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HirdetésHirdetés

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

a lakosság 
szolgálatában

20 
éve

több mint

Már Most 
gondoljon  

a télre!

Szervizünk szerviztechnikus munkakörbe  
Pest régióba kollégát keres

 Feladat:   Ipari és lakossági gáztüzelő, csarnokszellőztető berendezések 
karbantartása, javítása és üzembe helyezése

 Elvárások:  Szakirányú végzettség
  Szakmai gyakorlat (ipari és lakossági berendezések)
  „B” kat. jogosítvány
  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
  Önállóság, rugalmasság, preciz munkavégzés
 Előny: Német/angol nyelvtudás
 Amit kínálunk: Versenyképes bér és szociális juttatási rendszer
  Képzési és fejlődési lehetőség
  Céges gépjármű használata
 Fizetés: Megegyezés szerint
 Jelentkezés módja: Szakmai önéletrajz megküldése a thermotrade@hoval.hu e-mail címre

Interjú
Szigeti
Ferenccel 10. oldal

Gazdálkodunk még otthon? 2. oldal

HirdetésHirdetés

Folytatás a 4-5. oldalon

Részletek a 12. oldalon

Gyömrői játszóterek

 Pest megyei önkor-
mányzatok számára ír-
nak ki pályázatot, amely 
keretében legalább 20 
és legfeljebb 200 mil-
lió forint értékben nyí-
lik lehetőség kerékpár-
utak építésére, vagy már 
meglevő kerékpárutak 
korszerűsítésére és fel-
újítására.

Részletek a 3. oldalon

 Szeptember 22–23-án 
Vecsés lesz a régió gaszt-
ronómiai központja. A 
Káposztafesztet 18. alka-
lommal rendezik meg az 
Epresben, melyre az or-
szág minden pontjából 
érkeznek vendégek. 

Részletek a 7. oldalon

 Lassan kezdődik az is-
kola, jön a sok tanulás, 
leckeírás. Ajánlunk né-
hány gyógynövényt, ami-
től jobban pörög az agy. 

Részletek a 13. oldalon

Kerékpárút 

Káposztafeszt

Gyógynövények

Részletek a 6. oldalon

A viharvadász
 A Szeretem a városom! 

Gyöm rő mozgalom már több 
mindent tett a városi környe-
zet jobbításáért. Legutóbb a 
játszóterek kar bantartását cé-
lozták meg. A játszóterek fel-
karolása amúgy sem új keletű 

dolog a városban, áprilisban 
már sor került egy kisebb be-
ruházásra, amely keretében 
új játékokkal töltötték meg 
Gyömrő játszótereit.

 Vannak akik félnek a viha-
roktól, sokkal inkább rémisz-
tőnek mintsem csodálatra 
méltónak találják. Ellenben 
akadnak olyanok is, akik a 
szépséget fedezik fel a kép-
ződő viharfelhőkben és nem 

esnek pánikba a cikázó villá-
mokkal kísért égzengés hal-
latán. Utóbbiak közé tartozik  
Tiszavölgyi Dávid is, aki vi-
harokra vadászik.  

Savanyúság és bor a régió  
mezőgazdaságának zászlaján

HirdetésHirdetés

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy régiónk 
két legismertebb mezőgazdasági termé-
ke a vecsési savanyúság és a monori bor.  

A régi időkhöz viszonyít-
va jelentősen vissza-
esett a réigó mezőgaz-

dasága. Kevés család él ezen 
a környéken gazdálkodásból, 
a mezőgazdaságban dolgozók 
aránya mindössze 15 százalék 
körül van. Ennek ellenére tér-
ségünk is ad olyan ismert és 
kedvelt terméket az országnak, 

mint a vecsési savanyúság, az 
utóbbi években pedig a mono-
ri borok is egyre népszerűbbek 
lesznek. Hozzá kell tenni, hogy 
a borászat területén sokkal na-
gyobb a verseny, a monori bo-
rok készítőinek hosszú utat 
kell még bejárniuk a sikerig. 
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Legutóbb a párommal róttuk egy szupermarket hosz-
szú sorait, gondosan válogatva a szükséges portéká-
kat, majd félig telt bevásárlókocsinkkal épp beálltunk a 
rövidnek nem mondható sorba, amikor köhécselést hal-
lottam. Felnézve meglepetéssel tapasztaltam, hogy férfi-
pénztáros nyomogatja a billentyűket a kasszagépen, aki 
ráadásul nagyon hasonlított egy rég nem látott ismerő-
sömre. 
 – Vajon ő az? – kérdeztem hang nélkül magamtól. – 
Hány évvel ezelőtt is találkoztunk utoljára? – folytattam 
magamban az elmélkedést, miközben vártam, hogy meg-
szólaljon, hátha a hangja felfedi kilétét. 
 A nagy zsivajban fülemet a pénztáros felé élesítve kon-
centráltam. Semmi. Csendben ütögette a gombokat, húz-
kodta az árut. Én mindeközben próbáltam feltűnés nélkül 

ácsorogni, megszürkül-
ni és köddé válni zava-
romban. Persze mindezek 
mellett igyekeztem termé-
szetesen viselkedni, beszél-
getni a párommal. 
 – Szólalj meg kérlek! – 
ismételgettem magamban. 
De se egy köszönöm, se egy 
köszönés nem jött ki a fér-

fi száján. Így vártam végig két-három vásárlót magam 
előtt arra a bizonyos hangra várva, mert az arcfelisme-
rés nem segített rajtam. És egyszer csak halkan és reked-
tesen megszólalt. – 25 ezer 458 forint. 
 Hát ez sem segített! – Talán megfázott és attól más ez 
az orgánum? – kattogott tovább az agyam. Miközben ott 
bizonytalankodtam, ránk került a sor. – Na majd én szó-
ra bírlak! – határoztam el. Szemébe néztem, de semmi 
jele nem volt, hogy felismert volna. Hangosan köszöntem, 
halk volt a válasz. Ekkor a párom váratlanul feltett egy 
kérdést. – Tart még a késekre az akció? – Igen, a kész-
let erejéig – jött a halk torokból kipréselt válsz. – Igen, a 
készlet erejéig – ismételtem meg hangosan, túlkiabálva 
a környezetem zajait. – Szeretne egy új akciós füzetet a 
bélyegeknek? – kérdezte a páromtól a férfi. – Szeretnél 
egy akciós gyűjtőt? – ismételtem megint szinte kiabálva, 
majd mikor ránézem a pénztárosra és csodálkozást lát-
tam a tekintetében, csak annyit mondtam: – Bocsánat!  
A párom jól hall, csak az anyukám kicsit süket. 
 Hát nem voltunk ismerősök, de hogy emlékezni fog a 
dilisen kiabáló nőre egy darabig az biztos.

Az anyukám 
nagyothall

Trnavecz 
Adrienne 
jegyzete
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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, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.

MAGAS JUTALOM 

A MEGTALÁLÓNAK!

2018. július 31-én 
eltűnt

Monorról 
Jockey!

1,5 éves, kan, fekete-fehér, 
2,5 kg-os biewer yorki 

chippelt kutya.
Utoljára Monoron, 

a Somogyi Béla utcában látták.

Ha látta, kérjük hívjon minket!
Nagy Dia: 06-20/583-0808 • 100 Forintos Szabó Laci: 06-20/335-5192

KERESSÜK 
 JOCKEYT!

Tart otthon állatot,  
van konyhakertje?
Nem is olyan régen még a leg-
több vidéki ingatlannak volt 
konyhakertje, ahol egészsé-
ges és szép zöldséget és gyü-
mölcsöt termesztettek a háziak.

Barna Erzsébet, Monor
Konyhakertünk nincsen, csak gyümölcsfáink vannak. A megtermett 

gyümölcsöt vagy megesszük vagy eltesszük, illetve elosztogatjuk az is-
merősök között. Kertészkedésre nincs időnk, így a zöldségeket jórészt a 
piacról, ismerős árusoktól szerezzük be. Háztáji csirkét, tojást és disznó-

torost is szoktunk vásárolni, erre is megvannak a bejáratott forrásaink.

Tóthné Kun Georgina, Monor
Apósomnak zöldésg-gyümölcs üzlete van itt Monoron, általában min-
dent tőle szerzünk be. Ő már tudja, hogy a nagybani piacon kitől kell 
vásárolni, így megbízható forrásból kerül az áru az asztalunkra. A hú-
sokat általában hentestől vesszük, nem ismerünk olyan gazdálkodót, 

akitől háztájit tudnánk vásárolni.  

Molnár Attila, Üllő 
Csirkét, kacsát és nyulat is tartok a húsuk miatt. Ez arra elég, hogy 
magunkat ellássuk. Konyhakertem egyelőre nincs, dolgozni járok, 
erre nem jut időm. A zöldséget és a gyümölcsöt a piacon és a helyi 

boltokban vásároljuk meg. Nem mondtam le teljesen a kertészkedés-
ről sem, tervben van, hogy gondozom a kertet, ha több időm lesz.

A portákon tyúkok kapirgáltak, kacsák 
és libák tipegtek, a ház mögötti ólakban 
pedig disznók, kecskék, itt-ott tehenek 

és lovak is voltak. Aztán fordult egyet a világ, a 
fiatalabb generációk a fővárosba bejáró dolgo-
zók lettek, így nem maradt idő az állatok körüli 
tennivalókra, a kiskertek gondozására. A jószá-
gok szépen lassan elfogytak, a zöldségek helyett 
pedig jobb esetben zöld gyep, rosszabb esetben 
gaz borítja a konyhakerteket. Közben a nemzet-
közi áruházláncok üzletei is megjelentek, zöld-

ségektől, gyümölcsöktől, húsoktól roskadozó 
pultjaik pedig a kényelmet is elhozták az em-
bereknek: gyorsabb beszaladni egy szupermar-
ketbe és lekapni a polcról, amire szükség van, 
mint otthon a kertben hónapokig nevelgetni.
 Az elmúlt években azonban mintha egy-
re többen gondolnák úgy, hogy mégiscsak ér-
demes otthon egy kis zöldséget termeszteni, 
gyümölcsfákat nevelni, így legalább lesz egy 
kis befőzni vagy eltenni való. Legszebb kony-
hakertek címmel egy kertészkedésre sarkalló 
kezdeményezés is elindult, amelyre évről évre 
több ezren jelentkeznek. Mintha újra megje-
lent volna az igény a kertészkedésre, ami akár 
a sok munka utáni stresszoldónak is jó, nem 
beszélve arról, így legalább tudni lehet, mi ke-
rül a családi asztalra.
 Utcai kérdezősködésünk alkalmával arra 
voltunk kíváncsiak, olvasóink művelik-e a 
kertet, tartanak-e otthon állatot?

Én mindeköz-
ben próbál-
tam feltűnés nélkül 

ácsorogni, megszür-
külni és köddé vál-

ni zavaromban.
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KÖZLEKEDÉS 

OKTATÁS ECSER

Négymilliárdból épülhetnek 
kerékpárutak a megyében

Üllői raktárból szállítják  
az iskolákba a tankönyveket

Fenyegetés  
az állomáson
 Vasútállomáson várakoz-

ni általában békés tevékeny-
ség, feltéve, hogy nem azért 
kényszerültünk a peronon 
való ácsorgásra, ücsörgés-
re, mert „a vonat bizonyta-
lan ideig késik”, vagy, mert 
éppen lekéstük a szerelvényt, 
közben meg valami fontos el-
intézendő miatt időre kellene 
odaérnünk valahova. Míg az 
utóbbi bosszantó esetek vi-
szonylag gyakoriak, az már 
kevésbé, hogy békés várako-
zásunkat rossz szándékú fe-
nyegetés zavarja meg, noha 
ez sem példanélküli. A for-
galmasabb pályaudvarokon 
ezrével fordulnak meg az uta-
sok, a sok ember között pedig 
könnyen elvegyülnek a zűrös 
alakok. Mivel az ecseri a ki-
sebb forgalmú, nyugodtabb 
állomások közé tartozik, ta-
lán az a fiatal sem gondolta, 
hogy pont itt kerül kellemet-
len helyzetbe, akivel a követ-
kező eset történt. 
 Augusztus 2-án egy 16 
éves fiú lépett oda a vasútál-
lomáson várakozó fiatalkorú-
hoz, azzal a szándékkal, hogy 
pénzt szerez tőle. Persze nem 
kedves szóval kérlelte, ha-

nem veréssel fenyegetve kö-
vetelte a forintokat, a sértett 
fél pedig – felmérve a helyze-
tet – jobbnak látta teljesíte-
ni az idegen kívánságát. A ki-
fosztott fiatal végül futásnak 
eredt, tegyük hozzá, bölcsen 
cselekedett, hiszen kinek hi-
ányozna még egy verés is an-
nak tetejébe, hogy a pénzétől 
megszabadították, a további-
akat pedig inkább a rend őre-
ire bízta. 
 Az esetről tett bejelentés 
alapján a maglódi rendőrök 
egy órán belül azonosították 
és elfogták az elkövetőt az ál-
lomáson. A bűncselekmény 
feltételezett fiatalkorú elkö-
vetőjét a Monori Rendőrka-
pitányság nyomozói hallgat-
ták ki, majd indítványozták a 
letartóztatását, melyet a bíró-
ság augusztus 5-én el is ren-
delt. 
 Talán jobb is így az el-
követőnek, ebben a meleg-
ben megváltás lehet a hűvö-
sön csücsülni. Ha pedig ne 
adj’ isten mégsem érezné ott 
jól magát, talán még abban is 
bízhatunk, hogy legközelebb 
kétszer is meggondolja, érde-
mes-e fenyegetéssel elszedni 
mások pénzét?  V.. 

 Mintegy 12,5 millió tan-
könyvet szállítanak ki az is-
kolákba a Könyvtárellátó 
Non profit Kft. (Kello) üllői 
raktárából. A kiszállítást au-
gusztus 1-jén kezdték, a köny-
vek augusztus végéig érkeznek 
meg az intézményekbe. 
 Az üllői könyvraktárban 
tartott sajtótájékoztatót Rét-
vári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, Ma-
ru zsa Zoltán köznevelésért 
felelős helyettes államtitkár, 
Tő czik Zsolt, a Kello ügyveze-
tő igazgatója. 
 Rétvári Bence hangsúlyoz-
ta: az intézmények könyvellá-
tása gördülékeny és hatékony 
és jól működő rendszer. Ki-
emelte, az állami tankönyv-
ellátás tette lehetővé, hogy az 
elsőtől a kilencedik évfolya-
mig minden, összesen több 
mint egymillió diák ingyene-
sen kapja meg a tankönyve-
ket. Kérdésre válaszolva kö-
zölte: évfolyamtól függően a 
családok 10-12 ezer forintot 
spórolhatnak meg diákon-

ként, a jövő évi költségvetés-
ben az ingyenes tankönyv-
ellátásra 11 milliárd forint 
szerepel.
 Az iskolák március 15-én 
kezdték összeállítani a tan-
könyvrendeléseket, melye-
ket áprilisban állítottak össze 
az Alföldi Nyomda által veze-
tett nyomdai konzorciumnak. 
Több mint 10 millió könyvet 
gyártottak le négy hónap alatt, 
melyeket július 25-ig le is szál-
lítottak. Idén összesen 15 mil-
lió tankönyv áll rendelkezésre, 
ebből 12,5 millió az üllői rak-
tárban lett elhelyezve, a többi 

Cell dömölkön van. A raktáro-
zási feladatokat a Kello saját 
munkatársai mellett naponta 
500 diákkal látta el.
 Azoknak a diákoknak 

– a 10., 11., 12. évfolyamon –, 
akiknek fizetniük kell a tan-
könyvekért, a fizetési határ-
idő szeptember 15. vagy a kéz-
hezvételtől számított 15 nap 
 – hívta fel a figyelmet az ál-
lamtitkár. 
 A szuloifelulet.kello.hu ol-
dalon a szülők megnézhetik 
a gyereküknek rendelt tan-
könyvek listáját, illetve on-
line fizetés is lehetséges. IM
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A raktározási feladatok ellátá- 
sában 500 diák is közreműködött

 Pest megyei települési ön-
kormányzatok nyújthatnak 
be támogatási kérelmeket ke-
rékpárutak létesítésére, fel-
újítására és korszerűsítésére. 
 A kerékpárutakra fordít-
ható forrást a Pest megye cél-
zott fejlesztésére szolgáló 80 
milliárd forintos támogatá-
si program fedezi, a kormány 
célja pedig, hogy ösztönöz-
ze a környezetbarát kerékpá-
rozás terjedését, elősegítse a 
települések kerékpáros ba rát- 
fejlesztéseit, bővítse a megye 
ke rék párosbarát közlekedési 
infrastruktúrát, valamint biz-
tosítsa a kerékpárút-hálóza-
tokhoz való csatlakozást – kö-
zölte Rákossy Balázs európai 
uniós források felhasználásá-
ért felelős államtitkár.
 A pályázat keretében leg-
alább 20 és legfeljebb 200 
millió forint értékben nyí-

lik lehetőség kerék-
párutak építésére, 
vagy már megle-
vő kerékpárutak 
korszerűsítésé-
re, felújítására 
a főutak belte-
rületi szakaszai 
mellett. 
 Kerékpárutak lé-
tesülhetnek a település-
központ és lakott területen 
kívül elérhető településrész 
között, lakott területen kívül 
elhelyezkedő munkahelyek 
és a település belterülete kö-
zött, illetve a települések bel-
ső, helyi közútjai mentén vagy 

– és ez igazán jó hír – külterü-
leti szakaszon két település 
között, amennyiben a fejlesz-
téssel érintett települések kö-
zött folyamatosan használha-
tó kerékpárút jön létre. Erre 

– és természetesen a belterü-
leti kerékpárutakra is – nagy 

szükség lenne a régi-
óban, amint arról 

egy korábbi lap-
s z á mu n k b a n 
írtunk, a kör-
nyéken is lenne 
igény a telepü-
léseket összekö-

tő kerékpárútra, 
hiszen sok esetben 

csak tilosban közleked-
ve vagy a nagy forgalom mi-
att kevésbé biztonságos útvo-
nalon, esetleg a szántóföldek 
mellett húzódó homokos, 
sokszor járhatatlan utakon 
közelíthető meg kerékpárral 
egyik vagy másik település. 
 A pályázatokat szeptem-
ber 24-én reggel 8 órától le-
het benyújtani, a várható fej-
lesztésekkel kapcsolatban 
pedig reméljük, ebben a régi-
óban is épül a kerékpárosok 
valós igényeit kiszolgáló ke-
rékpárút.   V. 

VECSÉS
 Megkezdték a Mentőállo-

más és Alapellátási Köz-
pont építését Vecsésen, ezál-
tal megvalósul egy régi álom. 
Igaz, az előkészítés hosszabb 
időt vett igénybe, azonban a 
munkálatok gyorsan elkez-
dődtek.
 A pályázat elnyerése után 
idén februárban kezdték meg 
a Dózsa György úti, régi or-
vosi rendelő bontását. Mint 
korábban megírtuk: a házi-
orvosi rendelő helyén egy két 
beállós mentőállomás, öt fel-
nőtt-, egy gyermek-házior-
vosi rendelő épül. A korsze-
rű intézményben lesz még 
védőnői szolgálat, közpon-
ti ügyelet, kiegészítő szakor-
vosi rendelők, irattár. A ki-
vitelező év végére elkészül a 

Már épül az új  
egészségügyi központ

mentőállomással és jórészt 
az egyéb említett egységek-
kel is. A második ütemben 
valósul meg a beruházás ma-
radék része. Egyelőre ehhez 
nincs meg minden pénz, de 
nem lehet kétségünk afelől, 
hogy ez is rendben lesz, tud-
ják tartani a határidőket.
 A parkolással sem lesz 
gond, hiszen az önkormány-
zat megvett egy telket az ob-
jektum mögött, ráadásul az 
érkezők használhatják a foci-
pálya parkolóját is. (dám)
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A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető  
a jégkrém- és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

MOST eladóparTnerekeT kereS
Budapest XVII. kerületi depóba.              Tel.: 06-30/300-9118

Heti 5 napos, vagy akár csak hétvégi munkarendbe is lehet jelentkezni!

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.

 10 éve bevezetett nagy forgalmú kispesti 
üzletházban középkorú női fodrász hölgy 
(lehet kezdő is) részére kedvező feltételekkel 

vendégkörrel (haláleset miatt). 
Érd.: 06-70/607-4444

 Fodrász szék
kiadó 

 Jelentős sikert ér el 
2016-ban a Megyeri-
Hanti pincészet: csersze-
gi fűszeres boruk a ran-
gos Challenge du Vin 
nemzetközi borversenyen 
aranyéremben részesült. 
A bordeaux-i versenyen 
több mint 4000 bor in-
dult a világ minden tájá-
ról, összesen 392 arany-
érem született.

Aranyérmes 
cserszegi  
fűszeres

 Legfontosabb céljuk a 
vecsési savanyú káposz-
ta hírnevének öregbítése, 
a generációkon átívelő ha-
gyományok megőrzése és 
továbbadása, jó minősé-
gű savanyúság folyama-
tos biztosítása. A bará-
ti körnek jelentős érdemei 
vannak abban, hogy a sa-
vanyú káposzta védjegy-
oltalomban részesült.  

Vecsési  
Savanyítók 
Baráti Köre 

Savanyúság és bor a régió  
mezőgazdaságának zászlaján
 Talán nem túlzunk, mikor 

azt állítjuk, hogy a régió legis-
mertebb mezőgazdasági ter-
méke a vecsési savanyúság. 
Az ország minden szegleté-
ben hallottak már róla, az ex-
portnak köszönhetően pedig 
a határokon túli üzletek pol-
cain is találkozhatunk a ter-
mékkel. A vecsési savanyú-
ság története az 1700-as évek 
végén kezdődött, akkori-
ban – és még egy jó darabig – 
csak káposztát savanyítot-
tak a vecsési családok, azóta 
viszont – többek között a vá-
sárlói igényeknek köszönhe-
tően – további termékekkel 
bővült a kínálat: megjelent 
például a csalamádé, a sava-

nyú káposztával töltött pap-
rika és természetesen a ko-
vászos uborka, a savanyított 
hagymafélék, hogy csak né-
hányat említsünk a népsze-
rű termékekből. Lapunknak 
Pável Béla, a Vecsési Sava-
nyítók Baráti Körének veze-
tője adott egy kis történelmi 
áttekintés a kezdeti időkről.

230 évvel ezelőtt
  

kezdődött minden
– Vecsés a kezdetektől fog-
va mezőgazdasági település 
volt, a savanyúság eredete II. 
Grassalkovich Antal idejé-
re nyúlik vissza. Ő volt az, aki 
1786. június 14-én az üres te-
rületek benépesítésére tobor-
zót tett közzé, a hívó szóra pe-
dig 50 sváb család érkezett 

erre a területre, akik maguk-
kal hozták a földművelés sze-
retetét és a savanyítás tu-
dományát is. A letelepedett 
családok és utódaik zöldség-
termeléssel foglalkoztak, a 
fejes káposztát a hosszabb 
eltarthatóság miatt savanyí-
tották. A savanyú káposz-
tát elsősorban télen árusítot-
ták, így tettek szert bevételre 
a hideg hónapokban is. A sa-
vanyúság fahordókban, tapo-
sással, a sózástól beinduló tej-
savas erjesztéssel készült, és 
már az 1900-as évektől jelen 
volt a pesti piacokon. Az idő 
előrehaladtával, ahogy vál-
tozott a világ, úgy fejlődött a 
technológia is. Nagy előrelé-
pés volt például a vecsési Töl-
gyesi Károly találmánya, a 
többkéses aprítógép, amely je-

lentősen felgyorsította a fel-
dolgozás folyamatát – mesél-
te Pável Béla.
 Szükség is volt a tech-
nológiai fejlődésre, hiszen 
a vecsési savanyúság egy-
re keresettebb lett, a vásár-
lók részéről egyre nagyobb 
igény jelentkezett a savanyí-
tott termékekre. A fejlődéssel 
együtt azonban az előállítás 
folyamata is költségesebb lett. 
Egyre nagyobb telephelyek-
re és raktárakra lett szükség, 
az árumozgatáshoz targonca 
kell, a nyári szállításhoz pe-
dig hűtőkocsik.
 – Összességében sokkal 
pénzigényesebb lett a sava-
nyítás, ennek ellenére sokan 
szeretnének ebből a mun-
kából megélni, az pedig kü-
lön öröm, hogy a fiatalabb 

generációk is érdeklődnek 
a gazdálkodás, elsősorban 
a káposztatermesztés iránt  

– hangsúlyozta Pável Béla.
 A savanyítás a legtöbb 
esetben családi vállalkozások-
ban, a régi időkhöz hasonló-
an munkamegosztással törté-
nik. A különböző korosztályok 
felosztják egymás között a fel-
adatokat, így a fiataloknak, a 
középkorúaknak és az idősek-
nek egyaránt megvan a helye a 
munkafolyamatokban.
 Több helyen is elhangzott 
már a kritika, hogy a vecsési 
savanyú káposzta alapanya-
gát, a káposztát nem is a tele-
pülésen termelik. Pável Béla 
szerint ennek egészen egy-
szerű oka van: a rendszer-
váltás után sok család visz-
szatért a gazdálkodáshoz, a 
régi családi földterületeket 
azonban nem mindenki tud-
ta visszaszerezni, így sokan 
a környékbeli településeken, 
például Gyálon vagy Üllőn 
vásároltak termőterületeket, 
ahol a mai napig káposztater-

FOLYTATÁS A CÍMLAPRÓL
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Ingatlanbérbeadás specialistája

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

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

Kft, bt egyszerűsített végelszámo-
lással kapcsolatos ügyintézés.

Nyitvatartás: 
H–P: 9–19, 
Szo: 9–19 
V: 9–18

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

Méhészeti eszközök, 
berendezések, gyógyszerek, 
takarmányok, üvegek, tetők, 

Vernalis gyógylepények.

Teljes körű karambolos 
biztosítási kárügyintézés  

és gépjárműjavítás! 

KARAMBOLOS 
CENTRUM

ZSOLÉ DESIGN Kft. Pécel 
Tel.: 06-70/617-2555

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  

volna a hirdetését  
már nettó 

Hívjon a 
06-70/319-4317 

számon! 

18  900 Ft-ért

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

Munkalehetőség  
Vecsésen és Sülysápon

Amit kínálunk:
•  Munkabér: bruttó 250 000–350 000 Ft/hó 

órabérek: 1070–1445 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Tápiószecső, Sülysáp, Mende, 
Gyömrő, Maglód, Ecser irányából

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

mesztéssel foglalkoznak.
 A vecsési savanyú káposz-
ta 2012-ben a Hagyományok-
Ízek-Régiók (HÍR) program 
keretében elnyerte a HÍR-véd - 
jegy használatát, azaz földraj-
zi árujelző-oltalom alá került. 
Később a Hun ga ri kum má vá-
lás előszobájának nevezhető 
Magyar Értéktárba is beke-
rült, mint kiemelkedő nemze-
ti érték. Pável Béla elmondása 
szerint talán már nem is kell 
sokat várni, hogy ebből a ré-
gióból is kikerüljön egy hun-
garikum.

Felvirágzóban 
 

az ezer pince városa
Ébredezni látszik Csipkeró-
zsika álmából a monori sző-
lő- és bortermelés. A siker 
érdekében egyre nagyobb 
erőfeszítéseket tesznek a Strá-
zsahegyen, aminek köszönhe-
tően az elmúlt évek munkája 
már eredményekben és elis-
merésekben is megmutatko-
zik, noha sok még a tennivaló 
az ezer pince városában.
 – A rendszerváltás előtt 
1200 hektáron termesztettek 
szőlőt, nem csak bort, pezs-
gőalapanyagot is készítettek a 
monori, a gombai és a babádi 
téesz területein. A rendszer-
váltás után ez az összefüggő 
terület szétdarabolódott, ma-
gántulajdonba került. A te-
rületek egy része parlagon 
maradt, de sokan művelték 
tovább a földet, mert el le-
hetett adni a szőlőt. Ma már 
nincsenek nagy felvásárlók, 
ezért elsősorban a kisüzemi 
értékesítés maradt, a pincék 
a vendéglátás keretein belül 
próbálják értékesíteni a bort. 
Sokat lendített a monori bo-
rászaton, hogy felnőtt egy 

új generáció, akik amellett, 
hogy érdeklődnek a szőlészet 
és a borászat iránt, szakirá-
nyú végzettséggel is rendel-
keznek. A fiatalos lendületnek 
és a szaktudásnak köszön-
hetően pedig a Strázsahegy 
újra fejlődésnek indult – fog-
lalta össze a monori helyze-
tet Czeglédi György, a Mono-
ri Hegyközség hegybírója.

Oltalom alatt a monori bor
A közelmúlt egyik legjelen-
tősebb eredménye, hogy ol-
talom alatt álló ere det-
meg  jelölést hagyott jóvá a 
monori borok számára az Eu-
rópai Bizottság. Ez azt jelen-
ti, hogy megkezdhetik önálló 
életüket a monori termőterü-
letről származó borok, hiszen 
az eredetmegjelölés igazolja, 
hogy olyan egyedi adottságok-
kal bírnak, amelyek csak erre 
a borrégióra jellemzők. Az 
ere detmegjelölés a belföldi és 
a külföldi versenyképességet 
egyaránt növeli, így összessé-
gében elmondható, hogy szá-
mos pozitív hozadék van a 
jövőre nézve az Európai Bi-
zottság döntésének.
 – Csak olyan borok visel-
hetik a monori nevet, amelyek 
megfelelnek termékleírásban 

 A szőlőtövek mellett az 
almafák is jól megférnek, a 
Csúzi család birtokán pe-
dig ezer darabot is talál-
ni belőle. Csúzi Szabolcs 
és családja szőlőtermesz-
téssel és borászattal is fog-
lalkozik, ám talán többen 
ismerik a nevüket különle-

ges almatermékeikről. Al-
malekvárok, almasajtok, 
szörpök, újabban pedig 
különleges ízesítésű alma-
ecetek is megtalálhatók a 
kínálatban. A családi gaz-
daság termékei Magyar 
Kézműves Remek Díjban 
részesültek.

1000 almafa a Strázsahegyen

szereplő követelményeknek. 
Például csak a monori termő-
területről származó szőlő-
ből lehet monori bort készíte-
ni. Monoron jelenleg 370-400 
hektár termőterület van a gaz-
dák tulajdonában, de ebből 
csak 250 hektár felel meg en-
nek a követelménynek. A fej-
lődés jele, hogy amíg egy év-
vel ezelőtt csak két termelő 
bora felelt meg az előírások-
nak, addig idén már nyolcan 
nyújtottak be igényt az ere det-
megjelölésre. Fontos kiemelni, 
hogy egyfajta együttműködés 
is kialakulóban van  a nyolc 
gazda között, amely értelmé-
ben közösen készítenének egy 
monori fehérbort – mondta 
Czeglédi György.
 A hegybíró szerint bár 
szép jövő előtt áll a mono-
ri bor, de nincsenek köny-
nyű helyzetben a gazdák. Az 
egyik legnagyobb kihívás lesz 
kitörni az ismeretlenségből, 
hiszen a fogyasztók még nem 
ismerik a monori borokat. A 
Borvidékek hétvégéje vagy a 
Jégvirágtól borvirágig ren-
dezvények ugyan hozzájárul-
nak a népszerűsítéshez, még 
nagyon hosszú utat kell meg-
tenni, mire az ország távolab-
bi pontján is ismerősen cseng 
majd a monori borok neve. V



A viharvadász

2230 Gyömrő, Szent István út 21.  •  E-mail: info@dentaldiamond.hu  •  www.dentaldiamond.hu  •  Tel.:  06-20/200-0007, 06-30/181-5000 

Új korszak  
a fogbeültetésben

  Esztétikai fogászat
  Fogmegtartó kezelések
  Fogágybetegségek kezelése
  Fogpótlások (korona, inlay, kivehető fogsor...)
  Szájsebészet (foghúzás, rezekció...)
  Műtéti beavatkozások (implantálás, csontpótlás...)

Széles körű 
fogászati 
kezelések 
fájdalom 
és félelem 

nélkül.

Hirdetés

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

Önéletrajzát várjuk az allas@any.hu e-mail-címre. 
A munkakörrel és a felvételi eljárásrenddel kapcsolatban 
a +36 1 431 1212, vagy a +36 1 431 1243 telefonszámon 

érdeklődhet a humánpolitikai osztályon.

X. kerületben található székhelyünkre  
és telephelyünkre keresünk teljes munkaidős, 

több műszakos munkavégzésre:

operátor munkatársakat
gyorsnyomtatók, digitális nyomtatók üzemeltetésére

könyvkötő munkatársakat
nyomdaipari kézi és gépi műveletek végzésére

gépmester és gépkezelő munkatársakat
íves és rotációs ofszet nyomógépek üzemeltetésére

kézi műveletet végző munkatársakat
számítógépes ismeretekkel

Vannak akik félnek a viharoktól, az égzengést és vil-
lámlást inkább rémisztőnek mintsem csodálatra méltó-
nak találják. Ellenben akadnak olyanok is, akik a szépsé-
get fedezik fel a képződő viharfelhőkben, és nem esnek 
pánikba a cikázó villámokkal kísért égzengéstől.
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egyszerű, betanított munkára, napi 4 órás 
munkaidőben Üllőre, Vácra, Szolnokra, 

Sülysápra, Szentmártonkátára, Gombára.
Érdeklődni a 06-29/321-876 telefonszámon lehet.

A Civil Nonprofit Kft. megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat keres 

U tóbbiak közé tartozik 
a monori Tiszavölgyi 
Dávid is, aki immár 

több mint 10 éve mondhatja 
magát viharvadásznak.
 Ennek a különös vonza-
lomnak korábban nem vol-
tak nyomai, sőt, Dávid is in-
kább azok közé tartozott, 
akik tartanak a viharoktól. 
Aztán valami megváltozott, 
mikor egy heves éjszakai vi-
har után arra gondolt, talán 
mégis jobb lenne megismerni 
ezeket a természeti jelensége-
ket, mint félni az ismeretlen-
től, így végül beleásta magát 
a viharok tanulmányozásá-
ba. Az ismerkedés közben pe-
dig a meteorológia iránt is 
érdeklődni kezdett, ami ál-
tal mégjobban megértette a 
légkörben zajló folyamato-
kat. Dávid mára odáig jutott, 
hogy a meteorológiai előre-
jelzésekhez is szolgáltat ada-
tokat.
 Viharvadászat közben 
könnyen felszökik az adre-
nalin, de ez a hobbi jóval 
több mint egyszerű játék. A 
viharvadászok megfigye-
lései, a viharokról készí-
tett felvételek, az előrejelzé-
sek és a viharok után végzett 
kárfelmérés tudományos cé-
lokat is szolgál – magyaráz-
ta Dávid. Például egy jelentős 

károkat okozó vihart követő-
en fontos az elemzés, hogy a 
jövőben pontosabbak legye-
nek az előrejelzések, amelyek 
alapján később mérsékelni le-
het a károkat. Dávid például 
az Időkép.hu-nak is készített 
előrejelzéseket.
 A nem éppen hétköznapi 
hobbi mások érdeklődését is 
felkeltette, egy idő után töb-
ben is követni kezdték Dávid 
munkásságát, aminek az lett 
az eredménye, hogy megala-
kult a Viharvonal Viharva-
dász Csapat. Dávid és társai 
fényképezőgépekkel felsze-
relkezve indulnak a vadá-
szatokra, ha a helyzet úgy kí-
vánja, akár az ország túlsó 

végébe is. A csapat tevékeny-
sége hasonló ahhoz, amit 
hollywood-i filmekben lát-
hattunk, azzal a különbség-
gel, hogy Amerikában pél-
dául jobbak a feltételek egy 
tornádó kialakulásához. For-
gószelek hazánkban is van-
nak – teszi hozzá Dávid –, 
ám azok közel sem olyan in-
tenzívek, mint a tengerentú-
lon. Megfigyelésre érdemes 
jelenségek azonban hazánk-
ban is bőven akadnak. 
 Bár Dávid szerint hosszú 
távú előrejelzésekbe bocsát-
kozni felelőtlenség volna, az 
időjárás alakulását elnézve 
egyre több vadászat várhat a 
Viharvonal csapatára. V. N.
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A XVIII. Vecsési Káposz-
tafeszt a „minőség és 
tradíció” jegyében zaj-

lik majd, hiszen az érdeklődők 
megkóstolhatják a HÍR-es, 
azaz a Hagyományok Ízek Ré-
giók védjeggyel ellátott sava-
nyúságokat, káposztás étele-
ket, valamint megismerhetik 
a vecsési sváb hagyományőr-
ző csoportokat is. 
 A rendezvény egyik meg-
határozó eleme a főzőverseny, 
melyen két napon át mé-
rik össze tudásukat az indu-
ló csapatok. Idén is kiderül, 
kik készítik a legízletesebb 
savanyúságokat. A verseny 
zsűrielnöke Velkei József, a 
Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara Pest megyei és Bu-
dapesti elnöke lesz. 

 A rendezvény hétvégéjén 
a Bálint Ágnes Emlékház, a 
Nyomdagaléria és a Vecsési 
Tájház is programokkal ké-
szül a vendégek fogadására. 
 A Káposztafeszt egyik 
legnagyobb látványossága a 

felvo-
nu lá s, 
melyen 
részt vesz 
a város apra-
ja-nagyja. Vasárnap a szent-
misét és a terményáldást kö-

vetően a Szent Kereszt 
Templomtól indul 

útnak a díszes me-
net az Epresbe. 
 Idén is szá-
mos különle-
ges program 
várja a rendez-
vény vendége-

it: lesz dirndl és 
nemzetiségi ru-

haverseny, káposz-
taemelő verseny, ká-

posztapakoló verseny, 
keresik az ország legna-
gyobb káposztáját; vala-
mint Nyitott savanyító né-
ven, szervezett turnusokban 
tekinthetik meg a látogatók, 
hogyan készül a HÍR-es ve-
csési savanyúság. Az Arató-
sok csapata jóvoltából pe-
dig megelevenedik egy régi 
sváb hagyomány, az Arató-
mulatság.
 A rendezvényen fellép 
majd többek között a Mu sik-
verein Wetschesch, a Brun-
ner Zenekar, a Kolompos, a 
BIKINI és az Alma együttes, 
a Ros marein Tánccsoport, de 
lesz „Osztálytalálkozó” is a 

legnagyobb hazai sztárokkal: 
Zoltán Erika, Radics Gigi, 
Csordás Tibi, Kiki, Horváth 
Tamás, Kozmix, Bárány At-
tila és DJ Dominique közre-
működésével. 
 A rendezvényre gépjár-
művel érkezők a Lanyi terü-
letén kialakított, ingyenes 
parkolóban helyezhetik el 
autójukat. 
 A XVIII. Vecsési Káposz-
tafeszt részletes programja 
a www.vecsesikaposztafeszt.
hu weboldalon olvasható (x)

Kedves álláskereső! Kedves munkáltató!
A Civil Érték Egyesület speciális állásbörzét szervez, hogy a munkát kereső emberek,  

és az őket foglalkoztatni szándékozó munkaadók egymásra találjanak. 
Szeretnénk tájékoztatni a dolgozni kívánó megváltozott munkaképességű embereket arról,  

milyen dokumentumokat érdemes beszerezni a sikeres elhelyezkedéshez, 
hogyan lehet felkészülni a hosszú távú munkavégzésre. A börze lehetőséget teremt arra,  

hogy a munkavállalói igények szerint csoportosított jelentkezőkkel 
a munkaadók képviselői személyesen is megismerkedjenek. 

A börze után jöhet létre a hivatalos interjú és a munkába állás, az egyesület által végig támogatva.
A rendezvényre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

tabi.istvan@civilkozpont.hu vagy lipcsei.edit@civilkozpont.hu  
(vagy telefonon: (06)20-449-1007 vagy (06)20/383-2677). 

Az állásbörzén való részvétel a terem nagysága miatt korlátozott,  
ezért jelentkezése nem jár automatikus részvétellel. 

A végleges résztvevői listát a jelentkezőkkel történő megbeszélés után alakítjuk ki.

SPECIÁLIS 
ÁLLÁSBÖRZE    

ÁllÁslehetőség 
megváltozott munkaképességű embereknek!

Szeretettel várjuk  
erre a rendezvényre, 

hogy megmutathassuk:  
közösen versenyképessé 

tudjuk tenni a 
megváltozott 

munkaképességű 
emberekben rejlő tudást!

A rendezvény időpontja: 
2018. október 5.

Helyszíne: 
Budapest XVIII. kerülete

További részletekért keressen minket 
elérhetőségeinken!

Szeptember 22–23-án Vecsés lesz a régió gasztronó-
miai és kulturális központja. Immáron tizennyolca-
dik alkalommal rendezik meg a 400-as út mel-
lett, az Epresben a Káposztafesztet, melyre az 
ország minden pontjából érkeznek vendégek. 
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www.bandk.hu

A B&K Kft. 
gyakorlattal rendelkező  

AWI-hegesztő  munkatársat, 
és betanított munkára 

üzemi segédmunkást  
keres.

Elvárásaink:
•  önálló munkavégzés 
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség

Feladat:
rozsdamentes acélból készülő termékek előállítása.

Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.
Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
2200 Monor, Mátyás K. u. 11. • hr@bandk.huA mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  

mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek és  
gyógynövények erejével

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 ÚJ!

Hársméz
500 g: 1290 Ft 

1000 g: 2390 Ft

Akció!

Virágméz
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Mézrendelés  
már az interneten is:  

www.apifito.hu

OKTATÁS FŐZŐVERSENY
 Az erdei iskolák rene-

szánszukat élik napjaink-
ban. Régiónkban számos 
helyen, így Ecseren is éltek 
az ilyen jellegű lehetőségek-
kel, és öt napot töltöttek el 
Velencén, az ifjúsági tábor-
ban, másfél száz diákra ti-
zenegy pedagógus jutott. 
 Az erdei iskola sajátos, a 
környezet adottságaira épü-
lő nevelés. A szorgalmi idő-
ben megvalósuló, egybefüg-
gően több napos, a szervező 
oktatási intézmény székhe-
lyétől különböző helyszínű 
tudásszerzési mód, amely 
a tanulók cselekvő, kölcsö-
nösségen alapuló együtt-
működésére és kommu-
nikációjára épül. Vagyis a 
jó erdei iskola programja 
együttműködésre, koope-
ratív-interaktív megisme-
rő tevékenységre helyezi a 
hangsúlyt. Az erdei iskolá-

ban a gyermek együtt dol-
gozik, tanul, tevékenykedik 
társaival és más résztvevők-
kel. Egészen más egy hosz-
szú környezetismereti órán 
tanulni a szélről, esőről, nö-
vényekről vagy az állatok 
viselkedéséről, mint test-
közelből meg is tapasztal-
ni azokat. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a gyere-
kekre és a pedagógusokra is 
pozitívan hat a megszokott 
környezetből való kiszaka-
dás. Kirándulás ez nem csu-
pán a nevelés terén, de a 
valóságban is, a természet 
közelében.
 Az ecseri gyerekek, vagy, 
ahogy mondják, a lakysok 
ezúttal Velencén, egy ifjú-
sági táborban élték át ezt az 
élmény; rengeteget sportol-
tak, tanultak, szórakoztak. 
A kenuzást is nagyon élvez-
ték a nebulók, igazi csapat-
építő tréning volt. (tam)

 Rotyogott a bográcsok-
ban és az üstökben a halász-
lé, a harcsapaprikás, messzi-
re szálltak a finom illatok az 
ecseri horgásztónál július 14-
én. A már hagyománnyá vált 
halas napot tartották ekkor 
az ecseriek, a nap fő esemé-
nye pedig most is a főzőver-
seny volt. A háromtagú zsű-
rinek nyolc csapat szerette 
volna megmutatni főzőtudo-
mányát, valamennyien 
halászlé-különleges-
ségekkel készül-
tek a verseny-
re – négy csapat 
pedig továb-
bi halas ételek-
kel is meglepte 
az ítészeket: ké-
szült káposztás 
hal, harcsapaprikás 
túrós csuszával, sült ke-
szeg, mandulabundába öl-
töztetett harcsafilé édesbur-

gonyával és 
lilahagyma-
mártással. A 
verseny vé-
gére nyolc sü - 

temény is el- 
készült, melye- 

ket szintén bírált 
a zsűri.

 Halászlékategória: 1. Csi-
pet Csapat, 2. Abrigád, 3. 

Népszerűek  
az erdei iskolák

Halászlé-különlegességek  
illatoztak a horgásztó partján

Fanatic Card Team. Külön-
díjat kapott a Royal Gasztró 
Gyál és a Harcsa Team.
 Sütemények: 1. Fanatic 
Card Team Szabó Szilvia, 2. 
Ro yal Gasztró Gyál, 3. Abri-
gád. Különdíjat kapott: Royal 
Gaszt ró Gyál.
 A Szabadtűzi Lovagrend 
vándorkupáját a Csipet Csa-
pat nyerte. TV
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Telefon: 06-70/678-6030

             Amit kínálok:
•  Hosszú távú, bejelentett 

munkaviszony.
•  Határozatlan idejű szerződés.
• 1 vagy 2 műszak rugalmasan kezelve.
•  Bérezés nettó 800 Ft/óra.

        Elvárások:
•  Felelősségtudat,  

ami a legfontosabb.
•  Csomagolói tapasztalat  

csak előny, de nem feltétel.
•  Orvosi alkalmassági.                                                           

Kiemelt bérezéssel, akár azonnali munkába állással 
munkatársakat keresünk  

napi 8-órás beosztásban lendületes csapatunkba,  
tiszta, korszerű üzemünkbe.

Várom azon vidéken élők jelentkezését,  
akik  Ecser települést vonattal el tudják érni.

Egyeztetés után  
üzemanyag-hozzájárulás megoldható.

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő egyéb  
takarítói és kisegítő munka

Főbb feladatok, munkák:
•  egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel
•  gépek és emberek kiszolgálása
•  anyagok, tárgyak, gépek kezelése
•  kézi anyagmozgatás, rakodás
•  munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
•  egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
•  balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
•  minimum általános iskolai végzettség
•  monotonitás tűrése
•  állómunkabírás
•  egészségügyi alkalmasság
Amit kínálunk:
•  stabil, multinacionális háttér
•  hosszú távú munkalehetőség
•  bruttó 950 Ft/órabér +40%-os műszakpótlék +16   000 Ft összegű cafeteria juttatás 

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

juttatás (takarítói munkakör)
•  ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
• munkába járás támogatása takarítói munkakörben (15 Ft/km)
Munkavégzés helye:    Gyál
Munkaidő:
•  2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, napi 12 óra, 3 nap munka 

– 3 nap pihenő megosztásban (betanított munkakör)
•  2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között, napi 8 óra, heti 5 nap 

(takarítói munkakör)
Információ:
+36-30/9-445-780 vagy tandusz@tandusz.hu e-mail cím (hétfő–péntek: 08:00–14:00) 

Magócsi Ruhatisztító

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

Teljes körű ruhatisztítás 
Függönyök, lakástextilek tisztítása

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

Kézi gépjárműmosó 
kollégát is keresünk

ELVÁRÁSOK:
autószerelő képesítés, illetve jogosítvány; 
értékesítő munkakörhöz érettségi

Amit AjÁnLunK:
· kiemelkedő munkakörülmények
·  folyamatos szakmai képzések a szakmai 

fejlődés érdekében
· átlagon felüli bérezés

Érdeklődni 
telefonon:

Dr. Gózony Gábor

Telefon: 
06-30/977-6569

E-mail: 
mendeauto 

@gmhcar.hu

SEAT – SKODA – VW LNF – LADA – MITSUBISHI – SUBARU
MÁRKAKERESKEDÉS és MÁRKASZERVIZ

Jól működő, lendületes,  
családias hangulatú csapatunkba

AUTóSZERELő, 
AUTóVILLAMOSSÁgI SZERELő  

és gÉpJÁRMű-ÉRTÉKESíTő 
KOLLÉgÁKAT FELVESZüNK 

bővítés miatt

FEJLESZTÉS
 Összesen több mint 2 milli-

árd forintot fordíthatnak vál-
lalkozói parkok fejlesztésére 
Pest megyei önkormányza-
tok. A Pest megyei vállalko-
zások és önkormányzatok 
fejlesztésére nyújtott 80 mil-
liárd forint támogatási keret-
ből 11 megyei önkormányzat, 
köztük Gyál is a támogatot-
tak között szerepel. A gyáli 
fejlesztés összesen nettó 200 
millió forintból valósul meg, 
a pályázaton elnyert támoga-
tás 165 millió forint. 
 A gyáliak egy 2,5 hektá-
ros területen kívánják kiala-
kítani a kisvállalkozói ipari 

Kisvállalkozói ipari 
park épülhet Gyálon

parkot, amely célja, hogy az 
infrastrukturális kötöttsé-
gektől fejlődni nem tudó vál-
lalkozásokat segítse. A vál-
lalkozások kedvező bérleti 
konstrukció keretében köl-
tözhetnek a területre, ezáltal 
nem kell például nagy össze-
get költeniük területvásárlás-
ra. Ezzel együtt pedig az ön-
kormányzat is jól jár, hiszen a 
bérleti díjak a városi költség-
vetést gyarapítják, Pápai Mi-
hály polgármester szerint pe-
dig további hasznot jelenthet 
a városnak, hogy a beköltöző 
vállalkozások iparűzési adó-
juk befizetésével is a telepü-
lés bevételeit növelik. 

 A vállalkozói park jövő 
nyáron fogadhatja az első 
kisvállalkozásokat. 

 Méretét tekintve 1-10 
hektár nagyságú terü-
let, amely körülkerített, 
területileg jól lehatá-
rolható módon elkülö-
nül a település lakófunk-
ciót nyújtó részeitől, a 
fő közlekedési útvona-
lakról szilárd burkola-
tú úton megközelíthető, 
a lakosságot nem zavar-
ja a területén lévő cégek 
működése. A település-
rendezési tervben gaz-
dasági területként zöld-, 
vagy barnamezős terület. 
A park területén fejlesz-
tő, termelő és szolgálta-
tó tevékenységet folyta-
tó, önállóan gazdálkodó 
szervezetek működnek, 
melyek a tevékenységük-
höz szükséges területet, 
épületet bérlik.  

Vállalkozói 
park 
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Ott és akkor akarunk  
befutni, ahol éppen vagyunk
Karthago kon-
certtel búcsúzik 
a nyár régiónk-
ban. Ennek kap-
csán beszélget-
tünk a legendás 
rockzenekar alapí-
tó-vezetőjével, Szi-
geti Ferenccel. 

Kezdés: augusztus 31. 
21 óra, 
kapunyitás: 20 óra. 

Belépőjegyek kaphatóak 
a szervező Vigadó Kultu-
rális és Civil Központ iro-
dájában (Monor, Kossuth 
L. u. 65-67. I. emelet) a 
TIXA online jegyértékesí-
tő hálózatában és ország-
szerte a Ticketportal jegy-
irodákban!

Monoron 
koncertezik 
a Karthago

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

Amikor először hívtam, 
éppen edzés közben 
értem utol. Hogyan 

jut ideje sportolásra a nyá-
ri koncertsorozat kellős kö-
zepén?
 – A koncertek túlnyomó 
részt hétvégén vannak, én 
meg hétközben, hetente há-
romszor járok konditerembe. 
A koncertek miatt és a civil 
életben is fontosnak tartom, 
így minden barátomat, isme-
rősömet arra buzdítom, hogy 
bármely életkorban is van, 
kezdjen el sportolni.

– A Karthago az egyik leg-
élőbb rockzenekar, hiszen 
közel négy évtizedes fennál-
lása után is rengeteget kon-
certezik, a legelőkelőbb hely-
színektől a néhányszáz fős 
településekig. Másfajta elvá-
rásokkal indulnak a vidéki 
fellépésekre?
 – A Karthago azért van 
még mindig együtt 39 éve, 

mert a srácokkal úgy gondol-
juk, hogy a legfontosabb a mi-
nőségi színvonal mellett az a 
lelkesedés, amivel 1979 óta ját-
szunk. Mi mindig ott és akkor 
akarunk befutni, ahol éppen 
vagyunk. Igaz, voltak nagyon 
nehéz fellépéseink is. Példá-
ul tavaly játszottunk Sopron-
kőhidán a sziklaszínházban, 
mely gyönyörű ugyan, csak 
akusztikája miatt koncert-
re alkalmatlan. Ráadásul ülő, 
tapsikoló, színházi közönség 
volt, akik az első két szám után 
hátra csúsztatták a széküket, 
mert nem ehhez a hangerőhöz 
szoktak hozzá. Végül aztán si-
került őket annyira megdol-
gozni, úgy megfordítani a kon-
certet, hogy állva, rikoltozva 
tapsoltak. 

– Egészen egyedülálló a 
Karthago abban, hogy tag-
csere nélkül játszotta végig 
az elmúlt évtizedeket.
 – Igen, ez nem csak or-
szágos, de világviszonylatban 
is egyedülálló. Ez a Karthago 
hitelességéhez tesz hozzá. Hi-
szen aki ma eljön a koncer-
tünkre, ugyanazokat az em-
bereket látja a színpadon, 
akik megírták, és először el-
játszották a dalokat. Zenekar-
vezetőként demokratikus va-
gyok, mindent megbeszélek a 
tagokkal. Mi is szoktunk vi-
tázni, hiszen a Karthago öt 
különböző habitusú, politi-
kai és világnézetű emberből 

áll. Van közöttünk például Hit 
gyülekezetes és országos hírű 
numerológus is. Mindig meg-
hallgatjuk egymást, de soha-
sem akarjuk meggyőzni a má-
sikat a saját világnézetünkről.  

– Nem okozott-e mégis fe-
szültséget a Karthagon belül 
az, hogy minden tag a zene-
kartól függetlenül is csinált 
szólólemezt?
 – Én az a speciális zene-
karvezető vagyok, aki kife-
jezetten szereti, ha zenészei 
máshol is játszanak. Egy-
részt ezáltal másfajta infor-
mációkat, érzéseket, intu-
íciókat is gyűjtenek össze. 
Másrészt én azt szeretném, 
hogy a Karthago ne meg-
élhetési zenekar legyen, de 
mindig a Karthago legyen a 
prioritás. 

– 1985-től volt egy néhány-
éves szünet a Karthagoban. 
Ennek mi volt az oka?
 – Több oka is volt. Az 
egyik, hogy volt egy ujjbal-
esetem, melynek során a 
jobbkezem egyik ujjpercét 
majdnem teljes egészében le-
vágtam. A másik, hogy akko-
riban az ifjúsági sajtó egyfaj-
ta negatív hangulatkeltésbe 
kezdett a már befutott rock-
bandákkal szemben. Arról 
cikkeztek, hogy ezek az öreg, 
kopasz, pocakos rock zenészek 
miért nem mennek már a 
francba, és inkább hagyják, 

hogy a fiatalok érvényesülje-
nek. Én akkor már dolgoztam 
a rádióban, a televízióban, a 
hanglemezkiadóban, a többi-
ek is sikeresen elhelyezkedtek 
más zenekarokban, ezért úgy 
döntöttünk, hogy szünete-
lünk. Aztán 1990-ben a Pető-
fi Csarnok igazgatója felhívott. 
Mivel öt évvel korábban a 
Karthago nyitotta meg a csar-
nokot, megkért, hogy az intéz-
mény ötéves születésnapján 
mi legyünk a jubileumi banda. 
Így ’90-ben a Karthago meg-
jelent a Pecsa szabadtéri szín-
padán, ahol 7800 ember jött 
össze, ami a Petőfi Csarnok 
életében a legmagasabb néző-
számot jelentette. Utána úgy 
döntöttünk, hogy tovább ját-
szunk. 

– Négy évtized alatt egy 
rendszerváltást és megany-
nyi társadalmi-politikai vál-
tozást élt meg a zenekar. Ho-
gyan befolyásolták ezek az 
események a rock műfaját, 
és konkrétan a Karthago ze-
néjét?   
 – Az egész rock életérzés 
mindig is egy kicsit társada-
lomellenes, tiltakozó szem-
léletű volt. Rockzenekar ként 
a szocialista rendszer alatt 
nekünk, ahogy a többi rock-
ban dának is, az volt a célunk, 
hogy kritizáljuk a fennálló, 
nekünk nem tetsző rendszert. 
Mi nem voltunk annyira nyil-
vánvalóan lázadók, de benne 

voltak a dalainkban a politi-
kai töltetű üzenetek, mint pél-
dául a Lépd át a múltat című 
dalunkban. Létezett akkori-
ban egy úgynevezett sanzon-
bizottság, melyhez az új dalok 
kottáit és szövegeit be kellett 
nyújtani. Miután a kottához 
nem értettek, a szövegeket 
cenzúrázták. Nekünk is több 
dalunkba belekötöttek, de ér-
dekes módon a Lépd át a múl-
tat csont nélkül átment, pedig 
tele van olyan utalásokkal, 
melyeken fennakadhattak 
volna. Vagy nem akarták ész-
revenni, vagy figyelmetlenek 
voltak. A rendszerváltás és az 
azzal jövő szabadság a zenén-
ket nem változtatta meg, ma-
radtunk olyanok, amilyenek 
voltunk. Hiszen akik szeret-
tek bennünket, ugyanúgy jöt-
tek utánunk, a bandánk min-
dig tömegeket vonzott, ahogy 
most is.

– A nyári turné keretében 
Monoron is lesz Karthago 
koncert. Mire számíthat az, 
aki augusztus 31-én eljön a 
monori sportcsarnokba?
 – A körülbelül 100-110 
perces koncert első felében 
megmutatjuk a Karthago ze-
néjének kemény oldalát.  Ezek 
olyan számok, melyek való-
sággal odapréselik a közön-
séget a földhöz. Aztán fel-
csendül egy-két lassú szám, 
lesznek improvizatív részek, 
szólók és természetesen a kö-
zönséget is megénekeltetjük. 
Elénekeljük azokat a szten-
derd slágereket is, melyeket 
egyetlen Karthago koncert-
ről sem lehet kihagyni. Szín-
vonalas és jó hangulatú este 
lesz, mi nagyon várjuk a talál-
kozást! Nagy Renáta



 Idén is megrendezik a kör-
nyék egyik népszerű rendvé-
delmi programját, a Kéklám-
pás napot. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a monori sportpá-
lya ad otthont a rendőrség, a 
katasztrófavédelem és a men-
tősök közös rendezvényének, 
melyre kicsiket és nagyokat 
egyaránt várnak a szerve-
zők. A programokat úgy ál-
lították össze, hogy minden 
korosztály találjon számára 
kedvezőt. Lesz rendőr ku tyás-
bemutató, akcióba lépnek 

 Idén ötven éve, hogy át-
adták a Felsőpakonyi Her-
man Ottó Általános Isko-
lát. Az iskolában hangsúlyos 
a környezeti nevelés, 15 éve 
vesznek részt a Madárbarát 
kertprogramban, ökoiskola 
címet nyertek 2005-ben, 
2011-ben pedig megkapta az 

a Ter rorelhárítási Központ 
kommandósai, lesz tűzvédel-
mi és KRESZ-teszt, megnéz-
hetik kívül-belül a rendőrök, 
a tűzoltók és a mentők jármű-
veit, megmutatják, milyen a 
szabályos elsősegélynyújtás, 
délután pedig a rendőrség, a 
mentőszolgálat és a katasztró-
favédelem együttes bemutató-
ján nézhetik meg, milyen az, 
amikor éles helyzetben kell 
életeket menteni. 
 Minden érdeklődőt várnak 
szeptember 8-án 9 óra 30-tól 
a monori sportpályán!  N.  

RENDVÉDELMI PROGRAM

FELSŐPAKONY

Kéklámpás nap 
lesz Monoron

Irigy Hónaljmiriggyel ünneplik az évfordulót

Hirdetés

Születésnapi utcabál
Augusztus 25. 16 órától
Csiribiri Zenekar, 
Kasza Tibi, tűzijáték. 
Gyál, piactér 
 
VI. Vecsési 
Murcifeszt
Augusztus 25. 8 órától
A magyarországi német 
népzene mellett számos or-
szág zenei világát bemuta-
tó dallamok szólalnak meg 
a nap folyamán. 
Vecsés, Fő út 60.

Bolhapiac 
gyerekeknek
Szeptember 1. 9 óra
Gyere el, alkudozz, vásá-
rolj, érezd jól magad! 
Maglód, Mag-Ház
 
8. Nyáregyháza 
fesztivál
Szeptember 7–8.
Nyáregyháza, 
Nyáry Pál út 35.

Kéklámpás nap
Szeptember 8. 9 órától
Monor, sportpálya

Monori Kisállatbörze
Szeptember 9. 7 órától 
Monor, Kossuth L. u. 163. 
 
Közös nevező 
kiállítás-sorozat
Szeptember 10.
Simorka Sándor szob- 
rász- és grafikusművész 
kiállításának megnyitója.
Monori Vigadó, 
emeleti galéria
 
Maglódi utca- 
zenész fesztivál
Szeptember 15.
Amatőrök és profik, 
egyéni előadók és zeneka-
rok jelentkezését várják au-
gusztus 31-ig a rendezveny.
maghaz@gmail.com címen.
Maglód
 
Rejtő Jenő: 
Szőke ciklon
Szeptember 19. 19 óra
Zenés akció-vígjáték két 
részben. Szereplők: Őze 
Áron, Földes Eszter, Szered-
nyei Béla, Csonka András.
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

 Autómentes nap
Szeptember 22.
Családi délután az Európai 
Mobilitási Hét alkalmából.
Monor, Balassi utcai 
játszótér és városi 
uszoda parkolója

Kistérségi 
Népzenei- és Nép-
tánc Találkozó
Szeptember 22.
Monor

XVIII. Vecsési 
Káposztafeszt
Szeptember 22-23.
Vecsés, Epres
 
Tabuk nélkül 
a párkapcsolatokról
Szeptember 28. 18 óra
Pilát Gábor előadása azok-
nak, akik szeretnék megja-
vítani a kapcsolatukat.
Monor, Vigadó
 
Anyatejes 
Világnap 
Szeptember 29. 9 óra
Szervező: védőnői szolgálat
Monori Művelődési Ház

augusztus – szeptember

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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örökös ökoiskola címet az in-
tézmény. 
 Az elmúlt évtizedben szü-
lői és szponzori támogatásból 
megújult az iskolaudvar – az 
udvari bútorok és játékok –, 
új digitális eszközöket vásá-
roltak, idén májusban pedig 
az udvar térkövezése is meg-
történt. A további tervek kö-

zött szerepel játszótér és fű-
szerkert kialakítása is. 
 Az 50. évforduló alkalmá-
ból szeptember 1-jén jubileu-
mi tanévnyitó lesz az iskolá-
ban, melyet – szintén szülői 
összefogásnak köszönhető-
en – 10 óra 30-tól egy nagy-
szabású ünnepi rendezvény 
követ. Az esemény a telepü-

lés sportpályáján lesz, ahol 
a változatos családi progra-
mok mellett fellép az Irigy 
Hónaljmirigy. Az esemény 
egy darab 300 forint értékű 
tombolajegy vásárlásával lá-
togatható. A rendezvény be-
vételét az iskola madárbarát 
kertjét szeretnék otthono-
sabbá tenni. N.
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Fogadjunk örökbe játszóteret!

Magyarország,  
mint agrárország?

A Szeretem a város-
om! Gyömrő a moz-
galom következő 
állomásként a ját-
szóterek karbantar-
tását célozta meg. 

Télen nagyon hideg van, nyáron  
nagyon meleg van, soha sincs jó  
idő, mindig esik az eső – sírunk időt- 
len idők óta Bartók Béla gyűjtötte  
népdalunkkal hazánk éghajlatáról.

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

A városüzemeltetés nem 
rejtette véka alá, hogy 
a fennálló munkaerő-

hiány indokolta az indítvá-
nyozást, ugyanakkor arról is 
nyilatkoztak, hogy már most 
rengeteg pozitív visszajelzés 
és segítő szándékú megkere-
sés érkezett.

Együtt a gondozott  

játszóterekért!
A játszóterek felkarolása nem 
új keletű megnyilvánulás az 
önkormányzattól, idén ápri-
lisban is sort kerítettek egy 
kisebb játszótéri beruházás-
ra. Műanyag homokozó játé-

kokkal, lapátokkal, vödrök-
kel, dömperekkel, továbbá 
kismotorokkal és egyéb ap-
róságokkal töltötték fel a vá-
ros játszótereit, a gyermekek 
nagy örömére.
 A mostani kezdeménye-
zéssel szeretnének kialakítani 
olyan kis közösségeket, me-

lyek szívükön viselik a játszó-
terek sorsát. Hangsúlyozták 
továbbá, hogy nem egyszeri 
alkalomra, hanem a játszóte-
rek folyamatos karbantartá-
sára keresnek lelkes önkén-
teseket, akiknek idejük és 
kedvük engedi, hogy „örökbe 
fogadjanak” egy játszóteret.
 A szervezés már kezde-
tét vette az önkormányzat ré-

széről. Az első jelentkezése-
ket már két hónappal ezelőtt 
leadták, de a rendre bővülő 
csapatukba továbbra is vár-
ják az újabb csatlakozni vá-
gyó tagokat.
 Újabb játékgyűjtő akciót 
is meghirdettek már, amely 
eredményeképp ismét sok 
szép játékkal gazdagodtak a 
város játszóterei. Zs.Elizabet

Sok szép játékkal gazdagodtak a város játszóterei

Mezey Attila polgármester 
bízik benne, hogy minél töb-

ben viselik majd a szívükön a 
gyömrői játszóterek sorsát

E z a panaszkodás so-
sem látszik szűn-
ni, főleg ha a magyar 

mezőgazdaság kerül szóba. 
Mindegy melyik évet vesszük 
elő, vagy az aszályra, vagy a 
sok csapadékra sopánkodnak 
agrárszakembereink, miköz-
ben a környező országokban 

– ahol az időjárási körülmé-
nyek cseppet sem jobbak, sőt 
egyesekben rosszabbak is – 
egyre gyorsabb ütemben fej-
lődik ez az ágazat.

 Még emlékszem, a rend-
szerváltás, vagy ahogy most 
mondják változás környékén 
az akkor még erősnek lát-
szó kisgazdapárt magyarázta 
nekünk, polgároknak, hogy 
Magyarország nem ipari és 
mezőgazdasági ország, ha-
nem agrárország, azt állít-
va, az ipart csupán a szocia-
lizmus erőltette ránk. Most 
nem tudom mi lenne nélküle?
 Akkortájt én is remény-
kedtem, tán ez a kijelentés a 

mezőgazdaság erősödésének 
a kezdete, közben a Holland 
mezőgazdaságra gondoltam, 
ami méreteihez mérten ak-
kor kiemelkedően teljesített 
Európában – főleg a búzater-
melésben – sokkal rosszabb 
időjárási és mezőgazdasági 
feltételek mellett, és sokkal 
kisebb termőterületen. Na 
és Németországra, ahol kifi-
zették a vetésforgóban műve-
letlenül hagyott földek után 
a pénzeket, csakhogy pihen-
tessék a gazdák a földet. Per-
sze én akkor naivan arra gon-
doltam, hogy végre-valahára 
lesz egy kormányzatilag ki-
dolgozott hosszú távú terv, és 
nem arra, hogy bombázzuk 
le az iparunkat, főként nem 
az élelmiszergyártás terüle-
tein, ami sajnos akkor még-

is megtörtént. Ehelyett arra, 
végre a mezőgazdaság is kap-
ja meg méltó helyét a gaz-
daságban, jöhet a felzárkó-
zás ideje Nyugat-Európához. 
Vagyis egy jól szervezett ag-
rárgazdaságot képzeltem el 
és egy erre épülő élelmiszer-
ipari fejlődést a jövőre néz-
ve. Bár jöttek a hírek, hogy 
az EU azért is akar bővülni, 
mert el akarja adni a túlter-
melt és termesztett terméke-
it, nehogy azt higgyük, majd 
a miénkre szüksége lesz, hisz 
túltermelés folyik. Én mégis 
bíztam a magyar termékek 
erejében. Hiába. Bezárták a 
csokigyárainkat, a tejfeldol-
gozóinkat, a cukorfeldolgo-
zókat és konzervgyárainkat. 
És miről szólnak ma is a hí-
rek? Az osztrák almafeldol-

gozó Szabolcsban 13 forintért 
akar léalmát vásárolni, ami-
nek a termesztési ára 28 és 
30 forint között van. Amúgy 
ha nem ukránokkal dolgoz-
tatnának szüretkor, 35 len-
ne az ára, ami már haszon-
nal is jár a termelőknek. Na 
és mennyiért alkudoznak? 
Mindössze 25 forintért.
 És ami a jelent illeti? Az 
sajnos a szomorú. Tény, hogy 
központilag is észrevették 
már és igyekeznek különfé-
le támogatásokkal orvosolni 
a problémát. De nagy már a 
lemaradás. A termőterületek 
folyamatosan csökkennek, a 
magyar élelmiszer-feldolgozó-
kat bezárták, vagy eladták, az 
agrárágazatban egyre keve-
sebben dolgoznak. Azért a vé-
gére egy pár adat sokat elárul: 
1990 óta 13 ezer 660 km2 ter-
mőterület tűnt el hazánkban, 
továbbá míg azóta a világ me-
zőgazdasága 50%-ot erősö-
dött, Magyarországé 10%-ot 
esett vissza és a munkaválla-
lóink mindössze 5%-a dolgo-
zik az agrárágazatban. TRNA

5%
– mindössze 
ennyi munka-
vállaló dolgo-
zik az agrár-
ágazatban
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Kóbor optiKa

Franciska  
1993 óta várja Önöket  
a gyömrői sZTk-ban.  

Mindig megújuló választékkal, a 
csak rá jellemző kedvességgel,  

friss akciókkal.

I. helyezett: Czeglédi Réka
13 éves, 78 szavazattal

II. helyezett: Szűcs Enikő
15 éves, 13 szavazattal 

III. helyezett: Oláh Karolin
15 éves, 12 szavazattal. 

Üzletemben állandó és időszakos akciókkal várjuk. 
Állandó akciónk: minden Ko-lens által forgalmazott lencséből 

50% kedvezményt biztosítunk. 
Partnerünk Essilor alapanyagból gyárt korszerű és minden igényt kielégítő 
lencséket. Üzletünk modern gépparkjával biztosítja a tökéletes szemüveg 

elkészítését. A másik állandó akciónk keretében minden hónapban 
kisorsolunk 2 pár napfényre elsötétülő lencsét, melyek 

alapanyagát a fent említett cég biztosítja, köszönet érte neki. 

2230 Gyömrő, 
Szakrendelő Szt. István út. 15.

06-29/330-045 /112. mellék
Facebook: Kóbor Optika

Nyitvatartásunk:
H: 8.00 –17.30, K–P: 8.00–12.30

Tavalyi nyertesek:

Nekik ez úton is 
gratulálok!

Miután eljött újra az augusztus  
nem is jöhet más akció, mint  

a mára a nevünkkel összeforrt 

Tisztelt Olvasó!
Mindenkit szeretettel üdvözlök! 

Alábbiakban Kóbor Optika hirdetését 
olvashatja. Amennyiben tűéles a látása, 

nyugodtan lapozzon tovább, mert a 
következő sorok nem önnek szólnak. 
Üzletemet a gyömrői szakrendelőben 

találja, kérem keresse Franciskát, Gyömrő 
első látszerészét!

ISKOlAKEzdéSI 
AKCIó!

Az akció keretén belül minden +/-0.00-6.00-ig 2 cyl. 
HMC- réteggel készült lencsét a diákok 1200 Ft-os munkadíjért kapják. 
Viszont, ha rajzzal vagy verssel kedveskednek nekünk a diákok, 

akkor elengedjük a munkadíjat, így a lencse ár 0 Ft. 
Ha nagyobb dioptriára vagy vékonyított lencsére van szükségük,  

akkor 4 800 Ft tudunk levonni a választott lencse árából. 
Akik leadják a műveiket facebook-szavazáson vesznek részt, 

ahol az első három helyezett vásárlási utalványt kap  
5000 Ft – 10000 Ft – 15000 Ft értékben. 

Az akció időtartama: 2018. 08. 21.– 2018. 09. 29.

Hirdetés

Még pár nap és megint becsengetnek az 
iskolákban. Legyen szó kicsikről vagy na-
gyokról, mindenki szeretne olyan gyógy-
növényt, amelytől jobban pörög az agy, 
gyorsabban megtanulható a tananyag 
és hosszabban megőrizhetők a tanultak.

Gyógynövények iskolakezdésre

H a a szellemi képessé-
gek javításáról esik szó, 
mindenkinek a páf-

rányfenyő, vagyis a Ginkgo 
biloba levele jut először eszé-
be. A hagyományos kínai 
gyógyászat már régóta alkal-
mazza emiatt, sőt ezen kívül 
az asztma, magas vérnyomás, 
anginás panaszok és ízületi 
gyulladás esetén is eredmé-
nyesnek tartja. Orvosi klini-
kai vizsgálatokban főképp az 
agyra gyakorolt hatását ku-
tatták és igazolták, hogy las-
sítja az érrendszeri eredetű, 
illetve Alzheimer-kór okozta 
időskori elbutulás (demencia) 
ütemét. Talán meglepő, de a 

fiatal, egészséges emberek-
nél nem volt jelentős hatással 
a szellemi teljesítőképesség-
re. Ha ebből a célból szeret-
nék gyógynövényt használni, 
máshová kell fordulnunk.

Sok növény,
  

azonos hatóanyag
A legkézenfekvőbb megol-
dás, ha olyan gyógynövé-
nyeket választunk, amelyek-
nek magas a koffeintartalma. 
Ilyen lehet például a kávé és 
a tea. Utóbbiból érdemesebb 
inkább a fekete teát válasz-
tanunk, mivel a zöld teában 
jelen lévő nagy mennyiségű 

csersav gátolja a koffein fel-
szívódását. Számításba jö-
het még a kóladió, a maté, il-
letve a gu arana is, amelyek 
egyaránt nagy mennyisé-
gű koffeint tartalmaznak. 
Készíthető belőlük tea, de 
kapszula formájába is be-
szerezhetők. Az élénkítő ha-
tásukon túl jól igazoltan ké-
pesek csillapítani a migrénes 
és a tenziós fejfájást is.

Rómaiak bölcsessége
Miért kell meghalnia az olyan 
embernek is, akinek zsálya nő 
a kertjében? – szólt az óko-
ri római mondás, mutatva, 
hogy milyen nagyra becsül-
ték a zsályát már évezredek-
kel ezelőtt is. Manapság fő-
ként csak fűszernövényként 
használjuk, pedig gyógynö-
vényként is igen sokcélúan 
alkalmazható. A koffeintar-
talmú növények mellett a zsá-
lyáról sikerült a leginkább 
bizonyítani, hogy előnyös ha-
tással van a figyelemre, a me-

mória sebességére 
és az éberség-
re. Ráadásul a 
vizsgálatokat 
kimondottan 
fiatal embe-
reken végez-
ték. A zsálya 
napi adagja 4   g 
levélből készült 
tea, vagy feleek- 
kora mennyiséget tar- 
talmazó kapszula. A memó-
ria javításán túl alkalmaz-
ható emésztési panaszok 
megszüntetésére, túlzott ve-
rejtékezés csökkentésére és 
menstruációs problémák ke-
zelésére is.

Testi és szellemi erősítők
A szellemi teljesítőképes-
ség fokozására számítás-
ba jöhet például az ázsiai 
ginzeng. Már a tudományos 
nevének jelentése is sokat 
sejtet: a Pa nax „mindent 
gyógyító”-t jelent. Közeli ro-
kona a hasonló hatásokkal 

rendelkező ame-
rikai ginszeng. 

A szibériai 
gin szeng vi-
szont csak 
nevében ro-
kona az elő-
ző két faj-

nak, gyakran 
t ajgag yökér -

nek is nevezik. 
Mindhárom fajjal 

sok vizsgálatot végeztek és 
sikerült igazolni a nekik tu-
lajdonított hatásokat, ame-
lyek főként a fáradtsággal, 
az erőtlenséggel és a csök-
kent koncentrálóképesség-
gel kapcsolatosak.
 Válasszuk bármelyiket is 
az említett gyógynövények-
ből, ne felejtsük: legyünk fia-
talok vagy idősek, az agyunk 
éppen úgy igényli a rendsze-
res tornát, mint a testünk, e 
nélkül könnyen legyengül, 
bármilyen gyógynövényt is 
használunk!

Papp János, gyógynövény-alkalmazási 
szakmérnök, fitoterapeuta

 



Összeszerelő operátor pozícióba 
keresünk munkatársakat, 

Szigetszentmiklósra  
több műszakos munkarendbe.

www.prohuman.hu

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

Jelentkezés: +36 70 440 3576-os telefonszámon.

Hirdetés

 Újra várja a Tápiómenti Tö-
megsport Alapítvány azokat, 
akik néhány órára szeretné-
nek eltávolodni a civilizáció 
zajától és elmerülnének a ter-
mészet szépségeiben. Erre 
a 10. alkalommal megren-
dezett Úri libaterelő teljesít-

ménytúra és terepfutókupa 
keretében lesz lehetőségük, 
ha szeptember 8-án megje-
lennek a rajtnál és teljesítik 
a különböző nehézségű útvo-
nalakat. 
 A távok úgy lettek kialakít-
va, hogy a kevésbé edzettek 
is találjanak nagyobb meg-

erőltetés nélkül teljesíthetőt, 
de a sportosabbak számá-
ra is tartogassanak kihíváso-
kat. Így az idősebb korosztály 
és a családok is bátran neki-
vághatnak a könnyebb táv 
teljesítésének, az edzettebb 
résztvevők pedig hosszabb 
és nehezebb útvonalakon ha-
ladhatnak végig. 
 A teljesítménytúra 9, 14 és 
27 kilométeres szakaszokkal 
várja a túrázókat, a terepfutó- 
verseny pedig 14 és 27 kilomé-
teres távokat kínál a verseny-
zőknek, chipes időméréssel. 
A rajt és a befutó egyaránt a 
Rákóczi utca 35. szám alatt, 
az Úri Polgármesteri Hivatal 
székelykapujá nál lesz. Nevez-

Libaterelő teljesítménytúra és futás

TÖMEGSPORT

FELADAT
A szortírozóüzembe beérkező  
csomagok pakolása, irányítása 
futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK
• Jó fizikai állóképesség
• Terhelhetőség
• Pontosság
MUNKAIDŐ 
Hétköznapokon 16:30–01:30
AMIT KÍNÁLUNK
•  Kezdőként átlag nettó 180–

200 000 Ft, betanítás után elérhető 
átlag nettó 220 000 Ft fizetés (alapbér, 
étkezési hozzájárulás, prémium)

•  13. havi fizetés
•  Hosszú távú, stabil munkahely

MUNKAVÉGZÉS 
HELYE
Alsónémedi
•  Munkába járáshoz ingyenes 

céges busz vagy költségtérítés
•  Autóval könnyen 

megközelíthető az 5-ös útról

JELENTKEZZ
MOST!

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

Éjszakai 
munkalehetőség!
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14  •  SPORT 2018. augusztus • Régió Találd meg helyben! www.lokacio.hu

ni a Tápiómenti Tömegsport 
Alapítvány weboldalán és a 
helyszínen egyaránt lehet. 
 Arra a kérdésre, hogy mi-
ért éppen a „libaterelő” ne-
vet adták a programnak, 
Schmidt Zoltán szervező vá-
laszolt lapunknak. 
 – Tulajdonképpen egy 
régi csúfolódásból ered a 
névválasztás. Annakidején a 
települések lakói gyakran ra-
gasztottak a másik faluban 
élőkre valamilyen gúnynevet, 
Úriban sok volt a liba, ezért 

„libások” lettek az úriak. 
 A program neve láttán te-
hát nem kell attól tartaniuk 
a nevezőknek, hogy libapász-
tori képességüket is meg kell 

csillogtatni, libák talán az út 
mentén legelésznek majd, a 
régi idők hangulatának meg-
idézése végett.  
 Schmidt Zoltán elmondta, 
az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján sok nevezőt várnak, 
jó idő esetén voltak már hat-
százan is, esős időben min-
dig kevesebben neveznek, de 
még olyankor is összejöhet a 
háromszáz fő. 
 A terepfutással és teljesít-
ménytúrával egy időben az 
úri önkormányzat főzőver-
senyt szervez – tudtuk meg. 
Az indulóknak eredetileg li-
bás ételeket kellett készíteni-
ük, mára azonban könnyítet-
tek a szabályokon, nincs már 
arra vonatkozó megkötés, 
hogy miből kell sütni-főzni a 
jelentkezőknek.   varga
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A rejtvény fősorából kiolvasható egy régi magyar közmondás, amely pénzügyeinkre vonatkozóan is nagy igazságot rejt. A megfejtést küldje 
el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: szeptember 12. A 
helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki egy gyűrűs határidőnaplót tollal és egy meglepetés ajándékcsomagot nyer 
Lomen Attila pénzügyi tanácsadó felajánlásából. A nyereményeket Lomen Attila személyesen adja át, igény esetén egy díjmentes pénzügyi 
tanácsadás keretében előre egyeztetett időpontban.  Előző számunk rejtvényének megfejtése: A tagok közül ő a zenekar vezetője: Szigeti 
Ferenc. Karthago koncertjegyet nyertek: Ferencz László (Gyál), Harmath Ágnes (Üllő), Mayer Tamásné (Monor), Nagy Anita, Szabó György. 

Lomen Attila
06 70 7748497

www.alkusz.info.hu
Monorierdő, Beton út 37.

A családod úgy gazdálkodhat 
könnyen több pénzből, 

ha kihasználja 
az adójóváírásokat 

és állami támogatásokat.

Pénzügyi tanácsadó

Használd ki amit a törvények 
nektek nyújtanak! 

 Ingyenes tanácsadásért hívj 
és beszéljük át a részleteket!
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KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

FODRÁSZSZÉK 10 éve bevezetett nagy forgalmú 
kispesti üzletházban középkorú női fodrász hölgy 
(lehet kezdő is) részére kedvező feltételekkel 
vendégkörrel kiadó (haláleset miatt). 
Érd.: 06-70/607-4444

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

LÉGTECHNIKÁBAN jártas műszaki ismeretekkel 
rendelkező agilis férfi munkaerőket: bolti eladót 
és ajánlatkészítőt keres a Novospectrum Kft. 
Gyálra. Érd.: Juhászné 06-70/369-5019 vagy 
juhaszne@novospectrum.hu 

MUNKATÁRSAT keresünk palackozóüzemünkbe 
illetve gépkocsivezető, -értékesítő kollégát 
keresünk monori diszkontüzletünkbe. Fényképes 
önéletrajzokat az italdiszkontba (Monor, Dózsa 
György utca 37.) vagy az ajtai.gyorgyne@ajtai.
hu címre várjuk. 

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

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

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

AUTÓ
CSERÉNYI márkafüggetlen autószerviz. Általá-
nos 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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, 
csőtörések megszüntetése, vízszerelés. 
Érd.: 06-20/491-5089

FŰKASZÁLÁS
RENDSZERES, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok 
rövid határidővel. Árajánlatot ingyenes helyszíni 
felmérés után adok. Hívjon most! – 06-30/218-7023

INGATLAN – ELADÓ – KIADÓ
ALKALMI VÉTEL! Monor belvárosának közepén 
4 szobás, átlagos állapotú családi ház eladó – nagy 
telekkel! BEFEKTETŐK FIGYELEM! Akár  két különálló 
lakrész is kialakítható! Irányára:  31.9 M Ft. 
Érdeklődni: +36-20/345-3900

KÁRPITOS
KÁRPITOZOTT bútorok teljes vagy részleges  áthúzá-
sa, javítása. Egyedi konyha- és szobabútorok 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, lom-
talanítás. 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 vonzáskörzetében, 
4, 6 és 8 m3. Föld elszállítása, szemét elszállítása. 
Tel.: 06-30/230-1665, 06-70/431-2809 

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

Fogászati asszisztenst keresünk  
gyömrői rendelőnkbe. Rose Implant Center  

Tel.: 06-30/181-5000

 REDŐNY – RELUXA
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó szerelése és javí-
tása! Gurtnicsere. Nagy Sándor: 06-20/321-0601

RÉGISÉG – KÖNYV – HAGYATÉK

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

KÉSZPÉNZÉRT veszek bútort, dísztárgyat, órát, 
festményt, porcelánt, könyvet, csipkét, bizsut, ara-
nyat, kitüntetést, hagyatékot. Díjtalan kiszállással. 
Tel.: 06-20/544-0027 

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

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok. 
Schvank Miklós Tel.: 06-20/310-8890

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás. Minőségi 
munka, tiszta környezet, megbízható, tapasztalt 
szakemberek. Árajánlat, időpont-egyeztetés: 
Gerstenbrein István – 06-20/260-3768

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: 20  000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a 
mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067 

ELADÓ akác, tölgy, bükk tűzifa konyhakészen, ha - 
sítva, ingyenes házhoz szállítással 2600 Ft/q. Bár-
mikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504. vagy 
06-20/380-5992. Az isaszegi telephelyen hitelesí- 
tett hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget.

TŰZIFA akciós áron. Akác hasítva:2600 Ft/q, tölgy, 
bükk hasítva: 2500 Ft/q. Gyors, pontos, megbízható. 
Érd: 06-20/279-6035 Az isaszegi telephelyen hitelesí-
tett hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget. 

AKÁC, TÖLGY konyhakészre hasítva 2600 Ft/q 
bármikor hívható, hétvégén is! 06-70/335-7933. 
Az gödöllői telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a mennyiséget.

TÜZIFA konyhakészen 2600 Ft/q kiszállítva kapható. 
Veresegyházán hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti 
a megvásárolt mennyiséget! Érd: 06-70/779-8529 

ÜDÜLÉS
HAJDÚSZOBOSZLÓI nyárutó félpanzióval 
22 500 Ft/fő/7 éj, 13 900 Ft/fő/3 éj, 
www.frankvendeghaz.hu Tel.: 06-30/944-9398, 
06-30/977-6495 
 

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 



BOLTI ELADÓKAT KERESÜNK!
 
• Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítjuk!
•  A jelentkezőket barátságos légkörrel és professzionális szakmai 

környezettel várjuk!
• Keressen minket a részletekért! 

Jelentkezés és információ:
Személyesen:  közeli Tesco kisformátumú üzletben 

a boltvezetőnél
web: tesco.hu/karrier
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•   Térkőburkolás
•   Nyílászáró-forgalmazás és -beépítés
•   Dryvit hőszigetelés
•   Laminált és faburkolatok lerakása
•   Locsolórendszer és robotfűnyíró 

telepítése
•   Kertépítés, dísznövény-forgalmazás
•   Egyéb építőipari munkák

•   Kreatív 
megoldások

•   Rövid határidő
•   Igényes 

kivitelezés
•   Referenciák

Mark architecture Kft.  +36-20/436-8112
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