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Részletek a 10. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Utolsó Dinoszaurusz

 A rendőrség a kábító
szerfogyasztás megelő
zése érdekében drog
prevenciós programot 
indított, amely minden 
általános és középiskolá
ban tanuló gyermek csa
ládja számára elérhető.

Részletek a 3. oldalon

 A Gombai Pálinkaver
senyt a község önkor
mányzata és a Gombai 
Dalárda Egyesület szerve
zi. A rendezvénynek több 
mint tíz éves hagyománya 
van, ma már nem csak a 
településen, hanem a kör
nyéken is ismertté vált.

Részletek a 7. oldalon

 A márciusi CSOKvál
tozásokkal a kormány 
már szélesebb rétegben 
akarja megszólítani a fi
atalokat. Számos könnyí
tést vezettek be, mint a 
banki ügyintézés leegy
szerűsítése.

Részletek a 13. oldalon

Drogprevenció

Pálinkaverseny 

Otthonteremtés 

Részletek a 6. oldalon

Meseíjászok
  A dinoszauruszok már 

régen kihaltak, egy pél
dány azonban itt maradt 
hírmondónak, és köszö
ni szépen, még mindig jó 
erőnek örvend. A Dinoszau
rusz Band 45 éve muzsi
kál a rockszerető közönség
nek, március 30án pedig a 

népszerű Tengs Lengs zene
karral közösen adnak szü
letésnapi koncertet. A Dino
szaurusz elmúlt négy és fél 
évtizedéről Kortye Vilmos, 
a zenekar alapítótagja be
szélt lapunknak.

 Az üllői Soós László fejé
ből négy és fél évvel ezelőtt 
pattant ki egy gondolat, ami
nek az lett a végeredménye, 
hogy azóta működik Üllőn 
a MESE – Mindenki Egyért 
Sportegyesület, amelyet or
szágszerte arról ismernek, 
hogy a beteg gyerekek gyó

gyítását tekinti az egyik leg
fontosabb feladatának. Az ő 
számukra szervezi a szeren
csére minden alkalommal 
szép számú közönséget és 
egyre több résztvevő csapatot 
vonzó íjászversenyeit.

HirdetésHirdetés

Először tegyél félre, 
és csak azután költs!

Gondoljon a jövőre, 
éljen takarékosan! 

E z az intelem Andrew 
Matthews motivációs 
trénertől származik. 

Hiába tűnik pokoli egysze
rűnek, mármár balgatagnak 
a felszólítás, mégis hajlamo
sak vagyunk az ellenkező
jére: előbb költeni, majd ke
servesen kinyögni a hiteleket. 
Persze sok összetevője lehet 

annak, hogy miért nyújtó
zik tovább az emberek egy je
lentős része, mint ameddig a 
takarója ér. Foghatnánk az 
alacsony fizetésekre, a csá
bító akciókra és reklámokra, 
az emberi természetre, vagy 
hogy senki nem tanítja meg, 
hogyan kell bánni a pénz
zel. Nem lehet elégszer hang
súlyozni – bár hangzatos 
hívószó az „élj a mának!” –, a 
jövőre is gondolni kell, ezért 
nagyon fontos a takarékos 
életmód. 
 Pedig a takarékoskodás
nak több ésszerű módja is 
van, melyekből néhányat 
mostani lapszámunkban is 
bemutatunk. 

Mit kezdene egy lottó ötössel? 2. oldal New Level Empire 
Gyálon  11. oldal



Nem vágyom luxuskörülmé
nyekre, elsősorban a csalá
domnak segítenék, ha egy na
gyobb összeghez jutnék. Ezen 
kívül az állatmenhelyeknek 
adományoznék, elkel nekik a támogatás.

Lakást nem cserélnék, mert 
szép helyen élek. A csalá
dot segíteném és elmennék 
egy világ körüli útra. Biztos, 
hogy segíteném a kórháza

kat is, ha kell gépeket, eszközöket vásárolnék. 
Ezt nagyon fontosnak tartom, mert minden 
családban van olyan ember, aki kivizsgálásra, 
kezelésre szorul. Megfontoltan gazdálkodnék 
a pénzzel.  Varga Norbert

Nem változtatnék gyökere
sen az életemen, itt marad
nék Monoron, de külterületre 
költöznék a nagyobb nyu
galom miatt. Ügyelnék arra, 
hogy a nyeremény titokban 
maradjon, de természetesen 
segíteném a családomat, a rokonokat és töb
bet áldoznék a hobbijaimra, például kutyaki
képzésre, fotózásra, videózásra és kertészke
désre.

Saját magamban bízok, nem a 
nyereményekben. Az életemet 
magam alakítom, nincsenek 
nagyratörő vágyaim, elége
dett vagyok azzal, amim van.

Balku Zsolt, Monor

Liktor Viktor, Monor

Németh Szilvia Rozália, Pánd

Ju
há

sz
 A

dn
rá

s f
el

vé
te

le
i

Hirdetés

2  •  VÉLEMÉNY

Mit kezdene  
egy lottó ötössel?
Elcsépelt közhely, hogy a 
pénz nem boldogít. Mégis, 
mindenki pénzre vágyik, aki-
nek csak kevés van belőle.

Hordós Mária, Pilis

Nálunk a néphagyomány azt tartotta – amikor még olyan 
erősen kötődtünk a természethez, hogy ismertük minden 
apró rezdülését – miszerint, ha a pacsirták február végén 
dalolni kezdenek, akkor a tavaszra sem kell már sokáig 
várni. Mivel pedig ez az apró csoda általában Zsuzsanna 
nap környékén, azaz február 19-én következett be, a pa-
csirtaszót azóta is a Zsuzsannákon kéri számon a közvé-
lekedés.
 Habár a megszokott, többé-kevésbé biztosra vehető idő-
járási eseményeket elsöpörték a szélsőségek, azért igazodá-
si pontok még mindig akadnak. A pacsirták például, ha előbb 
nem is, de március elejére-közepére megérkeznek. Hogy erről 
a kismadárról, amelyikhez pedig még a hagyományos idős-
jóslás is köt minket, mennyire keveset tudunk, az számomra 
onnan derült ki, amikor elolvastam a hírt: Düsseldorf mel-
lett elmarad egy nagy eseményként várt koncert, amit az 
első szabadtéri rendezvénynek szántak. Csakhogy olyan ré-
ten, ahol mezei pacsirták fészkelnek. Nyolcvanezer néző lett 
volna kíváncsi annak a nagy reményekkel induló fiatal angol 
előadónak a bemutatkozására, aki azonban, amint a pacsir-
tákról tudomást szerzett, lemondta az előadást.
 Igaz, ez reklámnak sem volt éppen rossz húzás, de köz-
ben kiderült az is, hogy amikor az újságok megszellőztet-
ték a hírt, az amiatt is aratott nagy sikert, mert az angolok 
nem csak, hogy nagyon jól ismerik a madarakat, de közü-
lük minden harmadik a hangjukról is képes azonosítani 
őket.
 Boldogan olvasnék hasonlót itthonról is. Mert egy dolog 
a hagyományok ápolására büszkének lenni és egy másik 
meg is őrizni vele valami mindannyiunk számára nagyon 
fontosat.

Pacsirta, koncert, 
pacsirtakoncert

Idős ismerős szólt a telefonba kétségbeesetten, amikor még 
hideg napok jártak. Azt kérdezte, nem tudok-e telefon-
számot egy gyorsan mozgósítható vízvezetékszerelőhöz? 
Alighanem elfagyott a vízórájuk, a férje beteg, most jött a 
kórházból, egyikük sem tud lemenni a vízaknába a vizet 
elzárni. Rögtön visszahívom – ígértem –, addig előkere-
sem a számot, a szolgáltató cég ügyeleti telefonszámát is. 
Két perc sem telhetett el, de a visszahíváskor kiderült, hogy 
a hóban a férj, akit azokban a napokba műtöttek, közben 
kibotorkált elzárni a vizet. Nem érte el a vízaknát, elesett.
 Három fiatal férfi – nem szomszédok, de falubeliek – 
ment arra az utcán éppen, akik ezt látták, s azonnal be-
csengettek. Amint beljebb kerülhettek, felsegítették az 
idős férfit a földről, betámogatták a lakásba, majd fel-
mérték, vízügyben mi a helyzet. Elzárták, amit el kellett, 
tanácsot adtak a továbbiakra nézve, majd mentek is.
 Amikor ezt a történetet végighallgattam, meglepőd-
tem, mégpedig azon, hogy miért is nem lepődöm meg? 
Talán amiatt, mert hirtelen sorra vettem, ki mindenki 
volt nekem is segítségemre azokban a fiatalok számára 
is megterhelést jelentő – a közlekedést és az egészségügyi 
kockázatokat illetően egyaránt nehéz erőpróbát jelentő – 
napokban, amikor a tél még megcsikorgatta felettünk a 
fogait. A gyors számvetés végén az jött ki, hogy jó sokan: 
a tüzelőmet szállító, egyébként is rendkívül emberséges 
fiatal vállalkozótól kezdve a munkanélküli szomszédon át 
a sietve hívott szerelőig.
 Ugyanis sokkal többször vagyunk mi jók, mint rosszak. 
Ha a körülményeink is hagyják, hogy azok legyünk.

Jók vagyunk Molnár Anna
 jegyzete

Kertész 
Zsuzsa

 jegyzete
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S ok ember számára – sajnos – pénzben 
mérhető a boldogság, az egészség, a sza
badság, legrosszabb esetben még olyan 

pénzért egyáltalán nem megvásárolható dolog 
is, mint a szeretet vagy a szerelem. Persze ezt 
általában azok gondolják így, akiknek valami 
nagyon nincs rendben az életükkel, és ennek 
tetejébe még anyagi gondokkal is küszködnek. 
Bár a kettő talán nem is független egymástól. 
Mindenesetre azzal nem vitatkozhatunk, ha 
legalább pénzünk lenne, az anyagiak hajszo
lását elfeledhetnénk. Egy jelentős problémá

val máris kevesebb – gondolhatjuk –, de afelől 
sincs kétségünk, hogy az élet hozna a helyé
be mást. Főként, ha a nagy összeg csak úgy az 
ölünkbe hullana, például egy lottónyeremény 
formájában. Nem egy történet igazolja, hogy a 
könnyen jött pénz legalább olyan könnyen elil
lan a bankszámláról, mikor olyan személy bir
tokába kerül, aki nem tud bánni vele.
 Persze álmodozni mindig szabad, olykor 
kimondottan jól esik, például arról, mit csi
nálnánk másképpen, ha a szombat esti sor
soláson kiderülne, kihúzták a számainkat. 
Luxuslakásra, sportautóra, horvátországi 
nyaralóra, helikopterre költenénk? Vagy meg
őriznénk józanságunkat és okosan használ
nánk a nyereményt? 
 Kérdezősködésünkkor 325 millió forintot 
ért egy öttalálatos szelvény, ezért azt tudakol
tuk a járókelőktől, mit kezdenének egy ekkora 
összeggel, ha váratlanul az ölükbe hullana?

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
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RENDŐRSÉGI ELLENŐRZÉS

OLTALOM ALATT

LOPÁSSAL VÁDOLJÁK

NEM JÁTÉK A KÁBÍTÓSZER

Felelőtlen és  
ciki az ittas sofőr

Drogprevenció: segít  
a rendőrség a megelőzésben

Újabb reptéri 
rakodó bukott le

 Meglepték a gépkocsiveze
tőket március 8án a Mono
ri Rendőrkapitányság rend
őrei Vecsésen. Nem nőnapi 
köszöntésben volt részük a le
intett sofőröknek, egy szál vi
rág helyett alkoholszondát 
kaptak a zsaruktól az autó
sok. Szám szerint 246 sofőrt 
ellenőriztek, a nagy szám el
lenére mindössze egyiküknek 
fájhatott a feje – nem csak az 
elfogyasztott alkoholtól – mi
kor pozitív értéket mutatott a 
műszer. Nem lennénk a helyé
ben, roppant ciki 246 fő közül 
egyetlenként piásan vezetni. 
Az ittas sofőr közigazgatási 
bírságot kapott. 
 A rendőrök a már ko
rábban is alkalmazott finn 

 Oltalom alatt álló eredet
megjelölést (OEM) hagyott 
jóvá az Európai Bizottság a 
monori régióban termelt bo
rok számára. A döntésnek kö
szönhetően a jövőben a Mo
nor vagy Monori név alatt 
termelt borok eztán csak a 
monori borrégióhoz tartozó 
területeken termett szőlőből 
állíthatók elő. Az oltalom a fe
hér, a vörös és a rozéborok
ra, illetve az azokból készült 
küvékre érvényes. 
 Az Európai Bizottság jó
váhagyása arra is rávilágít, 
hogy a monori borrégióban 
termelt szőlőkből készített 
borok egyedülállóak, hiszen 
az ökológiai környezet vagy 
a termőhely fekvése jelentős 

 Egy vasadi férfi otthoná
ban tetemes mennyiségű lo
pott holmit talált a rendőrség. 
 Amint arról múlt havi lap
számunkban beszámoltunk, 
a rendőrség azzal gyanúsí
tott egy vecsési és egy mono
ri férfit, hogy a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren ki
rámolták a magyar világ
bajnok teniszező, Babos Tí-
mea poggyászát. A férfiak 
rakodómunkásként dolgoz
tak a reptéren, feltételezhe
tően a csomagok rakodása 
közben nyúltak be a táská
ba, hogy elemeljék az érté
keket. Nem csak ez az eset 
borzolta a közvéleményt, Ba
bos poggyászának kirablása 
előtt több délkoreai utas bő
röndjét is kifosztották a ma
gyar repülőtéren. Az eset elég 
nagy port kavart, a délko
reai nagykövetség külön fel
hívta a figyelmet a történ
tekre. Néhány nappal később 
újabb esetre derült fény: egy 

módszerrel ellenőrizték az 
autósokat. Lényege, hogy az 
előre kijelölt leállítási he
lyen több rendőr végzi az 
arra közlekedő összes jár
művezető alkoholteszteres 
ellenőrzését. Akik nem fo
gyasztottak alkoholt, azon
nal tovább hajthatnak, míg 
az ittas vezetőket félreállít
ják és eljárást kezdeményez
nek ellenük. 
 A rendőrség tájékoztatása 
szerint a Monori Rendőrka
pitányság területén a közel
jövőben rendszeresen tarta
nak hasonló ellenőrzést. Nem 
csak ezért nem lenne szabad 
ittasan a volán mögé ülni, ha
nem mert egyszerűen óriási 
felelőtlenség alkohol befolyá
sa alatt autót vezetni.  VN

hatással van a szőlőre, ezek a 
körülmények pedig nem rep
rodukálhatók más borvidé
keken. A monori borok álta
lában íz és zamatgazdagok, 
savtartalmuk alacsony, el
lenben alkoholban gazda
gok, a talaj adottságainak 
köszönhetően pedig maga
sabb ásványianyagtarta
lommal bírnak. 
 Az Európai Unió élelmi
szerminőségjelző rendsze
rében az oltalom alatt álló 
ere detmegjelölés az egyik 
legfontosabb kategória. 
 Az „ezer pince városában” 
érezhetően egyre jobb és jobb 
borok születnek, a bizottság 
döntésével pedig újabb mér
földkőhöz érkezett a monori 
bortermelés.    GA

 Előbb vagy utóbb, de a fi
atalok egy jelentős hányada 
valamilyen formában kap
csolatba kerül a kábítósze
rekkel. Rosszabb esetben 
közvetlenül, jobb esetben 

„csak” egy ismerős vagy haver 
sztorijain keresztül nyernek 
bepillantást a drogok világá
ba. A szülők nem tudhatják, 
hogy gyermekük milyen tár
saságba keveredik, mikor tá
vol van az otthonától, éppen 
ezért nagyon fontos, hogy tá
jékozottak legyenek a témá
ban. Csak így tudják kiszúr
ni a gyanús jeleket, melyek 
arra utalhatnak, hogy a gyer
meke közelébe kerültek a til
tott szerek. 
 A rendőrség a fiatalok ká
bí tószerfogyasztásának meg
előzése érdekében a 2014
es tanévben indította útjára 
drog prevenciós programját, 
amely azóta is a minden ál
talános és középiskolában 
tanuló gyermek családja szá 

mára elérhető. Szülői érte
kezlet vagy fogadóóra kere
tében, telefonon vagy elek  
tronikus levélben nyújt tá 
jé koztatást a kábítószerrel 
kapcsolatos büntetőeljárást 
érintő kérdésekben a Monori 
Rendőrkapitányság munka
társa, Bicskei Alexandra cím
zetes rendőrtörzsőrmester. A 
drog prevenciós tanácsadót 
elérhetik a 0670/9330871 
telefonszámon, a Bicskei@
pest.police.hu email címen, 
illetve személyesen minden 

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

hónap első szerdáján 10 és 11 
óra között a Monori Rendőr
kapitányságon. 
 Bár nagyon fontos a szak
ember segítsége, ne feledjék, 
a legtöbbet mindig a szülő te
heti a gyermeke érdekében. 
A megelőzés alapja a gye
rekkel eltöltött minőségi idő. 
Az összetartó, biztonságot 
nyújtó családi közeg maga a 
drogprevenció. Ha ez meg
van, azzal máris sokat tet
tünk gyermekünk jövőjéért.  

V.

Színes, mintás 
tabletták – az extasy 
hatása és kedvező 
ára miatt is kedvelt 
kábítószer

Monori bor csak 
monori szőlőből 
készülhet

246 sofőrrel fújatták meg a szondát Vecsésen a rendőrök

magyar házaspár táskájából 
többek között az eljegyzési 
és a karikagyűrűjük is eltűnt. 
Egy olvasónk pedig írásunk 
megjelenése után arról tájé
koztatott, hogy egy külföldi 
útról hazatérve, már az ott
honában, kicsomagolás köz
ben bukkant rá egy nagyjából 
50 ezer forint értékű karórá
ra, amelyet valaki a táskájá
ba tett. Nagy valószínűséggel 
ez az óra is egy lopás áldoza
ta lett, talán éppen megzavar
ta valami vagy valaki a tolva
jokat, akik véletlenül rossz 
csomagba tették a karórát. 
Vélhetően minden esetben a 

rakodók között kell keresni a 
tettest. A lopások nem csak a 
hazai repülőtéren fordulnak 
elő, a világ bármely repterén 
megtörténhet hasonló eset, 
de tény, hogy ez a meglopot
takat nem vigasztalja, a ma
gyar repülőtéren pedig évti
zedes probléma a sok lopás.
 A napokban újabb eset
ről tájékoztatott az Országos 
Rendőrfőkapitányság kom
munikációs osztálya: febru
ár 16án reggel a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren el
fogtak egy 44 éves vasadi fér
fit, aki egy Londonba induló 
járat rakodása közben három
szor is kinyitott egy bőröndöt, 
de a nyomozók tetten érték és 
intézkedés alá vonták. 
 A férfit lopás megalapo
zott gyanúja miatt kihall
gatták, majd házkutatást 
tartottak az otthonában. 
A lakásban feltehetően ko
rábbi bűncselekményekből 
származó értéktárgyakat ta
láltak, többek között parfü
möket, órákat, ékszereket, 
mexikói pesot és orosz ru
belt, elektronikai cikkeket. 
 A vasadi férfi szabadlábon 
védekezhet a nyomozás so
rán.  Varga Norbert

Több tízezer forint értékben 
talált órákat és elektronikai 
cikkeket a rendőrség

Fo
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hu
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bolt és pecsenyesütő

tel.: 06-70/77-42-777 
MInDen nAp FRIssen sütőtt 
HURKA, KolbÁsZ, pecsenyÉK

Nyitvatartás: 
H: 6–14, K–P: 6–18, Szo: 6–13

2360 Gyál, Munkás út 2.
A régi PROFI mellett

Új Hús

Füstölt 
csülök

1  050 
Ft/kg

1050 Ft/kg

A Civil Érték Egyesület várja fogyatékos személyek és megváltozott 
munkaképességű lakosok jelentkezését programjaira

Szervezetünk célja, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, elsősorban az egészségkárosodott emberek és 
fogyatékos személyek helyzetének javítását megvalósítsa komplex szolgáltatások nyújtásával.
Célcsoportunk társadalmi re-integrációjának elősegítése érdekében közösségi programokat, rendezvényeket, 
tanácsadási és ügyintézési szolgáltatásokat biztosítunk.
Támogató szolgálatunkat és munkaközvetítő irodánkat több mint 15 éve tartjuk fenn, és a munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetben lévő megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, inaktív személyek számára egyénre 
szabott szolgáltatásokat nyújtunk.
2015 áprilisától működik fogyatékos személyek számára szabadidős elfoglaltságot biztosító „klubházunk”, ahová 
továbbra is várjuk a környéken lakó fogyatékos emberek jelentkezését.
Szakmai programjaink és működési költségeink finanszírozása részben a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával 
valósul meg.

Szolgáltatásaink és programjaink iránt érdeklődni lehet a Civil Érték Egyesületnél:  
2225 Üllő, Pesti út 124., Telefon 06-29/321-876

Monorierdőn a település legjobb 
helyén Monorhoz közel, (Beton út 91.) 
belterületi saroktelek eladó!

 998 m2 • Ikerház építésére alkalmas 

összközmű a telken belül (gáz kivételével)  
fúrt kút • megkezdett házalap • téliesített 

faház • termő gyümölcsfák • új kerítés 
dupla bejárattal • Irányár: 6,9 M Ft. 

 Bármikor megtekinthető.
Tel.: 06-30/417-0989

Lomen Attila
pénzügyi tanácsadó
THM Consulting Kft.
06-70/774-8497
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 A megtakarítás felhal
mozásának egyik jól be
vált módszere, ha a fi
zetésünk legalább 10 
szá zalékát félretesszük 
minden hónapban. Szigo
rúnak kell lennünk, fon
tos a rendszeresség, ezért 
a célunktól ne térjünk el! 
A legjobb, ha ezt az össze
get azonnal lekötjük, vagy 
átrakjuk egy megtakarí
tási bankszámlára. 

Tipp takaré-
koskodáshoz 

Az egyik hazai bank kutatása lehangoló képet ad a ma-gyarok 
megtakarításáról. Csak kevesen vannak, akik több hónapig húz-
nák a félretett pénzből, ha például elveszítenék az állásukat. Egy 
elég vastag réteg pedig azonnal bajban lenne, ugyanis egyik hó-
napról a másikra él. Szakember segítségével számításba vettünk 
néhány lehetőséget, amellyel növelhetjük anyagi biztonságunkat.

Saját érdekünk  
a takarékos életmód

M iért fontos a megta
karítás? Számos vá
laszt adhatunk a kér

désre, például, mert autó 
vagy lakás vásárlásakor egy
általán nem vagy csak keve
sebb hitelt kell felvennünk, 
hogy ne legyünk kiszolgálta
tottak olyan nem várt élet
helyzeteknek mint egy be
tegség vagy a munkahelyünk 
elvesztése, hogy nyugdíjas 
éveinket ne kuporgatva kell
jen átvészelnünk, vagy csak 
a megnyugvásunk és biz
tonságérzetünk végett, hogy 
tudjuk: nem csak annyi 
pénzzel rendelkezünk a kö
vetkező fizetésig, amennyi 
éppen a pénztárcánkban van. 
Ez azért is fontos, mert bár 
lehet, hogy adott pillanat
ba úgy érezzük, szépen ha
lad előre a szekér, bármikor 
beköszönthet a rossz világ. 
Emlékezzünk, mi volt a gaz
dasági válság előtt, és mi lett, 
mikor becsapott a villám.
 A megtakarítás fontos
ságával nagyjából minden
ki tisztában van, ennek el

lenére még mindig van egy 
jelentős réteg az országban, 
akik egyáltalán nem vagy 
csak nagyon kevés félretett 
pénzzel rendelkezik. Hiába 
emelkedtek a bérek az elmúlt 
években, a megtakarítások 
mértéke nem emelkedett je
lentősen. A K&H Bank friss 
kutatásából kiderült, a ma
gyaroknak átlagosan nyolc 
hónapra elegendő tartalé
kuk van arra az esetre, ha 
például elveszítenék a mun
kájukat. Ettől sokkal lehan
golóbb, hogy a kutatásban 
résztvevő válaszadók 37 szá
zalékának egyáltalán nincs 
megtakarítása. Mit kellene 

másképp csinálni, hogy ezek 
a lehangoló adatok egy kicsit 
szebb képet mutassanak? 
Erről kérdeztük a THM Con-
sulting Kft. pénzügyi tanács
adóját, Lomen Attilát.
 – A megtakarításnak szá
mos formája létezik, tehetjük 
a pénzünket lakástakarékba, 
nyugdíj és egészségpénztár
ba, ezek mind hosszú távú 
gondolkodást igényelnek, de 
akár bankszámlán is kama
toztathatjuk a pénzüket. Igaz, 
bizonyos összeg alatt nem 
ez a legkifizetődőbb megol
dás. Természetesen egyéb 
praktikus tanácsok is van
nak, például érdemes bi

zonyos időközönként meg
vizsgálni a bankkal kötött 
fo lyó számlaszerződésünket 
és váltani, ha más pénzinté
zetnél kedvezőbb feltételeket 
találunk. Ezzel a megoldás
sal akár a karácsonyi aján
dékok és az ünnepi vacsora 
árát is megspórolhatjuk. So
kan úgy vannak vele, hogy 
néhány ezer forint miatt nem 
foglalkoznak a pénzügyekkel, 
pedig akár jelentős összegről 
is beszélhetünk, ha összead
juk a pár ezer forintot. Minél 
tudatosabban kezeljük pénz
ügyeinket annál több meg
takarításra tehetünk szert – 
mondta Lomen Attila.
 A pénzügyi tanácsadó véle
ménye szerint nagyon fontos, 
hogy alkalomadtán szánjunk 
időt egy kis matematikára, 
vessük papírra a bevételeinket 
és a kiadásainkat, illetve hatá
rozzunk meg célokat, mint pél
dául mire és mennyit szeret
nénk áldozni? Ha tudjuk azt, 
hogy idővel szeretnénk lecse
rélni az autónkat egy egymil
lió forinttal drágább kocsira, 
mindezt hitel nélkül, akkor öt 
éven keresztül havi húszezer 
forintot kell félrerakni, hogy 
elérjük a célunkat. Ha egy 
húszmilliós lakást szeretnék 
vásárolni, akkor havi százhar
mincezer forintot kell félrerak
nunk lakástakarékban tíz éven 
át, és a megtakarításunk mellé 
kapott harmincszázalékos ál
lami támogatással össze is jön 
a lakás ára.
 – Gondolkozzunk táv
latokban és a nagyobb ki
adásokat osszuk vissza havi 
lebontásra. Így látni fog
juk, hogy pontosan meny
nyi pénzre van szükség egy
egy cél megvalósításához és 
az hogyan aránylik a bevé

teleinkhez. Fontos megje
gyezni, hogy a takarékosság
nak egyéb formái is vannak, 
például az egészségpénztári 
számla, amellyel adókedvez
ményeket érvényesíthetünk, 
ilyen módon egy évben akár 
több tízezer forintot is meg
spórolhatunk, a maximáli
san visszaigényelhető összeg 
százötvenezer forint. Nagyon 
fontos, hogy gondoljunk elő
re a nyugdíjas éveinkre is, hi
szen ma már körvonalazó
dik, hogy a nyugdíj nagyon 
szerény megélhetést biztosít. 
Érdemes valamilyen nyug
díjcélú megtakarításra áldoz
ni, például nyugdíjpénztárba 
vagy nyugdíjbiztosításra fi
zetni a pénzünk egy részét – 
hangsúlyozta Lomen Attila.
 Bármilyen módon próbá
lunk takarékoskodni – még 
egy perselyben is okosabb 
gyűjteni a pénzt, mint min
det elverni – mindig lebegjen 
a szemünk előtt, egy hosz
szabb távú cél, és az, hogy 
mindezt a saját érdekünkben 
tesszük. Varga Norbert
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Lakástextil
Méteráru, rövidáru
Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12

Hableány
Üllő, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 06-29/320-067, 06-20/410-8655
Nálunk vásárolt függönyét 

ingyen szegjük.Tavaszi akció!
érvényes 04. 30-ig 

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

Magócsi Ruhatisztító

Felvevőhelyek: 
Vecsés: CBA, kulcsmásoló. 
Monor: Kossuth Lajos u. 41.  
Üllő, Templom tér, Hableány Lakástextil üzlet.

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

Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása,  
szervizelése és műszaki vizsgáztatása.

www.futo-szerviz.extra.hu

Fűtő István • 2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69.
06-20/336-9457 • Nyitva tartás: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13

Akciós áron új és használt nyári gumiabroncsok  
széles méretválasztékban készletről kaphatók. 

Gumiszerelés 10”–22”-ig 
Gumicsere 800 Ft/db-tól

Autóklíma töltése, javítása, fertőtlenítése.
Kipufogójavítás, -csere.

Számitógépes montordiagnosztika.
Lézeres futómű-beálláítás 6000 Ft-tól.

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

•  sitt, szemétszállítás
•  sóder, homok, termőföld
•  3, 4, 8 köbméteres  

konténerek
•  gépi földmunka, bobcat

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–17

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

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

méhészbolt
bp., XVI. bökényföldi út 87.

06-30/98-55-936
www.bumuc.hu

Cukorlepény, 
gyógy lepények, 

takarmányok kaphatók.
műlépek minden méretben.

Dorado XXI. Biztosítási Alkusz Kft.
2225 Üllő, Pesti út 41.
Nyitva: H–CS: 13–17, P: 8–13
Mobil: 06-20/399-7440
Tel.: 29 322 235
E-mail info@doradoxxi.hu
Web: www.doradoxxi.hu
Facebook: www.facebook.com/doradoxxi
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Túlterhelt orvosok, hetekig tartó vára-
kozási idő, lehangoló kórházi körülmé-
nyek. Egészségbiztosítással többek kö-
zött ezek a problémák is elkerülhetők. 

Mondjon búcsút  
a hosszú várólistának! 

H a egészség van, min
den van. Ezt a nagy 
igazságot abban a pil

lanatban érezzük át igazán, 
mikor az egészség helyébe 
furakodik a betegség. Olyan
kor azonnal orvoshoz igyek
szünk, beutalót kérünk, majd 
időpontot a szakrendelés
re, aztán várunk a sorunkra. 
Méghozzá türelemmel, mert 
egy vizsgálatra olykor hete
kig, hónapokig, de akár éve
kig is eltart, mire bejut a be
teg. De nem törvényszerű, 
hogy így történjen! Ha van 
egészségbiztosításunk mind
ez elkerülhető és sok időt ta
karíthatunk meg, ami na
gyon fontos egy komolyabb 
betegség esetén, amikor min
den perc számít.
 – A betegség már önma
gában kiszolgáltatottá tesz, 
ez az érzés pedig csak fokozó
dik, amikor a beteg szembe
találja magát a hazai egész
ségügyet sújtó problémákkal. 
Az amúgy is nehéz élethely
zetben olyan további akadá
lyokkal szembesülni, mint az 
orvoshiány, a túlterhelt sze
mélyzet, a lepusztult kórhá
zak vagy a hosszú várólisták, 
nem segíti a beteg gyógyulá

sát. Az egészségbiztosítással 
elérhető szolgáltatások töb
bek között ezekre a problé
mákra nyújtanak megoldást, 
hiszen egy telefonhívást kö
vetően rövid időn belül a 
megfelelő kezekbe kerül
het a beteg. Nincs várólista 
és nincs hálapénz, a magán
rendelőkben pedig felkészült 
orvosok és kulturált körül
mények segítik a gyógyulást 

– mondta Egyed Györgyi, a 
Dorado XXI. Biztosítási Al
kusz Kft. vezetője. 
 Többféle egészségbizto
sítás létezik, az alapszolgál
tatásoktól egészen a hotel
színvonalú ellátást magába 
foglaló exkluzív csomagig, 
igen széles a paletta. A biz
tosított rendelkezésére áll 
egy telefonos ügyfélszolgá
lat, ahol segítenek össze
kapcsolni a beteget a kivá
lasztott privát szolgáltatóval, 
ami jelentősen megkönnyí
ti az ügyintézést. Csomagtól 
függően igénybe vehető járó
betegszakellátás, diagnosz
tikai képalkotóeljárások, 
egynapos sebészet, fekvőbe
tegellátás, illetve a megelő
ző szűrővizsgálatok, melyek
re szintén nagy szükség van. 

A legtöbb ember csak panasz 
esetén fordul orvoshoz, ál
talában csak akkor, amikor 
már a tünetek jelentkeznek. 
A rendszeres szűrővizsgála
tok segítségével nagyon so
kat tehetünk az egészségün
kért.
 – Napjainkban az egész
ségbiztosítás kedvelt megol
dás munkáltatók között. Nem 
véletlenül, hiszen nagyszerű
en beépíthető a cég lojalitás 
programjába. Mindannyian 
nap mint nap szembesülünk 
azzal, hogy milyen nehéz a 
jó munkaerő felkutatása. Po
zitív üzenetet hordoz ma
gában, amikor a munkaadó 
plusz juttatásként egészség
biztosítást köt a munkavál
laló számára. Ezzel kifejezi, 
hogy az alkalmazott fontos a 
számára. Nem mellesleg egy
általán nem mindegy, hogy a 
cég egyik kulcsembere beteg
ség esetén mennyi idő múlva 
lesz újra bevethető. Az állami 
egészségügyben hetek vagy 
akár hónapok telhetnek el, 
míg az egészségbiztosítással 
igénybe vehető magánrende
léseken ez az idő néhány nap
ra rövidülhet – magyaráz
ta Egyed Györgyi. Emellett 
az egészségbiztosítás költsé
gei elszámolhatók, nincs raj
ta járulékos teher, a szolgál
tatások pedig test reszabhatók 
a munkaadó igényei szerint, 
ezért érdemes egyéni ajánla
tot kérni.  RT



Üllői íjászok  
a beteg gyerekekért
Négy és fél évvel ezelőtt egyszer csak kipattant a fejéből a gon-
dolat – mondja magától értetődő természetességgel az üllői Soós 
László – és egy óra sem telt bele, már a részleteket is átgondolta. 
Aminek aztán az lett a végeredménye, hogy azóta működik Üllőn 
egy sportegyesület – a MESE – Mindenki Egyért Sportegyesület 
– amelyet már országszerte arról ismernek, hogy a beteg gyere-
kek gyógyítását tekinti egyik legfontosabb feladatának. Az ő szá-
mukra szervezi a szerencsére minden alkalommal szép számú kö-
zönséget és egyre több résztvevő csapatot vonzó íjászversenyeit.
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S oós Lászlótól, az ül
lői MESE – Mindenki 
Egyért Sportegyesület 

létrehozójától és vezetőjé
től mindenekelőtt azt kérem, 
magáról meséljen valamit, 
mielőtt az íjászokról kezde
nénk beszélgetni.
 Nagyon érdekel ugyan
is, milyen indíttatású ember 
kell ahhoz, hogy létrehozzon 
egy olyan egyesületet, ame
lyik a nem éppen legdivato
sabb sportágban mozogva tá
mogatást sem remélhet túl 
sokat, bár a hagyományápo
lás révén az íjászkodás irán
ti érdeklődés látványosan 
megnőtt. S nem csak, hogy ő 
mindennek ellenére létreho
zott egy ilyen egyesületet, de 
megtöltötte egy újabb, rokon
szenves tartalommal is: a be
teg gyerekeket segítik.
 Soós László – mint kide
rül – maga is csak pár év
vel ezelőtt kezdett íjászkodni. 
Nagyon hamar megszerette, 
és szomorúan vette tudomá
sul, hogy bár az íjásztársada

lom valóban rohamosan sza
porodik – információi szerint 
Magyarországon több tízez
ren űzik ezt a sportot – nem 
jut akkora figyelemhez, mint 
más divatos sportok. A kö
zönség alig ismeri, pedig a 
gyerekek hihetetlen sikere
ket képesek elérni benne: van 
olyan 13 éves diáklány spor
tolójuk, aki alig egy éve kez
dett, s olyan tehetségesnek 
bizonyult, hogy idén már má

sodik helyezést ért el az Euró
pabajnokságon.
 Soós László állítása sze
rint nem tartozik a megfizet
hetetlenül költséges sportok 
közé az íjászat. Az ő egyesü
letük a kezdők számára alap
felszerelést biztosít. Ha vala
ki ennek költségét maga állná, 
az sem lenne több százezer 
forintnál.
 Tizenöt tanítvány edz he
tenként egy alkalommal a 

Dóramajorban. Szeretnék 
gyarapítani a tagok számát, 
csapatépítésbe fogni, s a kö
telező biztonsági előírások
hoz szükséges eszközöket is 
maradéktalanul beszerezni, 
ezért is vágtak bele az után
pótlásképzésbe, mivel a jó
tékonykodásra nem léteznek 
pályázatok. Az utánpótlás
képzésre, élsportolóoktatás
ra igen, most tehát azt várják, 
a továbblépéshez, hol buk
kannak rá egy frissen kiírt 
pályázatra?
 Amit ugyanis maguk „ke
resnek” a versenyeikkel, an
nak minden fillérjével – jól 
nyomon követhető módon, 
ellenőrizhetően – a beteg 
gyerekek gyógyítását támo
gatják, gyakorlatilag mindent 
saját zsebből finanszíroznak.
 Elterjedt már a hírük, 
bíznak bennük a rendezvé
nyeiken részt vevő csapatok 

– mint az agydaganattal küz
dő kisfiú gyógyításáért leg
utóbb létrehozott esemény
re érkezett 18 íjász egyesület 
is – ugyanúgy, mint a segít
séget kérők. Akikből, sajnos, 
nagyon sok van. Igyekez
nek közülük a leginkább, 
legsürgősebben rászoru
lót kiválasztani, és bár Soós 
László azt mondja, nem sok 
az a pénz, amivel a rendkí
vül költséges egészségügyi 
beavatkozáshoz képesek hoz

zájárulni, az a 300600 ezer 
forint, amit alkalmanként 
gyűjtenek, nagyon sokat je
lent ezeknek a gyermekek
nek és szüleiknek. A reményt 
jelenti, amit mások ennek a 
példának a nyomán mindig 
képesek beteljesíteni.
 Minden alkalommal tom
bolával is színesítik az ese
ményeket – derül ki. Erre 
is rengeteg felajánlás érke
zik, köztük igen bőkezű ado
mányok is: akadt például 
háromnapos erdélyi utazás, 
teljes ellátással.
 Meseíjászoknak nevezik 
őket – és persze nem kérde
zem, miért.
 A végére nagy nehezen 
Soós Lászlóról is kiderül 
azért valami. Üllői a felesége, 
remek íjász, aki rendkívüli 
érzékkel bánik a gyerekekkel, 
s ugyancsak rendkívüli ener
giákkal szervezi az egyesü
let rendezvényeit – az ő révén 
lett üllői lakos ő maga is. Egy 
jótékonysági eseményen is
merkedtek meg. Három gyer
mekük közül kettő ugyan
csak íjászkodik, egyikük nem, 
mert súlyosan fogyatékos.
 Lehet, hogy a személyes 
érintettségnél létezik na
gyobb motiváció a mások 
megsegítésére, támogatásá
ra születő kezdeményezések
nél. De hatalmasabb erő, azt 
hiszem, nemigen. Kertész Zsuzsa

WWW.LOKACIO.HU

Vállalkozók, állásajánlatok  
és programok egy helyen
 Szeretne időben érte

sülni a régió programjai
ról? Érdeklik a környékbe
li állásajánlatok? Szeretné 
megismerni a helyi vállal
kozókat? A www.lokacio.hu 
internetes oldalon kedvére 
válogathat a programok, az 
állásajánlatok és a helyi szol

gáltatók, szakemberek és üz
letek ajánlatai közül.  
 A Régió Lapkiadó fél évvel 
ezelőtt indította el a Lokáció 

– A helyi kereső elnevezésű 
weboldalt, elsősorban azzal a 
céllal, hogy a környékbeli te
lepülések lakói minél széle
sebb körben tájékozódhassa
nak a térség programjairól és 

a cégek friss állásajánlatairól, 
illetve a helyi vállalkozók ak
tuális ajánlatairól. Korábban 
egyetlen olyan oldal sem mű
ködött, ahol mindezek az in
formációk egy helyre gyűjtve 
elérhetőek lettek volna, így 
született meg a Lokáció. 
 A hetente frissülő prog
ramajánló elsősorban a Régió 

újság megjelenési területén 
található önkormányzatok, 
művelődési házak, kulturális 
központok és civil szerveze
tek által küldött anyagokból 
táplálkozik, míg a folyama
tosan frissülő állásajánlatok 
között a helyi vállalkozások, 
cégek megüresedett pozícióit 
olvashatják. 
 A Lokáció – A helyi kereső 
egyik fontos küldetése, hogy 
összekapcsolja a helyi vállal
kozókat és szolgáltatókat a 
helyi vásárlóközönséggel. Ezt 
segíti elő a www.lokacio.hu 

oldalon található kereső, a 
mely segítségével a megfelelő 
kulcsszavak beírása után szá
mos ajánlatot, illetve részlete
sebb bemutatkozó oldalakat 
találhatnak. A Lokáció – A he
lyi kereső adatbázisa dinami
kusan bővül, ha szeretnének 
időben értesülni az új ajánla
tokról, érdemes gyakran meg
látogatni a www.lokacio.hu 
oldalt. Ha pedig biztosra sze
retnének menni, keressék a 
Lokációt a Facebookon, ahol 
minden nap új bejegyzések 
várják az oldal követőit.  
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Rekord mennyiségű párlat  
a Gombai Pálinkaversenyen
Tizenegyedik al-
kalommal rendez-
ték meg idén már-
ciusban a Gombai 
Pálinkaversenyt.

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

A község önkormányza
ta és a Gombai Dalár
da Egyesület közös ren 

dezvényének több mint 10 
éves hagyománya van, az el
múlt idő alatt nem csak a te
lepülésen, hanem a környé
ken is ismertté és elismertté 
vált a rendezvény, amelyen 
évről évre egyre többen vesz
nek részt. 
 Lehota Vilmos polgár
mester lapunknak elmond
ta, a Gombai Pálinkaverseny 
egyik legfontosabb cél
ja, hogy jó minőségű párla
tok készítésére ösztönözzék 
a cefrekészítés és a főzés 

iránt érdeklődőket, egyút
tal pedig a kulturált alko
holfogyasztásra helyezzék a 
hangsúlyt a lerészegedéssel 
szemben. 
 – Gombán sok a gyümöl
csös, kajszibarackból van a 
legtöbb, ebből a gyümölcs
ből is készül párlat, de jel
lemző még a szilva, a kör
te és a törkölypálinka is a 
településre. Utóbbinak sokat 
javult a minősége, manapság 
már nem csavarják ki annyi
ra a szőlőt a bor készítésekor, 
hogy a pálinkába is jusson 
elegendő gyümölcs, illetve 
a legtöbben cukrot sem rak
nak a cefréhez. Korábban 
tanfolyam is volt a települé
sen, ahol az érdeklődők elsa
játíthatták a minőségi pálin
kakészítés alapjait – mondta 
Lehota Vilmos. 
 A polgármester kihang
súlyozta, nem az a cél, hogy 

„fesztivállá” nője ki magát a 

rendezvény, továbbra is sze
retnék megőrizni a verseny 
szakmaiságát és családias 

hangulatát. A környékbeli te
lepülések vezetői is szívesen 
vesznek részt az eseményen, 
idén is a szomszédos polgár
mesterekből állt össze a tár
sadalmi zsűri. 
 Szegedi Csaba, a rendez
vény főszervezője elmondta, 
idén rekordmennyiségű pár
latot neveztek a versenyre: 51 
jelentkező 205féle pálinka
mintát adott le a jelentkezé
si határidőig. 
 – A verseny évek óta két
napos lebonyolítású, az idei 
évben március 1én csü
törtökön történt a szak
mai bírálat (szakmai zsűri: 

Holyba-Kocsis Kinga, pálin 
ka szakmérnök, Petzold At-
tila,  pálinka és párlat
szakértő, Hanti Tamás, pá
linka szakmérnök, Szőke 
András, pálinkafőző mester, 
Márkusz Péter, pálinkafőző 
mester, Szabó István Gyu-
la, pálinkafőző mester, Kiss 
Attila, TápióVin Kft. tulajdo
nosa, Apró János, pálinkafő
ző mester és borász, Dr. Kis 
Elek, állatorvos), a közönség
bírálatot és társadalmi zsűri
zést március 3án tartották. A 
versenyre 1 liter pálinkamin
tával lehetett nevezni, melye
ket színtelen, jelöletlen féllite
res üvegpalackban adhattak 
le a versenyt megelőző héten 
a résztvevők – magyarázta 
Szegedi Csaba. 
 A szakmai zsűri végül 91 
érmet ítélt oda – tudtuk meg –, 
ebből 14 aranyérem, 32 
ezüstérem és 45 bronzérem 
talált gazdára. A versenyen 
olyan különleges mintákkal 
is találkozhatott a zsűri, mint 
a céklából és csicsókából ké
szített párlatok. 
 A vacsorával egybekö
tött ünnepélyes eredmény
hirdetésen a következő díja
kat osztottak ki: a 2018as 
Championdíj győztese Sza-
bó András (Gyömrő) szil
vapálinkája lett. A Legjobb 
magánfőző díját ifj. Mla-
doniczki István (Pilis), a 
Legjobb bérfőzető díját Teski 
Zoltán (Alsónémedi) kap
ta. A Közönségdíj 1. helye
zettje Mészáros Zoltán (Va
sad) málnapálinkája lett, a 
Társadalmi zsűri díját Gér 
Tibor (Bénye) kajszibarack
pálinkája kapta, a Gom
bai Herbordus díját pedig 
Visnyóczki Gábor (Gomba) 
nyerte el.   V. 

Volt miből válogatni a kö-
zönségnek: a jelentkezési 
határidőig 205 féle pálinka- 
mintát adtak le a nevezők

A legjobb párlatok készítői

A verseny programkínálatát a Gombai Rozmaring Hagyományőrző 
Egyesület táncosainak fellépése színesítette

Ajánlatunk:
•  8 órás munkaidő pihenőidőkkel:  

heti 2 szabadnap munkaidőkeret szerint, 
kezdés reggel 7 óra

•  teljesítmény alapú bérezési rendszer
•  béren kívüli juttatások (Erzsébet-utal-

vány)
•  munkaruha
•  saját gépkocsi esetén a bejárás 

támogatása

Munkavégzés helye:  
2364 Ócsa, külterület, 0175/9. hrsz.

8 órás munkalehetőség Ócsán

Jelentkezzen hozzánk 
GOMBASZEDŐ 
munkakörre!

•  jó kereseti lehetőség
•  családbarát munkahely
•  európai színvonalú munkavég-

zési feltételek és környezet
•  rugalmas vezetők, megújult 

munkarend és szemlélet

CÉGES BUSZJÁRAT  
ÜLLŐRŐL ÉS ÓCSÁRÓL 
TELEPHELYÜNKIG! Jelentkezés: Gombaszedő munkakör 

megnevezésével e-mailen 
(karrier@biofungi.hu) vagy telefonon 
(+36-30/756-8460)

Vonz a repülés világa? 
Szeretnél mindennap nemzetközi 
munkakörnyezetben dolgozni és 

részese lenni valami izgalmasnak? 
Lépj a tettek mezejére, ismerd meg, 

hogyan működik a repülőtér! 
Légy ezen világ részese!

•  Utaskiszolgálási ügyintéző  (középfokú 
angol nyelvtudás, középfokú végzettség)

•  Utas- és poggyászátvizsgáló (alapfokú 
angol nyelvtudás, középfokú végzettség)

•  Targoncás rakodó (targoncavezető, B 
kategóriás jogosítvány, 8 általános)

•  Rakodó (8 általános, B kategóriás 
jogosítvány)

•  Fedélzeti és várótakarító (8 általános)

egyedülálló  

munkakörnyezet

versenyképes fizetés  

+ juttatások + támogatások

tömegközlekedés nélküli időben  

ingyenes be- vagy hazaszállítás

folyamatos nyüzsgés

kihívás nap, mint nap

fejlődési lehetőség

Elvárásaim:

Új munkahely
1185 Budapest,  

Nagybecskerek u. 32.

allas@aidehungary.hu

06-1-297-0680
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A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető  
a jégkrém- és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

MOST eladóparTnerekeT kereS
Budapest XXIII. kerületi depóba.              Tel.: 06-30/300-9117

Heti 5 napos munkarendbe vagy akár csak hétvégi munkarendbe  
szombat, vasárnap (jövedelemkiegészítés).

Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu e-mail címen, 
vagy hívja helyi vezetőnket a fent megjelölt telefonszámon!

Amit elvárunk öntől:
•    Jó kommunikációs készség.
•    B kategóriás jogosítvány.
•    Előny, de nem elvárás: kereskedelmi, eladói tapasztalat.
Amit nyújtunk:
•    Egy ismert márka, egy stabil cég biztos háttere.
•    Versenyképes jövedelem.
•    Prémiumok.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal  
a petra.kovacs@adecco.com e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon:  

06-30/346-6821 munkanapokon 09:00 és 17:00 óra között.

•  Ingyenes dolgozói buszjáratok (már az 
interjúra is)  Budapest – Határ útról és 
Cegléd/Albertirsa /Monor/Üllő Vecsés 
irányából vagy autóval nettó 15 Ft/km 
üzemanyag-támogatás 

•  Havi br. 250 000 Ft bejelentett alapbér 
+ műszakpótlékok

•  Három műszakos munkarend  
H–P-ig: 06–14, 14–22, 22–06

•  Előny: 3313-as OKJ-s targoncavezetői 
engedély

Akinek nincsen 3313-as jogosítványa, céges 
költségen biztosítjuk az OKJ-s képzést.

Raktári komissiózó 
munkatársakat 
keresünk Gyálra

ingyenes targoncaképzési lehetőséggel.

AutójAvítás és gyorsszerviz
CsereAutó

Klímatöltés, -javítás és -tisztítás
eredetiségvizsgálat

Kipufogójavítás
Helyszíni műszAKi vizsgA

Tavaszi Akciónk:
Gumiszerelés 750 Ft/db-tól, 

Gumitárolás, futóműállítás 5000 Ft-tól,
hibakódolvasás, -törlés www.kepaszerviz.hu

2360 Gyál, Ady Endre u. 7. a posta mellett
06-30/241-8550 • 06-20/947-3887

KePA Autószerviz

Akciós
olAjcsere

A nálunk vásárolt 

motorolajat, helyben 

díjmentesen  

kicseréljük!

•  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

Vagyonőr-
kollégákat 

keresünk üllői 
telephelyre kiemelt 

bérezéssel!
06-70/978-1252,
06-70/978-1251

Ugyanitt 
délutáni és éjszakai 
takarító- 
kollégák 

jelentkezését várjuk! 
06-70/466-1855

Végzettség nem,  
de gyakorlat szükséges. 

Magas kereseti lehetőség,  
jó megközelíthetőség.  

Jelentkezni:  
06-70/381-3595

Monori varrodába 
azonnali kezdéssel 

varrónőket  
keresünk!

MENNYIT ÉR 138 EZER FT?
 Jelentős eltéréseket mu

tatott ki a minimálbér ösz
szegében az Eurostat az 
Európai Unió tagországai 
között. Az uniós statisztikai 
hivatal abban a 22 ország
ban végezte a vizsgálatot, 
ahol törvényben rögzítik a 
teljes munkaidőben foglal
koztatottak számára kifize
tendő általános minimál
bért. Magyarország annak 
ellenére is a lista alsó fer
tályán szerepel, hogy az el
múlt években emelkedtek 
a bérek, ezzel együtt ter
mészetesen a minimál
bér is. Idén nyolc százalék
kal, bruttó 138 ezer forintra 

– azaz 445 euró – emelke
dett a minimálbér összege, 
ami európai viszonylatban 
még mindig igen alacsony
nak mondható. (Ne feledjük, 
hogy 2017re 16 százalékkal 

Emelkedett a minimálbér, mégis 
a sereghajtók között vagyunk

emelkedett a minimálbér, 
így a mostani 8 százalékos 
emeléssel a két év alatt ösz
szesen 24 százalékos eme
lésről beszélhetünk.)
 A legmagasabb minimál
bért – havi 1999 eurót, azaz 
625 ezer forintot – Luxem
burgban fizetik a teljes mun

kaidőben foglalkoztatottak
nak, a miniállamot Írország 
követi a sorban 1614 euró
val – 505 ezer forint –, a kép
zeletbeli dobogó harmadik 
fokára Hollandia állhat fel, 
ahol 1578 eurót – 494 ezer 
forint – vihetnek haza a mi
nimálbért keresők.

 Magyarországon 2018
ban bruttó 138 ezer forint 
a meghatározott minimál
bér. Ebből levonnak 9 660 
forint TBjárulékot (7 %), 
27 600 forint összegű szo
ciális hozzájárulási adót 
(ez a 2017. évi 22 százalék
ról idén 20 százalékra csök
kent), 2070 forint szakkép

zési hozzájárulást (1,5 %), 
2070 forint munkaerőpiaci
járulékot (1,5 %), 13 800 fo
rint nyugdíjjárulékot (10 %) 
és 20 700 forint személyi 
jövedelemadót (15 %). A le
vonások után nettó 91 770 
forint marad a minimál
bért kereső munkavállalók 
zsebében.

Mennyi marad a járu- 
lékok levonása után? 

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

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: Gomba, Pilis, Üllő irányából

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

Megvárható fogsorjavítások
Gyál, Vak Bottyán u. 35.

Időpont-egyeztetés: 06-20/560-53-05

fogtechnikafogtechnika

 Magyarország a 18. he
lyen szerepel a már emlí
tett 445 euróval, utánunk 
következik Lettország (430 
euró – 135 ezer forint), Ro

mánia (408 euró – 128 ezer 
forint), Litvánia (400 euró – 
125 ezer forint) és a sor vé
gén lemaradva Bulgária 
(261 euró – 82 ezer forint).

 Vásárlóerőben mérve egy 
kicsit jobb Magyarország 
helyzete, ez alapján két hely
lyel előrébb léptünk a vizs
gált tagállamok között. nfo

Minimálbér az EU-tagálamokban (2018)
nemzeti havi minimálbér 2018 január 1-jén, euro (bruttó)

1999
1614

1578
1563

1498
1498

1401
859

843
748

684
677

503
500

480
478

462
445
430

408
400

261

Luxemburg
Írország

Hollandia
Belgium

Franciaország
Németország

Nagy-Britannia
Spanyolország

Szlovénia
Málta

Görögország
Portugália

Lengyelország
Észtország

Szlovákia
Csehország

Horvátország
Magyarország

Lettország
Románia
Litvánia
Bulgária

Forrás: Eurostat/MTVA Sajtóadatbank/MTI
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Életerős az utolsó  
Dinoszaurusz
Tanulmányaim alatt állandóan azt suly-
kolták belém, hogy bolygónkon kihaltak 
a dinoszauruszok. Jelentem, ez az állítás 
a tudomány mai állása szerint nem igaz, 
Vecsésen él még egy példány, még-
hozzá nem is akármilyen állapotban. 

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

K ortye Vilmos, a Dino
szaurusz Band, ala
pító tagja beszél az 

elmúlt negyvenöt évről. Ki
derül az is: a zene gyógyszer, 
a rock elpusztíthatatlan.
 

– A hetvenes években sorra 
alakultak az együttesek, de 
tehetség nélkül ritkán sike-
rült életben maradni. A csa-
ládban játszott valaki hang-
szeren?
 – Az édesapám gitározott 
egy jó nevű jazzegyüttesben 
Vecsésen, az ő nyomdokaiba 
léptem.

– Melyik volt az első zeneka-
rod?
 – Az úttörőtáborban sep
rűs zenekart alakítottunk.

– Hogy micsodát?
 – Söprűt kaptunk a ke
zünkbe, azt pengettük. Úgy 
képzeltük, jól szól. Persze, ko
molyan tanultam zenét, édes
apám gitárját vittem ma
gammal a pesti tanáromhoz, 

otthon is azon gyakoroltam. 
Nyolcadikos lehettem, ami
kor a legendás vecsési Jókai 
Klubban megalakítottuk a 
Grog J. 73 nevű együttesün
ket. Hallgattuk a Szabad Eu
rópa Rádiót, onnan vettük 
le a számokat. Én ritmus és 
szólógitároztam. Játszottunk, 
de egyszer csak feloszlott a ze
nekar. Utána jött a Kroki 73, 
amelyre ugyanez a sors várt.

– Nyoma sincs itt még Dino-
szaurusznak!
 – Az előző együttes szét
válása után megszületett a 
Szerpentin és a Dinoszau
rusz Band. Ez 1973ban tör
tént. A Szerpentin Üllőn ját
szott, mi pedig Vecsésen 
a Művelődési Házban. Öt
órai teákat nyomtunk vasár
naponként, Rolling Stonest, 
Beatlest játszottunk.

– Te vagy az egyedüli alapí-
tó tag?
 – Wolf Lajossal ketten 
hoztuk össze a zenekart.

– Miért pont Dinoszaurusz 
lett a nevetek?
 – Első blikkre a Ten 
Years After nevet adtuk az 
együttesnek, de gyorsan vál
tottunk, mert nem akartuk 
bitorolni a világhírű ban
da nevét. Kicsit tájékozatla
nok voltunk talán. Ekkor La
jos barátommal felütöttük a 
lexikont, amely pont a dino
szaurusznál nyílt ki. Rábök
tünk, ez az!

– Elsorolnád az akkori ta-
gokat?
 – Haller Márton, majd 
Hera Gyuszi dob, Wolf Lajos 
basszus gitár, Liszkai Kar-
csi zongora, Lisztes Pista 
ritmusgitár, Kertész Gábor 
ének. Jómagam szólógitá
roztam. Technikusunk, me
nedzserünk Jugovics Károly 
volt.

– Akkori repertoárotok?
 – Tizenöt számot tud
tunk, ezzel kitöltöttünk egy 
háromórás műsort. Deep 
Purple, Rolling Stones, ilye
nek. A technika kezdetleges 
volt, építettünk magunknak 
erősítőket, ágydeszkából fa
ragtuk a gitárokat, kölcsön 
kéregettük a cuccokat.

– Tudjuk: élénk klubélet bon-
takozott ki.
 – Bizony, szólt a zene Ve
csésen is a Jókai Klubban, a 
pártházban és a művelődé
si házban. Soha nem fele
dem el azt a napot, amikor a 
szabadtéri színpadon együtt 
zenéltünk a Szerpentinnel. 
Eszméletlen hangulat ala
kult ki.

– Túl sok szórakozási lehető-
ségről mégsem beszélhetünk.
 – Ettől függetlenül Ve
csésen megvoltak a helye
ink; szombaton egész nap a 
strandon fürödtünk, csajoz
tunk, öt óra felé átballagtunk 
a moziba, ahol megnéztünk 
egy filmet. Utána áthúztunk 
a Jókai Klubba bulizni, tizen
egykor benéztünk a Halász 
csárdába. Egy percre sem 
volt megállás. Teljesen más 
világ volt az.

– Gyorsan elszaladtak a het-
venes évek, mi jött ezután?
 – A katonaság, két év ki
esett a zenekar életéből. A 
honvédségnél is folyamato
san zenéltem, vittek egyik 
helyről a másikra. Leszerel
tünk és megint összeállt a 
Dinoszaurusz.

– A vecsési szabadtéri szín-
padnak külön története van.
 – A színpadot felújítottuk 
a 90esévekben, lefedtük, én 
szedtem össze a vállalkozók
tól a pénzt a munkálatokhoz. 
Nagy csapatokat hoztam, fel
lépett a Beatricse, Deák Bill 
Gyuszi, Tunyogi, P. Mobil, 
Takács Tamás és sorolhat
nám. Mi játszottunk és min
dig érkezett egy sztárvendég.

– És azóta is nyomjátok a 
rock&rollt. Viszont a tagcse-
réket nem úsztátok meg, ami 
nem is csoda, ennyi év alatt.
 – Wolf Lali, a basszus
gitáros néhanéha vissza
tér valahol a színpadra, de 
már csak én vagyok a régi
ek közül. Büszkék vagyunk 
arra, amit elértünk. Amikor 
2002ben újraindult a Met
ro Klub, a megnyitón játszott 
a P. Mobil, a P. Boksz és a Di
noszaurusz Band. A mai na
pig jó kapcsolatban vagyok 
Suszter Lórival, Nagy Feró-
val és a többiekkel.

– Külföldön jártatok?
 – Az erdélyi utunk feled
hetetlen, nagy sikerű koncer
tet adtunk. Elkísért bennün
ket Sáfár Öcsi bácsi. Talán 
úgy jobban azonosítható az 
ő személye, ha megemlítem, 
hogy ő írta A zöld, a bíbor, a 
fekete című slágert.

– Mostanában is sok fellépé-
setek van.
 – Civil foglalkozásunk 
mellett nem annyira egysze
rű összehozni a koncerteket, 
de a meghívásoknak igyek
szünk eleget tenni, meg
tiszteltetésnek vesszük. Ma 
is klasszikus rockzenét ját
szunk.

– Jelenleg kik zenélnek a Di-
noszauruszban?
 – Sorolom. Ifj. Bardi Fe-
renc dob, Medzker Péter bil
lentyű, Butkovics Lajos basz
szusgitár, Bardi Ferenc ének, 
a szólógitáros még mindig én 
vagyok.

– Saját számotok nincs?

 – Így alakult, és ez így 
van rendjén, ebben vagyunk 
otthon. Ez nem azt jelen
ti, hogy nem írtam zenét 
másoknak. Szereztem egy 
rockoperát is. Tervbe vettük, 
hogy a közeljövőben írunk 
magunknak öthat saját szá
mot.

– Úgy tudom, más zenekar-
ban is gitározol.
 – Igen a Shadows Band és 
a Haverock is fontos nekem.

– Hanghordozó?
 – Jövőre jön ki egy cédénk. 
Az apropót az adja, hogy jövő
re leszek hatvanéves.

– Megvan még az első gitá-
rod?
 – Meg bizony. Hete
dikes lehettem, a szüle
immel bementünk Pestre, 
hogy anyámnak vegyünk 
egy télikabátot. A Novem
ber 7. téren, mai Oktogo
non volt egy hangszerbolt, 
amely elől nem lehetett el
rángatni, ugyanis a kirakat
ban megláttam egy Jolana 
elektromos gitárt. Anyám 
behúzott a boltba és a ka
bát helyett megvette a gitárt. 
De megvannak az erősítőim, 
a hangfalak, gitárom is van 
vagy nyolc, úgyhogy mű
gyűjtő lettem, összeállt egy 
kiállításra való anyag.

– Mikor láthatjuk a Dino- 
szaurus Band-et Vecsésen?
 – Március 30án, 19 óra
kor lépünk fel a Bálint Ág
nes Kulturális Központban 
a Tengs Lengsszel, nekik is 
aktuális, nekünk is, hiszen 
45 évesek vagyunk. Ők kez
denek, mi a második blokk
ban lépünk fel, de nem hagy
juk ki az együtt zenélést sem. 
Minden hangszerből kettő 
szól egyszerre. Érdekes lesz.

– De hiszen az nagypéntek!
 – Sajnos vagy hála isten
nek, a Ház tele van rendez
vénnyel, ekkor találtak idő
pontot.

– Most már bizonyos szá-
momra, hogy a rock örök!
 – És elpusztíthatatlan! 
És aki a zenét szereti, rossz 
ember nem lehet! A zene a 
legjobb gyógyszer! Feltöltő
dés. Nekem ez az életem. A 
Dinoszaurusz Band az egyet
len rockbanda a környéken, 
amely negyvenöt éve töretle
nül zenél. Ádám Tamás

Kortye Vilmos a Dinoszaurusz Band alapítója



 Magyarország és Erdély 
egykori fejedelme, II. Rákó-
czi Ferenc neve senki előtt 
nem ismeretlen, de a közel
múltig nem volt olyan hiva
talos emléknap, amikor or
szágos szinten, egységesen 
hajthatnánk fejet államfér
fiúi nagysága előtt. Az or
szággyűlés hosszas előké
szület után 2015. március 
17én emelte a nemzeti em
léknapok közé II. Rákóczi 
Ferenc születésnapját, már
cius 27ét. 

 Nincs köztudatban, de Mo
nor is rendelkezik a kuruc kor 
hagyatékával. Egykor mono
ri lakosok is beálltak a feje
delem kibontott zászlaja alá. 
Rájuk is emlékeznek márci
us 24én (szombaton) 16 órá
tól Monor „Telep”ként ismert 
városrészén, a Jézus Szíve Ró
mai Katolikus Kistemplom
ban, majd a templom mellett 
a Rákóczikereszt emlékmű
nél. A megemlékezés isten
tisztelettel kezdődik, koszorú
zással folytatódik és szerény 
szeretetvendégséggel zárul. 

MEGEMLÉKEZÉS

Istentisztelet a  
fejedelem emlékére

GYEREKENEK SEGÍTENEK

BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT

Jótékonyság

Vecsésen csapnak a húrok közé a rocklegendák 

 A Credo együttes fáradha
tatlanul járja a Kárpátme
dencét, hogy elsősorban a 
kárpátaljai magyarok sor
sáról és a határon túl rekedt 
nemzettársaink mindennap
jairól énekeljen. Március 15
én Üllőn adott koncertet az 
együttes, fellépésükhöz kap
csolódóan az Üllői Kulturá
lis Központ adománygyűjtő 

 Március 30án 20 órától 
két legendás rockegyüttes 
tölti meg zenével a Bálint 
Ágnes Kulturális Központot. 
A dupla koncerten a 45 éves 
évfordulóját ünneplő Dino
szaurusz Band és a hazai 
klubzenekarok úttörője, a 34 
éve fennálló Tengs Lengs ze
nekart hallgathatják meg a 
műfaj kedvelői. 
 Talán egyik banda sem 
szorul különösebb bemuta

Tavaszi 
kézműves-  
kiállítás
Április 15-ig
Szervező: Monori  
Kézműves Alkotók Klubja.
Monor, IPOSZszékház

Humor sapiens
Március 23. 18 óra
Kiss Ádám és Benk  
Dénes közös estje.
Gyömrő, Hankó István  
Művészeti Központ

Húsvéti 
készülődés
Március 24. 10 óra
Kézműves-foglalkozás. 
Ecser, Rábai Miklós 
Művelődési Ház

New Level  
Empire koncert
Március 24. 19 óra
Gyál, Arany János  
Közösségi Ház

Hobbiállat- 
kiállítás
Március 25. 10 óra
Maglód, MagHáz

Író-olvasó 
találkozó 
Március 27. 17 óra
Pál Mihály bemutatja  
Kőtojás című könyvét. 
Gyömrő Városi Könyvtár

Életrevalók
Március 28. 19 óra
A Játékszín színészeinek 
előadása. Főbb szerepek-
ben: Hirtling István, 
Vadász Gábor
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

Dinoszaurusz Band 
és Tengs-Lengs 
nagykoncert
Március 30. 20 óra
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

1001 év
Április 6. 19 óra
Az Experidance Production 
bemutatja Román Sándor 
koreográfiáját. 
Üllő Városi Sportcsarnok

Vuk – zenés bábjáték
Április 7. 16 óra
Maglód, MagHáz

Alma zenekar 
koncertje
Április 7. 
További információ: 
06-29/413-212, 
vigado@vigadokft.hu
Monori Vigadó

Táncest a Kristály 
Duóval
Április 7. 17 óra
Gyömrő, Hankó István 
Művészeti Központ

Hűvösvölgyi 
Ildikó pódium-
műsora 
Április 13. 18 óra
Közreműködik Szabó 
Gyula Győző, a Madách 
Színház színművésze.
Pilis, közösségi ház

Tavaszköszöntő bál
Április 14. 
Szervezi a Maglódi 
Nők Klubja. 
Maglód, MagHáz

Négy nappal a költé-
szet napja után
Április 15. 15 óra
Farkas Évi színművész
verses műsora sok ze- 
nével és vidámsággal. 
Gyál, Arany János  
Közösségi Ház

A forgatókönyv
Április 18. 19 óra
Vígjáték az elfújta a 
szél keletkezéséről. 
Főbb szerepekben: 
Szerednyei Béla, Magyar 
Attila, Csonka András.
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

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

Barkács Lajcsi 
üdvözülése
Április 27. 19 óra
Berecz András estje. 
Monori Vigadó

március – április
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akciót szervezett. A szerve
zők a támogatással a kárpát
aljai nehézsorsú, többnyire 
árva gyermekek zenetanu
lását segítik, az összegyűlt 
adományt a Ráti Szent Mi
hály Gyermekotthon ze
nedéjének – ahol a Credo 
együttes vezetője  zenetanár – 
ajánlják fel, hogy hangszere
ket vásárolhassanak a gyere
keknek. 

tásra, a Régióban élők mind
két zenekarral találkozhat
tak, a Dinoszaurusz Band 
rendszeresen fellép különféle 
rendezvényeken, de a Tengs 
Lengs is gyakori vendég ezen 
a környéken, például a nyári 
Motorockfesztiválon. 
 A Dinoszaurusz Band 
hangzása a klasszikus roc
kot követi, a zenekar tagjai: 
Kortye Vilmos szólógitár, ifj. 
Pardi Fernc dob, Pardi Fe-
renc ének, Metzker Péter or

gona, Butkovics Lajos basz
szusgitár.
 A Tengs Lengs zenekar
nak a rhythm&blues stílusá
val hengerel, nagy szerepük 
volt a hazai blues és klubélet 
megteremtésében. Fényko
rában a leghíresebb under
ground együttesnek számí
tott, több mint tíz évig saját 
klubbal rendelkezett Buda
pesten.
 A rock kedvelőinek köte
lező a megjelenés! 
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Csupa élet az ötéves úri tájház
Szőrfi Józsefné Úri-
ban létrehozott egy 
tájházat öt évvel ez-
előtt. Megtöltötte 
a kislánykora óta 
gyűjtögetett eszkö-
zökkel, tárgyakkal, 
a korabeli parasz-
ti élet hétköznap-
jainak és ünnepe-
inek kellékeivel. 

SÜLYSÁPI KÖSZÖNTŐ

Gitározott az alpolgármester,  
énekelt a pedagógus a nőnapon
 Nőnap alkalmából nem a 

megszokott módon köszöntöt
ték az intézmények hölgy dol
gozóit Sülysápon. Pontosab
ban nem csak a megszokott 
módon, hiszen az ilyenkor 
illő szál virág is járt a nőknek 
a sülysápi intézményekben 

– erről maga a polgármester, 
Horinka László gondoskodott, 
– ezen túl pedig egy nem min
dennapi programmal is ked
veskedtek az intézmények fér
fi munkatársai. 
 – Sülysápon már bevett 
szokás, hogy nőnap alkal
mából a polgármesteri hiva

tal és a művelődési ház férfi 
dolgozói meginvitálják a höl
gyeket egy programra, ahol 
a saját produkciójukat adják 
elő. Általában verssel, eset
leg színdarabbal vagy zenével 
igyekeznek a közönség kedvé
ben járni. Virággal 2007 óta 
köszöntjük a nőket, hason
ló programot pedig 2011ben 
rendeztünk először. Akkori
ban még csak egy kis csoport 
élvezhette a férfi kollégák elő
adását, de aztán évről évre 
egyre többen lettünk – mond
ta Horinka László. 
 A polgármestertől meg
tudtuk, hogy idén március

ban többek között Beatles 
dalokkal jártak a nők 
kedvében az előadók, akik jel
mezbe bújva, élő előadással 

szórakoztatták a szép számú 
hölgypublikumot. A zenekar 
összetételét illetően a város 
alpolgármestere és a polgár

mesteri hivatal informati
kusa gitározott, az általános 
iskola egyik pedagógusa éne
kelt, a művelődési ház tech
nikusa pedig dobon játszott. 
Nem ez volt az első eset, hogy 
ismert zenekar bőrébe bújtak 
a férfiak, korábban játszot
tak Modern Talkingot – igaz, 
az csak playback volt – és egy 
másik alkalommal a Veres
egyházi Asszonykórus is szín
padra állt – természetesen a 
sülysápi férfiak előadásában.  
 A produkcióra minden év
ben hosszasan készülnek a 
sülysápi férfiak, ezt pedig ér
tékelik a helybeli nők – derült 
ki –, akiknek nincs szükségük 
sztárelőadókra, hogy jól érez
zék magukat. Sokkal többet 
jelent, hogy a helyiek szívből 
és szeretetből építkező előadá
sát élvezhetik évről évre.  Vén

H atalmas vállalkozás 
volt ez, írtunk is róla 
többször, bár vala

hányszor Szőrfi Józsefné Sol-
ti Erzsikénél jártunk, soha, 
egyetlenegyszer sem éreztük, 
hogy nehezére esne, hogy el
fáradt, vagy akadályokba üt
között volna. Még csak az 
erőfeszítés nehézségeit sem 
vehettük észre, azokat ő meg
őrizte magának, nemigen be
szélt róluk. Az örömökről an
nál inkább. Mindig boldogan 
mutatta az új szerzeménye
ket, a hivatásos néprajzkuta
tók dokumentált elismerése
it. Különösképpen, amíg az 
ebben a munkában energiku
san közreműködő édesanyja 
is élt még, akinek egyébként 
múlhatatlan érdemeit és em
lékét egy kopjafa őrzi, jelöli a 
tájház udvarában.

 Ez a tájház, Szőrfi József
né életműve az idén ötéves, 
s az eltelt idő alatt magától 
értetődő természetességgel 
épült be a falu életébe. Meg
ünneplik az évfordulót a nyá
ron, mi azonban egy csendes, 
hideg tél végi napon beszél
gettünk a tájházalapító val, 
akivel mindig jólesik szót vál

tani. Ugyanis olyan mély el
kötelezettséggel szereti, amit 
évtizedek alatt létrehozott, 
hogy már az első néhány 
mondatával bevonja ebbe a 
körbe a beszélgetőtársát.
 Ezúttal szóba került, hogy 
bár teljes körű leltárra még 
senki nem tudta rászánni 
magát, több ezer tárgyat, do

kumentumot őriz a régi épü
let, amit Szőrfiék még saját 
költségükön vásároltak, ami
kor idős tulajdonosaik kihal
tak belőle. Két évig tartott a 
felújítása, aztán lassan, foko
zatosan a hátsó épületek – a 
disznótoros konyhának hasz
nált magtár, a nyitott szín, a 
fészer rendbetétele. Szeren
csére addigra a falu már any
nyira a magáénak érezte a 
tájházat, hogy szinte min
den ünnepet hozzá kapcsolt, 
s mivel Szőrfiné magánsze
mélyként nemigen pályáz
hat fejlesztésre, megtette ezt 
a község Hagyományőrző és 
Értékmentő Egyesülete. Így 
lehetett az egyik felújított 
melléképületből például 
nemrégiben tanoda, amely
ben az ifjabb generációk is
merkedhetnek a régi idők 
élet benmaradási technikái
val, a mai korba is praktiku
san átmenthető fortélyokkal, 
használati tárgyakkal, ked
ves szokásokkal, megőrzésre 
érdemes hagyományokkal.
 Baksa Brigitta főiskolai 
docens a kezdetek óta figye
lemmel kíséri a tájház sorsát, 
szívesen segíti  szakmai taná
csokkal a munkát. Neki is kö
szönhető, hogy Szőrfiné és az 
úri értékmentők révén sike
rült összegyűjteni, s tavaly év 
végére könyv formában is ki
adni a Régen használt, mára 
elfeledett szavak Úri község 
életéből gyűjteményt is.

 Hagyományos sütésfőzés
hez, bejglik, mézeskalácsok, 
lakodalmi „hujujus” kalácsok 
elkészítéséhez nincs alkalma
sabb terep a tájház konyhái
nál. A szabadtéren is gyakran 
rotyognak az üstökben liba
húsos étkek, ha épp azoknak 
van szezonjuk. Nagy ünnepek 
köré kapcsolódó szokások fel
elevenítéséhez is nagyszerű ez 
a csupa élettel teli hely.
 Az ünnep nélküli téli he
tekben Szőrfiné mossa, fehérí
ti, keményíti, gondozza a közel 
hétszáz darabból álló, hagyo
mányos úri viselet darabjait, a 
kelengyés ládák, sublótfiókok 
értékes tartalmát. Olyan időt
állóak ezek a darabok, hogy 
még ma is képesek szolgálni 
a Tápiómenti, a környékbe
li hagyományőrző együttesek, 
táncosok, előadók némelyikét, 
akik gyakran jönnek ide ere
deti ruhákat kölcsönkérni.
 Most azonban már ébrede
zik a tájház megint. Tavaly szí
nes, látványos húsvétot ren
deztek benne, erre készülnek 
idén is. Március 24én 10 órá
tól tojásfestéssel, mézeska
lácsból készült tojások író ká
zás ával, kalácssütögetéssel, lo  
csolóversek megismerésével, 
állatsimogatással töltheti ben
ne az időt a nyilván megint 
nagyszámú érdeklődő. A be
lépődíj egy olyan tojás, amit a 
színpompásnak ígérkező – ta
valy is olyan volt – tojásfára le
het majd felakasztani.    – kzs –
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Melius Juhász Péter így ír a nyírfáról 1578-ban megje-
lent Herbariumában: „A nyírfa vizét ha tavasszal veszed 
és iszod, igen jó kő ellen. Sárgaság ellen vízben főzd leve-
lét, oszt idd meg. A nyírfa vize a száj rothadását gyógyít-
ja. Ha a sajt oltójába teszed, a sajt meg nem férgesedik”.

Levelét, kérgét és vizét is használjuk

A középkori tanácsok 
egy része még ma is 
helytálló a nyírfával 

kapcsolatban. Sőt, ma egyéb 
gyógyászati célokra is alkal
mazzuk.

Bebetonozott jelentés
A nyír szavunk uráli eredet
re vezethető vissza. Megfe
lelői megtalálhatók a vogul, 
osztják, zürjén, votják, csere
misz és szamojéd nyelvekben 
is. Jelentése vessző, sarj, haj
tás lehetett.
 Érdemes elidőzni kicsit 
tudományos nemzetségne
vén is: Betula, amely a gall 
„betu” vagyis kátrány szóból 
származik. A gallok a nyír

fa kérgéből száraz lepárlás
sal kátrányt készítettek, amit 
ragasztásra és sebkezelésre is 
felhasználtak. A szót átvették 
a rómaiak is, akik már nem
csak a nyírfakátrányra, ha
nem mindenféle kátrányra 
azt használták. Így jött létre a 

bitumen szó, ami ma is több 
nyelvben él a kátrány szino
nimájaként. Érdekes, hogy 
a bitumen szóból jött létre a 
beton szavunk is, így kapcso
lódik tehát az ősi gyógynö
vényfelhasználás a modern 
építőiparhoz (is).

Sebet gyógyít, követ old
A nyírfából többféle gyógy
szer is forgalomban van Eu
rópában. A leginkább meg
alapozott hatású szer egy 
nyírfakéregből készült gél, 
amelyet főképp kórházakban 
használnak a bőr irharéte
gét is érintő sérülések esetén 
a sebgyógyulás gyorsításá
ra, például égési sérüléseknél 
vagy bőrátültetésnél. Króni
kus bőrbetegségek kezelé
sére a kérget népgyógyászat 
is használta, igaz inkább tea 
formájában úgy, hogy egy 
evőkanál kéregből készítet
tek forrázatot.
 A hétköznapokban na
gyobb gyógyászati jelentő
ségű a nyírfa levele, amely
ből húgy utakat érintő kisebb 
problémák kezelésére alkal
mas gyógyszerek készülnek. 
Ilyen célra fogyasztható tea
ként (23 g levélből, naponta 
4szer), de kapszulázva vagy 
folyékony kivonat formájá
ban is elérhetők hagyomá

nyos növényi gyógyszerek. A 
népgyógyászati felhasználá
sa ezen kívül kiterjedt még a 
vesekövesség, az idült reuma 
és az érelmeszesedés kezelé
sére is.

Kora tavasszal 
találkozhatunk vele
Így, kora tavasszal érde
mes néhány szót ejteni még 
a nyírfavízről is, amely egy
re népszerűbb italnak számít. 
A fa megcsapolásával nyerhe
tő folyadék kevés cukrot, ás
ványi anyagokat, cvitamint 
és fehérjéket tartalmaz. Tu
dományosan megalapozott 
gyógyhatással ugyan nem 
rendelkezik, de a népgyógy
ászatban korábban vesegyul
ladás és köszvény esetén al
kalmazták.

Papp János, okleveles
 kertészmérnök, fitoterapeuta

fitofarm

Könnyítések nagycsaládosoknak
A 2018-as év szá-
mos pozitív válto-
zást hozott az ott-
honteremtőknek. 

G yorsítják és egyszerű
sítik a jövőben a Csa
ládi Otthonteremtési 

Kedvezmény (CSOK) igény
lését, nő a többgyerekesek 
adókedvezménye, csökken 
az illetékalap a lakások cse
réjénél és eladásainál, míg a 
határidő növekedik, továb
bá 5 millió forintig áfavisz
szaigényléssel is élhetünk, ha 
építkezünk.
 A márciusi CSOKvál to  
zásokkal a kormány már szé
lesebb rétegben akarja meg
szólítani a fiatalokat. Számos 
könnyítést vezettek be, mint 
a banki ügyintézés leegysze
rűsítése. Ezentúl már csu
pán személyes okmányokra 
és tbjogviszony igazolására 
lesz szüksége az igénylőknek 
(persze az adásvételi papíro
kon, vagy az építési naplón 

kívül), minden további iga
zolást kiváltanak ezentúl a 
nyilatkozatok. Sőt ezután a 
külföldi egészségügyi jogvi
szonyt is elfogadják majd, ha 
a kérelmező vállalja, hogy bi
zonyos határidőn belül – 180 
nap – magyar társadalom
biztosításba is bekapcsolódik 
(ez a  hazatérni akaró csalá
dok lakásteremtését segíti). 
 Márciustól önerő nélküli 
lakásbővítésre is igényelhető 
CSOK, sőt a már megkezdett 
munkálatokat is figyelem
be veszik. A banki ügyinté
zés is felgyorsul, vásárlás

nál 30 nap, építkezésnél 60 
nap lesz az elbírálás határ
ideje és adóstársak bevoná
sára is lesz lehetősége az ala
csonyabb jövedelműeknek 

– de csak szűk családi kör
ből. Új változás az is, hogy 
ezentúl azok is igényelhetik 
a CSOKot, akik rendelkez
nek már tulajdonnal, vettek 
már fel lakáscélú támoga
tást, kaptak régebben „szoc
polt” a már meglévő gyere
kekre, de újabb gyermekeket 
vállalnak, náluk márciustól 
nem vonják már ezt le az igé
nyelt összegből. 

 Ráadásul nő a többgyer
mekes családok adókedvez
ménye gyerekenként 2500 
forinttal, ők ugyanis 2018tól 
már 17 500 forintot igényel
hetnek vissza gyerekenként 
az adójukból. Ez az eddigi 
bevallások felmérései szerint 
600 ezer embert érint. 
 Továbbá új lakás építésé
nél a CSOK összegét is figye
lembe veszik majd az illeték
kedvezmény kiszámításánál 

– mely a számítások szerint, 
akár újabb 600 ezer forint 
megtakarítást is jelenthet. 
 Ezentúl egy évről három 
évre bővül az idő, hogy az el
adott ingatlan után kapott 
pénzt illetékmentesen egy 
másikba forgassuk. Sőt több 
lakás adásvétele során az il
letékalap megállapításakor 
csak egyetlen cserét, vagy
is eladást vesznek majd fi
gyelembe, a legkedvezőbbet 

– természetesen ez a jogsza
bály is csak magánszemé
lyekre vonatkozik. 
 Ami a fiatal családoknak 
is segítő változás, de szintén 

nem csupán őket érinti, hogy 
az építkezés számláiban sze
replő összeg áfája, azaz 27%
a visszaigényelhető 5 millió 
forintig – ez minden állam
polgárra vonatkozik ezen
túl kortól függetlenül, még a 
nyugdíjasokra is.  TA

 A kifejezés arra vonat
kozik, hogy a magyar kor
mány CSOK nevű prog
ramja 600 ezer forinttól 
10 millióig vissza nem té
rítendő állami támogatást 
biztosít lakásépítésre és 

bővítésre a három, vagy 
több gyermeket neve
lő, vagy vállaló családok
nak, amely mellé további 
10 millióig kedvezményes, 
állami kamattámogatott 
hitelfelvételre is van lehe
tősége a többgyermekes 
otthonteremtőknek..  

10+10 
lakáshitel



áruösszeállító /
    targoncavezető

JUTTATÁSOKalap + teljesítményarányos bérezés (felső 
korlát nélkül), ezen felül műszakpótlék 

150% és 200% túlórapótlék kifizetésejelenléti jutalomvásárlási és szolgáltatási kedvezményekdolgozói kedvezménylevásárolható Rossmann kártyaév végi leltárprémium(eredménytől függően)

ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ:
bolti rendelések összeállítása roll kocsikba
áruk mozgatása gyalogosan vagy targoncával 
is lehetséges
kézi terminállal, vagy hang vezérelt eszközökkel 
dolgozunk
TARGONCAVEZETŐ:

komissió helyek feltöltése és beérkezett áruk 
betárolása magasemelésű targoncával

FŐBB FELADATOK

saját állományban való foglalkoztatás
ingyenes céges buszjárat, vagy saját bejárás 
esetén költségtérítési hozzájárulás
minőségi munkaruha és munkacipő
hideg és meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha
két műszakos munkarend / heti váltásban
hétfőtől péntekig (6:00-14:15; 13:45-22:00)
szabadságok rugalmas kezelése
jó hangulatú csapat

AMIT KÍNÁLUNK

JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre 

küldött önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu 
karrier oldalon történt regisztrációval

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  
szakképzett HENTEST,  
gyakorlattal rendelkező RakTáRoST  
és koNYHaLáNYT keres  
betanított munkára kiemelt bérezéssel,  
éjszakai és nappali műszakba is.

Ki az ágyból 
álomszuszéKoK!

segítünK felébreszteni 
vállalKozását a téli álomból! 
CsatlaKozzon a loKáCió Csapatához!

teljesKörű marKetingKampány helyi vállalkozásoknak

hívjon, hogy segíthessünK! tel.: 06-70-319-4317
Tegyünk közösen a sikerérT! • fejlesszük együtt vállalkozását!

www.lokacio.hu

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

Monor, Kinizsi u. 43.
Tel.: 06-29/413-620  

www.angiruhakolcsonzo.hu

Esküvői- 
ruha- 
kölcsönző

Angi

Ruha 
kiárusítás

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  

volna a hirdetését  
már nettó 

Hívjon a 
06-70/319-4317 

számon! 

18  900 Ft-ért

Ingatlanába költöztek a méhek?

Hívjon a 06-70/607-4444-es számon!

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves  
méhészeti 
tapasztalattal.

Összeszerelő operátor pozícióba 
keresünk munkatársakat 

Szigetszentmiklósra és Dunavarsányba 
több műszakos munkarendbe. 

www.prohuman.hu

Amit kínálunk: versenyképes alapbér + műszakpótlék 
+ mozgóbér + cafeteria már az első hónaptól. 
A munkába járást Budapestről és 50 településről 
ingyenes céges buszjárattal biztosítjuk. 

Jelentkezés: +36 70 440 3576 (Szigetszentmiklós)  
vagy +36 70 197 5295-ös (Dunavarsány) 
telefonszámon.



A rejtvény fősorából kiolvasható a Vizsgapont szlogenje. A helyes megfejtők 5000 forint kedvezményt kaphatnak a személy- és va-
gyonőr-tanfolyam árából, amelyre jelentkezhetnek a 06-20/499-4949 telefonszámon. Kérjük tartsa meg ezt az újságot, mert csak ezzel 
együtt biztosítja partnerünk a kedvezményt. Figyelem: a Régió Lapkiadóhoz a rejtvény megoldását most nem várjuk. Előző számunk 
rejtvényének megfejtése: Márciusban Pál Feri atya előadása Monoron. 
Belépőjegyet nyertek: Bicskei Zsuzsa (Monor), Németh Károlyné (Vecsés), Szepesi Tamásné (Gyömrő). 
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ÁLLÁS

GYÁLON található élelmiszerboltba 
kiemelt fizetéssel bolti eladót keresünk. 
Érd.: 06-30/944-0689 

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

NYUGDÍJAS munkavállalókat keresünk  
vecsési munkavégzésre konyhai munkakörökre 
4-6-8 órás munkavégzésre magas órabérrel.  
Hebrang András 06-20/396-2869 vagy 
06-20/215-0837 Északi Szomszédok
Nyugdíjas Szövetkezet

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

ÜLLŐI lakástextil üzlet varrni tudó eladót 
keres. Érd.: 06-20-410-8655 vagy 
az üzletben: Kossuth Lajos u 1. 

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

MONORI hentesüzletbe hentest keresünk. 
Szakmai tapasztalat előny. Kiemelt bérezés. 
Tel.: 06/20-204-8448 

GYÁLON található dohányboltba eladót 
keresünk. Érd.: 06-30/944-0689 

SZIKVÍZKISZÁLLÍTÓ, -értékesítő munka-
társat 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 

SZAKÁCSOT és gépkocsival rendelkező futárt 
keresünk monori éttermünkbe, azonnali kez-
déssel. Érd.: 06-70/360-2137, 06-20/357-3776 

ÁCS ÉS KŐMŰVES MUNKÁK
VÁLLALOK ács és kőműves munkát. Családi 
házak felújítását, hőszigetelését, régi és új te-
tők készítését, javítását, vizes repedezett falak 
utókezelését, térkövezést, kerítés készítését. 
Tel.: 06-70/427-2697 

ÁLLAT  
MONORON hús és tej típusú (Búr – Núbiai 
vonalú) nőstény és bak kecskék széles válasz-
tékban 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, gépjármű-diagnosztika, 
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

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

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

INGATLAN – ELADÓ – KIADÓ
MONOR belvárosában forgalmas helyen 80 
m2-es, teljeskörűen felújított, önálló családi 
ház kiadó. Érd.: 06-20/319-1808 

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. Tel.: 06-30/576-3456

KONTÉNER
KONTÉNER, sitt- és szemétszállítás, lomta-
lanítás. Rendelhető: sóder, homok, cement. 
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Maka Sándor, Gyömrő, Állomás Tüzép. 
Tel.: 06-29/333-347, 06-20/444-9963

KONTÉNERSZÁLLÍTÁS kedvező áron! Konténe-
res sitt és törmelék szállítása Gyál, Ócsa, Vecsés, 
Gyömrő, Maglód és Monor vonzáskörzetében,  
4, 6 és 8 m3. Föld elszállítása, szemét elszállítása. 
Tel.: 06-30/230-1665, 06-70/431-2809

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 

OLAJFESTÉSZET-SZAKKÖR

SZERETNÉL megismerkedni az olajfesté-
szettel? Festőszakkör indult a JAG-ban diákok 
és felnőttek részére! Érd: +36703791007, 
facebook/agardigabi Várlak szeretettel! Agárdi 
Gabi festőművész 

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

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

TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás, autóbérlési lehe-
tőség. 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 25-33 cm 19 500 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

ELADÓ akác – tölgy – bükk tűzifa konyha-
készen, hasítva, ingyenes házhoz szállítással 
2600 Ft/q. Bármikor hívható, hétvégén is: 
06-30-347-3504 

AKÁC guriga 3100 Ft/q, hasítva: 3400 Ft/q. Mé-
résnél jelen lehet lenni. Tel.: 06-20/576-0899

TŰZIFA akciós áron. Akác hasítva: 2600 Ft/q, 
tölgy, bükk hasítva: 2400 Ft/q. Gyors, pontos, 
megbízható. Érd: 06-20/279-6035

 VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés! Új és meglévő 
épületek teljeskörű gépészeti kivitelezése. 
Gázvezeték kiépítése, műszaki átadása, 
MEO-ügyintézés, ismételt nyomáspróba. 
Tel.: 06-20/348-8073



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 cafeteriajuttatás 

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

Virágpor 100 g: 490 Ft
Méhpempő 30 g: 3900 Ft

Szürkemarha, bivaly, őstulok szalámi 300 g: 1990 Ft

Mangalica, szürkemarha májas 200 g: 490 Ft

Mangalica sonka 100 g: 790 Ft

Mangalica zsír 500 g: 590 Ft

akció!

Szomor  
ökofarm termékei

Natura 2000 területen termelt mézek: akác, hárs, erdei, virág

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,  
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,  
bazsalikomos  
és ánizsos.
Propoliszos méz.

terMelői
Mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek

Nyitva: kedd, szerda,: 8–12h,
csütörtök, péntek: 8–17h, szombat: 8–13h

Minden 
mézünk 

egységesen:

990  
Ft/ ½ kg

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 


