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   Szeptembertől válto-
zott a Pest megyei kor-
mányablakok ügyfélfoga-
dási rendje. 

Részletek a 2. oldalon

    Végre megújulhat 
Gyöm rőn és Sülysápon is 
a vasútállomás a MÁV jó-
voltából az országosan 50 
állomás megújítását cél-
zó fejlesztési sorozat kere-
tén belül.

Részletek az 5. oldalon

     A Kiváló Gyáli Spor-
toló díjat Gyál önkor-
mányzata 2019-ben két 
paralimpiai aranyérmes 
kosárlabdázónak ítélte 
oda, Höbenreich Zsolt-
nak és Szűcs Sándornak.

Részletek a 9. oldalon

Kiváló sportolók

Fejlesztés

Régió
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Részletek a 2. oldalon Részletek a 4. oldalon

 A Gyömrői Fekete István Ál-
talános Iskola egy szülői cso-
portja Facebook-oldalt nyitott 
az iskolájuk rendbetételéért. A 
hír gyorsan lábra kelt és pol-
gári összefogással sikerült is 

 A III. Pest Megye Szépe vá-
lasztáson 15 gyönyörű hölgyet 
válogatott ki a bírálóbizottság. 
A Balatonnál, a jachtos fotó-
záson egy régi ónk beli dön-
tős is bemutatkozhatott már 
a nyilvánosságnak. A tápió-
szecsői Mészáros Alexandra 
is ott lesz 2020 januárjában 
a döntőben, így ő is harcba 
szállhat a koronáért.

HirdetésHirdetés

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
A FOGBEÜLTETÉS FONTOSSÁGA ÉS LEHETŐSÉGE

Magyarországon átlagosan minden lakosnak 8 foga hiányzik, ami komoly 
emésztési problémákat okoz. A sok év fogatlanság csontsorvadáshoz és 

csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.

A KORSZERŰ SEBÉSZI ESZKÖZÖK ÉS A TECHNIKA LEHETŐSÉGET AD ARRA, 
HOGY A CSONTHIÁNYT MÉRTÉKÉTŐL FÜGGETLENÜL MEGSZÜNTETHESSÜK, 

ÍGY KÉSŐBB IMPLANTÁTUMMAL ÉS FIXEN RÖGZÍTETT FOGSORRAL 
ELŐZHESSÜK MEG AZ EMÉSZTŐSZERVI BETEGSÉGEKET.
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KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA: 
Fressnapf • Praktiker • Vögele 

PecaPláza • Coffeeshop 
Skiny • Vision Express

Líra • Intersport 
Gyógyszertár

Telenor

AKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA: 
PecaPláza • PatikaPlus

Praktiker • Fressnapf 
Háda • Coffeeshop

Kulcsszerviz 
 Intersport

Budmil
Líra

ÉLJEN A JÓ 
ÁRAKKAL! 
Vágja ki és vigye 

magával 
a kuponokat!

Változás

7-8.
 oldal

szinte megújítaniuk az iskolát 
az udvarával együtt tanévkez-
désig. Festettek, mázolta, még 
villanyt és klímát is szereltek.

Részletek a 3. oldalon

Elegük lett az utasoknak a MÁV-ból!
 Tájékoztatás nélkül vára-

tott emberek, napi szintű je-
lentős késések, légkondi nél-
küli tömött vonatok – az 
utasok megelégelték a hely-
zetet, petíciót nyújtottak át 
a MÁV-nak. Sőt, tüntetést is 
fontolgatnak. 
 Még 2012-ben alakult egy 
csoport a Facebookon Elegem 
lett a MÁV-ból néven. Ehhez 
csatlakozott július-augusztus 
folyamán a 100a (Budapest 
Nyugati–Cegléd–Szolnok) 
va sút vonalon utazók felhábo-

rodott közössége, mely hirte-
len felduzzasztotta a csoportot 
közel nyolcezer főre. Augusz-
tus 21-én beadványt nyújtot-
tak át a MÁV-nak az általuk 
képviselt (mára közel 10 ez-
res) Facebook-csoport nevé-
ben. A csoport tagjai rendsze-
resen vonattal közlekednek 
a munkahelyükre, az iskolá-
ba, és az utóbbi időben, főleg 
a járatváltozások óta jelentős 
minőségromlást tapasztaltak 
a vonatközlekedésben, ami-
ből borzasztóan elegük lett. 

Az utazók elsősorban a Buda-
pest Budapest Nyugati–Ceg-
léd–Szolnok (100a) vonal és 
az elővárosi közlekedés visz-
szásságaival kapcsolatban is-
mertették panaszaikat. 
 Augusztus óta is romlott 
a helyzet, hisz szeptember-
től ismét munkába álltak az 
addig nyaralók, sőt nekiin-
dultak a Budapestre ingázó 
iskolások is. Az első héten 
katasztrófális volt a hely-
zet, a tömeg miatt lemarad-
tak az utasok a járatokról, 

több mint egy órás késések 
voltak, elromlottak a MÁV-
szerelvények, vagy -beren-
dezések, ezek mind tovább 
nehezítették az eddig sem 
fényes helyzetet. 
 A jogosan felháborodott 
panaszosok a nyílt levelük-
ben meg is fogalmazták, 
hogy szerintük milyen intéz-
kedéseket kellene meghoz-
nia a MÁV-nak, hogy a jelen-
legi állapot javuljon.
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III. PEST MEGYE SZÉPE

EGYMILLIÁRDBA KERÜL

EZREN ÁLLTAK RAJTHOZ

Tápió-
szecsői 
hölgy a 
döntőben

Kétsávos körforgalom épül 
uniós pénzből Ferihegynél 

Jótékony repülőtéri futás

 Augusztus utolsó hétvégé-
jén, a második válogatás le-
zárása után a III. Pest Megye 
Szépe döntősei Balatonlel-
lén BL Yacht Club balatoni él-
ményfotózásán vettek részt. 
Ez volt a döntős hölgyek első 
bemutatkozása a nagykö-
zönség számára. Régiónkból 
a gyönyörű balatoni fotózás 
egyik szereplője Tápiószecső-
ről Mészáros Alexandra volt.
 A döntős hölgyek: Bódosi 
Csillag (Diósd), Drága Da-
niella (Szokolya), Dudás Pat-
rícia (Budapest, X. kerület), 
Fodor Réka (Göd), Günther 

Anita (Pilisvörösvár), Kál-
lai Dorottya (Abony), Kiss 
Regina Konstantina (Buda-
pest, XIV. kerület), Kiss Vik-
tória (Vác), Kondor Vivien 
(Budapest, XIII. kerület), Mé-
száros Alexandra (Tápiósze-
cső), Siklós Vivien (Szigetha-
lom), Szabó Ildikó (Budapest, 
III. kerület), Szemelveisz Ni-
kolett (Dunakeszi), Szilágyi 
Cintia (Budapest, XXIII. ke-
rület), Tollas Tímea (Buda-
pest, XXII. kerület).
 Hamarosan a hivatalos 
fotózásra is sor kerül, majd 
kezdődik az intenzív felké-
szülési időszak a döntőre. TA
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 Kétsávos, másnéven turbó 
körforgalmat kezdtek építeni 
Ferihegynél az új árukezelő 
központ, valamint a 2-es ter-
minál egyszerűbb és bizton-
ságosabb közúti megközelít-
hetősége érdekében.
 A közlekedési csomópon-
tot a Liszt Ferenc Nemzetkö-
zi Repülőtér 2-es terminálja 

előtt, a 4-es főút és a termi-
nál között, közvetlenül az 
Aeropark szomszédságában 
alakítják ki. A turbókörfor-
galom építése idején forga-
lomkorlátozásra kell számí-
tani, és az útszakasz mindkét 
irányban egy sávra szűkül, 
emiatt érdemes több időt 
szánni a reptérre való kijutás-
ra. Az új útpálya kialakítása a 

Tüntetéssel fenye-
getőznek az utasok 
a MÁV elővárosi 
vonalain tapasztalt 
áldatlan állapotok 
és az utóbbi idő-
ben tapasztalt mi-
nőségromlás miatt.

Elegük lett az utasoknak a MÁV-ból!

 Nem sok helyen fordul elő 
a világon, hogy a repülőgé-
pek kerekei helyett futócipők 
koptatják a kifutók beton-
ját. A Budapest Airport éven-
te megszervezi azt a jótékony 
futóversenyt a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér I. fu-
tópályáján, amelyen bizton-
sági okokból korlátozzák a 
létszámot.
 A Budapest Airport már 
hetedik éve fogadja partne-
reit és néhány külső jelent-
kezőt a BUD Runway Run 
jótékonysági futásán, ahol 
amellett, hogy különleges 
hangulatú környezetben fut-
hatnak a résztvevők, nevezé-
si díjukkal két jótékony szer-
vezet munkáját segítik. A 
SUHANJ! Alapítvány prog-

tervek szerint szeptember 21-
ére készül el, egymilliárd fo-
rintba kerül, amelynek 85 
százalékát utólagos támoga-
tással az Európai Unió finan-
szírozza. A munkálatok ide-
jén a 3,5 tonnánál nagyobb 
össztömegű tehergépkocsik a 
J porta helyett csak a repülő-
tér D portáján át léphetnek be 
a repülőtér területére. Pós

 2019. szeptember 2-tól 
megváltozott a Pest megyei 
kormányablakok ügyfél-
fogadási rendje az alábbi-
ak szerint: hétfő 7-17, kedd 
8-16, szerda 12-20, csütör-
tök 8-16, péntek 8-14 óra.
 Kormányablakokba, ok - 
mányirodákba történő sze-
mélyes ügyintézéséhez 
gyorsan és egyszerűen fog-
lalhat időpontot telefonon 
keresztül is. A lefoglalt idő-

pontban várakozás nél-
kül kerül sorra. A telefo-
nos ügyintézés nem igényel 
regisztrációt, csak hívja a 
1818-as telefonszámot a 3.1 
menüt választva.
 Amennyiben valaki ren-
delkezik Ügyfélkapuval, ab-
ban az esetben elektroniku-
san is foglalhat időpontot a 
kormányablakokba az aláb-
bi elérhetőségen: https://
idopontfoglalo.kh.gov.hu/.

ramjai a fogyatékkal élők 
sportolási lehetőségeit igye-
keznek előmozdítani, a brit 
Anthony Nolan alapítvány 
pedig a gyermekek csontve-
lő-átültetési műtétjeit támo-
gatja. Tavaly közel 19 millió 
forint gyűlt össze, az évek 
alatt majd 62 millióval gaz-
dagodtak az alapítványok.
 A Budapest Airport mun-
katársai is készültek az au-
gusztusi versenyre. Ebben 
a felkészülésben a reptéri 
cég vezetői is személyes pél-
dát mutatnak minden évben. 
Kam Jandu, a Budapest Air-
port Zrt. 50 éves kereskedelmi 
igazgatója nemrég Londonban 
futotta le tizedik ma ratonját, 
ahol a budapesti repülőteret 
képviselte. Ahogyan a BUD 
Runway Runon, úgy London-

ban is a jótékonyság állt a fu-
tam középpontjában, amire 
Kam különösen büszke, hiszen 
idén annak az Anthony Nolan 
alapítványnak ajánlotta fel az 
általa gyűjtött csaknem 800 
ezer forintot, amely majd a bu-
dapesti futás egyik kedvezmé-
nyezettje is lesz. „A futás ön-
magában fantasztikus érzés, 
de egy olyan környezetben, 
mint a Liszt Ferenc Nemzetkö-
zi Repülőtér, igazán felemelő 
minden résztvevő számára az 
augusztusi verseny, egy olyan 
jó ügyért, amit a két általunk 
támogatott alapítvány képvi-
sel” – tette hozzá Kam.
 Augusztus 31-én lezár-
ták az I. kifutópályát a lé gi-
forgalom elől, és a futók vették 
birtokba. Ahogyan eddig, úgy 
idén is legfeljebb ezer résztve-
vővel startolhatott a verseny. 
A 6-15 év közötti gyerekek táv-
ja másfél kilométer volt, a fel-
nőttek választhattak, hogy 5 
km-t futnak, vagy nekivág-
nak a 10 km-es hosszabb táv-
nak. Legtöbben a hosszabb 
táv mellett döntöttek.  (dam) 

A Budapest–Cegléd vo-
nalon olyan gyakori-
ak a késések, hogy az 

elégedetlenkedők csatlakoz-
tak az Elegem van a MÁV-
ból! néven létrehozott Face-
book-cso porthoz, amelynek 

– megnéztük –  lapzártánkig 
már közel 8000 tagja volt.

Rendszeres késések
Annyira unják már, hogy nem 
érnek be időben a szerelvények, 
valamint hogy rendszeresen 
órákat ülnek a klímanélkü-
li, zárt vagonokban és közben 
felvilágosítást sem kapnak ar-
ról, mennyit kell várniuk, hogy 
elkeseredettségükben augusz-
tus 21-én egy petíciót is átad-
tak Völgyesi Zsolt vezérigaz-
gató-helyettesnek.
 Amint az RTL Klub Hír-
adója és több internetes por-
tál – köztük az Index – is 
beszámolt róla, az utasok kép-
viselői azt mondták, ha sem-
mi nem változik, hamarosan 
demonstrációt is szerveznek.
 Elhangzott, hogy bár a 
Nyugati pályaudvar és Mo-
nor között 34 perc lenne a hi-

vatalos menetidő, május óta 
a vonatok kétnaponta rend-
szeresen további 20-60 per-
cet összeszednek késés-
ként, de az is előfordult, hogy 
egyes járatok teljesen kima-

radtak. Egyéb napokon „csak” 
10-15 perc a csúszás, ami már 
jó esetnek mondható.
 Mint kiderült, a Nyugati 
és Kőbánya-Kispest között a 
pálya rossz állapota miatt se-
bességkorlátozás van érvény-
ben, így ezen a szakaszon a 
80 km/óra helyett csak maxi-
mum 40 km/órás sebesség-
gel közlekedhetnek a szerel-
vények. Ehhez jött még hozzá, 
hogy a nyár folyamán hozzá-
kezdtek a Zugló és Kőbánya 
alsó megállóhelyek felújítá-
sához, így emiatt is előfordult, 
hogy az állomások közelében 
csak egy vágányon járhattak 
a vonatok, ami újabb várako-
záshoz, vagyis késésekhez ve-
zetett. 
 A késések miatt számos 
dolgozó munkahelye veszély-
be került. Előbb sem tudnak 
indulni, hisz akkor nem tud-
ják a gyerekeiket eljuttatni 

az iskolába-óvodába, mesél-
ték. Ugyanilyen gond a haza-
út, mivel akkor meg az állan-
dó késések miatt rendszeres, 
hogy az óvoda, iskola már 
bezár, mire a szülő odaér, ez 
pedig további konfliktusokat 
okoz a tiltakozók szerint.

Tumultus, hőség  
és semmi felvilágosítás 
A Nyugati–Gyál–Felsőpa kony 
vonalon is egyre nő a panasz-
kodók hada. Ott az okozza a 
problémát, hogy a nyári idő-
szakban az arra járó modern 
Stadler-szerelvényeket átirá-
nyították a Balaton északi 
partjára, így ott csak a kisebb 
befogadóképességű, szóló mo- 
torvonatok közlekednek a sze-
zonban. Emiatt tumultusok 
alakultak ki, mint a mellékelt 
képünkön is látható, előfor-
dult, hogy a gyerekek csak a 
csomagtartón tudtak utazni, 
vagy nem fértek fel a járatra az 
ingázók, és csak egy óra múl-
va, a következő járatra tudtak 
felszállni.
 A késéseken túl más prob-
lémákat is szóba hoztak az 
utasok: például azt, hogy a 
mávosok az esetek 90 száza-
lékában totálisan tájékozat-
lanok, sőt, még ők kérik ki 
maguknak, ha az utas kér-
dezni mer tőlük. A kiindu-
ló állomásokon is gyakori az 
egymásnak ellentmondó in-
formáció, a hangosbemon-
dó nem hallható. Sőt, ha va-
laki már felszállt a vonatra, 
sajnos akkor is elenyésző al-
kalommal fordult elő, hogy a 
kalauz végigment a szerelvé-
nyen és tájékoztatta a vona-
ton ülőket a várható indulás-
ról és egyéb változásokról.

 További probléma, hogy 
a vonatok nem légkondicio-
náltak. A gyakran egész az 
indulásig a napon álló, majd 
a nyílt pályán veszteglő vo-
natokon délutánonként 40 
fokra megy fel a hőmérsék-
let, mivel „teli üveg” ablakok 
is vannak, amelyek nem húz-
hatók le. Vizet nem osztanak, 
hűtési lehetőség nincs, csu-
pán bemondják a hangosbe-
mondóba, hogy az utasok ké-
szüljenek elegendő vízzel az 
útra. A késéseket tekintve ez 
mostanában 2-3 liter is le-
hetne, mondják az elégedet-
lenkedők. 

Mit tesz a MÁV?
A MÁV-nál elismerték a hibá-
kat. Azt mondták, 6 milliárd 
forintot csoportosítanak át a 
Nyugati és Kőbánya-Kispest 
közötti szakasz felújítására. 
Közölték továbbá, hogy a ceg-
lédi vonal egyik nagy gondja, 
hogy a MÁV-Start sok vona-
tot kénytelen lemondani az 
elavult mozdonyállomány 
miatt, miközben kocsiból is 
hiány van. (Itt jegyezzük meg 
zárójelben, hogy a monori is-
kolások táborozóinak is van 
erről személyes tapasztala-
tuk, amikor Erdélyből haza-
felé tartva a vonatjuk két és 
fél órával később ért Cegléd-
re, mert elromlott a motorvo-
nat és félretolták órákra őket 
egy vakvágányra.) 
 A hamarosan megérkező 
KISS emeletes motorvona-
tok befogadó képessége ha-
talmas, a megbízhatóságuk 
ugyancsak kiváló, ezért a 
vasúttársaság szerint mind a 
két problémára jó megoldást 
jelentenek. A MÁV szeptem-
berben lakossági fórumot 
tervez, ami jó lehetőség lehet 
arra, hogy ezt az utasoknak 
is bemutathassák.
 A tiltakozók szerint nem 
elég a fejlesztések keretében 
azt szajkózni, hogy milyen 
jó lesz, ha majd megjönnek 
az emeletes vonatok, hiszen 
azok is ugyanezen az elavult 
pályán, állandóan tönkre-
menő biztosítóberendezések 
mellett közlekednek majd, 
így szerintük legfeljebb azt 
érik majd el, hogy kétszer 
annyi ember ül majd egyide-
jűleg az álló vonalakon. P. Gy.

 Balogh Roland, okle-
veles közlekedésmérnök 
a Facebookon közzétet-
te, hogy egy éven keresz-
tül vezetett nyilvántartást 
az Üllő és Nyugati pálya-
udvar közötti szakaszon. 
A 428 utazás során össze-
sen 2 nap és közel 9 órá-
nyi késést hozott össze a 
MÁV. Mindössze 16-szor 
ért be időben a vonat és 
9 olyan eset volt, amikor 
pontosan indult és úgy is 
érkezett.

 A KSH szerint éven-
te 150 millióan utaznak 
a vonatokon, ők összesen 
7  770 utaskilométert tesz-
nek meg, és km-enként át-
lagban 17 másodperc ké-
sést kénytelenek elviselni. 
Ha csak a késések fele 
hozható összefüggésbe a 
munkából való kieséssel, 
az is 33,85 milliárd forint 
veszteséget jelent 1990 fo-
rintos átlagórabérrel szá-
molva, ami a 2018-as GDP 
0,08 százaléka.

Egy utas késési statisztikája

Jelentkezni lehet 
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

10 éve dinamikusan  
fejlődő nagyüzemi  
konyha gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

Hirdetés

Változik az ügyfélfogadás
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PÉCELRE KERESÜNK 
ÖSSZESZERELŐKET

3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Céges busszal a bejárás Sülysáp, Mende, 
Gyömrő, Maglód irányából megoldott.
Átlag nettó bérezés: 180-220 000 Ft.

Továbbá keresünk

ALSÓNÉMEDIBE CSOMAG 
SZORTÍROZÓ MUNKATÁRSAT
1 műszakos, állandó délutános munkavégzésre 

(16.30–01.30).
Ingyenes céges busz: Sülysáp, Monor, Bénye, 

Gomba, Monorierdő, Vasad, Pilis.
Átlag nettó bér: 200-220 000 Ft.

Felvételi interjú: 2019. október 1. 
kedd, 10.00 óra, Sülysáp, 

Szent István tér 7., Művelődési Ház

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653

 A Szent Imre templom 
ma a környék talán leg-
szebb és legnagyobb kato-
likus temploma. Az első itt 
álló templom egykori előd-
jéről nem tudunk sokat, de 
bizonyára már a kora kö-
zépkorban is állt itt temp-
lom. Adataink csak a XVII. 
századból maradtak fenn, 
miután 1673-ban a forrá-
sok említik a település plé-
bánosát, aki a templomért 

is felelt. A középkori temp-
lom túlélte a török uralmat, 
mely templomnak a hajó 
hossza 15,2 méter volt és a 
szentélye félköríves. Lehet-
séges, hogy ez a félköríves 
szentély még román kori 
volt. A templomot 1716-ban 
kibővítették, és 1740 kö-
rül magas tornyot építettek 
hozzá. A roskadozó hajó he-
lyébe 1816-ban építették a 
mai templomtestet, amely-

be belefoglalták a XVIII. 
századbeli tornyot, amely 
alapjában véve gótikus. A 
belsőben – a sok átalakí-
tás ellenére is – több művé-
szettörténeti szempontból 
is értékes alkotás találha-
tó. Külön figyelmet érdemel 
a kánontábla, amely díszes 
fafaragásával ritkaság. A 
templom védőszentje Szent 
Imre, akinek a szobra az ol-
tár közepén áll.

Szent Imre templom Úriban

MÁV-FEJLESZTÉS

Megújul a gyömrői  
és a sülysápi vasútállomás is 

Polgári összefogás 
egy iskoláért

Megint okosabb lettem Földváry Gergely rovata

A z iskolában már koráb-
ban is voltak műsza-
ki problémák: bepené-

szedett a tornaterem, hullott 
a vakolat, sok helyen megko-
pott a festés és az épület több 
helyen beázott.
 „Az augusztusban, a Face-
bookon megalakult csoport 
segítségével óriási változá-
son ment keresztül az iskola 
épülete, udvara, termei, inf-
rastruktúrája. Hatalmas erő-
feszítéseket tettek a szülők, 
helyi vállalkozók, jelenlegi és 
volt tanítványaink, számos, 
problémáinkat átérző ismerős 
és ismeretlen, hogy a tanévet a 
diákok és a pedagógusok a kö-
rülményekhez képest egy tisz-
ta, rendezett, biztonságos kör-
nyezetben kezdhessék meg.
 Néhány hét alatt támo-
gatóink több mint egy millió 
forint adományt gyűjtöttek 
össze az iskola felújítására. 
Többen licitre bocsátották 
festményüket, színházje-
gyüket, dedikált pólójukat, 
kondigépüket, cukrászati al-
kotásukat, zum ba bemutatót 
tartottak vagy a kozmetikai 
kezelések bevételét ajánlot-
ták fel az iskola javára. Mások 
nap mint nap szabadidejüket 
feláldozva dolgoztak a nyá-
ri melegben. Így lett kifest-
ve a tornacsarnok és a folyo-
só, a tornaszertár, tantermek, 
a tanári szoba. Új szint kap-
tak az udvari játékok, padok, 
a kerítések, a főépület aulá-
jának a lépcsőkorlátja, lam-
bériája, ajtajai. Színes rak-
lapból készült padok várják a 
gyerekeket mindkét udvaron. 
Csak a festék anyagköltsé-
ge több mint egy millió forint 
volt. Elkészült a tetőhéjazat, 
kijavították a csatornákat, az 
ablakokat. A villanyvezeték-
hálózatot mind az alsó, mind 
a felső tagozaton korszerűsí-
tették, bővítették. Felajánlás-
ból klíma került az egyik tető-
téri tanterembe. Felfrissült a 
homokozó és az ugrógödör, és 
megtelt játékokkal a megtisz-
tított alsós udvar. Új medicin-

 Mint előző számunkban 
már közzétettük a gyömrői 
és a sülysápi vasútállomás is 
bekerült az országosan 50 ál-
lomás megújítását célzó fej-
lesztési sorozatba. 
 A sülysápi önkormányzat 
szerint: ezzel folytatódnak a 
korábbi években az önkor-
mányzat és a vasúttársaság 

labdák kerültek a testnevelés 
szertárba, a sportpálya kerí-
tését pedig vidám grafikák 
színesítik. Elkészült a napkö-
zi udvar falának a glettelése, 
illetve ígéretek kaptunk egy 
labdafogóháló felszerelésé-
re. A jövőbeli tervek között 
szerepel egy jótékonysági 
bál szervezése, további tan-
teremfestések, aszfaltozás” 
– olvasható Hajdú András 
intézményvezető köszönő le-
velében az iskola oldalán. 
 A zenés vacsorával egy-
bekötött jótékonysági bálnak 
időközben már meg is lett az 
időpontja: október 5-én este 
a Hankó István Művésze-
ti Központban várják a ven-
dégeket, a belépők ára 4500, 
a támogatói jegyek ára 2500 
forint.

És akik még segítettek
A renoválási folyamatban a 
volt polgármester, Gyenes Le-
vente is segített, aki még an-
nak idején elindított Gyömrőn 
egy intézmény-felújítási prog-
ramot, melynek keretében 
többi iskolát is renoválták, ám 
mire a Fekete István Általá-
nos Iskolára került volna a sor, 
addigra a tankerület átvette az 
iskolák üzemeltetését.
 A jelenlegi polgármes-
ter, Mezey Attila is igyeke-
zett megkönnyíteni a felújítást 
végző szülők helyzetét, és nyi-
tott egy bankszámlát – amire 
maga utalta át az első nagyobb 
összeget – a szükséges anya-
gok megvásárlására és a szak-
emberek díjainak kifizetésére. 
 Emellett az önkormány-
zat a korábban megvett is-
kola melletti területen ideig-
lenesen két konténerépületet 
tervez elhelyezni, hogy meg-
oldják az első és második osz-
tályosok helygondjait. 
 Mezey Attila polgármes-
ter elmondta, azt tervezik, 
hogy a megvásárolt területet 
az iskolához csatolják, így ké-
sőbb, egy beruházás kereté-
ben akár teljesen új épületet 
is felhúzhatnak rá. IJ-TA

együttműködésében meg-
valósult fejlesztések, amikor 
mind az állomáson, mind a 
szőlősnyaralói vasúti meg-
állóhelyen új P+R parkolók 
épültek és megszépültek az 
épületek is – közölte honlap-
ján a sülysápi városvezetés. A 
mostani tervek szerint az ál-
lomás teljes területe felújítás-
ra kerül.

 Gyömrőnek nagy ered-
mény a programba beke-
rülés, hiszen a vonalukon, 
csupán három település, 
Gyömrő, Sülysáp és Újszász 
került be a MÁV-fejlesztések-
be. „Nagyon nagy sikernek 
tartom és bíztató kezdet a 
jövő együttműködésére néz-
ve” – irta Mezey Attila a kö-
zösségi oldalán.  Régió-infó

Gyömrőn a szülők augusztus elején össze-
fogtak és egy Facebook-csoportot alakítot-
tak, hogy rendbe tegyék a gyömrői Feke-
te István Általános Iskolát tanévkezdésre. 

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

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

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! 

Úri régiónk egyik 
legdinamikusab-
ban fejlődő községe. 
Csak az idei évben 
eddig 50 millió fo-
rintot nyertek pályá-
zatokon. Ez a köz-
ség méretét tekintve 
rendkívül kima-
gasló teljesítmény.

Sikeres  
pályázatok  
Úriban!

E bből az 50 millió fo-
rintból 15 milliót az 
önkormányzati ét-

keztetési fejlesztések tá-
mogatására kiírt pályá-
zattal nyert Úri.
 A pályázat célja a községi 
főzőkonyha teljes felújítása 
volt. Az intézmény elsődleges 
feladata az óvodai és iskolai 
gyermekétkeztetés ellátása. 
Ezen felül biztosítja a szoci-
ális étkeztetést, valamint ki-
egészítő jelleggel alkalmazot-
ti és vendégétkeztetést nyújt, 
továbbá kiszolgálja a közsé-
gi rendezvényeket. A projekt 
keretében teljes belső felújí-
tás történt, mely magába fog-
lalja a víz- és lefolyócsőrend-
szer, az elektromos hálózat, a 
burkolat és a belső nyílászá-
rók cseréjét, új szerelvények 
és lámpatestek beépítését és 
a festést. A pályázat lehető-
séget adott univerzális egye-
temes konyhagép beszerzésé-
re a szükséges segédgépekkel, 
valamint egy új rozsdamen-
tes polcrendszer beépítésére.
 További 20 millió fo-
rintot fordítottak az is-
kolai gyermekétkeztetés 
helyszínének bővítésére. 
A 14 millió forintos álla-
mi támogatáson túl az 
önkormányzat további 6 
millió forinttal támogat-
ta a tálalókonyha felújí-
tását. 

 A felújítás során az új ét-
keztető helyiséget a régi tá-
lalókonyha belső falainak el-
bontásával bővítették. Az új 
tálalórészt a művelődési ház 
oldalfolyosóján alakították 
ki. Ez a helyiség is teljes bel-
ső felújításon ment keresz-
tül, ezen felül az elavult fű-
tési rendszer korszerűsítése 
is megtörtént. Modern ipa-
ri mosogatógépet helyeztek 
üzembe, mellyel hatékonyab-
bá tehették az ott dolgozók 
munkáját. A felújításnak kö-
szönhetően a megújult épü-
letben egyszerre hetven 
gyermek tud kényelmesen, 
megfelelő körülmények kö-
zött étkezni.
 A gyermekétkezteté-
sen túl a község a Szen-
tistváni út helyreállítá-
sára is pályázott. Erre 17 
millió forintot nyert, me-
lyet az önkormányzat to-
vábbi 4 millió forinttal 
egészített ki. 

 A helyreállítás során 650  
folyóméteren végezhették el 
az út és az útpadka rendezé-
sét. A zúzottköves útalapra 
kétrétegű, alászórásos bitu-
menemulziós felületi bevo-
nat került. Ezzel sikeresen 
helyreállították a hirtelen 
lehullott, nagy mennyiségű 
csapadék okozta károkat. 
 A Magyar Falu Program 
keretében 1 millió forintot 
a Főzőverseny lebonyolítá-
sára, 3 millió forintot pe-
dig a védőnői és háziorvosi 
szolgálat eszközbeszerzésé-
re nyert az önkormányzat. 
További benyújtott és elbí-
rálás alatt álló pályázatok az 
önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések ke-
retében a Rózsa utca, Árpád 
utca, valamint a Laczkó-köz 
felső szakaszának, valamint 
a Magyar Falu Program ke-
retein belül a Vörösmarty 
utca és Bartók Béla utca asz-
faltozása.  (x)

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 időpont-egyeztetéssel

Kft., Bt. egyszerűsített 
végelszámolással kapcsolatos 

ügyintézés.

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

11 400 
   Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon! 

A monori                          
kasszasorával szemben!

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

Folyamatosan 
megújuló készlettel, 

női-férfi divatruházat  
széles választékával 
várunk szeretettel!

ELFOGADÓHELY!

Bankkártya és  

ajándékutalvány

  monor.jeansfactory

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

8 ezer Ft 
feletti vásárlás  

esetén 
700 Ft 

kedvezmény! 
Minden más akciónkkal 

összevonható!
A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!
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Market Central Ferihegy 
Bevásárló Park 

Cím: 2220 Vecsés, Fő út 246–248. 
Telefon: 06-29/557-000

E-mail: info@marketcentral.hu
Web: www.marketcentral.hu

 2019. 09. 19-től 10. 19-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %

15 %
Érvényes:  

2019. szeptember 19–30.
Részletek a hátoldalon.

2019. 09. 19-től 10. 31-ig
Részletek a hátoldalon.

10 %
2019. október 10-től 13-ig.

További részletek a hátoldalon.

Vichy, La-Roche Posay, Cerave, 
Bioderma és Uriage termékek árából

20 % kedvezmény

2019. 09. 19-től 10. 31-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %

2019. 10. 09-ig
Részletek a hátoldalon.

-20 %

10 %
2019. 09. 19-től 10. 20-ig

Részletek a hátoldalon.

3359999025

Beváltható: október 9-től 31-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %

2019. szeptember 10-től 30-ig.
További részletek a hátoldalon.

2 db Vichy termék vásárlásakor
a 2. ( olcsóbb) árából 

50 % kedvezmény

2019. 09. 19-től 10. 31-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás

20 %
2019. szeptember 19-től október 31-ig

Részletek a hátoldalon.

2019. 10. 09-ig
Részletek a hátoldalon.

2  000 Ft 
kedvezmény

A BFB plus Kft. egy 
nemzetközileg elismert belga 

tulajdonban lévő,  
kisállateledel-gyártással és 
-forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő 
telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő 
munkakörökbe:

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a 
+36-30/792-1319-es 
telefonszámon  
vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 
Nyáregyházi út 51. 
alatt.

Jelentkezz

MOsT!

•    TARGONCAVEZETŐ  
(Termelésbe ÉS raktárba több 
műszak vállalásával)

•    GÉPBEÁLLÍTÓ  
(Gyártási területre – 
csomagológépre és 
malomba)

•   ÜZEMI OPERÁTOR  
(Több műszak – több 
üzemünkben is)

•   MINTAVEVŐ OPERÁTOR 

•   GÉPKEZELŐ

•   KARBANTARTÓ 
(Villanyszerelő/géplakatos/
mechanikai műszerész)

•    KONTROLLER

•   LABORAssZIsZTENs  
(2 műszak vállalásával)

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

EMELTÜK  

A bérEKET!

D e mégis hogyan kell 
helyesen elkészíte-
ni? Valóban be kell 

tartani a készítéshez kap-
csolódó szabályokat? Példá-
ul: „Ne fémedényben főzd a 
teát!”, „Ne használj fém szű-
rőt/kanalat a tea készítésé-
hez!”, „Ne ízesítsd a gyógy-
növényteát!”, „Csak mézzel 
ízesítsd a gyógynövényteát!”, 

„Ne használj mikrohullámú 
sütőt gyógynövénytea készí-
téséhez!”. Lássuk mi igaz az 
iménti állításokból?

Fémedényben szabad?
Ha valaki már vásárolt tasa-
kos gyógynövényt, jó eséllyel 
felfedezte rajta azt a felira-
tot, amely szerint tartózkod-
ni kell a fém tárgyak haszná-
latától a teakészítés során. A 
tanácsnak valóban van alap-

ja, amely azonban a múlt 
század elejére nyúlik visz-
sza, amikor nemhogy rozsda-
mentes fémedények nem vol-
tak, de még zománcozottak is 
ritkán, az edények így hajla-
mosak voltak a rozsdásodás-
ra. A rozsda könnyen reakci-
óba lép a gyógynövényekből 
kioldódó csersavakkal (tan-
ninokkal). A reakció ráadásul 
igen látványos, mivel a teát az 
így képződő vegyület teljesen 
feketévé teszi. Ez nem cso-
da, hiszen egészen a 19. szá-
zad végéig éppen ezzel a mód-
szerrel, vagyis vas-oxidok és 
cseranyagok keverésével ké-
szítették a tintát.
 Ha tehát rozsdamentes 
vagy zománcozott edényt, 
kanalat vagy szűrőt haszná-
lunk a gyógynövénytea készí-
téséhez, nem kell aggódnunk 
amiatt, hogy esetleg „tintát 
főzünk” és a tea elveszti ked-
vező élettani hatását.

Rakhatunk hozzá cukrot?
Számos gyógynövénytea-gyár- 
 tó javasolja, hogy a teákat ne 
ízesítsük, se cukorral, se más 
édesítőszerrel, mert ezzel el-
veszti előnyös tulajdonságait. 
Ennek az állításnak azonban 

kevés valóságalapja van, mi-
vel sem a cukor, sem más éde-
sítőszerek nem lépnek kap-
csolatba teában lévő értékes 
hatóanyagokkal. Könnyű be-
látni, hogyha így lenne, a re-
akció következtében az édesí-
tő hatás is könnyen odalenne. 
De akkor mi lehet az alapja en-
nek az állításnak? Leginkább 
a hagyománytisztelet, mivel 
a gyógynövényteákat sokkal 
hamarabb kezdtük fogyasz-
tani, mintsem alkalmunk lett 
volna cukorral édesíteni őket. 
Szintén hagyománytisztelet-
ből javasolják a méz használa-
tát is az ízesítéshez.
 Mivel azonban amúgy is 
túl sok magas cukortartalmú 
élelmiszert fogyasztunk, leg-
alább gyógynövényteák fo-
gyasztásakor érdemes kerül-
nünk a túl sok cukor és méz 
használatát.

Mikrózhatom a teámat?
A mikrohullám hatására az 
elektromos tér iránya igen 
gyorsan az ellentétes irány-
ba változik. Ez mozgásra 
készteti az ételben lévő mo-
lekulákat, azok közül is leg-
inkább a vizet. A mozgás ha-
tására hő keletkezik, amely 

felmelegíti a mikrohullámú 
sütőben lévő élelmiszert. Te-
hát igazából ugyanaz törté-
nik a mikróban, mint amikor 
egy edényben melegítünk vi-
zet. Azzal különbséggel, hogy 
míg az edény melegítéséhez 
kívülről juttatunk hőenergi-
át, például a főzőlapból, ad-
dig a mikróban a hőenergia 
az étel vagy ital belsejében 
keletkezik. Ha tehát végbe 
is mennek különféle reakci-
ók egy gyógynövénytea ese-

Hogyan (ne) főzzünk  
gyógynövényteát?
Megérkezett az ősz, 
s vele együtt a hű-
vös hajnalok és es-
ték is, amikor már 
jól esik egy forró 
gyógynövénytea.

tében, azok semmiben sem 
különböznek attól, mintha 
ugyanazt a gyógynövényte-
át egy lábosban melegítettük 
volna a gáztűzhelyen. A leg-
több gyógynövényteát amúgy 
is forrázással készítjük, vagy-
is a teafűre öntjük rá az elő-
zőleg felmelegített tiszta vizet. 
Így aztán pedig végképp telje-
sen mindegy, hogy előtte mi-
lyen módon forraltuk fel azt.

Papp János gyógynövény-alkalmazási 
szakmérnök, fitoterapeuta



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

Munkalehetőség  
Vecsésen és Sülysápon

Amit kínálunk:
•  Munkabér: bruttó 300 000–400 000 Ft/hó 

órabérek: 1215–1640 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12  000 Ft/hó cafetéria

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

Céges busz: Tápiószecső, Sülysáp, Mende, 
Gyömrő, Maglód, Ecser irányából 

 

 

 











Nyitvatartás:  
Tesco: hétfőtől vasárnapig: 5–22 óráig 

ÜzleTek álTalános nyiTvaTarTása:
hétfőtől szombatig: 10–20 óráig, 

vasárnap: 10–18 óráig
Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása eltérő lehet! 

Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a  
www.marketcentral.hu,  

üzleteink menüpont alatt!

A Market Central Ferihegy Bevásárló Parkban  
az alábbi üzletek szintén várják a vásárlókat: 

Tesco, Biohair, Burger King, CCC, Deichmann, DM, Eurofamily, H&M, Jysk,  
KIK, Müller, Update LOW CARB, Pepco, Sportfactory, Telenor, Vestar, C&A 

Az esetleges elírásokért elnézést kérünk! A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek az elírásokkal 
kapcsolatban nem vállalnak felelősséget.

Gépjárművel érkező  
vásárlóinkat  

1550 Férőhelyes  
ingyenes  

parkolóval  
várjuk!

Velünk pénzt 

takaríthat m
eg!

vágja ki és hozza magával  
a kuponokat!

 

 

 

30  Market Central  I  Passzázs

20% kedvezmény  
 1 kedvenc termékre. 

A kedvezmény csak teljes árú termékeinkre érvényes,  
a már leárazott, akciósokra nem.  

Más kedvezményekkel nem kombinálható. 
Érvényes  2019. 09. 19-től 10. 19-ig, kizárólag  
a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!

30  Market Central  I  Passzázs

15 % kedvezmény  
minden könyvre,  

kivéve akciós és Tankönyv.
Más akcióval nem vonható össze.

30  Market Central  I  Passzázs

10 % kedvezmény  
minden termékre. 

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2019. szeptember 19-től október 31-ig.

30  Market Central  I  Passzázs

Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.  
A kupon készpénzre nem váltható.

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 

a pénztárosnak!
Érvényes  

2019. október 10-től 13-ig. kizárólag  
a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

30  Market Central  I  Passzázs

Vásároljon egy süteményt  
és a mellé fogyasztott,  
bármely nagy méretű  

kávéital árából  
20  % kedvezményt  

adunk.

30  Market Central  I  Passzázs

-20% 
MINDEN 

TELJES ÁRÚ CIPŐRE
Érvényes: 2019. október 9-ig

30  Market Central  I  Passzázs

10 % kedvezmény mindenre*
*A kupon felhasználható 2019. 09. 19-től 10. 20-ig a vecsési Praktiker 

áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. 
A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a 
kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre 

nem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használha-
tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze! 

A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a 
kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kuponfizetés 

előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható, 
utólagos érvényesítése kizárt! www.praktiker.hu

30  Market Central  I  Passzázs

2019. október 9-től 31-ig   
20% kedvezményt adunk  

minden termékre.  
A kupon kizárólag a Vecsés Market Centralban található  

Háda üzletben váltható be. 
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.

30  Market Central  I  Passzázs

Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.  
A kupon készpénzre nem váltható.

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 

a pénztárosnak!

Érvényes 2019. szeptember 10-től 30-ig.
 kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

30  Market Central  I  Passzázs

20  % kedvezmény legalább 
 3 db kulcs másolása,  

vagy 3 pár cipő javítása esetén.
A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér 
mellett található, ahol élezés és elem-
csere-szolgáltatás is igénybe vehető.

30  Market Central  I  Passzázs

20  % kedvezmény  
 egy szabadon választott felszerelés árából!*

*A kupon 2019. szeptember 19. és október 31. között  
váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. 

A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze  
és az ajándékkártyára nem vonatkozik!  

A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem 
váltható, értékéből készpénz nem adható vissza. 

 A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  
Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.

30  Market Central  I  Passzázs

10 000 Ft feletti teljes árú termék  
vásárlása esetén 

2000 Ft kedvezményt adunk 
a kupon beváltásakor

Érvényes: 2019. október 9-ig
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Aranyérmes 
paralimpikonokat díjaztak

KIVÁLÓ GYÁLI SPORTOLÓK
 A Kiváló Gyáli Sporto-

ló díjat Gyál önkormányza-
ta 2003-ban alapította, így 
idén immár 26. alkalommal 
ismerték el a városban ki-
emelkedő sportmunkát vég-
ző személyek teljesítményét. 
 A díj átadására, mint 
minden évben az augusztus 
20-hoz közel eső városi ut-
cabálon kerül sor, idén 24-
én az utcabál színpadán két 
pa ralimpikon, Höbenreich 
Zsolt és Szűcs Sándor ve-
hette át az elismerést Pápai 
Mihály polgármestertől és 
Vinnai Tibortól, az ifjúsági 
és sportbizottság elnökétől. 
 Mindkét kosárlabdázó 
a szorgalmának, tehetsé-
gének és kitartásának kö-
szönhetően idén kijutott a 

Speciális Olimpia Nyári Vi-
lágjátékokra, amelyet Abu 
Dhabiban rendeztek meg. 
Az értelmi fogyatékosság-
gal élő és tanulásban akadá-
lyozott sportolók versenyén 
Szűcs Sándor és Höbenreich 
Zsolt csapata megvédte 
paralimpiai címét, vagyis 
idén is aranyérmet szerez-
tek. Méltóképpen képvisel-
ték társaikkal Magyarorszá-
got és Gyált. 
 Höbenreich Zsolt 1996. 
március 8-án Budapesten 
koraszülöttként borsó nagy-
ságú meszesedéssel az agyá-
ban született. 1998 óta él 
családjával Gyálon. Az ál-
talános iskolát követően ta-
nulmányait Budapesten 
folytatta, a XVIII. kerületi 
SOFI középfokú intézmény-

ben számítógépes adatrögzí-
tési képesítést szerzett, most 
a Dr. Török Béla Szakisko-
la szobafestő-mázoló és ke-
rékpárszerelő szakon tanul. 
Gyermekkorától érdeklő-
dött a sportágak iránt, hét 
éve kezdett kosárlabdázni, 
2015-ben leigazolták a Bu-
dapest Hársfa Egyesülethez.
 Szűcs Sándor 1997. jú-
nius 6-án mindössze 1100 
grammal született a 30. 
hétre. Egy hónapos korá-
ig 3 alkalommal kapott agy-
vérzést, amelynek követ-
keztében elhalt az agyának 
egy része. Annak ellenére, 
hogy az orvosok jóslata sze-
rint egyéves korára lebénul, 
vagy életét veszti, ma élet-
erős sportoló. Általános is-
kolai tanulmányait Gyálon, 
a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola SNIGY tagozatán 
kezdte, ahol a tanárai elő-
szeretettel nevezték be futó-
versenyekre, focira, kosár-
labdára. Az általános iskola 
után ő is a budapesti SOFI-
ban folytatta tanulmánya-
it, ahol megismerkedett más 
sportágakkal is, de továbbra 
is a kosárlabda és a futball 
maradt a kedvence. Őt 2016-
ban igazolták le a Budapest 
Hársfa Egyesülethez.
 A két sportoló mérhető 
teljesítménye mellett ma-
gatartásával, életmódjával 
és kitartásával is példaként 
állítható Gyál közössége elé 

– olvasható a város webol-
dalán. TA
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HETEDSZERRE

Murci-
fesztivál 
a javából
 Augusztus utolsó napját 

mur  cifesztivállal búcsúztat-
ták Vecsésen. Egész nap szólt 
a zene a hetedik alkalommal 
megtartott rendezvényen. A 
vendégek délután megkóstol-
hatták a finom mustokat és a 
díjnyertes borokat. 
 Hagyományosan a Fő út 
60. adott otthont a fesztivál-
nak, amelyet hetedszer ren-
deztek meg. A hetes szám bi-
zonyítja, az ötlet kiváló volt, 
a vecsésiek megkedvelték a 
fesztivált. Az időpontot is jó 
érzékkel lőtték be a szervezők, 
hiszen a Káposztafesztivál 
csak pár hét múlva lesz. Úgy-
hogy ráhangolásnak sem utol-
só ez az esemény.
 A zenés ébresztő kilenc 
órakor kezdődött, város-
szerte szóltak a hangszó-
rók, invitálták a helybelieket 
a rendezvényre. Igazán dél-
után ötkor forrósodott fel a 
hangulat, amikor is kezde-
tét vette a zenés összeállí-

Intim torna remek zenével
Lassan tízéves lesz 
az Intim Torna Illegál, 
az egyik legnépsze-
rűbb alternatív roc-
kot játszó együttes.

 Az Intim Torna Illegál 
(ITI) nevű alternatív 
rockzenekart 2010-ben 
alapította a Kistehén 
Tánczenekarból kilépett 
Dorogi Péter, Kiss Sán-
dor, Gálos Ádám és Ná-
dasdi János.
 Első lemezük 2010-ben 
jelent meg Cirkusz címmel. 
A zenekar rengeteg kon-
certen szerepel. A máso-
dik lemezt 2012-ben adták 
ki Kísérlet címmel. 2013-
ban az Intim Torna Illegál 
lett a MOL Bringaprog-
ram arca. 2014-ben je-
lent meg harmadik leme-
zük Mindenkinek igaza 
van címmel, amelynek le-
mezbemutatója a budapes-
ti Akvárium klubban volt. 
2018-ban Élni jöttünk 
címmel jött ki lemezük.

Névjegy

2019. szeptember • Régió 

„…Azt a ragyogóját!”
Szeptember 21. 15 óra
A dal- és nótaműsorban 
fellép: Nógrádi Tóth István, 
Lőrincz Roland és Nagy 
Noémi. A zenei aláfestésről 
a Délpesti Régió cigányze-
nekar gondoskodik Oláh 
Attila prímás vezetésével.
Gyál, Arany János KH

Magyar 
Népmese Napja
Szeptember 22. 16 óra
Violin király és Hanga 
királykisasszony

– zenés mesejáték.
Felsőpakony, 
Szabó Magda KKH

Idősek világnapja
2019. szeptember 27.
15 óra
„Hol van az a nyár” című 
műsorral a szépkorúak kö-
szöntése a Monori Művelő-
dési Házban.
Monor, MMH

Egészség- 
és Sportnap
Szeptember 28. 9 óra
Gyál, Sportpálya 
és Sportcsarnok

Dumaszínház
Október 3. 19 óra
Életed filmje – Kovács 
András Péter önálló estje. 
Műsorvezető: Ráskó Eszter.
Monor, Vigadó 

Országos 
könyvtári napok
Október 4. 18 óra
Író-olvasó találkozó 
Grecsó Krisztiánnal.
Pilis, Pilisi KH

Jótékonysági 
hangverseny
Október 9. 18 óra
Fellépnek: Szilasi Alex 
Liszt-díjas zongoraművész, 
Thiago Bertoldi brazil zon-
goraművész, Jazzmania 
Big Band Kollmann Gábor 
vezetésével.
Gyömrő, Hankó István MK

Irodalmi 
Szalon
Október 10. 18 óra
Vendég: Farkas Évi 
színművésznő.
Gyál, Arany János KH 

Dr. Hevesi 
Krisztina előadása
2019. október 11. 18 óra
Mi a cél ma: jó párkapcso-
lat vagy jópár kapcsolat? 
Az ismert szakpszicholó-
gus első monori előadásán 
szó lesz többek között min-
dennapi PÁRbajainkról, a 
nemek harcáról, a viszony-
iszony alakulásáról is.
Monor, Vigadó

Halász Judit 
koncert 
Október 12. 11 óra
A színészként és énekes-
ként is elismert Kossuth-
díjas művésznőt senkinek 
sem kell bemutatni! Gene-
rációk nevelkedtek fel le-
mezeinek hallgatása köz-
ben, melyekkel új műfajt 
teremtett. Több alkalom-
mal járt már Monoron, 
mindig nagy sikert aratva 
a teltházas koncerteken!

Jegyek 2550 forinttól kap-
hatók a www.vigadokft.hu 
és a www.tixa.hu interne-
tes oldalakon.
Monor, Monor Városi 
Sportcsarnok

Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül!
Október 26. 17 óra
Szórakoztató est Csurika & 
Univers Band és sztárven-
dégeivel. Fellépők: Monori 
Strázsák, Smidéliusz Éva, 
Szigeti Fercsi, Tolnai And-
rás, Moti Vasile, Gáti Pál, 
Horváth Gyöngyi, 
Pilis, Csernai Pál KK

Palya Bea quartet
Október 26. 19 óra
Koncert
Maglód, MagHáz

Dr. Papp Lajos 
előadása
Október 26. 17 óra
A Széchenyi-, Ma-
gyar Örökség-, Prima 
Primissima közönségdíjas, 
a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkereszt-
jével kitüntetett szívsebész 
professzor előadása „Szív-
vel-Lélekkel” címmel.
Monor, Vigadó

Mindörökké operett
Október 19. 19 óra 
Molnár György Lyra-díjas 
harmonikaművész és kon-
certzenekara. Sztárfellé-
pők: Szendy Szilvi, Peller 
Károly, Csonka András.
Maglód, MagHáz

szeptember – október

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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 Fényképes önéletrajzokat várunk: 
karrier.city@gmail.com címre

Nagyüzemi konyha 

hűtőraktáros
–komissiózó  
munkatársat keres,  

éjszakai/délutáni munkavégzésre.

Tapasztalattal 
rendelkező 

Hegesztő/
Lakatos 

kollégát keresünk 
Monorra

Főbb feladatok, munkák:
•  Rozsdamentes és szénacél-szerkezeti elemek, 

csőhálózatok hegesztése
•  Hegesztőberendezések és anyagok kezelői 

karbantartása
•  Varratvégek köszörülése és igazítása
Munkavégzés helye: Makrofilt Kft. 
Monor, Péteri út 014/19 hrsz. Tel.: 06-29/610-030  
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

A tagok a Kistehén Tánc-
zenekarból szakadtak 
ki. A név különleges 

körülmények között szüle-
tett: Dorogi Péter, az együttes 
frontembere, szövegírója egy 
vécé falán látta meg a feliratot, 
azonnal elindult a fantáziája. 
Megtudtuk tőle, miért jelké-
pük az oroszlán. A zene mel-
lett különös hangsúlyt fektet-
nek a látványra, rézfúvósokat 
vonnak be az előadásba, és 
még számos érdekességet 
osztott meg velünk. Az Intim 
tavasszal egy fantasztikus 
hangulatú koncertet adott Ve-
csésen, így a Káposztafesz-
tiválon való részvételük is 
szóba került, de sajnos a ké-
sőbbiekben az időpont-egyez-
tetéssel problémák adódtak.

– A Kistehén Tánczene-
karból jöttetek, mi kész-
tetett arra benneteket, 
hogy egy sikeres együt-
test otthagyjatok?
 – Annyi új dal született, 
hogy az én szerzeményeim 
már fel sem fértek a lemezek-
re, úgyhogy, fogtam magam 
és elmentem a stúdióba, fel-
vettem a saját dalaimat.

– Más zene volt? 
 – Ez még a Szájbergyerek 
vonalhoz kötődött. Utána el-
kezdett másfelé vándorolni a 
stílus. 

– Honnan a különleges ze-
nekarnév, te találtad ki?
 – Egy vécé falán olvastam, 
azt írta a szerző: intim tor-
nát vállalok. Mellé tettem az 
illegál(is) szót, ettől punko-

sabb lett. Az intim torna ka-
pott egy kis gellert.

– Az utolsó lemezetek ta-
valy jött ki, van valami 
változás zeneileg az el-
sőhöz képest?
 – Akad, meg kell hallgatni!

– Te írod a szövegeket, 
hogy működik ez nálad?
 – Az érlelődést szeretem, 
amikor jön egy téma, ott mo-
corog bennem, aztán a végén 
már csak tizenöt perc kell a 
megíráshoz. A hirtelen ihle-
tett állapot is tök jó, az meg a 
semmiből jön. 

– Mint például a „Vágjál 
lyukat a kádba”?
 – Például. 

– Az oroszlánt több he-
lyütt emlegetitek, jelkép 
számotokra?
 – Szerintem zeneileg mi 
olyan helyre tartozunk, aho-
va az oroszlán az állatvilág-
ban. Meg kell védeni ezt a faj-
ta zenei stílust. 

– De az oroszlán támad 
is ám!
 – Akad olyan szöveg, 
amelyben harapdálásról van 
szó. Erőt is jelképez az orosz-
lán. Sok nehézségen mentünk 
keresztül, erő kellett hozzá, 
hogy túléljük. Azért ez nem 
egy egyszerű sportág, nem 
csupán csillogás a pálya, ki-
tartás, küzdelem nélkül nem 
maradhatsz felszínen.

– Három éve voltak tag-
cserék, okozott ez törést 
az együttes életében?
 – Úgy tűnik, nem. A vál-
tozásokból erőt merítünk, ke-
mény elhatározással zené-
lünk tovább. 

– A tízéves évforduló-
ra terveztek valamilyen 
ínyencséget?
 – Jövőre leszünk tízéve-
sek, készülődünk az évfordu-
lóra. Sok tervünk van. 

– Konkrétumok?
 – Korai még erről beszél-
ni, dolgozunk rajta.
 

– Nyáron lesz egy nagy 
koncertetek a Buda-
pest Parkban, mit látha-
tunk?
 – Rézfúvósokkal egészü-
lünk ki, elég különleges hang-
szerelés lesz. Született is egy 
új dal, amelyben már rézfú-
vósok is részt vesznek. 

– Melyik rezesbanda áll 
be mellétek.
 – Az Országos Rendőr-fő-
kapitányság együttese.

– Járjátok az országot, 
hol léptek fel?
 – Minden megyében 
megfordulunk, a tavasszal 
Vecsésen is zenéltünk, mond-
hatom, remek hangulatú kon-
cert volt. A klubszezon vége 
felé fogtuk meg, baromi jól si-
került, le a kalappal a közön-
ség előtt! 

– Szóba került, hogy a 
Káposztafesztiválon is 
zenéltek.
 – Sajnos nem sikerült az 
időegyeztetés. 
 

– Pár szót a színpadtech-
nikáról

 – Ma már e nélkül nem le-
het élni a színpadon, nagyon 
látványossá teszi az előadást. 
Olyan fényeket fogunk ma-
gunkkal vinni, amely eddig 
még nem volt Magyarországon. 
Aki az Omegát látta annak ide-
jén, azt mondta, ezt már biz-
tosan nem lehet felülmúlni. 
Csakhogy mindig új techni-
kai dolgok jönnek be, és ezek 
nagyon feldobják az előadást, 
show ez már tagadhatatlan. 
Aki most eljön, és megnéz min-
ket, jövőre teljesen mást láthat 
színpad technikában. 

– Rendben, de akad 
olyan előadó, aki csak 
egy zongorán játszik, és 
mekkorát zenél. Gondol-
junk csak Elton Johnra!
 – Na, azért az ő ruhájáról 
is beszélhetünk! Meg a hát-
térről.

– Azt mondod, megke-
rülhetetlen?
 – Hozzátartozik a zenei 
környezethez, amelynek ki-
alakult egy masszív kultúrá-
ja, szakember rétege. 

– Születnek új számok?
 – Természetesen, már 
most megvan az új lemez fele. 

– Merre visz az utatok?
 – Megyünk klipet forgat-
ni Horvátországba, utána pe-
dig jön Erdély. Az a helyzet 
állt elő, hogy jönnek az ötle-
tek, a megkeresések, ezért is 
kell dalt írni, hogy a videoklip 
alatt is szóljon valami.  

– A rajongótáborotok mi-
lyen korosztályt ölel át?

 – Akik az indulásunk-
kor tizennyolc évesek voltak, 
mára huszonnyolcak lettek. 
Kezd szélesedni a sáv. Egyéb-
ként olyan városi rendezvé-
nyekre is meghívnak minket, 
ahol minden korosztály meg-
jelenik. Az önkormányzatok 
is szeretnek bennünket, mert-
hogy jó hangulatot teremtünk. 
Amúgy meg mindenkinek 
magánügye, mennyire hagy-
ja magát megérinteni pozitív 
vagy negatív irányba. Játszot-
tunk már Demjén Rózsi előtt 
is, cserélődött a közönség: 
amikor mi játszottunk, ak-
kor a fiatalok voltak elől, az-
tán Rózsinál megcserélődött a 
csapat. Egyszer az egyik kor-
osztály sörözött hátul, más-
kor a másik. Nyilván minden-
ki hallja mindenki zenéjét. 

– Hogyan tovább?
 – Látványban szeretnénk 
tovább fejlődni, és gerillaakci-
ókkal meglepni a közönséget, 
amelyektől kicsit felpezsdül 
az állóvíz. Magától értetődik, 
hogy a legfontosabb a zene, na 
meg a szöveg. Ádám Tamás

tás. Fellépett a NVW Bavorák 
Szaxofon Quintettje, majd 
a Musikverein Westschesch 
Fuvószenekara játszott. 
 A köszöntők után, mur-
ciáldás következett. Egyre 
több vendég érkezett, a kósto-
ló alatt már telt ház volt. A he-
lyi borbarátok érmes borai is 
szépen fogytak. Este nyolckor 
a Die Neun Branauer Mu sik-
anten zenélt, majd a Brunner 
Zenekar nyomta a talp alá va-
lót. A fellépő zenekarok nevé-
ből is következtethető, hogy a 
Murcifesztivá lon a magyaror-
szági német népzene gyöngy-
szemei mellett, számos ország 
zenei világát bemutató dalla-
mok szólaltak meg. 
 A rendezvényen termé-
szetesen végig jelen volt Petz 
Márton helyi borász is, aki 
másfél évtizede megalakította 
a Vecsési Borbarát Egyesüle-
tet, sőt a murcifesztivál ötlete 
is az ő nevéhez fűződik. Díj-
nyertes borait most is megkós-
tolhatták a résztvevők. (ádám)

 Örökzöld, felejthetetlen 
és abszurd figurákkal, ir-
datlan röhögésekkel teli ez 
a könyv, amelynek élveze-
téhez sem foci, sem Fra-
di-rajongónak lenni nem 
szükséges. Tizenkét tör-
ténet, a mesélő H. Kovács, 
Fradi-rajongó. Senki nem 
tud olyan lendületesen és 
színesen hazudni mint ő, 
innen a H. előtag. És ő me-
sél és hazudik, páratlan 
szépen: Szentirmay Sá-
ráról, a menyasszonyáról, 
aki a Fradi megmentője 
lesz. Virághról, az anyagi-
as centerről, akinél a cipő-
befűzés 25 forint 40 fillér-
be, a gól 100 forintba kerül.  

Gráfról, a jobbhalfról, aki 
minden tudott a pályán, 
ha volt kellő mennyiségű 
ital. Vagy legalább az illa-
ta. Verebesről, a túlművelt 
bokszolóról, aki kezdet-
ben olyan hülye volt, hogy 
azt hitte Ave Maria és Ave 
Caesar testvérek, de aztán 
történt valami. A csapatból, 
akinek majom tagjai tönk-
reverték az NB I-et, és csak 
tizenkét fóka tudta meg-
állítani őket. Biztosan lesz 
kedvencük! És hogy mi az 
a ferencvárosi koktél? „Egy 
rész rum és két rész rum – 
H. Kovács figyelmeztetően 
felemelte az ujját –, de jól 
összerázva!”

Moldova György:  
Ferencvárosi koktél

Mit olvassak? Ignácz József rovata

Nagyobb  és kisebb munkák kivitelezése
Tető átszerelése, ázás elhárítása

DÍJMENTES felmérés!

ÁCS–TETŐFEDŐ–BÁDOGOS

Tel.: 06-20/421-2355
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FÉRŐHELYEK BŐVÍTÉSE

Kibővül a Cserfa Kuckó

 Az ecseri önkormányzat 
több éve pályázik az óvodai 
férőhelyek bővítésére. Bár je-
lenleg mindenkinek jut hely 
az óvodában, ahhoz hogy ez 
így is maradjon, el kellett kez-
deniük az építkezést. 
 – Néhány évvel ezelőtt 
az iskolában épültek új tan-

 Ritkaságszámba megy, 
ha valamelyik pap hosz-
szabb ideig egy helyen 
szolgál. Szabó Sándor es-
peres, plébános 24 éven 
keresztül gyakorolta hi-
vatását Ecseren, utána 
nyugdíjba vonult. Nem-
régiben pedig jött a szo-
morú hír: augusztus 9-én, 
életének 93., papságának 
69. évében, szentségek-
kel megerősítve hazatért 
az Úrhoz.
 Szabó Sándor 1927. feb-
ruár 19-én született Ete-
sen. Pappá szentelték Vá-
cott 1951. június 17-én. Jó 
néhány település plébáno-
sa volt, de a leghosszabb 
időt Ecseren töltötte. Ben-

sőséges istenkapcsolat 
sugárzott viselkedésből, 
kedves, szelíd, mosoly-
gó ember volt egész életé-
ben – tanúsíthatják ezt a 
falubeliek is. Nagy szere-
tettel fordult paptestvé-
reihez és a hívekhez egy-
aránt. Legfőbb jellemzője 
a lelkipásztori gondosság 
volt. Nemzedékeknek hir-
dette az igét, szervezte a 
hittanoktatást, misézett, 
szertartásokat vezetett. 
Kevéske szabadidejében 
kertészkedett.
 Augusztus 9-én szólí-
totta magához az úr, a te-
metése rá tíz nappal volt. 
Az ecseriek szívében to-
vább él a plébános. (más)

Tovább él a szívekben

Újabb naperőmű 
épül Tápiószecsőn!

Tápiószecső, 
a legzöldebb 
település

H amarosan befejeződ-
nek a település má-
sodik napelem park-

jának munkálatai, mellyel 
Tápiószecső kiérdemelheti a 
régió legzöldebb települése 
rangot.
 – 2011–2012-ben kezd-
tük el önkormányzati szinten 
azt a programot, mellyel nap-
jainkban már jelentős ener-

gia megtakarítást tudunk 
elérni intézményeinkben. 
Akkor egy nagyobb energe-
tikai pályázat keretében hat 
intézményünk tetejére tele-
pítettünk napelemeket: a Pol-
gármesteri Hivatal, a Petőfi 
Sándor utcai és a Szent Ist-
ván úti iskola, a vízmű épü-
lete, a központi konyha és a 
mai könyvtár épületére. Úgy 
gondolom, ezzel mi voltunk 

az elsők, akik megkezdték a 
rezsicsökkentést – jegyezte 
meg tréfásan Bata József, a 
település polgármestere. 
 Ezt a projektet tavaly az 
Idősek Klubja napelemekkel 
való ellátása követte, ami egy 
település arculati és energe-
tikai pályázat keretein belül 
valósult meg. A most épülő, 
befejezés előtt álló beruhá-
zás egy közös projekt, ami az 

MVM Zrt., mint beruházó, és 
önkormányzatunk között jött 
létre. Az önkormányzat bo-
csátja rendelkezésükre a terü-
letet, melynek köszönhetően a 
későbbiekben komoly bevéte-
lekhez juthat majd a település.
 – A jövőben itt megter-
melt villamos energia az or-
szágos villamosenergia-há-
lózatba kerül betáplálásra a 
kötelező átvételi rendszer ke-

retében. Ennek a naperőmű-
nek köszönhetően így tovább 
csökken a környezetterhelés 
mértéke is. A tápiószecsői, 
most épülő 0,5 MW telje-
sítményű fotovoltaikus erő-
mű éves szinten közel 600 
tonnával csökkenti az or-
szág szén-dioxid-kibocsátá-
sát. Ha ezt a településünkön 
eddig megépült kiserőművek-
kel együtt nézzük, – beleértve 
a magánterületen épültet is – 
úgy nyugodtan állíthatom, 
hogy Tápiószecső a régió leg-
zöldebb településeként éves 
szinten 1900–2000 tonnával 
is csökkentheti hazánk szén-
dioxid kibocsátását – magya-
rázta a polgármester.
 A polgármester az elkövet-
kezendő időszakban minden 
energiahatékonyság növelé-
sével kapcsolatos pályázatot 
ki szeretne használni az in-
tézményeik belső korszerűsí-
tésénél is, hogy még zöldebb, 
még környezetbarátabb és 
még élhetőbb legyen Tápió-
szecső.  (x)Bata József polgármester

Gyömrő a 12. Nemzeti Vágtán!

Októberben 12. alkalommal rendezik meg 
Közép-Európa és Magyarország legna-
gyobb amatőr lovasversenyét, a Nem-
zeti Vágtát, melyen története során elő-
ször Gyömrő is megméretteti magát!

A hagyományhoz hűen 
az idén is a patinás bu-
dapesti Hősök tere ad 

otthont a vágtának. A terüle-
ten jelenleg is jelentős építé-
si munkálatok zajlanak, ezért 
annak érdekében, hogy az 

esemény a megszokott ma-
gas színvonalon kerüljön 
megrendezésre, a Nemze-
ti Vágta szervezőbizottsága 
az elmúlt hónapok során fo-
lyamatosan egyeztetett a Li-
get Zrt. képviselőjével. Ennek 

eredményeképpen a felújítá-
si munkálatok fázisaihoz iga-
zítva a Nemzeti Vágta döntő-
je idén október 19-20. között 
kerül megrendezésre.
 A 2018-as Nemzeti Vágtát 
Temerin város lovasa, Nagy 
Arnold nyerte. Ezzel a Nem-
zeti Vágta történelmében 
először került határon túlra 
fődíj. A vajdasági versenyző 
Fantázia nevű lovával aratott 
bravúros győzelmet a Hősök 
terén. Az idei év is okozhat 
hasonló meglepetéseket.
 – Nyár elején keresett fel 
Bokor Béla, hogy szeretné 
Gyömrő színeiben indítani 
Kávé nevű lovát. Hatalmas 
boldogsággal töltött el már 
akkor, mert tudtam, hogy 
ennek a nemzetközi színvo-
nalú versenynek a segítsé-
gével városunk nevét mesz-
szi tájakon is megismerhetik 
majd – nyilatkozta lelkesen 
Mezey Attila, Gyömrő város 
polgármestere. – A Nemze-
ti Vágtán való indulás önma-
gában hatalmas megtisztel-
tetés városunknak. Azonban 
amikor láttuk, hogy az elő-

futamon Kávé legalább har-
minc lóhosszal a mezőny 
előtt ér célba, mindenki szí-
ve megdobbant. Ez a ló, és ál-
tala Gyömrő, esélyes lehet a 
győzelemre az idei Nemzeti 
Vágtán! 

 A Nemzeti Vágta hivata-
los oldalán megjelent cik-
kekben csak az utcahosszal 
nyert paripaként emlegetik 
az 5 éves Kávét, akiről min-
den bizonnyal hallani fogunk 
még.  (x)

termek, most pedig az óvo-
dai férőhelyek száma nö-
vekedik majd. Épül egy új 
csoportszoba és egy torna-
szoba, valamint átalakítás-
ra kerül a meglévő teljes 
belső tér. Az előírásoknak 
megfelelően akadály-
mentes lesz az egész épü-
let, azonban a telek terep-

viszonyaiból kifolyólag ez 
nem lesz könnyű feladat 

– mondta Gál Zsolt, a telepü-
lés polgármestere.
 A belső munkálatok be-
fejeztével teljesen átépítik 
a játszóudvart. A szomszé-
dos ingatlant megvásárolta 
az önkormányzat, ami lehe-
tővé teszi a játszóudvar mé-
retének növelését, melyet 
megerősített kerítéssel sze-
retnének körülvenni. 
 Várhatóan a jövő év első 
felében adják át az épületet, 
melynek kivitelezése nagy-
részt pályázati forrásból va-
lósul meg. 
 Az óvoda bővítésén túl az 
önkormányzat egy mini böl-
csőde építésére is pályázott. 
A pályázat sikeres elbírálá-
sának köszönhetően még 
ebben az évben elkezdőd-
het a közbeszerzési eljárás 
kiírása, így 2020-ban meg-
épülhet ez az intézmény is. 
Az új bölcsőde az András-
sy utcai óvoda mellett kap 
majd helyet, egy külön erre 
a célra vásárolt telken.  (x)

Mini bölcsőde épülhet Ecseren

A Cserfa Kuckó látványterve

Gyömrő színeiben induló ötéves Kávé

A 2018-as Nemzeti Vágta győztese



Szeptemberi rejtvényünk fősorából a monori Vigadó Kulturális és Civil Központ üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: 
Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: október 3. A helyes meg-
fejtést beküldők között 5 db páros belépőjegyet sorsolunk ki Halász Judit koncertjére, összesen 32 000 forint értékben a monori Vigadó 
Kft. felajánlásából. Előző számunk megfejtése: Teljes körű szerviz, mobiltelefonok, tartozékok. A Guru GSM – Monor jóvoltából 2 db 
2000 forintos vásárlási utalványt sorsoltunk ki, melynek nyertesei:  Megyeri Zsuzsanna (Vecsés), Lestár Zoltánné (Gyömrő).

Halász Judit
koncert Monoron

2019. október 12. 
11:00 óra

Jegyek 2550 forinttól kaphatóak:
www.vigadokft.hu
www.tixa.hu
06-29/413-212
vigado@vigadokft.hu
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Huszonhat év után a magyarországi kö-
zépiskolás diákok előtt is megnyitotta az 
Amerikai Egyesült Államok külügymi-
nisztériuma a Future Leaders Exchange 
(Flex), azaz a Jövő vezetői csereprogram 
elnevezésű ösztöndíjprogramot.

Amerikába megyek tanulni!
Régió • Független, ingyenes 
regionális hírújság • Fele-
lős kiadó: Papp János • Szer-
kesztő: Trnavecz Adrienne 
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari 
Kft. (1211 Budapest, Közpon-
ti u. 69–71)
 A nyomtatásért felel a 
nyom da ügyvezető igazga-
tója.
 Kiadó címe: 2200 Monor, 
Németh Ágoston u. 5. Szer-
kesztőség címe: 2200 Mo-
nor, Kossuth L. u. 71/A, I. 
em 1. (a K&H bank felett) 
E-mail: info@regiolapok.hu  
Tel.:06-29/412-587 • Hirde-
tésfelvétel: 06-70/319-4317 
Ter jesztés:  Ma gyar Posta 
Zrt. • Készült:  60 000 pél-
dányban. ISSN 2060-1719
 Az újság bármely részé-
nek másolásával, terjeszté-
sével, az adatok elektronikus 
tárolásával és feldolgozásá-
val kapcsolatos minden jog 
fenntartva. 
 Értesüléseket átvenni csak 
az újságra hivatkozva lehet. 
Az újságban megjelent ada-
tok tájékoztató jellegűek. Az 
újságban megjelent hirdeté-
sek tartalmáért a kiadó fele-
lősséget nem vállal. Kézirato-
kat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Az x-szel jelölt 
írásaink fizetett hirdetések.

Impresszum

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Gyógypedagógiában jártas, pozitív 
beállítottságú, kreatív pe dagógust 
keresek, 11 éves nem beszélő autista 
kisfiam számára, aki heti rendszeres-
séggel segítene neki a tanulásban, 
főként az írás-olvasás, számolás 
tekintetében. Telefon: 06-30/683-9644

Gyáli pecsenyesütőbe pultost és 
konyhai kisegítőt keresünk. Albér-
letet, szállást családi házban, ked-
vezményes díjon tudunk biztosítani 

dolgozóink részére. T.: H–P 8–18 
óra, 06-70/419-2923, 06-30/449-4506

Fiatal ács vagy tetőfedő szakmun-
kást, vagy gyakorlattal rendelkező 
segédmunkást keresek Pest és 
Pest megyei munka végzésére. Bé-
rezés a szakmai tudástól függően, 
megegyezés szerint. 
Érd.: 06-20/216-8338

Gyáli élelmiszerboltba eladót 
keresünk. Szakképzettség nem 
szükséges. Albérletet, szállást 
családi házban, kedvezményes 
díjon tudunk biztosítani dolgozó-
ink részére. T.: H–P 8–18 óra, 
06-70/432-9810, 06-30/449-4506

Építőipari munkatársakat 
keresünk jó hangulatú családias 
csapatunkba. Munkavégzés helye: 
főképp Monoron és 20 km-es kör-
zetében. Tel.: 06-70/639-9733

ÁLLAT– ÁLLATFELSZERELÉS
14 darab 25 kg-os süldő húsmalac 
(pietrain vérvonalú) 20000 Ft/db 
áron eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

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

Kisebb lóhoz való kézzel 
varrott munkahám 1 pár 
60 000 Ft-ért eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

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

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

Műszaki vizsgáztatás 
és felkészítés, eredetiségvizs-
gálat, gépjármű-diagnosztika, 
gumiszerelés, -javítás, 
centrírozás. Méhész János Kft. 
Monor, József Attila u. 108/38. 
Tel.: 06-29/416-123, 
muszakivizsga-monor.hu

OPEL BONTÓ új, gyári, 
utángyártott, bontott alkatré-
szek. GUMISZERVIZ – tárolás, 
centrírozás, fék-, futómű-
javítás, műszaki vizsga 
TPMS-szenzorszerelés 
Gyál, Pesti út 26. 
06-29/340-899, opella.hu, 
alkatreszshop.eu 

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is! 
A, B, C, C+E, D kategóriák GKI. 
Gyorsított képzés. Tel.: 06-20/912-
6359, www.tan-go.hu

BURKOLÁS
MELEGBURKOLÁST VÁLLALOK, 
rövid határidővel és garanciával! 
Érd.: Angyal Róbert 06-70/632-7473

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

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa Gy. 
u. 37., L.I.V.E. diszkont – Monor, 
Jókai u. 3-5. és az evedd.hu-n is 
megrendelhető sok diszkont áras 
termék. Jöjjön, vásároljon, rendel-
jen! Velünk megéri.

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

ÉTTEREM
TAVERNA GYROS MONORON,  
Móricz Zs. u. 39. Aktuális akció 
(visszavonásig): diák pita 890 Ft, 
helyben fogyasztással. Egyéb eset-
ben a kiszállítási helyekről kérjük 

érdeklődjön telefonon: 
06-70/775-8585

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 

Hűtőgépek, fagyasztók
javítása, helyszínen, garanciával. 
Tel.: 06-30/960-8495, 06-70/426-3151

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

Egyedi konyha- és szoba-
bútorok készítése, kárpitozott 
bútorok áthúzása, javítása 
www.naem.lapunk.hu Tel.: 
06-30/291-5125, 06-29-951-570

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

Konténeres hulladékszállítás 
4-8 m3-es konténerekkel. Szabó 
Sándor Tel.: 06-30/200-1163

Konténer szállítás 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

KÉMÉNY

KÉMÉNYBÉLELÉS! Szerelt 
kémények kályhákhoz, kandallók-
hoz. Régi kémények felmarása, 
bélelése bontás nélkül. Érd.: Elek 
Gábor 06-30/505-2636, Kiss Zoltán 
06-70/398-2871

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka díjtalan felmérés-
sel. Kerítés, korlát, lépcső, kapu 
gyártását és szerelését vállalom. 
Kun Attila Tel.: 06-20/219-6040

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

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

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás, autó-
 bérlési lehetőség. A kiindulási pontról 
hívjon bizalommal: 06-70/3-595-595

Személyszállítás, reptéri 
transzfer, kisáruszállítás Gyömrőn 
és vonzás körzetében. Fix áras 
transzferek. T.: 06-30/299-4444
info@limuzin.eu, www.limuzin.eu

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Minőségi munka, tiszta környezet, 
megbízható, tapasztalt szak-
emberek! Tel.: 06-20/260-3768, 
Gerstenbrein István

TAKARMÁNY
Nagy körbálás lucernás réti széna 
6500 Ft/bála áron eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

Első osztályú kitűnő minő-
ségű zabszalma kalásszal 
betakarítva nagy körbálában 
10 000 Ft/db áron eladó 
Maglódon Érd.: 06-30/152-0388

TETŐFEDŐ
Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
INGYENES FELMÉRÉSSEL. 
Hívjon bizalommal! Kertész Attila 
Tel.: 06-20/216-8338

Mindenféle tetők készítése, 
javítása. Ereszcsatornák szerelése. 
INGYENES FELMÉRÉS, kisebb 
javítások azonnali kezdéssel 
GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság 
szolgálatában! T.: 06-30/475-2917, 
06-20/271-2401

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz 
akác: 20  000 Ft/m³, tölgy-bükk: 

20 000 Ft/m³.  Mérőszalaggal 
lemérheti a mennyiséget! 
Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067 
EUTR: AA5811522

Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, 
bükk: 3100 Ft/q, kalodás vegyes: 
54000 Ft/kaloda, kalodás akác: 
40000 Ft/kaloda. + szállítás. 
A némediszőlői hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget. Forest Vill Bt. EUTR: 
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingyenes 
házhoz szállítással 3000 Ft/q. 
Őrbottyáni telephelyen hitelesí-
tett hídmérlegen ellenőrizheti a 
mennyiséget. EUTR: AA6236153 
Bármikor hívható, hétvégén is: 
06-30/347-3504

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
– JAVÍTÁS

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészü-
lék-szerelés, -javítás, karbantartás, 
duguláselhárítás Kaposvári Péter 
06/30-662-7087, 29/739-983 
www.gazfutes.eu

E nnek keretében 15–17 
éves magyar diákok 
amerikai vendéglátó 

családoknál lakhatnak és egy 
tanévet egy helyi középiskolá-
ban tölthetnek.
 A pályázat célja, hogy a részt 
vevő országok és az USA közöt-
ti kölcsönös megértést elősegít-
se. Az ösztöndíj 1993 óta elér-
hető, a 2019/2020-as tanévtől 
immáron 21 országban. 
 A kiválasztás a kommuni-
kációs készségen, probléma-
megoldó-képességen és angol-
tudáson alapszik. A fordulók 
számos esszét, továbbá an-
goltesztet, csoportmunkát és 
személyes interjút tartalmaz-
nak. A pályázatok alapján Wa-

shingtonban egy 
független bizott-
ság hozza meg év-
ről évre a végleges 
döntést.
 A döntés megszüle-
tett, és a Magyarországról pá-
lyázó gimnazisták közül egy 
Péteriben élő, monori JAG-os 
diák, Csucs Gergő is felkerült 
a pályázat nyerteseinek a listá-
jára. 
 – Hazánkban ez az első 
év, így megtisztelve érzem 
magam, hogy az első gene-
ráció tagja lehetek. A beju-
tás nagyon versengő, ugyan-
is a jelentkezők 1.16 százaléka 
nyerte el Magyarországon az 
ösztöndíjat, ehhez viszonyít-

va a Harvard idei felvételi ará-
nya 4.5% volt. A kint eltöltött 
10, vagy 11 hónap alatt a diá-
kok egy önkéntes fogadócsa-
ládnál laknak, illetve egy helyi 
középiskolába járnak – mesél-
te lapunknak Gergő. 

 A csereév alatt a di-
ákok önállóbbak lesz-

nek, problémameg-
oldó-képességük 
fejlődik, illetve 
az elfogadás és a 
megértés növeke-

dése is tapasztal-
ható. A nyelvtudás 

jelentős fejlődése sem 
elhanyagolható, mivel a diá-
kok többsége felsőfokú angol-
tudással tér haza. Ugyan ez is-
kolától függ, de néhány diák 
még amerikai érettségit is sze-
rezhet. 
 – Nekem édesanyám mu-
tatta meg ezt a lehetőséget, 
melyet egy véletlen során talált 
meg. Két-három hét mérlege-
lés után úgy döntöttem, hogy 
megpróbálom, hiszen ez egy 
hatalmas lehetőség, ugyan-
akkor lemondással és felelős-

séggel is jár. Például évismét-
lés, vagy az osztályozóvizsgák 
letétele. A kiválasztási folya-
mat nagyon hosszadalmas, 
több fordulóból tevődik ösz-
sze. Én személy szerint októ-
berben adtam be a jelentkezé-
semet, és a végső értesítést az 
ösztöndíj elnyeréséről május 
10-én kaptam meg. Júliusban 
Bukarestbe utaztunk a többi 
magyar finalistával, hogy részt 
vegyünk egy felkészítő tábor-
ban a román ösztöndíjasok-
kal. Itt az amerikai tanárok ál-
tal rengeteget tanulhattunk az 
amerikai kultúráról, az embe-
rekről, a különbségekről és az 
esetlegesen felmerülő problé-
mákról. A tábor végén vizsgát 
kellett tennünk az addig tanul-
takból – folytatta a József At-
tila gimnázium tanulója. 
 Csucs Gergő által említett 
fi nalisták az a 9 magyar diák, 
akiket a hazánk 859 pályázó-
jából kiválasztottak a program 
szervezői Washingtonban.
 – A többi nyolc finalista, 
akikkel napi szinten beszé-
lek, ugyanis nagyon jóba let-

tünk, ők már majdnem egy 
hónapja Amerikában vannak. 
Nekem később lett befogadó 
családom, így később indulok. 
Oklahoma államban, Oklaho-
ma City külvárosában fogok 
élni. A fogadócsaládommal 
már napok óta beszélgetek, és 
nagyon várom, hogy élőben 
is találkozzunk. Négy fogadó-
testvérem lesz, illetve egy fo-
gadóanyukám és -apukám. 
Már majdnem teljesen össze-
szedtem a dolgaimat és készen 
állok, hogy szeptember 10-én 
elutazzak az Amerikai Egye-
sült Államokba. 
 Mikor Gergő arról mesélt 
kiknek köszönheti, ezt a szá-
mára még csak álomnak tűnő 
tanulmányévet, szinte folyt a 
szó belőle.
 – Nagyon hálás vagyok 
a szüleimnek, a barátaim-
nak, Bódi Attiláné osztályfő-
nökömnek, az amerikai csalá-
domnak, hogy úgy döntöttek 
megnyitják otthonukat és szí-
vüket számomra, és a ma-
gyarországi képviselőnek, Ga-
rai Enikőnek, de legfőképp a 
FLEX Programnak, hogy le-
hetővé tette ezt a csodálatos 
lehetőséget a számunkra.

TRN

Hirdetés

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

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069

www.nadaplan.hu

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Nagyüzemi konyha 
 alapaNyag

raktárba
munkatársat keres! 

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

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!



Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget  
nem igénylő kisegítői munka

Főbb feladatok, munkák:
•  egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel
•  üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben tartása,  

felülettisztítása (takarítói munkakör)
•  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
•  a takarítói munkakör feltétele: gépjárművel való rendelkezés
Amit kínálunk:
•  stabil, multinacionális háttér
•  hosszú távú munkalehetőség
•  átlag nettó 200 000 Ft kezdő jövedelem, próbaidő letelte után béremelés
•  egyéb juttatások: időarányos negyedéves és év végi jutalom
•  ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
• munkába járás támogatása takarítói munkakörben
Munkavégzés helye:    Gyál
Munkaidő:
•  Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, 

napi 12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
•  Takarítói munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között,  

napi 8 óra, heti 5 nap) és részmunkaidős (éjszakai és hétvége) munkarend.
Információ: A +36-30/9-445-780 telefonszámon (hétfő–péntek: 08:00-14:00) 
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

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

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

termelői
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
minden 
mézünk 

egységesen:

990  
Ft/ ½ kg

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

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kiscsillag termelői gyógyteakeverékek  
30 g-os csomagban, 10-féle  990 Ft/csomag       

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

            Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,
EZT MOST  

NE HAGYD KI!
VÁLTS MAGASABB 

KATEGÓRIÁRA!
Jelentkezz most  

az alábbi  
munkakörökbe:

További információk a munkakörökről, jelentkezés:
06-70/400-4480     info.eihu@ekkeagle.com     www.ekkeagle.hu

•  MECHATRONIKAI KARBANTARTÓ
• MŰSZAKVEZETŐ
•  RAKTÁROS, RAKTÁRI KISEGÍTŐ
• GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

ExTRA fELSZERELTSéG: 
•   rendszeres bérfejlesztés
•   széles cafeteria választék, egészségbiztosítás
•   biztos japán tulajdonosi háttér 
•   emberi hozzáállás, jó csapat 
•   egyéni ambíciók támogatása
•   8 órás munkavégzés 3 műszakban
•   kiemelkedő műszakpótlék 
•   teljesíthető bónuszrendszer

KéNYELMI ExTRÁK: 
•   céges rendezvények (Családi nap, 

Mikulás, Karácsony stb.) 
•   sportolási és kulturális események 

(konditerem, színházlátogatások, 
kirándulások, egyéb szervezett 
programok)

•   céges buszjárat
•   vadonatúj gyár, modern környezet


