, 
Kindla  Norbert, a helyi erdé-
szet igazgatója nagy gonddal 
ügyel  arra hogy szobor és a 
környezete is mindig rendben 
legyen. Kovács István, akinek 
a hozzájárulása nélkül nem 
lett volna ez a szép szobor, sok 
ötlettel gazdagította már a 
helyet, munkatársaival elhe-
lyeztek egy táblát is, amin idé-
zet olvasható a Csodaszarvas 
regéből. Hajdú Oszkárral pe-
dig  betekintést  nyerhetünk 
az erdő növény és állatvilágá-
nak gazdagságába – hangsú-
lyozta a helytörténeti kutató. 
 Az öreg erdészlaktól nem 
messze további szépségek 
várják a kirándulókat, példá-
ul ibolyamező a  Pusztatemp-
lomnál, vagy gyöngyvirágok  
az  ősborókásban.  Varga Norbert

Hirdetés

 A NEFAG Zrt. Új turis-
tautak monor környékén 
címmel két évvel ezelőtt 
jelentetett meg turistatér-
képet, amely segíti a kör-
nyéken túrázni vágyó-
kat. A térképen monori 
erdészet valamennyi er-
dei pihenőhelye, valamint 
a kezelt turistaútvonalak 
nyomvonala is megtalál-

ható. Utóbbiak közül ki-
emelnénk a Pest Megyei 
Piros, valamint a „Zöld 
sáv az ország közepén” 
nevű turistautat, melynek 
nyomvonala nem csak a 
Monori Erdészet, hanem a 
Pusztavacsi Erdészet terü-
letén is hívja az erdőt sze-
rető embereket a termé-
szetbe.

Turistatérkép  
segíti a kirándulókat

Mónus Béla szobra  
a pótharaszti erdészlaknál

153  km 
turistaút várja a 
környéken a ter-
mészetbarát tú-
rázókat

Minden, ami 
kémény!

•   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

VITI-VETŐ
Vitális István

2200 Monor, Kistói út 88.
E-mail: info@vitiveto.hu
Telefon: 06-29/412-469

Nyitvatartás: H–P: 8–17
Szo: 8–12, V: zárva

Vetőmagkereskedés  
és webáruház
www.vitiveto.hu

Hazai és import 
zöldség- és 

virágmagok, 
növényvédőszerek, 

műtrágyák, 
kertiszerszámok 

nagy választékban



A rejtvény fősorából kiolvashatnak egy információt a Nyerges Hotel Termál Monor egyik kedvelt wellness-szolgálta-
tásáról. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@
regiolapok.hu. Beküldési határidő: május 8. A helyes megfejtők között 3 darab 4000 forint értékű utalványt sorsolunk 
ki, melyet a Nyerges Hotel Termál éttermében fogyaszthatnak le. Előző számunk rejtvényének megfejtése: Vagyonőri 
tanfolyam a legjobb áron. 

Nyerges Hotel Termál***Superior
2200 Monor, Hegyessy tanya 3.

Tel.: +36 29 410758, Fax.: +36 29 414640
Email: info@nyergeshotel.hu

www.nyergeshotel.hu
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ÁLLÁS

MONORI szállodába munkájára igényes szoba-
asszonyt keresünk. Tel.: 06-30/986-8988 

GYÁLON található élelmiszerboltba nettó 
145 000 Ft kezdő fizetéssel bolti eladót keresünk. 
Érd.: 06-30/944-0689 

KŐFARAGÓ cég segédmunkást felvesz azonnali 
munkakezdéssel. Érd: 06-70/601-4182 

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

GYÁLON található dohányboltba eladót 
keresünk nettó 145 000–160 000 Ft bérezéssel. 
Érd.: 06-30/944-0689 

GÉPKOCSI VEZETŐ, -értékesítő munkatársat 
keresünk monori diszkontüzletünkbe. 
Fényképes önéletrajzokat az italdiszkontba 
(Monor, Dózsa György utca 37.) vagy az 
ajtai.gyorgyne@ajtai.hu címre várjuk. 

KŐMŰVESEKET és segédmunkásokat 
felveszünk azonnali munkakezdéssel. 
Érd: 06-70/601-4182  

GYÁLI pecsenyesütőbe kiemelt fizetéssel 
konyhai kisegítőt-pultos kiszolgálót keresünk. 
Tel.: 06-30/944-0689

SZAKÁCSOT, gépkocsival rendelkező futárt és 
konyhalányt keresünk monori éttermünkbe, 

azonnali kezdéssel. Érd.: 06-70/360-2137, 
06-20/357-3776 

ÁLLAT
MONORON hús és tejtípusú (Búr  
– núbiai vonalú) nőstény és bakkecskék  
széles választékban 600 Ft/kg-os áron 
eladók. Érd.: 06-70/607-4444

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

MŰSZAKI vizsgáztatás és felkészítés, 
eredetiségvizsgálat, gépjárműdiagnosztika, 
gumiszerelés, 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 kategóriák GKI. 
Gyorsított képzés. Tel.: 06-20/912-6359, 
www.tan-go.hu 

ÉKSZER – AJÁNDÉK
BIZSU és ajándék! BelizoBox – Monor, Petőfi S. 
u. 8. Nyitva: H–P: 10–17, Szo: 8.30–12.30; 
www.belizonia.hu 

 FÉNYMÁSOLÁS – NÉVJEGY- 
KÁRTYA – REKLÁMTÁBLA

FÉNYMÁSOLÁS, sokszorosítás, szórólap, 
névjegykártya, laminálás, spirálozás,  
autóreklám, reklámtábla, üzletdekoráció.
Tel.: 06-30/553-3470, www.babil.hu 

 FESTÉS, MÁZOLÁS, FELÚJÍTÁS
FESTÉST, mázolást, teljes lakás- 
felújítást és szigetelést vállalok. 
Tel.: 06-20/259-9565 

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, 
teljes lakásfelújítás, homlokzat festése. 
Nagy Sándor, 06-20/321-0601

INGATLAN – ELADÓ – KIADÓ
MONORON a Kolozsvári utcában 
eladó egy kétszobás 55 m2-es kertes 
családi ház. Telek 856 m2. Ir. ár: 18,5 M Ft. 
Érd.: 06-30/9916-601 

ELADÓ ingatlant keresek Budapesten,  
és Pest megyében. Érd.: 06-30/612-4371 

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

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

KONTÉNER
KONTÉNER, sitt- és szemétszállítás, lomta- 
lanítás. 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 törmelékszállítás Gyál, Ócsa, 
Vecsés, Gyömrő, Maglód és Monor vonzáskörze-
tében, 4, 6 és 8 m3. Föld és szemét elszállítása. 
Tel.: 06-30/230-1665, 06-70/431-2809 
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Ingatlanába költöztek  
a méhek?

Hívjon a 06-70/607-4444-es 
számon!

Ingyenes  
rajbefogást vállalok! 
40 éves méhészeti tapasztalattal.

MÉZ

TERMELŐI MÉZEK 1490 Ft/0,5 kg ártól Mono-
ron és környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén 
ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444
 

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

RAJBEFOGÁS

INGATLANÁBA költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti tapasz-
talattal. Tel.: 06-70/607-4444 

REDŐNY, RELUXA
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó 
szerelése és javítása! Gurtnicsere. 
Érd.: Nagy Sándor, 06-20/321-0601

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

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

TETŐFEDŐ

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

TÜZIFA – TÜZELŐ 
HASÍTOTT, félszáraz tűzifa eladó: akác: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 19 500 Ft/m³. 
8 m³ feletti rendelésnél 19 000 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

ELADÓ akác, tölgy tűzifa konyhakészen 
2 600 Ft/q. Veresegyházán hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget! Tel.: 06-70/518-6961 

ELADÓ akác – tölgy – bükk tűzifa konyha-
készen, hasítva, ingyenes házhoz szállítással 
2 600 Ft/q. Bármikor hívható, hétvégén is: 
06-30/347-3504. Az isaszegi telephelyen 
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a 
mennyiséget.   
 
AKCIÓS TÜZIFA! Akác, tölgy konyhakészen 
2 600 Ft/q. Veresegyházán, hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget! T.: 06-70/779-8529 

ÜDÜLÉS

HAJDÚSZOBOSZLÓI üdülés félpanzióval 
20 500 Ft/fő/7 éj, 13 900 Ft/fő/3 éj. www.
frankvendeghaz.hu Tel.: 06-30/977-6495

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS 
 – JAVÍTÁS

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés! Új és meglévő 
épületek teljes körű gépészeti kivitelezése. 
Gázvezeték kiépítése, műszaki átadása, 
MEO-ügyintézés, ismételt nyomáspróba. 
Tel.: 06-20/348-8073
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Az új munkatárs  
feladatai:
·  kasszázás
·  árupakolás
·  helyben sütött pékáruk megsütése
·  takarítás

Amit kínálunk:
·  bruttó 170.168 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés  

havi bruttó 220.293 Ft* heti 25 órás műszakban,+ havi nettó 5.208 Ft 
cafeteriarendszer keretében, + havi 3.500 Ft Erzsébet-utalvány Plusz-kártyán

· munkába járás költségének térítése
·  egyéb ingyenes juttatások
·  állandó műszakok: délelőttös 05:45-14:00, vagy délutános 14:00–22:00 (köztes 

műszakra is van lehetőség)**
·  összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség

Várjuk az aldi csapatába!   KüldjE El fényKéPEs önélEtrajzát 
most!

 *  a vasárnapi pótlék kifizetése a munka törvénykönyve által meghatározott mértékben történik.
 ** üzletenként eltérhet a feltüntetett műszak kezdési és befejezési időpontja.

A csapatunkba  
azokat várjuk, akik:
·  pontosak
·  megbízhatóak
·  hosszú távra terveznek
·  jó munkakörnyezetre vágynak

Monori üzletünkbe 
BOLTI ELADÓT kErEsünk   
azonnali munkakezdéssel

Az üzlet címe:  
2200 Monor, Ady Endre utca 3.

a pozícióban
elérhető, pótlékokkal (kivéve
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