
 Egy napig ismét Mo-
nor lesz a bor fővárosa: 
június 9-én újra a Strá-
zsahegy ad otthont a nép-
szerű Borvidékek Hétvé-
géje rendezvénynek. 

Részletek a 11. oldalon

 Egy Pest megyei út-
építési program kereté-
ben még idén megújulhat 
a régió több útszaka-
sza. A munkálatok költ-
sége több mint egymilli-
árd forint. 

Részletek a 3. oldalon

 A monori FitoFarm 
gyógynövényparkban 
komplett házipatikát ala-
kítottak ki.   

Részletek a 9. oldalon

Útfelújítás

Gyógynövények

Régió Megjelenik: 
Pest megyében 
60 000 pld-ban
e-mail: info@
regiolapok.hu

Monor, Pilis, Bé nye, Csévharaszt, Gomba, Káva, Vasad, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Úri
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Munkatársunkat gyászoljuk  2. old. x. oldalAKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA: 
Fressnapf • Praktiker • PecaPláza 

Vögele • Telenor • Coffeeshop 
Intersport • Vision Express

Skiny • Gyógyszertár
 Kik • Sportfactory

Kulcsszerviz
  Háda    

Líra 

ÉLJEN A JÓ 
ÁRAKKAL! 
Vágja ki és vigye 

magával 
a kuponokat!

AUTÓÜVEG- és 
ÉPÜLETÜVEG-

FÓLIÁZÁS

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

www.facebook.com/folia.nagy

 műbizonylattal

Monor,  
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel: 

06-70/661-3439
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

: Levendula Rétesház
Megrendelés:  

minimum 3 nappal előtte.

Ön megrendeli,  
mi megsütjük!

Torták és formatorták 
készítése minőségi 

alapanyagokból,
rendelésre.

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!

Részletek a 6. oldalon

Kerékpárút híján

Részletek az 5. oldalon

Mit tegyünk testünk 
egészségéért?   Újra zajlik a Bringázz a 

munkába program, ami va-
lóban egy jó kezdeményezés, 
csak éppen a fővároson kí-
vül nehezen megvalósítha-
tó. Például nehéz helyzetben 
vannak azok az üllőiek, akik 
vecsési munkahelyükre kí-
vánnak átkerekezni. Nem a 
távolság miatt, hanem mert 
kerékpárút híján vagy sza-

bályt szegve, vagy a földúton 
emberpróbáló körülmények 
között biciklizhetnek át egyik 
településről a másikra. Meg-
oldás még hosszú távon sem 
kínálkozik, hiszen a telepü-
lések közti kerékpárút kiépí-
tése több százmillió forintba 
kerülne. 

 Számos módon edzhetjük 
testünket, a lényeg, hogy vá-
lasszunk egy olyan sportot 
vagy mozgásformát, amely-
ben örömünket leljük és ki-
tartóan végzünk. 
 Amennyiben a mozgás-
szegény életmódot választ-

juk, előbb vagy utóbb jelezni 
fog a testünk, de akkor sok-
kal nehezebb lesz változtatni.
 Cikkünkben két lehetősé-
get mutatunk be, melyekkel 
karbantarthatjuk testünket. 

Részletek a 4. oldalon

 Sportlétesítmények  
a régióban

 Az elmúlt 10-12 évben szá-
mos sporttal összefüggő be-
ruházás zajlott le a térség te-
lepülésein. A monori uszoda 
és az üllői sportcsarnok nyi-
totta a fejlesztések sorát, me-

lyeket azóta újabb uszodák 
és sportcsarnokok követ-
tek. És természetesen az or-
szágos trendnek megfelelő-
en a labdarúgás területén is 
történtek fejlesztések, bár ez 

térségünkben kimerül né-
hány műfüves labdarúgópá-
lya megépítésében. 
 A fejlesztések többsége a 
tömegsportot is kiszolgálja, 
az uszodák és a sportcsarno-
kok a lakosság számára is jól 
használható létesítmények, 
utóbbiak pedig nem csak 
sportrendezvények lebonyo-
lítására alkalmasak, hanem 
például koncertek és egyéb 
közösségi események meg-
rendezésére is. 
 A sportcsarnokok között 
az üllői volt az első, idén pe-
dig átadták a monori létesít-
ményt, amely modern külse-
jével, és ezer fő befogadására 
alkalmas kétoldali lelátójá-

val a  környék legkorszerűbb 
csarnokává lépett elő. 
 Monor uszodájával is ki-
tűnik a környező települések 
közül, a létesítmény napról 
napra nagy forgalmat bonyo-
lít, igen kedvelt az úszók és ví-
zilabdázók körében. Nemrég 
Gyál is csatlakozott az uszo-
dával rendelkező települések 
táborába – nincs belőlük sok 
a térségben –  a város lakói-
nak nagy örömére. 
 E havi írásunkban a régió 
nagyobb településein lezaj-
lott és a közeljövőben várha-
tó sportfejlesztésekről tájé-
kozódhatnak olvasóink. 
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Gyász
Lapunk munka-
társa, Koblencz 
Zsuzsa május 
3-án meghalt.

K özel 10 éven keresz-
tül dolgozott a Régió 
Lapkiadó munkatár-

saként, írásai hónapról hó-
napra megjelentek a kiadó 
lapjaiban. A Régió újság mel-
lett rendszeres szerzője volt 
a Monori Strázsa és az Ül-
lői Hírmondó önkormány-
zati lapoknak. Pályafutását a 
Pest Megyei Hírlapnál kezd-
te, dolgozott a Népszabad-
ságnál, írásai jelentek meg 
többek között a Váci Napló-
ban, a Turista magazinban, a 
Kincses Kalendáriumban.
 Rendhagyó módon ebben a 
lapszámban nem közlünk kör-
kérdést, ezeken a hasábokon 
most kollégái emlékeznek rá.

Papp János, ügyvezető
Két éve egy olyan házat vá-
sároltam, amelynek lakó-

szobáját utoljára a kilencve-
nes évek elején újították fel. 
A nappali egyik falát pálma-
fás tengerpartot ábrázoló 
poszter uralta. Meglepődtem, 
amikor a divatjamúlt tapéta 
mögül a Pest Megyei Hírlap 
harminc évvel ezelőtti lapjai 
kerültek elő. Az újságlapok 
többnyire egyben, tisztán 
jöttek le a falról, alig látszó-
dott rajtuk, hogy az utóbbi 
három évtizedet egy poszter 
mögött töltötték.
 Amikor kíváncsian be-
leolvastam a lapokba, egy-
szer csak ismerős stílusra 
lettem figyelmes. A cikk vé-
gén a K. Zs. monogram sze-
repelt. Egyértelművé vált, 
honnan ismerősek a sorok: 
Koblencz Zsuzsa már ak-
kor is a maga sajátos stílu-
sában vetette papírra a be-
tűket. Hangneme mindig is 
Örkény István groteszkjeire 
emlékeztetett. Mert ahogy 
Örkény fogalmazott a gro-
teszkről: „Megingatja a vég-
érvényest, de nem állít egy 
másik érvényességet a he-
lyébe. Pont helyett mindig 
kérdőjelet tesz, tehát nem le-
zár, befejez, hanem utat nyit, 
elindít”.
 Zsuzsa a kisember szem-
szögéből mutatta meg a vilá-
got, a politikát, a hatalmaso-
kat és ingatta meg a már-már 
végérvényesnek látszó dolgo-
kat. Mindig a valóságot ábrá-
zolta, csupán a nézőpontja, a 

„kordinátarendszere” tért el 
az átlagostól, ez tette egyedi-
vé, hasonlóvá Örkényhez.
 Rengeteg lehetősége lett 
volna rá, ő mégsem alkudott 
meg soha, senkivel. Inkább 

választotta a tisztes szegény-
séget, mintsem feladja azt, 
ami egész életében éltette. Azt, 
hogy őszintén, függetlenül le-
írhassa véleményét, gondo-
latait, és azt tegye, ami egy 
újságíró kötelessége: megin-
gathassa a megingathatatlant. 
Nekünk, olvasóinak.
 Mély űrt hagyott maga 
után, amely talán már soha 
nem lesz kitöltve.

Varga Norbert, szerkesztő
Ugye megengeded, hogy 
most az egyszer, mondhatni, 
így az utolsó szó jogán tegez-
zelek? Nem tiszteletlenség-
ből, csupán így közvetlenebb. 
A többiekkel ellentétben nem 
rólad szeretnék írni, hanem 
neked.
 Amikor utoljára érdek-
lődtem hogyléted felől, már 
nem érkezett válasz. Érez-
tem, már nem alkalmas az 
idő arra, hogy telefonon be-
széljünk, ezért nem is zavar-
talak a hívásommal. Néhány 
nap múlva pedig megérke-
zett a szomorú hír.
 Csak azt sajnálom, hogy 
nem volt alkalmam elmon-
dani, mennyire hálás va-
gyok azért a hat évért, amit 
veled együtt dolgozhattam 

le. Tudod, tőled tanultam a 
legtöbbet erről a szakmá-
ról. Amikor róttuk az utcá-
kat és kérdezgettük a járó-
kelőket, közben pedig úgy 
belefeledkeztünk a beszél-
getésbe, hogy észre sem vet-
tük mennyi ideje ácsorgunk 
a téli fagyban a monori jár-
dán. Vagy amikor egy gyil-
kos nyomába eredtünk, és 
mikor megtaláltuk, kis híján 
ránk rontott a famíliája. És 
számtalan alkalommal, mi-
kor találkoztunk, vagy tele-
fonon beszéltünk.
 Úgy tanítottál, hogy észre 
sem vettem. Alázatra, az el-
esettek iránti érzékenységre. 
Rámutattál a sok igazságta-
lanságra, a gyarlókra és ha-
zugokra, mindezt a leghite-
lesebben, hiszen te soha nem 
váltál azzá.
 A legnagyobb dicséret 
amit kaphattam, mikor bú-
csúzóul azt mondtad: szeret-
tél velem dolgozni.
 Sokszor hangoztattad, 
nem hiszed, hogy az út végén 
majd egy jóságos isten vár. 
Mert nem lehet jóságos, aki 
hagyja megtörténni ezt a sok 
borzalmat. Inkább csak ját-
szik velünk – mondtad. Én 
mégis bízok a jóságában, és 
ha valaki, akkor ő pontosan 
tudja, hogy a legjobbat ér-
demled. Megdolgoztál érte 
idelent.
 Köszönök mindent.
 Isten veled!

Trnavecz Adrienne,  

korrektor-újságíró
Vannak akik tudnak és van-
nak akik szeretnek írni. 
Zsuzsa mindkettővel meg-
áldott vérbeli író volt. Írása-
it már a stílusáról és egyé-
ni hangmódjáról fel lehetett 
ismerni. Élete legkisebb 
mozzanatait is utcán heve-
rő megírandó témaként élte 
meg. Szívfacsaró volt az utol-
só blogbejegyzéseit olvas-
ni, amiben azt üzente bará-
tainak a kórházban eltöltött 
időről, hogy százával hever 

ott előtte a megírni érdemes 
apró történet, amiket ha ki-
kerül „onnan” majd közzé 
tesz. Sajnos nem így lett. Te-
hetséges, az életre és a kör-
nyezetére érzékenyen reagáló 
széles látókörű, nagy tudású 
embert veszítettünk el, aki 
nem csak az újságíró-társa-
dalomnak fog hiányozni.

Juhász András  

tördelőszerkesztő
Nyolc éve dolgozom a kiadó-
nál, itt láttam bele először a 
gyakorlatban egy lap születé-
sébe, itt értettem meg meny-
nyi munka egy újság elké-
szítése, és az évek alatt itt 
tanultam meg a kiadvány-
szerkesztés csínját-bínját.
 Zsuzsa akkor már tapasz-
talt újságíró volt. Igazi pro-
fi. Személyesen ritkábban ta-
lálkoztunk, de írásaival majd 
minden nap. Egy idő után 
már az aláírása nélkül is tud-
tam melyik az ő cikke. 
 Meghatóak, elgondolkod-
tatók, emberiek, olyan „Kob-
lencz -esek”. Remek képle-
írásokkal amiket olvasva 
azonnal a szemem előtt lát-
hattam a jelenetet. Bármilyen 
témában lehetett rá számí-
tani és fáradhatatlanul szál-
lította nekünk a flekkeket. 
Most már az égi szerkesztő-
ségben kopognak ujjai alatt a 
billentyűk, de a sorok helyett 
mi már csak egy üres papírt 
látunk. Az olvasókkal együtt 
nekem is nagyon fog hiányoz-
ni. Nyugodjon békében!

Csak azt saj-
nálom, hogy 
nem volt alkalmam 

elmondani, mennyi-
re hálás vagyok azért 

a hat évért, amit ve-
led együtt dolgozhat-

tam le. Tudod, tőled 
tanultam a legtöbbet 

erről a szakmáról.

Koblencz 
Zsuzsa
1948–2018
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Régiónkban  
is sok a szúnyog

Kerékpárral  
biztonságosan

 A régióban is megkezdték 
a szúnyoggyérítést, a napok-
ban Ecser, Gyömrő és Péteri 
fölött is szállt a permetezést 
végző repülőgép. A tavaszi 
esőzések kedveztek a szú-
nyoglárvák kifejlődésének, 
ezért a megszokottnál már 

 Megszokhattuk, hogy az 
autóutak mentén egyre gyak-
rabban találkozunk közúti 
ellenőrzést végző rendőrök-
kel, a kerékpárosok ellen-
őrzése azonban ritka még a 
környéken. Pedig a tavasz 
beköszöntével egyre többen 
közlekednek kétkerekűvel, 
melyek jelentős része alkal-
matlan a közúti közlekedés-
re, sok kerékpáros pedig az 
alapvető forgalmi szabályok-
kal sincs tisztában. Talán ép-
pen ennek köszönhető, hogy 
május 3-án prevenciós jel-
leggel tartottak közlekedési 
akciót a Monori Rendőrka-
pitányság egyenruhásai, és 
segítő szándékkal felhívták 
az érintettek figyelmét a ke-
rékpárok esetleges hiányos-
ságaira, illetve a közlekedési 
szabályok betartásának fon-
tosságára.

Mit ír elő a KRESZ?
Nagyon fontos, hogy a kerék-
pár kormánya könnyen és jól 
kezelhető legyen, továbbá a bi-

cikli el legyen látva világító-
berendezésekkel (piros színű 
fényvisszaverő hátul, legalább 
kettő bo ros tyánsárga az első 
keréken, esetleg fehér fény-
visszaverő csík a gumin, fe-
hér vagy kad miumsárga első 
és piros hátsólámpa, amelyek 
folyamatos vagy villogó fényt 
biztosítanak – elhelyezésük 
lehet ruhán, bukósisakon és 
hátizsákon is, a lényeg, hogy 
fényes nappal is legyen ná-
lunk), egymástól függetlenül 
működő fékekkel, valamint 
legyen nálunk fényvisszaverő 
ruházat, melyre lakott terüle-
ten kívül és éjszakai kerékpá-
rozáskor lesz szükség.
 A testi épség megóvása ér-
dekében viseljenek bukósisa-
kot – a legolcsóbb sisak is több 
a semminél egy balesetben –, 
emellett bukás esetén jó szol-
gálatot tehet egy térdvédő is.
 Közlekedjenek a kerékpár-
úton vagy kerékpársávon, a 
kijelölt gyalogátkelők előtt pe-
dig szálljanak le a kerékpárról, 
és csak akkor menjenek át, ha 
meggyőződtek annak veszély-
telenségéről!

 Egy Pest megyei útépíté-
si program keretében még 
idén megújulhat a régió 
több útszakasza – derült ki 
a Pestmegye.hu híradásá-

ból. A beruházások a Ma-
gyar Közút NZrt. fejlesztése 
keretében valósulnak meg, a 
program kivitelezésére – az 
egész megyére vonatkozóan 

– 100 milliárd forint hazai fi-

nanszírozású forrás áll ren-
delkezésre.
 A régióban Gyál, Gyömrő, 
Monor és Tápiószecső érintett, 
ezeken a településeken össze-
sen 5675 méter útszakasz fel-
újítása történik meg. Gyöm-
rőn már el is készült a felújítás, 
a Dózsa György út 820 méte-
res szakaszán történt meg a 
vízelvezetés felújítása, illetve 
burkolat- és hídfelújítás.
 A leghosszabb felújítan-
dó útszakasz Mag dol natelep 
és Tápiószecső belterüle-
tén van,  a településen mint-
egy 2840 méteren végeznek 
burkolatfelújítást.
 Monoron, a 4-es főúton 
több mint egy kilométer hosz-
szú szakaszon újítják fel az 
útburkolatot, Gyálon pedig a 
Kőrösi út 963 méteres szaka-
szának felújítása várható.
 A munkálatok becsült 
költsége meghaladja az 1 mil-
liárd forintot. R. 
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Segítő szándékkal 
ellenőrizték a  

monori rendőrök a 
kerékpárosokat

Több mint 
egymilliárd 
útfelújításra

Betanított csomagoló 
1 műszakos munkarend:  
07.30–16.00

Főbb feladatok:
•  csomagolásra kerülő növények 

felszedése, válogatása
•  növények tisztítása, fólia 

zacskóba csomagolása
•  növények kartonba helyezése, 

kartonok raklapra helyezése
•  egyéb kertészeti, 

növényápolási feladatok

Amit kínálunk:
•  havi nettó bér: 136 500 Ft 

(melyből 18 300 Ft cafeteria)
•  munkába járás támogatása  

(9 Ft/km)

Targoncás  
anyagmozgató  
1 műszakos munkarend: 
07.30–16.00

Főbb feladatok:
•  cserepes növények  

targoncavillás mozgatása
•  cserepezőgép targoncavillás 

kiszolgálása
•  egyéb munkafolyamatok 

elvégzése

Amit kínálunk:
•  havi nettó bér: 190 300 Ft 

(melyből 48 300 Ft cafeteria)
•  munkába járás támogatása  

(9 Ft/km)

Fényképes önéletrajzát  
a következő e-mail címre várjuk  

a megpályázott pozíció megjelölésével:
tabori.judit@fuszerkerteszet.hu

Csoportvezető 
1 műszakos munkarend: 
07.30–16.00

Főbb feladatok:
•  a beosztott 3-4 munkavállaló 

munkájának szervezése, 
irányítása, ellenőrzése
•  a csomagolás folyamatának 

bonyolítása
•  egyéb kertészeti, 

növényápolási feladatok 
elvégzése

Amit kínálunk:
•  havi nettó bér: 159 300 Ft 

(melyből 28 300 Ft cafeteria)
•  munkába járás támogatása  

(9 Ft/km)

A Zöldpont ’98 Kft. 
munkatársakat keres 
1 műszakos munkarendbe!
Albertirsai kertészetünk 20 éve foglakozik cserepes fűszernövények 
termesztésével, üzemünk bővülése miatt a következő munkakörbe 
keresünk munkavállalókat 

Hirdetés

jóval korábban kezdték meg-
keseríteni az életünket a vér-
szívók. 
 A szúnyogok elszaporodá-
sának megfékezésére orszá-
gosan is hangsúlyossá vált, 
az elmúlt hetekben 283 tele-
pülés belterületén permetez-
tek.  GA
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Megrendelés:  www.galikelteto.hu
Gali Baromfikeltető Tel.: 06-30/350-5487, Albertirsa

Csibevásár
A 25 éves Gali Baromfikeltető  

ajánlata
Előnevelt csibe 

380 Ft-tól

Előnevelt  
pulyka

1500  
Ft-tól

Minőségi baromfitápok a legalacsonyabb áron kaphatók.

Naposcsibe

 145 Ft-tól

Tojóhibrid 
napos és 

előnevelt csibe 

is rendelhető!

Magócsi Ruhatisztító

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
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! 

Nádszövetek, betontermékek,  
betonacélok, ragasztók, Kingstone-

vakolatok, Beton Epag térkövek
Trapéz- és cserepeslemezek   

kedvező áron!

Magó tüzép

Építőanyagok gyári ár alatt!

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744

Tűzifa, biobrikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

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

30-as NF tégla 
már 355 Ft-tól!

Rengeteg hír szól a kormány sportfejlesztési programjairól,  
melyeket sokan üdvözölnek, sokan elleneznek. Mégis egy  
biztos, a településeknek soha nem volt annyi lehetősége, hogy 
támogatást nyerjenek tornatermek, sportpályák és sportlé-
tesítmények építésére vagy felújítására, mint manapság.

Jól állunk sportlétesítmények terén

M i a helyzet régiónk 
háza táján? Melyek 
azok a városok, köz-

ségek, ahol éltek a lehetősé-
gekkel? Tudjuk, a nagyobb 
létesítmények projektjeihez, 
mint uszoda vagy sportcsar-
nok építése, már komolyabb 
önerőre van szükség, amit 
nem könnyű előteremteni. 
Legtöbb település az önerő-
höz is több pályázati forrást, 
szponzort és egyéb támoga-
tást is kell találjon. Legtöbb-
ször évekig, de minimum egy 
évig csak előkészítik a beru-
házást. Nyertes pályázat után 
sem lehet pihenni, mert a 
sokszor több száz milliós ön-
részt is elő kell teremteni, sőt 
előre meg kell szervezni a mű-
ködés és a kihasználtság fel-
tételeit. Így ez egy hosszan 
tartó folyamatos és összehan-
golt munkamenet. Mégis azt 
a jó hírt tudjuk közölni, hogy 
régiónk ebben is kiemelkedő-
en teljesít.

Akik nagyban  
gondolkodtak
A monoriaknak már 2004 
óta van uszodájuk és már a 
sportcsarnokuk is műkö-
dik. Legnagyobb a régió-
ban, a hasznos alapterülete 
4166 m2. Az ülőhelyek száma 

1030, nagy rendezvény ese-
tén az épület maximális befo-
gadóképessége – a küzdőtér 
használatával –1500 fő. Nyit-
va állnak a nagyközönség és a 
versenysportágak előtt is. 
 Az Üllői Városi Sport és 
Rendezvénycsarnok 2007-
ben épült 2300 m2-en. Be-
fogadóképessége maximáli-
san 1300 fő, amelyből 450 az 
ülőhely. Sport- és lakossági 
rendezvények helyszíne egy-
aránt. Kézilabda- és fut sal-
mérkőzéseket, küzdősport- 
és táncversenyeket, továbbá 
közösségi programokat és 
koncerteket rendeznek itt 

– majdnem mindig telt házzal.
 Gyálon 2017 óta szin-
tén van uszoda – 350 millió-
ba került a vízilabdázásra és 
úszásoktatásra alkalmas lé-
tesítmény – és már a Gyá-
li Sportcsarnok és Kézilabda 

Képzési Központ alapkőletéte-
le is megtörtént. A 2,43 milli-
árd forintos beruházás állami, 
európai és TAO-támogatásból 
jön majd létre. Az aréna befo-
gadóképessége 546 fő lesz, 
ezen túl egy 22 szobás szál-
lodát is magában foglal majd 
a létesítmény. Emellett szin-
tén TAO-pályázatokból és 
önkormányzati segítség-
gel élő- és műfüves focipá-
lyával is bővültek a sportlé-
tesítmények, de tervezik egy 
lelátóval rendelkező kosárlab-
dapálya, továbbá egy strand-
röplabdapálya és egy élőfüves 
nagy (107×68 méteres) foci-
pálya építését is. 
 Vecsésen 2016 óta szerve-
zik egy tanuszoda és egy 300 
főt befogadó kézilabdacsar-
nok megépítését, úgy tűnik 
végre 2018-ban elkezdőd-
het a beruházás egy 16 mil-

liárdos kormányzati forrás-
nak köszönhetően – amiből 
10,44 milliárd Ft-ot uszodák 
építésére, a fennmaradó 3-3 
milliárd forintot tantermek 
és a tornatermek fejlesztésé-
re fordíthatnak a pályázók. 
 Sülysáp is belevág a sport-
csarnoképítésbe. A 1,55 mil-
liárd forintos beruházáshoz 
1,09 milliárd forint társasá-
gi adótámogatást (TAO) már 
megkapta. Már csak a 460 
millió forintos önerőt kell elő-
teremtenie, amit újabb pályá-
zatokból, névszponzorációból 
és önkormányzati támoga-
tásból igyekszik összegyűjte-
ni. A tervek szerint az új vá-
rosi sportcsarnok 400 ülő- és 
100 állóhelyes lesz, és akár 
egy év alatt elkészülhet. 
 Maglódiak álma is tel-
jesülni látszik, hisz szintén 
TAO-támogatásból és ön-
erőből építenének sportcsar-
nokot a kézilabda-szövetség 

utánpótlás-sportfejlesztési 
projektjén keresztül. Már el-
készültek a 400 fős lelátóval 
rendelkező aréna tervei, sőt 
megalapították a kézilabda-
szakosztályt is – mely felté-
tele a pályázatnak – és végre 
megszületett a megállapo-
dás is a Budathlon Kft.-vel, 
a maglódi Decatlon áruház 
tulajdonosával a sportcsar-
nok helyszínének megvásár-
lásáról. A szerződés szerint 
2020-ig van lehetőség a pro-
jekt megvalósítására. 
 Gyömrőn a tervezett sza-
badidő és sportcentrum he-
lyett eddig csak egy füves és 
egy műfüves pálya épült meg. 
A sportcsarnok megépíté-
se még mindig várat magá-
ra, így a gyömrőieknek egy-
előre meg kell elégedniük az 
Ignácz Ilona Sportcsarnok-
kal, amely alig haladja meg 
egy nagyobb méretű tornate-
rem méreteit.  TRNA

 Az Üllői Árpád Fejede-
lem Általános Iskolában 
egy állami pályázat kere-
tében épülhet új és korsze-
rű pálya az üllői diákoknak. 
A 22x42 méter alapterüle-
tű pálya burkolata speciá-
lis anyagból, úgynevezett 
re kor tánból készül, amely 
eredetileg gumigranulá-
tum és poliuretánból állt. 
Először az 1972-es olimpi-

án alkalmazták az anya-
got, azóta némileg módosí-
tottak az összetételén, de a 
ruganyossága természete-
sen megmaradt. A régi be-
tonpályával ellentétben a 
rekortán kíméli az ízülete-
ket, tompítja az esést, ezál-
tal sokkal biztonságosabb 
körülmények között spor-
tolhatnak, tornázhatnak 
majd az üllői diákok. 

Új pálya épül az  
általános iskolásoknak

Gyáli Járási Tanuszoda
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Konditerem csak nőknek, pilates mind-
két nemnek. Előbbi Monoron, utób-
bi Ecseren várja azokat, akik-
nek fontos a testi egészség. 

Régió • 2018. május 

Mit tegyünk testünk 
egészségéért? 

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

Opel gyári új és utángyártott alkatrészek 
beszerzése kedvezményes áron, rövid 
határidővel
Opel bontott alkatrészek raktárról  
2000-es évjárattól 
napjainkig
Roncsautó átvétel  
bontási igazolás  
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 9–16 óráig
Cím: Monor József Attila utca Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com

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

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

Az APiFito termelői mézek és  
mézkülönlegességek megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében:

 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

natura 2000 
területen 

termelt mézek! 

gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

rozmaringos, zsályás, kamillás,
ánizsos, köményes,  

bazsalikomos

500 g:  

1490 
Ft

Mézrendelés  
már az 

interneten is:  
www.apifito.hu

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

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

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

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

A régióban eddig egye-
dülálló módon, höl-
gyeknek nyitott fitnesz- 

stúdiót Monoron Kovács-
Achátz Aliz, az IFBB fitnesz- 
modellverseny bronzérmes 
versenyzője. Elsősorban azo-
kat a hölgyeket várják a te-
rembe, akik úgy szeretnék for-
mába hozni a testüket, hogy 
edzés közben nincsenek kité-
ve vizslató idegen szemeknek. 
 – Sok nő nem elégedett 
a testével, ezért azt sem sze-
retik, ha edzés közben nézik 
őket. Stúdiónkban elkerülhe-
tik a hölgyek ezeket a kelle-
metlen helyzeteket – mondta 
Kovács-Achátz Aliz. 
 A jól felszerelt teremben 
minden gép és eszköz meg-
található, ami egy női edzés-
hez szükséges – tudtuk meg – 
illetve egyszemélyes edzé-
sekre is lehetőség nyílik, Aliz 
ugyanis nem csak tulajdonos, 
hanem személyi edző is. 
 – Az edzéseken egyszer-
re egy hölggyel dolgozunk, a 
foglalkozások minden eset-
ben személyre szabottak. A 
gyakorlatok elvégzése mel-
lett fontos, hogy megtaláljuk 
a közös hangot és kialakul-
jon egy bizalmi kapcsolat, hi-

szen csak így 
lehet igazán lát-
ványos eredmé-
nyeket elérni. Erre 
tökéletes alkalom a 
kettesben megtartott foglal-
kozás – hangsúlyozta a tulaj-
donos. 
 Kovács-Achátz Aliz maga 
is anyuka, ezért a stúdió ki-
alakításakor arra is figyelt, 
hogy a gyermekesek számára 
is vonzó legyen. Ezért alakí-
tották ki a gyereksarkot, ahol 
a kisebbek békésen el vannak 
a játékokkal, amíg anyuka az 
edzésre koncentrál. 

Gerinc- és ízületi  

problémákra kifejlesztve
A többség fejében legin-
kább női elfoglaltságként él 
a pilates, pedig egyáltalán 
nem csak a nők számára ki-
fejlesztett edzésmódszerről 
van szó. Már csak azért sem, 
mert a gyakorlatokat egy fér-
fi, Joseph Hubertus Pilates 
fejlesztette ki, azzal a céllal, 
hogy saját testét karbantart-
sa, és természetesen, hogy 
másokon segíthessen. Az 
ecseri Rábai Miklós Műve-
lődési Házban immár négy 

éve tart rendszeresen pilates 
órákat Horváth Ildikó re-

habilitációs tréner. 
 – A pilates fog- 

lalkozások alkal-
mával a mély-
izmokat erősítjük, 
ezáltal rendkívül 

jelentős eredmé-
nyeket érhetünk el 

az egészséges test ki-
alakításában. Jótékony 

hatással van a testtartás-
ra, a gerincre, így különö-
sen ajánlott az ülőmunkát 
végzők és a mozgásszegény 
életmódot élők számára. 
A pilates a lelki harmónia 
megteremtéséhez is hozzá-
járul, a légzőgyakorlatok jó 
stresszűzők – mondta Hor-
váth Ildikó.
 A pilates fokozatokra 
épül, a rosszabb állapotban 
lévő testet könnyebb gyakor-
latokkal lehet formába hozni, 
a megerősödött izmokat pe-
dig nehezebb gyakorlatok-
kal lehet továbbfejleszteni. 
Ezért rehabilitációra éppen 
úgy ajánlott, mint alakfor-
málásra és az izmok erősíté-
sére. Heti egy edzés már na-
gyon sokat segít, emellett a 
gyakorlatokat ajánlott ott-
hon is végezni, mint oly sok 
mindenben, a pilatesben is 
fontos a rendszeresség. Az 
órák mindig jó hangulatban 
telnek, ezáltal nem csak a 
testet formálják, hanem kö-
zösségépítő erejük is van.  Vén

férfi munkaerőt 
keresünk Monorra

Jelentkezni munkanapokon,  
9 és 15 óra között:

06-20/802-5363

OPERATOR
•  Betanított munka
•  Bérezés már a betanítás 

alatt is
•  Napi 8 órás munka,  

3 műszakban (6–14 óra, 
14–22 óra, 22–06 óra)
•  Éjszakai és délutáni 

műszakokhoz műszakpótlék 
fizetése
•  Jövedelem nettó  

150 000–250 000 Ft
•  Utazási támogatás
•  Hűségprogramokkal további 

extrák 



Út nélkül hogyan kerék- 
pározzunk a munkába? 
Balesetveszély és szabályszegés övezi 
az utunkat, ha kerékpár nyergében kívá-
nunk eljutni egyik településről a másikra. 
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Hufbau Kapital Vasad
II. külterület 122. 
(4-es főút 32. km, az Oázis Monor mellett)

06 70 607 1552
hufbaukapital@gmail.com

Kész megoldásokat 
kínálunk!

Építkezik?
Felújít?

A Hufbau Kapital Építőponton mesteri szinten válogatott, 
márkás építőanyagokat kínálunk az alapoktól a tetőig 
elérhető áron!

Szezonális akciók, széles áruválaszték.
Keressen bennünket bizalommal!

Nyitvatartás: H–P: 7–17, Szo: 7–13
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K erékpáros nemzet a 
magyar – ezt a kijelen-
tést erősítik azok a sta-

tisztikai adatok is, amelyek a 
nem túl távoli múltban napvi-
lágot láttak. Többek között ki-
derült, hogy Budapest belvá-
rosában az elmúlt 20 év alatt 
11-szeresére nőtt a kerékpár-
ral közlekedők száma, a fel-
mérések alapján pedig az is 
kirajzolódik, hogy a magya-
rok 22 százaléka használja 
nap mint nap első számú köz-
lekedési eszközként a kétke-
rekűt. Ezzel az eredménnyel 
Európában a harmadik he-
lyet foglaljuk el a valóban je-
lentős kerékpáros kultúrá-
val bíró Hollandia és Dánia 
mögött. Vitathatatlan, hogy 
a fővárosban tényleg nagyon 
sokan pattannak biciklinye-
regbe, hogy aztán iskolába, 
munkahelyre és egyéb ügyes-
bajos dolgaik nyomába ered-
jenek, ezzel szemben az a vi-
déki ember meg van lőve, aki 
kerékpárral indulna a szom-

széd településen lévő munka-
helyére, ahova a legtöbb eset-
ben csak nehézségek árán tud 
elkerekezni. Vagy a szabályok 
ellen vétve, mert olyan útsza-
kaszon is végig kell haladnia, 
ahonnan ki vannak tiltva a 
kerékpárosok – például Üllő 
és Vecsés között –, vagy olyan 
útvonalakon, ahol a visszaté-
rő halálfélelem lesz a hű úti-
társa a nagy gépkocsiforga-
lom miatt – például Üllő és 
Gyömrő, illetve Vecsés és 
Gyál között –, és ott vannak 

még a földutak, ahol ember-
próbáló terepen kell átküz-
denie magát a kerékpárosnak, 
ami megfelelő erőnlét és ke-
rékpár nélkül a teljesíthetet-
len küldetések közé tartozik. 
Pedig a lakosság egy igen je-
lentős részének volna igénye 
a települések közti biztonsá-
gos kerékpáros közlekedés-
re, és nem úri passzióból, di-
vatból vagy a sportos életmód 
miatt, hanem mert egészen 
egyszerűen nincs pénzük au-
tót fenntartani, sokaknak pe-
dig a buszjegyre sem futja. 
Örömteli, hogy épül az M4-
es út új szakasza, így sok ki-
sebb településről egy óra he-
lyett akár 40 perc utazással is 
el lehet majd érni a fővárost, 

de a kerékpárutakért kiáltók 
hangját mintha nem akarnák 
meghallani az illetékes fülek.
 Szerkesztőségünkbe is 
több panasz érkezett már az 
olvasóktól az Üllő–Vecsés, il-
letve a Gyál–Vecsés között hi-
ányzó kerékpárutak miatt. A 
Gyált és Vecsést összekötő bi-
cikliút megépítését mindkét 
település polgármestere egy-
formán fontosnak tartja, úgy 
tudjuk, hogy a kerékpárút ter-
vei is készen vannak, de pénz-
ügyi forrás híján még egy da-
rabig nem számíthatunk rá, 
hogy elkészül. Az önerőből 
történő építkezésre nem sok 
esély van, a néhány kilométer 
hosszúságú önálló kerékpárút 
építési költségei nagyon ma-
gasak, vélhetően 100 milliós 
tételről van szó. 
 Üllő és Vecsés között azért 
rosszabb a helyzet, mert a te-
lepüléseket összekötő 400-
as úton tilos kerékpárral köz-
lekedni. Másik út viszont 
nincs, így sokak számára ma-
rad a szabályszegés. Nem se-
gíti a kerékpáros közlekedést 
a 400-as út nagy forgalma 
sem, a biztonságostól nagyon 
messze van ez a szakasz a bi-
ciklisek számára, így ezért 

sem ajánlott kerékpáros köz-
lekedésre. 
 Mostanában nem hallot-
tunk olyan közlekedésfejlesz-
tésről, amely a régió kerék-
páros közlekedését célozná, 
vélhetően még sok évnek el 
kell telnie, mire ezen a téren 
érdemi előrelépés történik.  V. 

 Régiónkban talán egye-
dül Monoron történt 
olyan kerékpáros közleke-
désfejlesztés, amely való-
ban megkönnyíti a bicik-
lisek mindennapjait. Az 
Ady Endre úton és a Kos-
suth Lajos utca egyik fe-
lén végighaladó, nagy-

jából három kilométer 
hosszú önálló kerékpár-
úton számos üzlet és vá-
rosi intézmény megkö-
zelíthető. A kerékpárút 
megépülését követően  
a város elnyerte a Ke - 
rék párosbarát telepü- 
lés címet. 

Kerékpárosbarát település

 Kerékpározás terén 
is lenne mit tanulnia a 
magyarnak más nem-
zetektől. Több ország-
ban is felismerték, hogy 
a rendszeresen kerékpár-
ral közlekedők energiku-
sabbak, frissebbek, jobb 
a közérzetük, összessé-
gében egészségesebbek 
azoknál, akik keveset 
mozognak, ezért külön-
féle támogatási rend-
szerekkel segítik a bi-
cikliseket. Angliában és 
Belgiumban például a ke-
rékpárvásárlást anyagi-
lag is támogatják, a mun-
kaadók pályázhatnak 
zuhanyzóhelyiségek ki-
alakítására, ha igazolják, 
hogy dolgozóik kerék-
párral járnak munkába. 
Angliában megtett kilo-
méterenként is kapnak 
hozzájárulást a dolgozók, 
ez nagyjából olyan, mint 
itthon a benzinpénz.

Hogy van ez 
külföldön? 



30  Market Central  I  Passzázs

10 %
2018. május 25-től június 17-ig

Részletek a hátoldalon.

15 %
Érvényes:  

2018. május 15–június 10.
Részletek a hátoldalon.

2018. június 8–10.
Részletek a hátoldalon.

20 %Akció a kupon  
hátoldalán!

2018. május 31-ig
Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Akció 
 a kupon  

hátoldalán!

2018. június 30-ig
Részletek a hátoldalon.

15 %
2018. június 30-ig

Részletek a hátoldalon.

20 %
2018. június 30-ig

Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás

2018. június 30-ig
Részletek a hátoldalon.

10 %
2018. június 25-ig.

Részletek a hátoldalon.

10 %

2018. június 10-ig
Részletek a hátoldalon.

15 %

2018. május 15-től 31-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %

Akció a kupon  
hátoldalán!

2018.06.01–06.10-ig
Részletek a hátoldalon.

10 %
2018. május 15-től június 10-ig

Részletek a hátoldalon.

10 %
2018. május 15-től június 10-ig

Részletek a hátoldalon.

 

 

 

 

 

 

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
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10 % kedvezmény minden  
fürdőruhatermékre.

A kedvezmény a leárazott termékekre is vonatkozik,  
azonban más akcióval nem vonható össze.

30  Market Central  I  Passzázs

15 % kedvezmény  
minden könyvre,  

kivéve akciós és tankönyv.
Más akcióval nem vonható össze.

30  Market Central  I  Passzázs

20 % kedvezmény minden termék 
teljes fogyasztói árából. 

A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy Bevásárló- 
központban található Vision Express üzletben váltható be  

a kuponon jelzett napon felvett megrendelések esetén. 
A kupon kedvezménye más kedvezménnyel nem vonható 
össze. A beváltás további feltételeit keresse üzletünkben!

Beváltási időszak: 2018. június 8–10.
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20 % kedvezmény  
20  000 Ft feletti vásárlás  

esetén a kupon ellenében. 
Az ajánlat 2018.06.01–06.10-ig érvényes  
a Market Central Sportfactory üzletében  

és más akcióval, promócióval nem vonható össze.

30  Market Central  I  Passzázs

2 000 Ft kedvezmény minimum  
10 000 Ft feletti vásárlás esetén. 

Érvényes a teljes árú termékekre. 
Az akció alól kivételt képeznek az ajándékutalvány-vásárlás,  

több darabos vásárlás esetén árkedvezménnyel kínált termékek, 
Conti Osvaldo táskák, divatékszerek, leértékelt termékek, idegen 
márkák és a leértékelt reklámtermékek. Készpénzre nem váltható. 

Más akcióval/kedvezménnyel nem vonható össze. 
A kedvezmény a kupon felmutatása ellenében érvényes  

2018. 05. 31-ig a vecsési Charles Vögele üzletben.
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Vichy, La-Roche Posay,  
Bioderma, Uriage napozók  

1 000, 1 500  Ft kedvezménnyel  
kaphatók a készlet erejéig.

Júniusban 2 db Vichy termék vásárlása 
esetén az azonos vagy alacsonyabb árura 

50% kedvezményt adunk.
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15 % kedvezmény 
minden tartozékra.   

Egy kupon egy tartozékra használható fel.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Érvényesség: 2018 június 30-ig.
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Május 15-től 31-ig,  
20  % kedvezményt adunk minden 

bébi- és gyermekruhára. 
A kupon kizárólag a Vecsés Market Centralban található  

Háda üzletben váltható be. 
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
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10  % KEDVEZMÉNY  
a vásárlás végösszegéből.

A kupon kizárólag 10 000 Ft feletti egyösszegű vásárlása esetén 
váltható be 2018. május 15. és  június 10. között a  

Fressnapf Ferihegy Áruházban. A kupon egyéb kedvezményekkel 
nem összevonható és a vásárlási utalványra 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.
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10 % kedvezmény  
a teljes árukészletre. 

Más kedvezménnyel nem összevonható. 
Érvényesség: 2018 június 30-ig.
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A kávéitalok, sütemények  
és szendvicsek mellé vásárolt  

limonádé árából  
20  % kedvezményt adunk.
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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.
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10 % kedvezmény  
minden termékre. 

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2018 június 25-ig.
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15 % kedvezmény  
1 kedvenc termékre. 

A kedvezmény az akciós szórólapunk,  
ill. a már leárazott termékekre nem érvényes,  

más kedvezményekkel nem összevonható. 
Érvényes 2018. 06. 10-ig, kizárólag  

a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!
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10  % KEDVEZMÉNY  
minden zuhanykabinra*

*A kupon felhasználható 2018. 05. 15–06. 10-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 használ-

ható 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

Nyitvatartás: 
TEsco:  hétfőtől szombatig: 5–22 óráig,  

vasárnap: 7–20 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!

Gépjárművel érkező  
vásárlóinkat  
1550 Férőhelyes  
ingyenes parkolóval várjuk!

A Market Central Ferihegy Bevásárló Parkban az alábbi üzletek szintén várják a vásárlókat: 
Tesco, H&M, Jysk, Müller, C&A, CCC, Deichmann, dm, EuroFamily, Biohair, Burger King, Update1, Pepco, Vestar
Az esetleges elírásokért elnézést kérünk! A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek az elírásokkal kapcsolatban nem vállalnak felelősséget.
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Hirdetés

Többségünk inkább természetes 
gyógymódot választ, ha van rá lehe- 
tősége. Ebben segít a monori Fito-
Farm gyógynövénypark, ahol az idei 
évben a komplett házipatikát állí-
tottunk össze gyógynövényekből. 

Házipatika gyógynövényekből

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő egyéb  
takarítói és kisegítő munka

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

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

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

Munkaidő:
•  2 műszakos munkarend (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) 

H azánk legnagyobb 
közterületi gyógynö-
vényparkjában idén 

több mint negyven gyógy-
növényt mutatunk be, ame-

lyek néhány kivételtől elte-
kintve mind szerepelnek a 
hatályos, nyolcadik Magyar 
Gyógy szerkönyben. A növé-
nyek mellett elhelyezett táb-

lákon javallatok is szerepel-
nek, amelyeket az Európai 
Gyógy szerügynökség aján-
lásai alapján állítottunk ösz-
sze, ezeket egy nemzetkö-
zi, gyógynövényszakértőkből 
álló bizottság készítette.
 Az idei év egyik újdonsága, 
hogy a központi táblán ösz-
szegyűjtjük azokat a betegsé-
geket, amelyekre a parkban 
bemutatott növények segít-
séget nyújthatnak. A parkról 
pedig egy térkép készül, így 
könnyen megtalálható lesz 
minden gyógynövény.

 A FitoFarmon több mint 
negyven hétköznapjainkat is 
érintő betegség gyógynövény-
nyel való kezelésére kínál meg-
oldást, így lehetőséget biztosít 
egy „zöld” házi patika össze-
állítására. A park gyógynövé-
nyeivel az alábbi betegségek 
kezelhetők eredményesen:

1. Idegrendszeri betegségek: 
szorongás (stressz), alvásza-
var, depresszió (búskomor-
ság), demencia (időskori el-
butulás).

2. Emésztőrendszeri  problémák: 
étvágytalanság, puffadás, has- 
menés, funkcionális emészté-
si zavarok (hasi görcsök, gyo-
morégés stb.).

3. Légzőrendszer betegségei:
megfázás, orrdugulás, huru-
tos köhögés, torokgyulladás, 
köhögéscsillapítás, izzasztás.

4. Húgyúti panaszok: 
vizelethajtás, húgyhólyaggal 
kapcsolatos panaszok, jóin-

dulatú prosztata-megnagyob- 
bodás.

5. Szív és érrendszer 
megbetegedései: 
szívelégtelenség, aranyér, ne-  
hézlábérzés, hidegkéz- és 
lábérzés.

6. Bőrgyógyászati problémák:
sebkezelés, napégés, bőrgyul-
ladás, szájherpesz, szemölcs, 
szájnyálkahártya-gyulladás, 
pattanásos és aknés bőr, visz-
ketés, fokozott izzadás.

7. Fájdalomkezelés: 
zúzódások, rándulások, ízü-
leti fájdalom, derékfájdalom, 
izomfájdalom, fejfájás.

8. Immunstimuláns, adaptogén, 
roboráló hatású növények.
 A park május 19-ig újul meg 
teljesen, utána egész nyáron 
és ősszel látogatható a nap 24 
órájában, igény esetén szakér-
tő vezetéssel kiegészítve.

Papp János, okleveles kertész- 
mérnök, fitoterapeuta

fitofarm
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Ne hagyja, hogy szívják a vérét!
Nem volt elég hosz-
szú és fagyos a tél, 
életben maradtak a 
vérszívó paraziták.

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

A jó idő beköszöntével 
egyre több időt töl-
tünk a szabadban, so-

kan nem csak a saját portáju-
kon, hanem a természetben, 
erdőkben és mezőkön, akár 
egy könnyű séta, kutyasé-
táltatás, kerékpározás vagy 
hosszabb túra alkalmával. A 
természetet járva nem csak 
olyan szépségekkel találkoz-
hatunk, mint a virágba bo-
rult fák vagy bokrok, ilyen 
tájban kapnak új életre pél-
dául a kullancsok is, amelyek 
sok kellemetlenséget okoz-
hatnak, ha nem vagyunk elő-
vigyázatosak.
 A tavasz kezdetekor kul-
lancsinvázió várható – figyel-
meztettek a sajtóban a szak-
értők, ma pedig már azt is 
tudjuk, hogy nem tévedtek, 
hiszen nem volt olyan hosz-
szú és kemény a tél, hogy el-
pusztítsa a parazitákat, így 
most rengetegen várnak pré-
dára lesve a bokrokon és az 
aljnövényzetben. Egy sülysá-

pi olvasónk több vérszívót is 
talált a kutyája testén egy rö-
vid mezei séta után, egy üllői 
olvasónk pedig a térdhajlatá-
ban fedezett fel egy példányt 
a kerti munka után. Utóbbi 
eset arra enged következtet-
ni, hogy nem csak az erdőben 
szedhetjük össze a Lyme-kórt 
és a fertőző agyhártyagyul-
ladást terjesztő parazitákat, 
hanem akár a kertünkben is. 
Nem rémisztgetni akarjuk ol-
vasóinkat, pusztán csak na-
gyobb figyelemre inteni. Hoz-
zá kell tenni, hogy a rettegett 
kullancsok okozhatnak ko-
moly betegséget, de nem kell 
azonnal a legrosszabbra gon-
dolni, ha felfedezzük a vérszí-
vót a testünkön.

Védőoltással megelőzhető
A két betegség közül a fertőző 
agyhártyagyulladás miatt kell 
jobban aggódni, szerencsé-
re azonban a megfelelő oltá-
sokkal védettséget szerezhe-
tünk ellene. Hazánkban 1991 
óta oltathatjuk be magun-
kat, ennek köszönhe-
tően pedig a fel-
ismert esetek 
száma jelen-
tősen vissza-
esett. A beteg-
ség lappangási 
ideje nagy-
jából egy hét, 
lázzal kezdő-
dik, majd egy-két 
nap tünetmentesség 

után magas lázzal és erős fej-
fájással jelentkezik újra. Kí-
sérheti hányás és szédülés, 
majd kialakulnak az ideg-
rendszeri tünetek. A betegség 
a legtöbb esetben gyógyítható, 
de sok esetben visszamarad 
szellemi és fizikai károsodás.
 A kullancs által terjesztett 
agyhártyagyulladás elleni ol-
tásról a házorvosok bővebb 
felvilágosítást tudnak adni.

Antibiotikummal 
 

gyógyítható
A Lyme-kór bakteriális fer-
tőzés, először bőrtünetekkel, 
később idegrendszeri elvál-
tozásokkal, ízületi- és izom-
fájdalmakkal jár. Lappangá-
si ideje hosszú lehet – akár 1 
vagy több év –, a csípés körül 

kialakult bőrpír alap-
ján felismerhető. 

Rosszabb eset-
ben szívizom- 

és ízületi 
gyulladás 
is kiala-
kulhat. Az 
időben el-
kezdett an-

tibiotikumos 
kezeléssel sike-

resen gyógyítha-

 A hiedelemmel ellen-
tétben nem ugranak az 
emberre a fáról. Az alj-
növényzetből és a bok-
rokról kerülnek az ember 
testére.
 Tilos a bőrbe fúródott 
kullancsot bekenni, ezzel 
csak a visszaköpés esélyét 

– ezáltal a fertőzését – nö-
veljük.
 Jó eséllyel nem okoz 
fertőzést a kullancs, ha 
időben észrevettük és el-
távolítottuk.
 Érdemes több napon 
át figyelni a csípés helyét. 
A jellegzetes Lyme-gyűrű 
kialakulásakor forduljon 
orvoshoz! 
 Nem törvényszerű, 
hogy a csípés Lyme-kórt 
vagy agyhártyagyulla-
dást okoz!  

Mit kell tudni a 
kullancsokról? 

tó a Lyme-kór, kezelés nélkül 
azonban súlyos állapotrom-
lás, illetve élethosszig tartó 
krónikus betegség alakulhat 
ki. A Lyme-kór ellen nincs vé-
dőoltás.
 Minden esetben forduljon 
orvoshoz, ha a kullancscsípés 
után gyanús tüneteket ész-
lel magán, vagy megjelenik a 
Lyme-gyűrű! Vén

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

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

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

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

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

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8:30 ÓRÁTÓL 15:30 ÓRÁIG

A program azonosítója:  
Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása – FOGLALKOZTATÁS 2017/A/20

Hirdetés

A kokárdaszerű Lyme-gyűrű megjelenése  
esetén azonnal forduljon orvoshoz!



 Egy napig ismét Monor 
lesz a bor fővárosa: június 
9-én újra a Strázsahegy ad 
otthont a népszerű Borvidé-
kek Hétvégéje rendezvény-
nek. Ahogyan azt az elmúlt 
években megszokhatták az 
eseményre kilátogató vendé-
gek. Idén is jelen lesz a ha-
zai 22 borvidék egy-egy jeles 
képviselője, emellett termé-
szetesen nagy figyelmet kap-
nak a helyi borászatok bo-
rai is.
 A szervezők újításokkal 
is készülnek a rendezvényre, 
lesznek például monori bor-
bemutatók a helyi borokat 
kóstoltató pincéknél, a leg-
kisebbeket pedig gyerekud-

var várja, többek között népi 
játékokkal, hangszerbemuta-
tóval, illetve Csernik Szende 
mesemondó műsorával.
 A színpadok száma eggyel 
bővül, a Pince színpad he-
lyén idén a Panoráma színpa-
dot kell keresni – itt lép fel a 
Dirty Work blues zenekar és 
a Dirty Slippers, előbbit pe-
dig új helyszínen állítják fel 
a szervezők. A Nagyszínpad 
továbbra is a megszokott he-
lyen, az Orbán téren várja a 
vendégeket.
A programokat idén a Bikini 
koncertje zárja.
 Részletes információkért 
keressék az esemény hivata-
los weboldalát: www.bor vi-
de kekhetvegeje.hu. V.  

MONOR

Koncertekkel és  
borokkal vár a régió 
egyik legnagyobb 
nyári rendezvénye

KIHÍVÁS NAPJA

Egész nap sportol Monorierdő
 A legsportosabb település 

címért száll harcba Monori-
erdő május 30-án. Az ország 
egyik legnépszerűbb lakos-
sági sporteseménye, a Kihí-
vás napja inspirálta a szerve-
zőket, akik egy eseménydús 
sportnap programját állítot-
ták össze az érdeklődőknek.
 A legmegszállottabbak 
már nulla órakor futócipőt és 
teremfocicipőt húzhatnak, ha 
szeretnének részt venni az 
ultrafutáson és a teremlabda-

Bor Ivó köszöntése
Május 18. 17 óra 
Villámcsődület Monor köz-
pontjában, a Borvidékek 
Hétvégéje alkalmából ér-
kező Bor Ivó és Bor Virág 
köszöntésére. 
Monor, városközpont

70 éves a Gombai  
Gólyafészek óvoda
Május 18. 16 óra
Gomba, Gólyafészek Óvoda 
és Gombai Rendezvényház

Bababörze  
és családi nap
Május 18. 9 óra
Monori Művelődési Ház

Pünkösdi  
utcazenei fesztivál
Május 20. 15 óra 30
Gyál, városközpont

Bangó Margit  
– koncert
Május 20. 19 óra 30
Zenél: Szalai Antal  
és cigányzenekara
Gyál, városközpont

Pünkösdi szabad-
idős lovasverseny
Május 21. 8 órától
Gyömrői Tövesmajor 
Lovasverseny

Edda – koncert
Május 21. 20 óra
Monor Városi Sportcsarnok

Csülökfesztivál  
és gyereknap
Május 26. 9 órától
Főzőversennyel kapcsola-
tos információk, jelentke-
zés: 06-30/924-1419.
Üllő Városi Sportcsarnok

Pilisi gyereknap
Május 26. 14 órától
Vándorjátszóház, számos 
gyerekprogram és a 
Bóbita Zenekar koncertje 
várja a legkisebbeket. 
Pilisi sportpálya

Bálint Ágnes 
Mesefesztivál
Május 26–27. 
Vecsés, Bálint Ágnes  
Kulturális Központ

Kalózkaland
Május 27. 14 órától
Interaktív játszóház a ka-
lózbirodalomban a monori 
gyermeknap keretében. 
Monor Városi Sportcsarnok

Jótékonysági tarka 
est Rolikáért
Június 2. 17 óra
A befolyt összeggel a légcső-
szűkülettel született Rolikát 
és családját támogatják. 
Üllő, Kiss Sándor  
Művelődési Ház

Szerelmem, 
Erdély
Június 5. 19 óra
Wass Albert-est Rékasi  
Károly előadásában. 
Maglód, Mag-Ház

Nicsak,  
ki mesél most? 
Június 5. 16 óra 30
A népszerű Alma  
együttes énekese  
mesél a gyerekeknek. 
Üllő, Vargha Gyula 
Városi Könyvtár

Zenés nyári esték
Június 8. 20 óra
FG-4 koncert – a népszerű 
Black Birds zenekar tagja-
inak új formációja. 
Üllő, városközpont

5. Üllői utcazenész- 
találkozó
Június 8. 16 óra
Üllő, városközpont

Fegyó Béla festő- 
művész kiállítása
Június 8. 18 óra
Gyál, Arany János  
Közösségi Ház

Borvidékek 
Hétvégéje
Június 9. 
Monor, városközpont  
és Strázsahegy

Bud Spencer és 
Terence Hill emlék-
zenekar koncertje
Június 16. 19 óra
Gyál, Arany János  
Közösségi Ház

május – június

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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rúgó tornán. A kényelmeseb-
bek reggel 9 órakor átmozga-
tó tornával csatlakozhatnak a 
programokhoz.
 A sportprogramok 11 óra-
kor sétával folytatódnak, 
majd délben jóga közben la-
zulhatnak el a résztvevők. 13 
órától ötfős csapatok mér-
kőznek meg kispályás ku-
pamérkőzéseken, 16 órától 
pedig a monorierdői nép-
táncosok előadását nézhetik 
meg a résztvevők. Fél órával 
később a küzdősportok iránt 

érdeklődőket várják thai-
boksz-bemutatóra, 17 óra 
30-tól a Rebelog FC–Dabas 
mérkőzésre kerül sor.
 A rendezvény egész na-
pos programkínálatában sok 
más sport is helyet kapott, 
lesz többek között teq ball, 
floorball, NoGi grapp ling, 
darts, tollaslabda, kézilabda 
és kerékpározás.
 A sportrendezvények sora 
21 órakor zárul, várhatóan 
ekkor érnek célba az ultrafu-
tók is.

 A rendezvény továb-
bi részleteiről a 06-30/864-
4507 telefonszámon érdek-
lődhetnek.

 A Kihívás napján rendezik 
meg a monorierdői gyerekna-
pot, amely idén a környezet-
védelem témájára épül. V.



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

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

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT

SZEM ÍRISZ OPTIKA 

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT, 
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS, 

KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

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

Monor, Ady 
Endre út 24.

Multifokális  
és dioptriás 

napszemüveg-
lencsék 
ÓRIÁSI 

kedvez-
ménnyel!

Részletek az üzletben!

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

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

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

•  Targoncavezető (középfokú végzettség, magasállású targoncavezetői tapasztalat, 
targoncavezető jogosítvánnyal)

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

•  Selejt- és visszárukezelő (Középfokú végzettség, targoncavezető engedély)
•  Szakmunkás (Malomipari) (Műszaki jell. végzettséggel a malomba, pályakezdőket is várunk)
•  Laborasszisztens (középfokú végzettség – ideálisan vegyipari vagy élelmiszeripari)
•  Készletellenőr (középfokú végzettség – ideálisan agrár jellegű)
•  Rakodó (8 általános végzettség, állóképesség, nagy teherbírás).

Gomba Pizzéria és 
Hamburgerbár

2217 Gomba, Szemők Balázs tér 2.

Tel.: 30/823-9770; 29/269-403
Nyitva tartás: minden nap 11.00 - 22.00-ig

SZAKÁCSOT, FUTÁRT ÉS 
KONYHAI KISEGÍTŐT

AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZÜNK!
Jelentkezés: 30/638-4664 vagy 

info@gombapizzeria.hu

Online rendelés: www.gombapizzeria.hu

Kiszállítás: Gomba, Bénye, 
Káva, Úri, Pánd, Monor

Az új munkatárs  
feladatai:
·  kasszázás
·  árupakolás
·  helyben sütött pékáruk megsütése
·  takarítás

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

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

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

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

Várjuk az aldi csapatába!   KüldjE El fényKéPEs önélEtrajzát 
most!

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

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

Monori üzletünkbe 
BOLTI ELADÓT kErEsünk   
azonnali munkakezdéssel

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

a pozícióban
elérhető, pótlékokkal (kivéve

vasárnapi pótlék*) növelt

legmagasabb havi bruttó fizetés:

220.293 Ft



www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Budapest 10 postára és körzetébe (X. kerület )
Budapest 70 postára  és körzetébe (VII. és VIII. kerület) 

Budapest 72 postára és körzetébe (V. kerület) 

 KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

rész és teljes munkaidőben 
munkatársakat keres

A meghírdetett postahelyeink a vasúti megállóhely 
közelsége miatt, a Budapest - Újszász-Szolnok  
vasútvonalról könnyen megközelíthetőek:
Budapest 10 posta – Kőbánya felső vasútállomás,
Budapest 70 posta és Budapest 72 posta –  
Keleti pályaudvar vasútállomás.

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör 

betöltése esetén,
• ,,B” kategóriás jogosítvány motoros és járatos 

kézbesítő munkakör betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint. 

Részleteket a munkavégzés helye szerint a következő 
kapcsolattartók adnak:

Budapest 10 posta ( X. kerület)
Kubovicsné Leveles Erika  - tel: (30) 772-1403, 
Email: Kubovicsne.LevelesErika@posta.hu
Cím: 1102 Budapest X. Kőrösi Csoma sétány 5.

Budapest 70 posta ( VII. és VIII. kerület)
Kubovics Gábor - tel: (30)771-1478
E-mail:Gabor.Kubovics@posta.hu
Cím: 1087 Budapest VIII. Verseny utca 3.

Budapest 72 posta ( V. kerület)
Hetesi Imréné - tel: (30) 771-1865
E-mail: Hetesi.Imrene@posta.hu
Cím: 1087 Budapest VIII. Baross tér 11/c.

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

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

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

órabérek: 1070–1445 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Gomba, Monor, Monorierdő, 
Pilis irányából

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

Jöjjön hozzánk dolgozni, mert mi
MEGEMELTÜK A BÉREKET!

Átlagos kereseti lehetőség:

Br. 250 000 – 360 000 Ft/hó

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR 
álláslehetőség VECSÉSEN

      INGYENES CÉGES BUSZOKAT IS BIZTOSÍTUNK!                   

Nem fizetik meg rendesen a munkáját?
Nem kap megbecsülést és elismerést?

NE hAGyJA!

A dÖNTÉS AZ ÖN KEZÉBEN VAN!
JELENTKEZZEN!     06-30/182-6434

Amit kínálunk
•   Versenyképes fizetés és CAFETERIA
•    Kimagasló JELENLÉTI BÓNUSZ
•   HoSSZúTÁVú / BEJELENTETT MUNKA

Ez az ön munkája, ha
•    Megvan a 8 általános iskolai végzettsége 

és tud több műszakban dolgozni!

Biofilter Zrt. 
csévharaszti telephelyére 

üzemi 
karbantartó- 

kollégát keres
lakatos (villanyszerelő) 

ismeretekkel.

Jelentkezés önéletrajzzal és 
fizetési igény megjelölésével 

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

e-mail címen, vagy 
személyesen a csévharaszti 

üzemben lehetséges.

Hegesztéstechnika

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

Ipari gázok cseréje  
kedvező áron.

Hegesztőgépek, elektródák, 
vágókorongok,  

kéziszerszámok.

méhészbolt
bp., XVI. bökényföldi út 87.

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

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

csomagolóanyagok.

Hová tűntek 
a Helyi szakik?

L    
A helyi kereső

káció

Hívjon, Hogy segítHessünk! 

tel.: 06-70-319-4317

Várjuk helyi 

mesteremberek 
jelentkezését!

www.lokacio.hu

mesteremberek



JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Szakmai önéletrajzát a www.spar.hu oldalon, 
a Karrier menüpont alatt töltheti fel adatbázisunkba vagy 
elküldheti a megpályázni kívánt munkakör feltűntetésével a 
raktar@spar.hu email címre. 

Kapcsolat: Mátai Zseraldina, telefon: +36-20-823-8896

Ön a pályázati anyagának hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ah-
hoz, hogy személyes adatait a Spar Magyarország Kft. a kiválasztási folyamat 
során, és azt követően hat hónapig munkaerő-kiválasztási célból kezelje.

keresünk kiemelkedő feltételekkel 
Logisztikai Központunkba Üllőre!

VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT

FELADATOK:
•   a raktárház eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és 

folyamatos ellenőrzése,
•   eseti hibák elhárítása,
•   gépházakban működő berendezések állapotának napi ellenőr-

zése,
•   hűtött területeken beépített cseppvíz elvezető rendszer üteme-

zett karbantartása, tisztítása,
•   akkumulátorok szakszerű töltése, karbantartása.

ELVÁRÁSOK:
•   villanyszerelő végzettség,
•   épület karbantartási, üzemeltetési tapasztalat,
•   rugalmasság, terhelhetőség,
•   precíz, megbízható munkavégzés,
•   előny: érettségi bizonyítvány, targoncavezető jogosítvány, 

hegesztő képesítés.

AMIT KÍNÁLUNK:
•   folyamatos szakmai fejlődési lehetőség,
•   változatos kihívásokkal teli munkakör,
•   dinamikus csapat,
•   versenyképes jövedelem, 
•   bejelentett hosszú távú munkalehetőség; kulturált munkakörül-

mények; modern eszközök, 
•   ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJ-s bizonyítvány) 

megszerzésének lehetősége.

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

10 éve dinamikusan fejlődő 
nagyüzemi konyha  
gyakorlattal rendelkező  

HENTEST, RakTáRoST, SzakácSoT  
és betanított munkára 

koNYHaI kISEGÍTŐkET keres 
kiemelt bérezéssel nappali  
vagy éjszakai műszakba.

Fabrikettünk felhasználható  
mindenfajta fa- vagy 

széntüzelésű kályhához, 
valamint cserépkályhához, 

kandallóhoz és grillezéshez.

Brikettek  
kötőanyag-nélküli 

faforgácsból!
H-2230 Gyömrő, Üllői út 19. 

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

Nyitva: H–P: 8–16, Szo., V: zárva

Brikett-termékeink bevizsgált,  
minőségi alapanyagból készültek!

Keményfabrikettek:
RUF, XXL, Pinikay

német barna  
szénbrikett

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

várjuK ÖnÖKet  
szeretettel!

a lakosság 
szolgálatában

20 
éve

több mint

Ingatlanába költöztek a méhek?

Ingyenes rajbefogást 
vállalok!
40 éves  
méhészeti  
tapasztalattal.

Hívjon a 06-70/607-4444-es számon!

Kékfrankos 419 Ft/l
449 Ft/l

479 Ft/l

499 Ft/l

519 Ft/l
549 Ft/l

2235 Mende, Fő út 46.  •  Nyitva: H–P:  8–17, Sz.: 8–12 
2711 Tápiószentmárton, Sőregi út 41. 

Nyitva: H–P:  8–16, Sz.: 8–12
www.tapiovin.hu  •  Tel.: 06-30/958-9703

Budapest, VIII. Rákóczi téri vásárcsarnok
Budapest, XI. Fehérvári úti vásárcsarnok
Budapest, XIV. Bosnyák téri Vásárcsarnok 
Budapest, XXI. Csepeli piacKóSToljáK meg BoRaInKaT!

Chardonnay, Zweigelt
Ottonel muskotály x  
Cserszegi fűszeres
Szürkebarát
Kékfrankos rozé
Édes vörös 
Cabernet savignon rozé 

Cabernet savignon

FELADAT: A szortírozóüzembe beérkező 
csomagok pakolása, irányítása futószalag 
mellett

ELVÁRÁSOK: Jó fizikai állóképesség, terhel-
hetőség, pontosság, erkölcsi bizonyítvány

AMIT KÍNÁLUNK: 
•  Kezdőként átlag Nettó 150–180 000 Ft-os 

fizetés  
(+étkezési hozzájárulás és 13. havi fizetés) 

•  Munkába járáshoz ingyenes céges busz, 
vagy költségtérítés

• Hosszú távú stabil  
munkahely

Munkaidő: 16:30–01:30 

Munkavégzés helye:  
Alsónémedi

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ

Éjszakai 
munkalehetőség!

Várjuk jelentkezését!  
06-30/367-4248 • job@gls-hungary.com



A rejtvény fősorából kiolvasható, hogy többek között melyik régiós eseményen használhatják fel a Neo Taxi által felajánlott nyereményt.  
(Az utalványokat július 10-ig bármelyik Neo Taxival lebonyolított utazás alkalmával felhasználhatják.) A megfejtést küldje el címünkre: Régió 
Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. A megfejtéseket június 3-ig várjuk! A helyes megfejtést 
beküldők között 5 darab 2000 forint értékű taxiutalványt sorsolunk ki, melyeket a Neo Taxinál válthatnak be.  Előző számunk rejtvényének 
megfejtése: A Nyerges Hotel 40 fokos termálvízzel rendelkezik. Nyertesek: Faragó Beáta, Lossó Andrásné (Gyál), Plangár Sándor (Mende), 

06-20/236-4000

é jje l-n a ppa l

600 Ft
Monoron minden fuvar  

a vasútállomásról 

vagy vasútállomásra 

6+1 
fős taxi

KERES–KÍNÁL
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ÁLLÁS

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

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

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

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

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

MŰSZAKI vizsgáztatás és felkészítés, 
eredetiségvizsgálat, gépjárműdiagnosztika, 
gumiszerelés, -javítás, centrírozás. Méhész  
János Kft. Monor, József Attila u. 108/38.  
Tel.: 06-29/416-123, muszakivizsga-monor.hu 

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

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

BABYSITTER 
10 ÉVES mozgékony, kedves személyiségű, 
autista kisfiam mellé keresek a nyári szünetben 
mosolygós, pozitív beállítottságú személyt 
Monorra. Telefonszám: +36-30/683-9644

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

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

INGATLAN – ELADÓ – KIADÓ
JÓL MŰKÖDŐ, jövedelmező pékség-sütőüzem 
gépekkel, mintabolttal profilváltás miatt eladó. 
Az ingatlanban több lehetőség rejlik, alkalmas 
telephelynek, raktárnak, más kereskedelmi 
célra is. Tel.: 06-30/415-4523

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

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

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

KONTÉNER
KONTÉNERSZÁLLÍTÁS 6000 Ft/m³ ártól! 
Konténeres sitt- és törmelékszállítás Gyál, Ócsa, 
Vecsés, Gyömrő, Maglód és Monor vonzáskörze-
tében, 4, 6 és 8 m3. Föld és szemét elszállítása. 
Tel.: 06-30/230-1665, 06-70/431-2809

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

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

MUNKABIZTONSÁG 
PESTKÖRNYÉKI Munkabiztonsági Kft. vállalja 
munka-, tűz- és környezetvédelmi törvények 
által előírt kötelezettségek teljesítését. 
Tel.: 06-20/961-6901, 06-30/815-4120

NYÍLÁSZÁRÓ
AJTÓ, ablak, redőny, reluxa, szúnyogháló, 
lakatosmunka. Szatmári Ferenc: 
06-70/317-8857, www.ablakfer.hu 
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RAJBEFOGÁS
INGATLANÁBA költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti 
tapasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444 

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

RÉGISÉG – KÖNYV – HAGYATÉK 
RÉGISÉGEKET, pénzeket, kitünteté- 
seket vásárolok. Tel.: 06-70/214-3760

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

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

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

TÁBOR
NYÁRI rajz és festő napközis 
táborok gyerekeknek, jobb agyfél- 
tekés rajz- és festőtanfolyamok a 
XVII. kerületben. Érd.: www.dekorka.hu, 
06-30/585-4605

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

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

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

ELADÓ akác-tölgy-bükk tűzifa konyhakészen, 
hasítva, ingyenes házhoz szállítással 2 600 Ft/q. 
Bármikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504. 
Az isaszegi telephelyen hitelesített hídmérle-
gen ellenőrizheti a mennyiséget.    

TÜZIFA konyhakészen 2 600 Ft/q kiszállítva 
kapható. Veresegyházán hitelesített hídmérle-
gen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget! 
Érd.: 06-70/779-8529

AKÁC guriga 3 100 Ft/q, hasítva 3 400 Ft/q. 
Mérésnél jelen lehet lenni. Tel.: 06-20/576-0899

 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



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

Fogbeültetés csúcstechnológiával műtét nélkül
Az emberek többsége fél, szorong a fogászati ke ze lésektől. Ez a kellemetlen ér
zés gyorsan el mú lik, ahogy találkozunk a Rose Implant Center orvosaival, akik a 
fogászat bármely területén, a tö ké letes fogbeültetéstől kezdődően a fogfúró nél
küli fogtömésnél, csontpótlásnál, szinte az összes fogászati beavatkozásnál és 
szájsebészeti műtétnél biztonsággal, a legtökéletesebb ha té kony sággal al kal maz
zák a lézeres fogászati el já rá sokat.

Magyarországon azon kevés fogászatok közé tartozik a Rose Implant Center, 
ahol a beavatkozások szinte bármely területén alkalmazható a fogászati lé
zer. Lézerrel szinte az összes fogászati és szájsebészeti kezelés fájdalom nél
kül elvégezhető. Nincs vérzés, fúró, kellemetlen hang. Bizonyos esetekben az 
injekció is elkerülhető. Gyökérkezelésnél a lézer elpusztítja a baktériumokat, 
sterilizálja a gyökércsatornát, utófájdalom és duzzanat nem lép fel. A később 
kialakuló gyökércsúcsciszták képződése minimálisra csökken. Akár a cisztás 
elváltozások esetében is ez a leghatékonyabb megoldás, mert elkerülhető 
a gyógyszerezés (és annak mellékhatása), valamint a kezelés érintés nélkül 
végezhető, így a sebek nem fertőződnek el.

Egy forradalmian új MED3D fogbeültető tervezőprogram segítségével 
dolgozik Dr. Sarrami Shahin szájsebész fogszakorvos. A  tervezés jól szem
léltethető és az esetek többségében 1 napig sem marad fog nélkül a páciens. 
A tervezőprogram által elkerülhető a hagyományos fogbeültetéssel járó mű
tét, sebészeti felvágás. Mivel metszés, megnyitás és varratok nélkül helyezi 

be az orvos az implantátumot, elmaradnak a fogbeülte
tést követően jól ismert szövődmények – fájdalom, duz
zanat, véraláfutás. Lerövidül a beavatkozási idő, a gyógyu
lás gyorsabb. A navigáció tizedmilliméternyi pontossággal 
veszi figyelembe az egyéni anatómiai különbségeket és a 
csontállományt. Legpontosabban ezzel az eljárással lehet 
meghatározni, szükségese csontpótlóanyag használata. 
A tervezés segítségével a beültetett implantátum a leg
tökéletesebb helyre kerül. 

A beültetést csúcstechnológiájú fogászati lézerkezelés 
követi, amely stimulálja az immunrendszert és gyönyörű, 
tökéletesen illeszkedő korona készíthető a lézerkezelt íny
re. Gennyes fogak esetében is a lézeres gyökérkezelésnél 
egyszeri kezelés elegendő lehet. Csökken a fájdalom és 
gyulladás, beindul a gyógyulási folyamat. Lézerrel maxi
mális a műtéti pontosság, elégeti („beforrasztja”) az átvá
gott ereket, ezért a vérzés a gazdag vérellátású helyeken is 
csekély. Ez különösen a véralvadási bajokkal, cukorbeteg
séggel küszködő betegeknél fontos. 

A  lézeres eljárás több előnye mellett fontos kiemelni 
a fájdalommentességet, érzéstelenítő injekcióra az esetek 
többségében nincs szükség, ezért a fogászati beavatkozá
sok várandós hölgyeknél is alkalmazhatók. (x) 

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

FRöccsüzeMI 
OPeRátOR

Feladatok:
  Késztermékek ellenőrzése és csoma-
golása

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

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

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

előnyt jelent:
  Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat 
  Szakmunkás vagy középfokú 
végzettség

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

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


