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Részletek a 4-5. oldalon

Részletek a 7. oldalon

Gombai túra

 Pest megyében ta-
valy összesen 1875 köz-
úti közlekedési baleset 
történt. Idén pedig több 
mint 300. Türelemmel 
és odafigyeléssel a leg-
több elkerülhető lenne. 

Részletek a 3. oldalon

 Újabb külföldi vállalat 
érkezik Monorra: a fran-
cia tulajdonú Ceva-Phy-
laxia Ol tó anyagtermelő 
Zrt. legújabb és egyben 
legmodernebb gyáregysé-
gének megvalósítását ter-
vezi a városban.  

Részletek a 8. oldalon

 Vecsésen komoly lé-
péseket tesz az illegális 
szeméthalmok felszámo-
lásáért a Kispatak Ter-
mészetvédő Egyesület 

„hulladékkommandója”. 
Az egyesület munkássá-
gáról Korjher Gabriella 
mesélt lapunknak. 

Részletek a 12. oldalon

Közlekedés

Beruházás

Kommandó

Részletek a 6. oldalon

Tanterem az erdőben
  Gomba bővelkedik a tör-

ténelmi jelentőségű épüle-
tekben, emellett pedig festői 
szépségű környezetben terül 
el. Kastélyok és kúriák őrzik 
egy letűnt kor emlékét, a kör-
nyezeti szépséget pedig dom-
bok, lankák, völgyek adják.  

A község és környéke tökéletes 
helyszín élményekben gazdag 
túrák megtételére. Júliusban 
a Fáy-túra várja azokat, akik 
közelebbről is megismerked-
nének a gombai tájjal.

 Június elejétől a diákok 
már általában nagyon szeret-
nének szabadulni az iskolából, 
ilyenkor tanáraik is szíveseb-
ben szerveznek kirándulás-
programokat. A gyermek- és 
pedagógusnap között viszont 
olyan erdei tantermet avat-

 Az emberiség folyamatos 
fejlődésének egyik velejáró-
ja az a brutális mértékű kör-
nyezetszennyezés, melynek 
következményeit most kezd-

tak fel Csévharaszt területén, 
a tízezer hektáros erdőtömb-
ben lévő Farkasordítói réten, 
ami diákoknak és pedagógu-
soknak egyaránt jelenthetett 
ajándékot.

Rajtunk múlik, milyen 
jövő vár ránk! 

jük tapasztalni a saját bő-
rünkön. Az óceánokat ellepi 
a szemét, az emberi káros-
anyag-kibocsátás soha nem 
látott méreteket öltött, az 
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esőerdők jelentős részét ki-
irtottuk, a jégtakarók roha-
mosan olvadnak, nyakun-
kon a globális felmelegedés, 
amelynek következményei 
egyelőre beláthatatlanok. 
Az utolsó órában vagyunk, 
amikor még cselekedni le-
het, társadalmi összefogás 
nélkül azonban ezek a fo-
lyamatok visszafordíthatat-
lanok. 
 A kialakult helyzetet csak 
mi, emberek tudjuk megvál-
toztatni, azáltal, hogy vál-
toztatunk a szokásainkon. A 
legapróbb dolgokkal kellene 
kezdeni, például azzal, hogy 

nem dobjuk el a szemetet 
az utcán. A következő lépés, 
hogy otthonainkban szelek-
tíven gyűjtjük a műanyagot, 
a papírt, a fém- és üveghul-
ladékot, a zöldhulladékot pe-
dig komposztáljuk. Azzal is 
sokat segíthetünk, ha keve-
sebbszer ülünk autóba, he-
lyette kerékpárral vagy tö-
megközlekedéssel utazunk, 
amikor csak tehetjük. 
 Még csak most tanuljuk a 
környezetvédelmet, de ha egy 
kicsit átérezzük a napjainkra 
kialakult helyzetet, láthatjuk, 
mennyire fontos, hogy csele-
kedjünk. E havi lapszámunk-
ban arra kerestük a választ, 
hogyan védjük a környezetet 
a régióban? 

Hogyan óvjuk a környezetet? 2. oldal

Réti 
László
Monoron
11. oldal
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Jelentkezni a molnar.orsolya@civilkozpont.hu 
e-mail címen lehet.

Főbb feladatok, munkák: 
•  Könyvelési feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció
•  Általános irodai feladatok ellátása
•  Nyilvántartások vezetése
•  Beszámolók készítése
Az álláshoz tartozó elvárások: 
•  Középfokú végzettség
•  Felhasználói Office-ismeret (Word, Excel)
•  Tanulásra való készség, hajlandóság
•  Nagy munkabírás, stressztűrő-képesség
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
•  Pénzügyi vagy könyvelői tapasztalat 

Amit kínálunk: 
•  Szakmai fejlődési lehetőség
•   Jó hangulatú és összetartó csapat
•   Alkalmazotti munkaszerződés, teljes munkaidő
•   Kreativitást támogató és dinamikus légkör
•  Változatos feladatok, önálló munkavégzés
•  Pályakezdők jelentkezését is várjuk
Állás, munka területe(i):
•  Adminisztráció, aszisztens, irodai munka
•  Pénzügy, könyvelés
•  Szakmai asszisztens
•  Pénzügyi asszisztens, munkatárs
•  Teljes munkaidő
Szükséges tapasztalat:
•  Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot
Szükséges nyelvtudás:
•  Nem igényel nyelvtudást
Munkavégzés helye: Üllő

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy társaságunk önéletrajzi adatbázist nem kezel, eredménytelen pályázat esetén pályázati anyaga  
az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül.

IrodAI AdMInISztrÁtor

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

Úgy veszem észre, hogy nálunk 
még nagyon gyerekcipőben jár 
a környezetvédelem, több tuda-
tos állampolgárra lenne szük-
ség, hogy előre tudjunk lépni. 
Csévharaszton is tesznek erőfeszítéseket ennek 
érdekében, például van szelektív hulladékgyűjtés 
és szemétszedési akciókat is szerveznek. 

Alapvető, hogy nem dobjuk 
el a szemetet az utcán. Külön 
gyűjtjük a zöldhulladékot, il-
letve a műanyagot és a papírt 
is, ahogyan azt kell. A gyako-

ri fűnyírás miatt sok zöldhulladék gyűlik ösz-
sze, ezért az elszállítás történhetne gyakrab-
ban, mint kéthetente.  Varga Norbert

Fontosnak tartom, hogy oda-
figyeljünk a környezetünkre, 
a családom számára is fon-
tos a környezetvédelem. A 
hulladékot például szelektí-
ven gyűjtjük, erre már rég-
óta figyelünk. 

Igyekszünk minél környe-
zettudatosabban élni, a zöld - 
hulladékot külön gyűjtjük 
és a lebomló konyhai hulla-
dékkal együtt komposztál-
ni szoktuk. Vizet és áramot 

mértékkel használunk, az izzókat például 
energiatakarékos LED-égőkre cseréltük a 
lakásban. 

Szlifka Vivien, Monorierdő

Reibach Tamás, Monor
Kalivoda Zsolt, Monor

Ju
há

sz
 A

nd
rá

s f
el

vé
te

le
i

Hogyan óvjuk  
a környezetet? 
Az elmúlt évek alatt sokat 
léptünk előre környezetvé-
delem terén, elégedettség- 
re azonban nincs okunk, hi-
szen még most is sokan né-
zik szemétlerakónak a  
közterületeket és az erdőket. 

Fejes Marianna, Csévharaszt

Kit érdekel a természet és a környezetvédelem? A kérdés 
akár kétféleképpen is értelmezhető – csupán hangsúly 
kérdése. Pedig ez nem csak egy szójáték, hanem az WWF 
Magyarország megbízásából végzett közvélemény-kuta-
tás címe, amelyből az derül ki, hogy lankad a lakosság ér-
deklődése a környezetvédelemmel kapcsolatban. Kivéve 
a fővárost, ahol környezettudatosabbak az emberek, vi-
szont ott folyamatosan csökken a szociális érzékenység. 
Vidéken ellenben a városokban növekvő szociális érzé-
kenység mellett csökken a környezettudatosság.
 Ki érti ezt? Azt gondolnánk pedig, hogy a környezettu-
datosság és a szociális érzékenység egy tőről fakad.
 Mikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy régi 
megdöbbentő jelenet két fiatalemberről és egy idős hölgy-
ről, aki a piacról tartott haza megrakott kosarával.
 Épp hazafelé igyekeztem, de még át kellett szállnom egy 
buszcsatlakozásra ugyanabban a megállóban, ami rend-
re meg is érkezett. Miközben hátul felszálltam, jóleső érzés-

volt az ablakon keresztül 
figyelni, amint két fiatalem-
ber gondosan és kedvesen 
segített egy idős asszony-
nak lekászálódni az első aj-
tónál. Az egyikük a kosarát, 
a másikuk a nénit segítette 

le. Épp boldogsággal egybekötött büszkeség kezdte melen-
getni a szívemet, hogy lám, a sokat szidott „mai fiatalok” 
is érzékenyek, észreveszik mások „nyomorúságát”, amikor 
utolért a döbbenet. Miközben még mindig magamban mo-
solyogva néztem a két fiút, akik átrohantak az úttest má-
sik oldalára a szemközti buszmegállóba, egyszer csak azt 
láttam, hogy ész nélkül elkezdtek dühöngeni és addig rug-
dosták a megálló üvegablakait, míg az csörömpölve millió 
szilánkra nem hullott szét. Ezt a robajt, még a busz motor-
jának zúgása sem volt képes túlzengeni. Én csak ott áll-
tam a buszon és bámultam leesett állal, amíg el nem tűn-
tek apró játékszerként a távolban, miközben nem hittem a 
szememnek, hogy ezek ugyanazok a fiatalemberek, akik fél 
perccel előtte kedvesen és vidáman segítettek egy ember-
társukon?
 Hát most már értem! Nem mindenki környezettudatos, 
aki szociálisan érzékeny!

Környezettudatosság  
és szociális  
érzékenység

Trnavecz 
Adrrienne 

jegyzete

Nem min-
denki környe-

zettudatos aki szo-
ciálisan érzékeny! 

S zerencsére sokkal kedvezőbb helyzet-
ben vagyunk mint egyes afrikai vagy 
ázsiai országok, mert nem gázolunk 

nyakig a szemétben, de ha a sokszor példa-
ként emlegetett északi országokra tekintünk, 
láthatjuk, hogy lenne még hova fejlődni a 
környezetvédelem terén (is). 

 A norvégok már az óvodában a környe-
zettudatos életre nevelik a gyerekeket, Dá-
niában pénzt adnak azoknak, akik leadják a 
bevásárlóközpontokban az üdítős flakonokat 
és konzervdobozokat, a svédek pedig állító-
lag már nem termelnek fölösleges szemetet, 
ugyanis a hulladék 99 százalékát újrahaszno-
sítják. Ezekben az országokban a lakosság is 
ráébredt arra, hogy a környezettudatos élet a 
jövőnk egyetlen záloga. 
 De mit teszünk mi, ebben a régióban a 
környezetvédelem érdekében? Egyáltalán 
fontos-e számunkra, hogy megóvjuk a kör-
nyezetet? Erről faggattuk a járókelőket. 
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CSALÁDI PROGRAM

VECSÉS

FELÚJÍTÁS

LASSAN JÁRJ, TOVÁBB ÉRSZ!Lovak a  
Szalaska 
dűlőn

Repülőtéri dilemmák

Jobb késni, mint  
oda sem érni

Piros pont az önkormányzatnak

 Immáron negyedik alka-
lommal rendezték meg az 
Ecseri Lovasnapot május vé-
gén, éppen a gyermeknapon. 
A Szalaska dűlőre rengete-
gen kilátogattak, a családok 
remek programon vehettek 
részt.
 Az első lovasnapot a helyi 
Varázs Lovas Sport Egyesü-
let szervezte négy éve, mint 
ahogy természetesen a mos-
tanit is. A szándék az volt, 
hogy a lovas nappal köze-
lebb hozzák egymáshoz a 
lovak szerelmeseit. Hogy a 
kívülállók bepillantást nyer-

 Amikor valamilyen ter-
méket, szolgáltatást rende-
lünk például az interneten, 
gyakori, hogy a vásárlást 
követően elektronikus kér-
dőívek segítségével próbál-
ják a cégek megtudni, meny-
nyire voltunk elégedettek a 
vásárlás menetével, a kézbe-
sítéssel, a termék vagy szol-
gáltatás minőségével. Ez-
zel szemben sokkal kevésbé 

hessenek ebbe a csodálatos 
világba.  
 A negyedik lovasnap ez-
úttal a gyermeknapra esett, 
kiváló alkalom kínálkozott 
a családoknak, hogy kiláto-
gassanak Szalaska dűlőre, a 
Varázs Lovardába. Mentek 
is szép számban. A lovak és 
gazdáik elvarázsolták a kö-

 Két személygépkocsi ütkö-
zött össze Gyömrőn egy vasúti 
átjáróban. A baleset következ-
tében szerencsére most nem 
történt tragédia, így is hatan 
szenvedtek könnyebb sérülést. 
Hasonló esetekről – és sokkal 
súlyosabbakról is – napon-
ta többször lehetne hírt adni, 
egyes médiumok ezt meg is 
teszik. A volán mögött, a mo-
toron vagy a kerékpáron ülve, 
netán gyalogosan közlekedve 
mégis mintha az emberek egy 
jelentős része megfeledkezne 
a híradásokban látott-hallott 
borzalmakról. Ahogyan arról 
is, hogy a baleset nem válogat, 
bárkivel megtörténhet. Egyet-
len apró figyelmetlenség, be 
nem tartott szabály és készen 
van a baj. 
 Pest megyében tavaly ösz-
szesen 1875 közúti közleke-
dési baleset történt, ebből 72 

halálos kimenetelű volt, 534 
pedig súlyos sérüléssel vég-
ződött. Ez azt jelenti, hogy ta-
valy csak a megyében átlago-
san ötnaponta halt meg valaki 
közlekedési balesetben. 
 Idén az első negyedévben 
338 közúti közlekedési bal-
eset történt, 15 végződött ha-
lállal, 75 súlyos sérüléssel.
 A nyár beköszöntével fo-
kozódnak az autósokra le-
selkedő veszélyforrások. A 
hőség mindenkit megvisel, fi-
atalokat és időseket egyaránt, 
tompulnak a reflex, emellett 
sokan figyelmetlenebbekké 
és türelmetlenebbekké vál-
nak a kánikulában. Ebben 
az időszakban kiemelten fon-
tos a szabályok betartása, és 
az sem baj, ha lassabban köz-
lekedünk a szokottnál. Még 
mindig jobb késve érkezni, 
mint egy baleset miatt soha 
nem érni célba.  varga

 A vecsésiek örülnek, meg 
nem is, annak hogy köze-
lükben található a Liszt Fe-
renc repülőtér, amelyet régeb-
ben Ferihegynek neveztek. A 
nagy forgalom, a sok átutazó 
felpörgette a kereskedelmet, 
mert a repülőtér rengeteg új 
beruházást vonzott a városba. 

 Gondoljunk csak a bevá-
sárlóközpontra vagy a hatal-
mas logisztikai centrumokra. 
Hátrányként lehet említeni a 
nagy forgalmat és a repülők 
zaját. Kérdés, melyik érv fon-
tosabb? Beszéltem helybeli-
ekkel, azt mondták, úgy meg-
szokták a repülőgép hangját, 
hogy észre sem veszik. Min-

denesetre Vecsés és a re-
pülőtér folyamatosan fejlő-
dik, nincs megállás. Talán jól 
megférnek egymás mellett.
 Jelenleg a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 1-es 
futópályája felületének má-
sodik szakaszát cseréli ki a 
Budapest Airport. A mun-
kálatok június harmincadi-
káig tartanak. Nem csupán 
a betont varázsolják újjá, a 
kábeleket, az elektromos ak-
nákat, lámpákat is kicseré-
lik. Sőt a legújabb műszeres 
leszállóberendezést is be-
szerelik. A beruházás más-
fél milliárdba kerül. A nagy 
forgalom ellenére eddig nem 
volt fennakadás a légi közle-
kedésben.
 Épül majd szálloda, vas-
út és számtalan egyéb létesít-
mény, amely újabb lendületet 
adhat Vecsésnek is. (más)

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

Baleset a gyömrői Dózsa György úti vasúti átjáróban,  
ami egy kis odafigyeléssel biztosan elkerülhető lett volna

zönséget, a bemutatók osz-
tatlan sikert arattak. Sok-
szor elhangzott a gyerekek 
szájából: apa, vegyél nekem 
egy lovat! 
 A lovas nap végén lehető-
ség nyílt a közvetlen találko-
zásra és kötetlen beszélgetés-
re minden résztvevővel. Éltek 
is ezzel az emberek.  (dá)
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megszokott, sőt, egyenesen 
szokatlan, mikor egy önkor-
mányzat folyamodik hason-
ló eszközökhöz, mert kíván-
csi az ügyfelek véleményére. 
Pedig Vecsésen most éppen 
ez történik: június 1. és 30. 
között „vevői” elégedettsé-
get mérnek a városi honla-
pon közzétett kérdőívvel. 
Ugyanis az önkormányzat 
szeretné megtudni, hogy az 
ügyfelek mennyire elége-

dettek a közigazgatási szol-
gáltatásokkal.
 „Mennyire volt elégedett 
az ügyintéző szakmai felké-
szültségével?” vagy „Meny-
nyi időt töltött várakozással 
mire sorra került?” – többek 
között ilyen és hasonló kér-
désekkel találkozhat, aki ki-
tölti a www.vecses.hu portá-
lon közzétett kérdőívet.
 Hogy a kérdésekre adott 
válaszokkal végül mit kezd 

az önkormányzat, arról 
nincs információnk, de bí-
zunk benne, hogy leszűrik a 
tanulságot és a leadott vála-
szok hatására talán még vál-
toztatnak is,  ahol erre a leg-
nagyobb szükség van. Ehhez 
természetesen kell az is, hogy 
értékelhető mennyiségű űr-
lapot küldjön vissza a lakos-
ság, ezért arra buzdítjuk a 
vecsésieket, éljenek a felkí-
nált lehetőséggel és mondják 
el a véleményüket, ha már 
vették a fáradságot és meg-
kérdezték tőlük. V.

 Tájékoztatjuk olvasó-
inkat, hogy július 4-én 8 
órától 16 óráig a hálóza-
ton végzett karbantar-
tás miatt szünetel a gáz-
szolgáltatás Monoron. Az 
FGSZ Földgázszállító Zrt. 
kéri, hogy a gázmérő előt-
ti főelzárót tartsák zárt 
állapotban a karbantar-
tás ideje alatt.  nfo

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

www.futo-szerviz.extra.hu

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

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

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

Autóklíma töltése, javítása, fertőtlenítése.
Lézeres futómű-beálláítás 6000 Ft-tól.
Autószerelő kollégát keresünk 2 fő személyében, hosszú távra, 

jó kereseti lehetőséggel. Bejelentett munka.  Pályakezdők  
jelentkezését is várjuk.  Munkavégzés helye: Gyál. 

bolt és pecsenyesütő

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

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

2360 Gyál, Munkás út 2.
A régi PROFI mellett

Új Hús

Gyros 
pitában
499 
Ft/db

499 Ft/db

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

Hirdetés

Bár a környezet-
tudatos kifejezés 
meglehetősen új ke-
letű, az utóbbi év-
tizedben egészen 
jól beillesztettük 
nem csak a sze-
mélyes szótárunk-
ba, hanem a hét-
köznapjainkba is.

 A környezettudatos szem-
lélet számos esetben tet-
tekben is megmutatkozik, 
vagyis a polgár – esetleg cég, 
szervezet – egyéni döntései, 
tettei során a környezeti ha-
tásokat is figyelembe veszi. 
Ennek számos példája lehet, 
mint az energiatakarékos 

izzók használata, a kerékpá-
ros közlekedés az autóhasz-
nálat helyett, a szelektív 
hulladékgyűjtés, a vegetári-
ánus étkezés, helyi élelmi-
szerek előnyben részesítése, 
hogy ne kelljen sok üzem-
anyagot felhasználni a szál-
lításhoz. Közösnek a dön-

téseknek kell lennie, hogy 
ezeket amikor megcsele-
kedjük, legyünk tudatában, 
hogy miért tesszük? Vagyis 
a környezeti szempontok is 
szerepeljenek a döntéseink 
meghozatalakor, akár felül-
írva a gazdasági-üzleti elő-
nyöket.

Mi a környezettudatos cselekvés?

Környezettudatos szemlélet,  
környezettudatos cselekvés

S okszor megkapjuk mi, 
hétköznapi emberek a 
zöldektől, vagyis a kör-

nyezetvédőktől, hogy nem 
vagyunk eléggé aktívak, sem 
eléggé környezettudatosak. 
Pedig ha visszatekintünk 20-
30 évet, óriási a pozitív válto-
zás. Lehet, hogy nem mind-
annyiunk aktivista, sőt az 
is biztos, hogy többet is te-
hetnénk még egyénileg a 
környezetünkért, de jó ma-
gam nem vagyok Magyaror-
szág lakosságában csalódott, 
mert látom a folyamatos fej-
lődést.
 De lássuk mi változott ez 
idő alatt? Szedjük a kutyagu-
mit, chipeltetjük a kutyánkat, 
oltatjuk és ivartalanítjuk ál-
latainkat, nem sózunk, nem 
égetünk, főként gázzal, vagy 
villannyal fűtünk-főzünk-me-
legítünk, takarítjuk az ár-

kokat, esővizet gyűjtünk, 
látványosan kevesebbet sze-
metelünk, szelektív gyűjtjük a 
szemetet, zacskózzuk vagy kö-
tözzük a zöldhulladékot, kom-
posztálunk, külön gyűjtjük az 

üvegeket, fákat ültetünk, virá-
gosítunk.
 Magyarországon a lakos-
ság legnagyobb hányada ker-
tes házban él. Általában a 
zöldfelület, ahol élnek átlago-

san 200-300 négyszögölös, és 
vegyünk 4-6 embert háztar-
tásonként 1-2 házikedvenccel 

– csak a hulladéktermelés, a 
szelektálás és az állattartás 
miatt. A mi családunk pont 
lefedi ezt az átlagot, így a szá-
molást ez megkönnyíti.
 Tavaszi kertrendezés 
zöldhulladékainak – sövény 
(30 méter), díszfa (2 db), gyü-
mölcsfa (6), termő bokrok (5) 
metszése – feldarabolása, be-
csomagolása hónapokat vesz 
igénybe, mivel napközben 
iskolába vagy dolgozni já-
runk, és bevallom nem min-
den nap foglalkozunk vele. 
Történetesen, egyszer kon-
ténerben vitettem el a galy-
lyakat, nyesedékeket, ezért 
tudom, hogy a tavaszi taka-
rítás a kertben 10-15 köbmé-
ter zöldhulladékkal jár, és ezt 
ősszel is el kell végezni, to-
vábbá még nem beszéltünk 
a fűről, amit hetente-kéthe-
tente a csapadékmennyiség 

függvényében nyírunk és 
zacskózunk, vagy komposz-
tálunk. Mivel nem léteznek 
már csak töredék számban 
visszaváltható üvegek, eze-
ket is gyűjteni kell – lehető-
leg háromfelé (visszaváltható, 
színes, fehér), hogy elszál-
lítsuk majd egy „szigetre”, 
ahol – jó esetben hetente – 
bedobáljuk. Soha ennyi pa-
pírszemét nem létezett, mint 
napjainkban a reklámújsá-
gok, tejes- és üdítősdobozok, 
kartondobozok, stb., amit 
már szintén nem égetünk el. 
És még nem beszéltünk a ku-
tyánkról, macskánkról. Nem 
is sorolom tovább, inkább 
órásítom, mennyi idővel szá-
nunk most többet a környe-
zettudatos viselkedésünkre. 
Ha csak átlagosítva napi 30 
percet számolunk a pluszfel-
adatokra, akkor az hetente 
3,5 óra, havonta 14 óra, éven-
te pedig több mint 180 óra.
 Ezeket csak azért szá-
moltam össze, hogy legyünk 
büszkék mi átlagos polgá-
rok, hogy igen mi is teszünk 
a környezetünk jobbulása ér-
dekében. Igaz, hogy sokszor 
rendeletben szabályozzák és 
irányítják tetteinket, de a ren-
deletek betartása, nem meg-
szegése is környezettuda-
tosságra utal. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy csak üljünk a 
babérjainkon és ne jelenjünk 
meg egy-egy felhívásra erdőt, 
várost, parkot esetleg iskola-
udvart takarítani, vagy erdőt 
fásítani, települést virágosíta-
ni, de egy biztos, szégyenkez-
ni nincs okunk.
 Természetesen reniten-
sek mindig voltak, vannak 
és lesznek is, de ebben is tu-
dunk segíteni. Méghozzá pél-
damutatással! TRNA
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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

Magócsi Ruhatisztító

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

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

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

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

konténerek
•  gépi földmunka, bobcat

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

méhészbolt
bp., XVI. bökényföldi út 87.

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

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

csomagolóanyagok.

Hirdetés

 Komposztálással kap-
csolatos tudnivalókat ol-
vashat a www.humusz.
hu/komposztalj interne-
tes oldalon. Ha nem tudja, 
hogyan kezdjen hozzá, ke-
resse fel a portált és tájé-
kozódjon a komposztálás 

alapjairól.   

Hasznos  
információk

Magyarországon évente nagyjából 4-4,5 
millió tonna települési szilárd hulladék kelet-
kezik, amelynek egy jelentős része – mint-
egy 30 százalék – biológiailag lebomló szer-
ves anyag, amely újrahasznosításával sokat 
tehetünk környezetünk védelméért. 

Szelektív gyűjtés  
és komposztálás  
segítséggel

S ok gondot okoz az a 
szerves hulladék, amely 
a lerakóhelyeken végzi, 

például szén-dioxidot és me-
tánt termel, ha levegőmentes 
helyen bomlik le. Ezáltal pe-
dig tovább emelkedik a lég-
körben jelenlevő üvegház-
hatású gázok koncentrációja, 
amely már így is veszélyesen 
magas. Ha jót akarunk ten-
ni környezetünkkel, gyűjtsük 
szelektíven a biológiailag le-
bomló hulladékot, vagy ké-
szítsünk belőle komposztot. 
A kertes házakban az utóbbi 
különösen meghálálja a rá-
fordított munkát. 
 A zöldhulladékok szelek-
tív gyűjtése napjainkban már 
a legtöbb településen szer-
vezett keretek között zajlik, 
a lakosság külön erre a cél-
ra gyártott, biológiai úton le-
bomló zsákokban gyűjtheti 
a kerti hulladékot (pl. vágott 
fű, lágyszárú növények), me-

lyet meghatáro-
zott időpontok-
ban elszállít a 
szolgáltató. Az 
ágnyesedéket pe-
dig meghatározott 
hosszúságúra vágva, 
kötegekben összekötve szál-
lítják el. Ez a legegyszerűbb 
módja annak, hogy megsza-
baduljunk a kerti hulladéktól, 
ha nem akarunk foglalatos-
kodni az újrahasznosítással. 
 A komposztálás a másik 
megoldás a biológiailag le-
bomló hulladékok újrahasz-
nosítására. Ugyan több mun-
kával jár, mint a szelektív 
gyűjtés, a ráfordított energiá-
nak hozadékai is vannak. Pél-
dául a komposztálás során 
nyert értékes tápanyaggal ja-
víthatjuk a kerti föld minősé-
gét, mindezt úgy, hogy nem 
kell érte fizetni. 
 Egyes önkormányza-
tok segítik a komposztálást, 

több településen 
előadásokat is 
szerveztek a la-
kóknak, illetve 

lehetőséget bizto-
sítottak komposz-

tálóedények kedvez-
ményes vásárlására. Például 
Gyálon és Vecsésen a Környe-
zet és Energia Operatív Prog-
ram keretében osztották ki 
az eszközöket a lakosságnak. 
Üllőn ebben az évben indult 
komposztálási program, a je-
lentkezőknek egy ismeretter-
jesztő előadáson kellett részt 
venniük, cserébe féláron vá-
sárolhattak műanyag kom-
posztálóedényeket. 
 A komposztálással sokat 
tehetünk egy környezettu-
datos lét felé, segítségével ja-
vítható a talaj aktivitása, víz-, 
hő- és levegőgazdálkodása, 
va lamint segít abban, hogy 
kevesebb hulladékot termel-
jünk.  Vén



Tantermet avattak  
a Farkasordítói réten
Június elejétől a diákok már általában nagyon szeretnének  
szabadulni az iskolapadok világától, és ilyenkor tanáraik  
is szívesebben szerveznek kirándulásprogramokat. A gyer- 
mek- és a pedagógusnap között viszont olyan erdei tan-
termet avattak fel – Csévharaszt területén, a  tízezer hek-
táros erdőtömbben lévő Farkasordítói réten – ami diákok-
nak és pedagógusoknak egyaránt jelenthet ajándékot.

6  •  KÖZÖSSÉG 2018. június • Régió Találd meg helyben! www.lokacio.hu

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

A z ünnepélyes átadá-
son Dégi Zoltán, a 
NEFAG – Jász-Nagy-

kun-Szolnok megye teljes 
területén, illetve Pest me-
gyének a déli részén elhe-

lyezkedő erdőgazdaság – ve-
zérigazgatója beszámolt az 
utóbbi években a Monori Er-

dészetnél felgyorsult közjólé-
ti fejlesztéseik eredményéről 
2014-től.
 A pótharaszti évszázados 
erdőőri lak korszerű felújítá-
sával, környékének pihenő-
hellyé illetve kijelölt sétaút-
vonalakká alakításával vett 
lendületet ez a projekt. A hely 
népszerűségét méginkább 
növelte az egyetlen hatalmas 
törzsből kifaragott – a szar-
vassá változott fiúk legendáját 
művészien ábrázoló – alkotás, 
amely 2016-ban készült el. 
Abban az évben a Monori- és 
a Pusztavacsi Erdészet, a Pest 
megyei Természetjáró Szö-
vetséggel összefogva mint-
egy 150 kilométeren újított 
fel turistaútvonalakat, egé-
szen Pusztavacstól Ócsán át 
a Tápióság vidékéig. A sárga 
turistaútvonal éppen a Far-
kasordítói rétről visz be az 
ócsai református templom-
hoz. Ezen a réten is 2016-
ban épültek stílusos fa sá-
torházak, asztalospadokkal, 
szalonna sütő tűzrakóhellyel. 
Itt látszott legideálisabbnak 
az erdei tanterem felépíté-
se is. Mivel a négy éve felújí-
tott erdőőrlak menti pihenő-
helyet inkább a csévharaszti, 
vasadi, monori lakosok tud-
ták igazán kihasználni, igény 
lett arra, hogy a pótharaszti 
erdőtömbnek a nyugati szé-
le is megnyíljon a környék te-
lepüléseinek. Ahogy Kindla 
Norbert, a Monori Erdészet 
igazgatója is megfogalmaz-
ta: Budapest és az agglomerá-
ció lakosságának rekreációs 
igényeit kiszolgálja, megfele-
lő ismereteket nyújtson a ter-
mészet és a helytörténet iránt 
érdeklődőknek, bemutassa 
az erdész szakma és a termé-
szetvédelem munkáját. 

Hirdetés

 Dégi Zoltán úgy értékel-
te, hogy ez az erdei tanterem 
méltó a Monori Erdészet ed-
digi minőségi munkájához. 
 Dr. Bitay Márton Örs, 
földügyekért felelős államtit-
kár elsőként a gyerekeket kö-
szöntötte, akiknek azért lesz 
fontos ez a létesítmény, mert 
mai mindennapjaikat már ők 
sem ter mészetközelben élik. 
Szakóráik gyakorlati okta-
tásának számára tehát en-
nél autentikusabb környezet 
nem is lehetne.
 A hulladékgazdálkodás-
ban való lemaradásunk be-
hozását is a gyerekek segít-
hetik elő a legjobban.
 Az utóbbi években 16 mil-
liárd forint értékben sikerült 
megvalósítani Magyarorszá-
gon közjóléti beruházásokat. 
Dr. Bitay reméli, hogy ebben 
államtitkárként a jövőben is 
lesz még módja segíteni. 
 Pánczél Károly,  a térség 
országgyűlési képviselője a 
pedagógusok nevében is kö-
szönte az új nevelési lehető-
ségeket, amit már a kiállított 
fakéregminták és törzsmet-
szetek is kínáltak. 
 Szilágyi János, inárcsi re-
formátus lelkész áldásában 
arra szólított fel, hogy a te-
remtéstörténetben kapott 
fel hatalmazással óvjuk és 
őrizzük meg a bennünket fel-
tölteni tudó természetet az 
utókornak. Bolcsó Gusztáv

150
kilométernyi  
turistaút is 
megújult

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

10 éve dinamikusan  
fejlődő nagyüzemi  
konyha gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, RakTáRoST 
és SzakácSoT kERES
kiemelt bérezéssel.
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2230 Gyömrő, Szent István út 21.  •  E-mail: info@dentaldiamond.hu  •  www.dentaldiamond.hu  •  Tel.:  06-20/200-0007, 06-30/181-5000 

  Beültetés MED3D  
tervezőprogram segítségével

 Műtét és vágás nélkül
 Legprecízebb eljárás
 Rövid gyógyulási idő
 Fájdalommentesség

Új korszak  
a fogbeültetésben

Élményekben gazdag  
túra a nemesek nyomában
A térség egyik leg-
változatosabb táján 
halad végig a neme-
si kúriákat is érin-
tő teljesítménytúra.

G omba a régió egyik 
olyan települése, amely 
azzal együtt, hogy bő-

velkedik történelmi jelentő-
ségű épületekben, festői szép-
ségű környezetben terül el. A 
községben kastélyok és kú-
riák őrzik egy letűnt kor em-
lékét, a környezeti szépsé-
get pedig a dombok, lankák, 
völgyek adják a településnek. 
Adottságaiból adódóan Gom-

ba és környéke tökéletesen al-
kalmas élményekben gazdag 
túrák megtételére, és szeren-
csére olyan személyek is élnek 
a településen, akik képesek 
ezeket a túrákat megszervez-
ni. Így jöhetett létre öt év-
vel ezelőtt az egykor a tele-
pülésen élt nemesről, Fáy 
Andrásról elnevezett túra, 
amely az évek alatt nem csak 
a helybeliek számára lett ked-
ves program, ma már mesz-
szebbről is érkeznek, hogy 
teljesítsék a kihívásokkal tar-
kított útvonalakat.
 Surman Zsolt, a túra egyik 
szervezője nagy lelkesedéssel 
meséli a tudnivalókat, beszél-
getésünk alkalmával pedig 
az is kiderül, hogy nem csak 
a túrázásért és a sportért ra-

jong, a helytörténetben is já-
ratos. A hétköznapokon bűn-
ügyi technikusként dolgozó 
férfi minden nap kerékpár-
ral megy munkába, naponta 
mintegy 88 kilométert kere-
kezik az otthona és a munka-
helye között. Szabadidejében 
maratonokat teljesít, hegyi tú-
rákra jár, mindemellett pedig 
kutatja a környékbeli régi épü-
letek, egykorvolt malmok tör-
ténetét. Utóbbiak állnak hozzá 
közelebb, ma lom maketteket 
is készít, melyekkel a túrák 
alatt szemlélteti a laikusok-
nak, hogyan működtek a mára 
eltűnt építmények funkciói.
 A Fáy-túrát idén három 
különböző nehézségű és 
hosszúságú útvonalon telje-
síthetik a jelentkezők. A leg-
könnyebb útvonal 3 kilo-
méter, a község belterületén 
halad és érinti Gomba neve-
zetességeit. A következő szint 
a 9,5 kilométeres útvonal, 
amely elvisz egészen a gom-

bai tóig. Az útvonal teljesíté-
se nem terheli túl a szerve-
zetet, de azért nem árt, ha a 
túrázó jobb kondícióban van. 
A 16 kilométeres útvonal a 
legnépszerűbb – tudtuk meg 
Surman Zsolttól –, a túrázás-
ban járatosabbak általában 
ezt a távot választják a legszí-
vesebben, erre a távra nevez-
nek a legtöbben. A leghosz-
szabb és egyben legnehezebb 
szakasz a 30 kilométeres táv, 
amely Felsőfarkasdot is érinti. 
Ez már valódi teljesítménytú-
ra, amely leküzdésével gyalo-
gosan általában kevesebben 
próbálkoznak. Épp innen jött 
az ötlet: mi lenne, ha kerék-
párral is teljesíthető lenne?
 – Tizenketten jelentkez-
tek, amikor először meghir-
dettük a kerékpártúrát, azóta 
ez a szám jelentősen emelke-
dett. Az indulók között a be-
vásárlókosaras kerékpárral 
induló hölgyektől a vad he-
gyikerékpárosig akadnak je-

lentkezők. Az útvonal a leg-
több kerékpáros számára 
teljesíthető, de azért itt már 
vannak kihívásokkal tűzdelt 
szakaszok is. A környezet vál-
tozatos, van benne Börzsönyt 
idéző szakasz, akadnak mo-
csaras és homokos részek, 
amelyek küzdelmesebbek az 
átlagnál. Mindig azt mon-
dom, hogy az a jó túra, amiről 
még az unokáinknak is me-
sélünk, az igazi élményeket 
a nehezebb szakaszok adják 

– mondta Surman Zsolt.
 Tavaly 370 résztvevővel 
zajlott a Fáy-túra, ami jól mu-
tatja, milyen népszerű ez a 
program. A 30 kilométeres táv 
része az országosan jegyzett 
Cartographia Kupa túrasoro-
zatnak. A változatos hosszú-
ságú és nehézségű útvonalak 
úgy lettek kitalálva, hogy mi-
nél többen tudják teljesíteni, 
ezáltal szélesebb rétegek le-
hetnek részesei a túrázás örö-
meinek. Azoknak különösen 
ajánlott program, akik szeret-
nének eltölteni néhány kelle-
mes órát a természet lágy ölén, 
egy nyugalmat sugárzó kör-
nyezetben. Varga Norbert

 Esemény ideje: 
július 21. 
Rajt-cél: Gombai Civil-
ház (Gomba, Kossuth 
Lajos tér 4.). 
Online regisztráció július 
18-ig lehetséges (nem kö-
telező) a www.tapiomenti-
tomegsport.hu oldalon.  
 Ugyanezen a webolda-
lon a versenykiírás is elol-
vasható. 

Fáy András 
Túra Gombán 

Szolíd városi és vadabb hegyikerékpárosok is megférnek 
egymás mellett a Fáy túrán

Néhány perc felfrissülés után folytatódhat a gyaloglás



Hirdetés

Hirdetés

2018. június • Régió 8  •  GAZDASÁG

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Budapest – Pesterzsébet 1 postára és körzetébe,
Gyál és Vecsés településekre 

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

rész és teljes munkaidőben
munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• ,,B” kategóriás jogosítvány motoros és járatos kézbesítő munkakör 

betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint. 

Részleteket a következő kapcsolattartók adnak:

Budapest – Pesterzsébet 1 posta 
Vincze – Huszár Ferencné
Tel: (30 ) 772-1725
E-mail: Vincze-Huszar.Ferencne@posta.hu
Cím: 1201 Budapest XX., Zilah utca 13.

Gyál posta
Brada Henriette  
Tel: (30)771-6398
Email: Brada.Henriette@posta.hu
Cím: 2360 Gyál Ady Endre utca 1-3.

www.posta.hu

Vecsés 1 posta 
Bizovics Mátyásné 
Tel: (30) 771-3230
Email: Bizovics.Matyasne@posta.hu
Cím: 2220 Vecsés Telepi út 47-49.

LÉPJEN MOST!
MEGJUTALMAZZUK!

 06-30/182-6434

FOLYAMATOSAN  
EMELKEDŐ

ÓRABÉR!

1070–1445 Ft/óra
+ CAFETERIA + SZÁMTALAN BÓNUSZ

MEGBECSÜLJÜK
MUNKÁJÁT 

 ÉS MEGFIZETJÜK  
A JÓ TELJESÍTMÉNYT!

Végzettség, tapasztalat
nem szükséges!

MINDENRE  
MEGTANÍTJUK!

Munkakör: 
BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐ

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK

+30 000 Ft
BELÉPÉSI BÓNUSZ

minden új belépőnek
CSAK  

MOST!

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) 

Megvárható fogsorjavítások
Gyál, Vak Bottyán u. 35.

Időpont-egyeztetés: 06-20/560-53-05

fogtechnikafogtechnika

NÖVEKEDŐ BEVÉTELEK
 A Shinheung gyáregysé-

gének átadása után néhány 
hónappal újabb külföldi be-
ruházásról szólnak a hírek 
Monoron. Az akkumulátorok 
gyártásával foglalkozó vállalat 
után most egy francia tulajdo-
nú cég gyógyszeripari beruhá-
zásának előkészületei zajlanak 

– tudtuk meg Zsom bok László 
polgármestertől. A Ceva-Phy-

Dél-koreai cég után francia vállalat 
létesít gyáregységet Monoron

laxia Ol tó anyagtermelő Zrt. 
legújabb és egyben legmoder-
nebb gyáregységének megva-
lósítását tervezi. A fejlesztésre 
a 43,9 hektárnyi, úgynevezett 
monori „pedagógusföldeken” 
kerülhet sor, melyet a cég 1 
milliárd 98 millió forintért 
megvásárolt az önkormány-
zattól. 
 – A beruházás keretében 
új gyáregységet épít a Ceva-

Phylaxia Oltóanyagtermelő 
Zrt., ahol többek között vak-
cinagyártás, minőség-ellen-
őrzés, kutatás-fejlesztés és 
az ezzel kapcsolatos felada-
tok valósulnak meg. A szer-
ződés aláírásával egy olyan 
ismert nagyvállalat lépett be 
a városba, melynek 5000 al-
kalmazottja a világ 44 or-
szágában dolgozik; 13 kuta-
tó-fejlesztő központtal és 23 
gyártórészleggel rendelkez-
nek – nyilatkozta Zsombok 
László.
 A beruházás kiemelt je-
lentőségű Monor számára, 
az adásvételből befolyt ösz-
szegen túl fontos kiemelni, 
hogy új munkahelyek léte-
sülnek, továbbá jelentős he-
lyi adóbevételre is számít-
hat a város. A francia cég 
magas hozzáadott értékű, 
innovatív termékeivel a tér-
ség fejlesztéséhez is hozzá-
járul.  V.
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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, Pilis, Üllő, Gyál, 
Felsőpakony irányából

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

Lakatos/ 
Fémipari  

betanított 
munkás

kollégát keresünk 
Monorra

Feladatok: fúrás • köszörülés • forgácsolás
Elvárás: jártasság fémipari gyártásban
Előny: hegesztési/forgácsolási 
alapismeretek

Munkavégzés helye: Makrofilt Kft.  
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.  

Telefon: 06-29/610-030   
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

AutójAvítás és gyorsszerviz
CsereAutó

Klímatöltés, -javítás és -tisztítás
eredetiségvizsgálat

Kipufogójavítás
Helyszíni műszAKi vizsgA

Nyári Akciónk:
Gumiszerelés 750 Ft/db-tól, 

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

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

KePA Autószerviz

Akciós
olAjcsere

A nálunk vásárolt 

motorolajat, helyben 

díjmentesen  

kicseréljük!

•    Versenyképes jövedelem,
•   Vonzó cafetériacsomag
•    Csoportos élet-, baleset- és 

egészségbiztosítás
•    Ingyenes utazási lehetőség 

helyi- és helyközi 
tömegközlekedési járatokon,

•    Folyamatos képzési lehetőség,
•    Szükség esetén munkásszállás

Autóbusz-vezetők 
jelentkezését várjuk

Szigethalom, Szigetszentmiklós területére

Bővebb információ:
http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/
allasajanlatok/autobusz-vezeto 
Önéletrajzát „autóbusz-vezető - Szigethalom, 
Szigetszentmiklós tárgy megjelölésével ide 
várjuk: allas@volanbusz.hu
A pozícióval kapcsolatban Takács György 
vezénylő nyújt felvilágosítást, a következő 
telefonszámon: +36-24/524-057.

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

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

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

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

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

NATI Kft. Üllő
Cégünk azonnali kezdéssel  

a következő pozíciókra  
hirdet állást:

TargonCavezeTő, gépkezelő  
OKJ gépkezelői engedély 

elengedhetetlen
rakTári rakodó segédmunkás

amit kínálunk:
• stabil jól működő munkahely
• versenyképes fizetés
• próbaidő után munkaruha
• egyéb juttatások

Jelentkezni lehet 
Frühwirth dániel telepvezetőnél.

Személyesen: 
2225 Üllő, zsarókahegy 1.
Telefonon: 06-20/566-3314

E-mailben: natikft@monornet.hu

IDŐJÁRÁS

Nem dőlt meg  
a gyömrői rekord
 Megbolondult az időjárás 

– mondjuk egyre gyakrabban, 
nem is alaptalanul, hiszen 
sorra dőlnek meg a meleg-
rekordok, míg az utóbbi na-
pok heves esőzései által pedig 
egyes csapadékrekordokat is 
újraírt a természet. 
 Június 11-én megrázó fel-
vételeket mutattak a híradá-
sokban: Szilvásváradot elön-
tötte a víz, több mint egyhavi 
csapadékmennyiség hullott 
le néhány óra leforgása alatt. 

A település egyes részein 50 
centiméteres víz hömpöly-
gött az utcán, jelentős káro-
kat okozott az özönvízszerű 
esőzés. 
 Az elmúlt hetekben ta-
pasztalhattuk, hogy a tró-
pusihoz hasonló időjárás te-
lepedett hazánkra, a levegő 
páratartalma 80-90 százalék 
körül volt azokon a helyeken 
ahol zivatarfelhők képződtek. 
A 173 milliméter csapadék 
ami a Bükkben lehullott, nor-
mális esetben 2-3 hónap alatt 

esik le, ezzel szemben a na-
pokban néhány óra leforgása 
alatt kaptak ennyit a nyakuk-
ba a szilvásváradiak.  
 A heves zivatarok képző-
dését segíti, hogy az elmúlt 
hetekben Budapest környé-
kén a sokévi átlag fölött volt 
a napi hőmérséklet, ami a le-
vegőt és a talajt egyaránt fel-
melegítette. A Földközi- és az 
Adriai-tenger hőmérséklete 
2-3 fokkal melegebb a meg-
szokottnál, ami szintén ked-
vező körülményeket teremt a 
zivatarfelhők képződésének. 
Az elmúlt hónapokban több 
melegrekord is megdőlt, az 
április és a május is lényege-
sen melegebb volt a megszo-
kottnál, ami szintén hozzájá-
rul a trópusi monszunokhoz 
hasonló esőzésekhez. 
 A régióban egyelőre nem 
okoztak komoly károkat a he-
ves zivatarok, és az egyetlen 
nap alatt leesett csapadék re-
kordja sem forgott veszély-
ben. 1963. szeptember 8-án 
Gyömrőn 202,7 milliméter 
csapadékot mértek, amely 
azóta is abszolút rekord Ma-
gyarországon.    RT

termelői 
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt 
termelői 

mézek

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

Nyári Nyitvatartás: augusztus 20-ig 
csak csütörtökön, pénteken és szombaton

 vagyunk nyitva 8-tól 12-ig.

Minden 
mézünk 

egységesen:
990  
Ft/ ½ kg
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Kezdjük egy találós kérdéssel!
Mi a közös ben-
nük? Egy kormány-
tisztviselő, egy kö-
zépiskolai tanár, 
egy könyvelő, egy 
óvodapedagó-
gus, egy informati-
kus, egy pénzügy-
őr és egy mérnök. 

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

H a így elsőre nem ugrik 
be, a válaszért láto-
gasson el Monor vagy 

környékének valamely ren-
dezvényére. Vagy olvassa el 
cikkünket! 
 Több mint három évvel ez-
előtt Haláchy Enikő prímás 
egy népzenei táborban meg-
ismerkedett And rej kovics 
Ist ván kontrással. Több hó-
napos gyakorlást követően a 
Borzsák Endre Hagyomány-
őrző Egyesület (BEHE) há-
rom énekesével, Kissné Er-
dős Ibolya, Lendvainé Beáta 
és Varga Terka részvételével 
a monori Strázsahegyen meg-
rendezett Jégvirágtól Bor-
virágig rendezvényen meg-
alakult a BOR-óka zenekar. 
Később a csapat kiegészült két 
nagybőgőssel, Dézsi Zsolttal 
és Vass Attilával, és ma már 
három énekes is állandó tag-
ja a zenekarnak. Kiss Béláné 
Erdős Ibolya, Dézsiné Szabó 
Ildikó és Kunné Damner Er-
zsébet. A részletekről a zene-
kar tagjait kérdeztük.

– Milyen szerepet játszik a 
zenekar életében a Monor 
környékén az utóbbi évtized-
ben megélénkült és letisztu-
lóban lévő borkultúra? 
 – Már a zenekar megala-
kulása is a Strázsahegyhez 
kötődik. Először nyilváno-
san a Bokros-Kovács pincé-
ben zenéltünk, ami azóta is a 
zenekar törzshelye. Ma már 
csaknem minden strázsa-
hegyi rendezvényen ott va-
gyunk, amellett hogy egyre 
több pincébe hívják a csapa-
tot. Emellett a környék más 
boros rendezvényeinek is ré-
szesei vagyunk. A szőlőhöz 
és a borhoz való kötődés ter-
mészetesen a névválasztás-

ban és a zenekar logójában is 
kiemelt szerepet játszott.

– Ha jól tudom, a tagok a ré-
gió egyéb településeihez is 
kötődnek.
 – A zenekar tagjai főleg 
Monoron és Csévharaszton 
élnek, de van közöttünk bu-
dapesti lakos is. Ha a születési 
helyeket is nézzük, sokkal vál-
tozatosabb a kép. Négyen Haj-
dú-Bihar és Békés megyéből 
származunk, illetve a zenekar 
három tagja erdélyi születé-
sű, így találkozik újra hosszú 
idő után ami összetartozik. A 
civil életben foglalkozásunk 
igen változatos, valójában a 
néptánc hozott össze bennün-
ket. A BOR-óka tagjai a kont-
rás kivételével a BEHE-ben 
találkoztak, ahol minden ked-
den együtt táncolunk és ének-
lünk. Tulajdonképpen ebből 
nőtt ki a zenekar. A néptánc 
mindannyiunk életének része, 
hiszen mindenki táncol egy 
vagy több csoportban: Buda-
pesten a Bartók Táncegyüt-
tesben, Csévharaszton, Ceglé-
den és persze a BEHE-ben. A 
néptánc hozta magával a nép-
zenét és ebből alakult ki aztán 
a hangszeres játék.

– A magyar népzene rend-
kívül gazdag. Mely tájegy-
ségek muzsikája szerepel a 
BOR-óka repertoárjában? 
 – A történelmi Magyar-
ország és Kis-Magyarország 
tájegységeiről egyre több 

zenét játszik a zenekar. Ka-
lotaszegi, mezőségi, szé-
ki, felcsíki, vajdaszentiványi, 
szilágysági, moldvai, illetve 
szatmári, galgamenti és du-
nántúli zenék szerepelnek a 
repertoárunkban, de ez ter-
mészetesen folyamatosan 
bővül. A zenekar tagjai nya-
ranta vagy hétvégéken el-
járnak népzenei táborokba, 
ahol újabb és újabb tájegy-
ségek zenéivel ismerkedünk 
meg. Állandó mesterünknek 
tekintjük Hegedűs Zoltánt 
Kecskemétről. Ő a Hegedűs 
Együttes prímása és veze-
tője, akitől egyénileg és cso-
portosan is a legtöbbet tanul 
a zenekar.

– Ma már szerencsére na-
gyon sok hagyományőrző 
együttes működik az ország-
ban. A közönség visszajelzé-
sei alapján mi ragadja meg 
leginkább az embereket az 
önök zenéjében, hiszen ahogy 
említették egyre több helyre 
hívják a BOR-óka zenekart.
 – Valóban, a strázsahe-
gyi rendezvényeken kívül 
a zenekar szinte valameny-
nyi környékbeli településen 
szerepelt már. Péteriben, Ül-
lőn, Csévharaszton, Nyár-
egyházán, de zenéltünk már 
Budapesten, Pusztaszeren, 
Berekböszörményben és a 
szilágysági Varsolcon is. A 
fellépéseknél azonban szá-
munkra talán fontosabb az, 
hogy nagyon sok olyan ba-

ráti vagy egyesületi összejö-
vetelen megfordulunk, ahol 
egyszerűen a népzene, a nép-
tánc és egymás szeretete hoz-
za össze az embereket. Ez így 
az életünk részévé válik. Ma 
már elképzelhetetlen olyan 
BEHE-összejövetel, kerek 
évfordulós születésnap, ahol 
nem szól a BOR-óka mu-
zsikája. A Strázsahegyi ösz-
szejöveteleken is a közönség 
nem elsősorban a színpadon 
lát és onnan hall bennünket, 
hanem velünk együtt, közöt-
tünk énekelnek és táncolnak. 
Ez az talán, ami leginkább 
megragadja még azokat is, 
akik nem ismernek bennün-
ket személyesen.

– Hogyan látja a népi kultú-
ra továbbélési-továbbadási 
lehetőségeit a régióban? Mely 
korosztály, társadalmi réteg 
fogékony leginkább erre a ze-
nére?
 – A tapasztalataink sze-
rint valamennyi korosztály-
ban bőven vannak olyanok, 
akikben megvan a népze-
ne és néptánc iránti vágy. 
Elég csak magunkra néz-
ni, a zenekar több tagja fel-
nőtt fejjel kezdett el táncol-
ni, muzsikálni. Szerencsére 
azt látjuk, hogy Monoron 
és a környékbeli települések 
szinte mindegyikében mű-
ködik néptánccsoport, nép-
dalkör, citera- vagy más ze-
nekar, és az óvodai, iskolai 
oktatásban is megjelenik a 
népzene, néptánc. Talán az 
a legfontosabb, hogy az em-
berek, gyerekek és felnőt-
tek egyaránt érezzék, hogy 
ez nem olyan valami, amit 
csak a tévében, mondjuk a 
Fölszállott a pávában, vagy 
színpadon lehet látni, ha-

nem akár mindannyiunk 
életének része lehet.

– Hogyan tervezik a jövőt? 
Mit szeretnének megvalósíta-
ni az elkövetkezendő évben?
 – A zenekarnak nincse-
nek nagyratörő tervei, mivel 
egyikünknek sem ez a fő fog-
lalkozása, csak hobbiból csi-
náljuk. Ha egyvalaki min-
ket meglátva hangszert ragad, 
akkor már megérte, hisz ezt 
sose késő elkezdeni, és csak 
mosolyogva érdemes csinálni. 
Minden héten vasárnap ösz-
szejövünk és gyakorlunk, él-
vezzük amit csinálunk. Ami 
nagyon fontos számunkra, 
hogy el tudjunk menni közö-
sen olyan népzenei táborokba, 
ahol újabb és újabb tájegysé-
gek zenéivel ismerkedhetünk 
meg, amit aztán tovább is tu-
dunk adni a közönségnek, ba-
rátainknak. Most már szá-
mos rendezvényre évről évre 
visszavárnak bennünket, ám 
mindig adódnak újabb lehe-
tőségek is. Tavaly például a 
monori szüreti felvonulásnak 
is részesei voltunk, illetve ze-
néltünk a kistérségi népze-
nei találkozón, utcazenéltünk, 
flash  moboztunk, táncházak-
ban húztuk a talpaláva-
lót, nemrég pedig egy mono-
ri villámcsődületen jelentünk 
meg a gyereknapon. Legutób-
bi fellépésünk a Borvidékek 
Hétvégéjén volt. Bízunk ben-
ne, hogy ezzel megint sike-
rült egy picit közelebb vinni a 
népzenét az emberekhez. Cé-
lunk, hogy saját fejlődésünk 
által a magyar népi hangzás-
világot a minket szerető, kö-
vető emberek életének részé-
vé tegyük, és ezáltal örömöt, 
szeretetet adjunk egymásnak.
 Nagy Renáta
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Fabrikettünk felhasználható  
mindenfajta fa- vagy 

széntüzelésű kályhához, 
valamint cserépkályhához, 

kandallóhoz és grillezéshez.

Brikettek  
kötőanyag nélküli 

faforgácsból!
H-2230 Gyömrő, Üllői út 19. 

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

Nyitva: H–P: 8–16, Szo., V: zárva

Brikett termékeink bevizsgált,  
minőségi alapanyagból készültek!

Keményfabrikettek:
RUF, XXL, Pinikay

német barna  
szénbrikett

a lakosság 
szolgálatában

20 
éve

több mint

Kedves vásárlóinK!
szoKásos 

nyári akciónk
május 1-től július 31-ig,  

illetve a készlet erejéig tart.

várjuK ÖnÖKet  
szeretettel!

Szent Iván-est 
gyermekeknek
Június 23. 21 óra
Gyülekezés az Andrássy 
iskola előtt

FröccsSzombat
Június 23.
Fellépők: Huckleberry 
Guys, Radio Live zenekar.
Monor, városközpont

Halmi téri 
dínom-dánom
Június 23. 12 órától
Főzőverseny és koncertek.
Vecsés, Halmi tér

12. Gyömrői tó 
szépe verseny 
és gálaműsor
Június 23. 17 óra
Web: www.toszepe.hu
Gyömrő, Hankó István 
Művészeti Központ

Könyvbemutató
Június 29. 17 óra
Réti László Budapest 
Boulevard című könyvének 
bemutatója.
Monor, Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár

Üllő vezér nap
Június 30. 10 órától
Szervező az Üllő Vezér Ha-
gyományőrző Egyesület.
Üllő, Sport tér

Ultiverseny
Június 30.
Sülysáp, Wass Albert 
Művelődési Központ

Monori fogathajtó 
verseny
Június 30. 7 órától
Monor, Bacchus tér

Tóparti családi 
piknik
Június 30. 10 óra
Gyömrő, Tőzeges-tó

20 éves a gyáli 
fúvószenekar
Június 30. 19 óra
Sztárvendég: Papa Jazz
Gyál, Arany János 
Közösségi Ház

Zenés Nyári Esték
Július 6. 19 óra
Fellépők: Dinoszaurusz 
Band és a Tengs Lengs
Városközpont, szabadtéri 
színpad

Nótaest Gombán
Július 7. 18 óra
Gombai Rendezvényház

Kézműves és 
hagyományőrző 
napközis tábor
Július 16-20.
Gyömrői Tájház

Bluesjárat 
és Csótány 
Dzsó koncert
Július 20. 19 óra
Üllő, városközpont

VI. Vecsési 
Motorock 
Fesztivál
Július 20-21.
Vecsés, Dobrovitz 
Lovasfarm

Zenés borest 
a Shadows Band 
zenekarral
Augusztus 10. 18 óra
Üllői Helytörténeti 
Gyűjtemény

 A Közkincs Művészeti és 
Kulturális Közhasznú Egye-
sület 2014-ben országos olva-
sási programot indított Moz-
gó könyvek elnevezéssel a 
könyvszekér a közelmúltban 
Gyálra is megérkezett.
 A legfőbb cél az volt, hogy 
rohanó világunkban a könyv-
terjesztők megmutathassák, 
hogy mennyi kincs rejlik a 
könyvekben. Küldetésüknek 
tekintették, hogy a mai fiata-
lokkal megszerettessék az ol-
vasást. Szinte lehetetlenre 
vállalkoztak, roppant nehéz 
rávenni gyermekeinket a la-
pok forgatására. Nagyon rit-
kán látunk a tömegközleke-
dési eszközökön olyan diákot, 
aki olvas – idősebbet is keve-

set. Az okostelefont nyomogat-
ják. Nem értékítélet ez, csupán 
a tények tudomásul vétele.
 Az egyesület szekerekkel 
viszi az alacsonyabb költség-
vetésből élők számára is az 
irodalmat, egy újság áráért 
haza tudják vinni a könyve-
ket, lehetővé teszik a kötelező 
olvasmányok kedvezményes 
beszerzését.  A szekereket for-
galmas helyeken állítják fel, 
böngészhetnek, nézegethet-
nek az érdeklődők. A mozga-
lom sikerességét bizonyítja, 
hogy már több tízezer könyv 
cserélt gazdát.
 A közelmúltban a gyáli vá-
rosközpontba is megérkezett 
a szekér. Nagy volt az érdek-
lődés, még a fiatalokat is oda-
vonzotta a látványosság. (tá)

GYÁL

Mozgó könyvek

MONOR

Fogathajtó verseny
 Idény nyáron nyolcadik al-

kalommal rendezik meg a 
Monori Fogathajtó versenyt. 
A lovas esemény egyre nép-
szerűbb a környéken, évről 
évre egyre több fogattal ne-
veznek a versenyre. 2016-
ban még a 26 nevező is re-
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kordnak számított, tavaly 
pedig már 37 fogat induló-
it üdvözölhették a szervezők.
 Az esemény június 30-án 
lesz a Bacchus téren, ahol a 
versenyek mellett egész nap 
változatos családi progra-
mokkal várják a vendégeket.

N.
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 Az önkormányzatok év-
ről évre szerveznek szemét-
szedési akciókat a telepü-
léseken. Ilyenkor általában 
civilszervezetek tagjai, is-
kolások és a településen 
élők húznak kesztyűt és 
tisztítják meg a közterüle-
teket és a településeket kö-
rülölelő erdőket, mezőket. 
 Gyálon május 5-én szer-
veztek nagyszabású akciót, 
140 résztvevővel zajlott a 
„nagytakarítás”, amelyen el-
képesztő mennyiségű, ösz-
szesen több mint 22 tonna 
szemét gyűlt össze. 

 Üllőn tavasszal tartot-
tak erdőtakarítást, az ön-
kormányzat és a helyi va-
dásztársaság közös akcióját 
minden évben megrendezik. 

Sok-sok konténernyi hul-
ladékot gyűjtöttek össze az 
üllői önkéntesek is, a sze-
méthalmok azonban min-
den évben újratermelődnek.

Önkéntesek akciója nélkül ellepne a hulladék

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

N aponta 3,5 millió ton-
na szemetet terme-
lünk és évi 12 millió 

tonna műanyag kerül a ten-
gereinkbe. Ez súlyosan ve-
szélyezteti az élővilágot és 
végül a táplálékláncban az 
ember tányérjára is vissza-
kerül. A WWF Magyarország 
arra figyelmeztet: ne várjuk 
meg, amíg jogilag szabályoz-
zák a műanyagok használa-
tát! Tegyünk már most egy 
tisztább bolygóért! Nagyjá-
ból ezzel a szöveggel ment 
körbe egy felhívás a világhá-
lón, ami mellé megdöbbentő 
képeket is csatoltak a tenge-
rekben és óceánokban úszó 
szeméthegyekről. 
 De mi újság a régiónk-
ban? Mi is ilyen felelőtlenül 
bánunk a környezetünkkel? 
Javult-e a helyzet szemét-
ügyben mióta megjelentek a 
hul la dékkommandók? Erről 
kérdeztük a vecsési Kispatak 

Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó vezető-
jét, Krojher Gabriellát.

– Igaz-e, hogy az utóbbi idő-
ben lankad az emberek ak-
tivitása a környezetvéde-
lemmel kapcsolatban, míg a 
propaganda ebben a témá-

ban egyre nagyobb teret kap 
a médiában?
 – Három éve kapcsolód-
tam be a Kispatak Termé-
szetvédő Egyesület munkájá-
ba, ami már 12 éve működik. 
Azért alakult az egyesület, 
hogy az új lakóparkban rendet 
rakjon. Amikor beléptem a 

Városgondnoknál dolgoztam 
és nagyon sok embert megis-
mertem. Abban az időben fel-
kértek, önkormányzati ötlet 
alapján, hogy hozzunk létre 
egy hul la dék kommandóval 
foglalkozó szakosztályt, mert 
sok volt az illegális szemét-
lerakás a határban. Vecsé-
sen nagy az átmenő forga lom, 
és azt tapasztalták, hogy so-
kan kidobálják az út mentén 
a szemetüket. Még a lomok is 
átkerültek a szomszédos vá-
rosokból, mint Ecser, Üllő és 
Gyál. Akkor vállaltam el ezt a 
feladatot. Engem is zavart a 
sok szemét, amit láttam. Saj-
nos az elnök meghalt, így rám 
maradt az egyesület vezeté-
se és a hulladékkommandós 
része egyaránt. Azóta már 
egész Vecsésre kiterjed a 
munkánk. Próbáljuk az em-
berekhez közel vinni a termé-
szetet. Előadásokat tartunk 
iskolásoknak és óvodásoknak 
környezetvédelemből, pályá-
zatokat írunk ki az újrahasz-
nosításról, gyűjtjük a szeme-
tet. Igyekszünk felhívásokat 
közzétenni a szelektív gyűj-
tésről a komposztálásról. Eh-
hez sok segítséget kapunk 
a Városgondnoktól. Szerző-
déseket kötünk iskolások-
kal, így a gimnáziumokból 
és szakközépiskolákból hoz-
zánk is jöhetnek a gyerekek a 
kötelező közszolgálati 50 óra 
letöltésére. Sajnos passzivi-
tást tapasztalunk mi is. 

– Azt olvastam nemrég, hogy 
jelenleg is megvan az aka-
rat, csak valahol az aktivitás 
vész el.
 – Sajnos az egyesületnél 
is érezni ezt. Sokan lemor-
zsolódtak az önkéntesek kö-
zül. Mára az aktív magunk 
mindössze húsz fő. Ők azok, 
akik részt vesznek a min-
dennapokban. Szerencsé-
re, amikor nagyobb rendez-
vény van, mint a faültetés, 
vagy egy környezetvédel-
mi nap a művelődési ház-
zal karöltve, akkor meg tud-
juk mozgatni az embereket. 
Büszkék vagyunk, hogy a Te 
szedd!-akcióban például az 
összes iskola részt vett 1200 

gyerekkel, sőt még 200-an 
a sportegyesülettől is eljöt-
tek. Igyekszünk mindenhol 
ott lenni. A káposztafesztivá-
lon a környezetvédelmet pro-
pagáltuk, a mesefesztiválon 
újrahasznosítottunk. A gye-
rekekkel konzerves dobozok-
ból lépegetőt, hurkapálcá-
ból csocsót, szívószálból és 
szalvétából virágokat készí-
tettünk. Már bent vagyunk 
a köztudatban, ezt mutatja 
az is, hogy tavaly a pályáza-
tunkra az egyik óvoda csoda-
szép vonatot készített PET-
palackból.

– Igaz, hogy a Népszavá-
ba is bekerültek a Tavaszi 
nagytakarítás a város szé-
lén című cikkbe?
 – Igen, az Agility Ma-
gyarország Kft.-vel, az egyik 
fő támogatónkkal szedtük a 
szemetet a határban. A Hulla-
dékvadászat országos szerve-
zete jelentette be hivatalosan 
az eseményt, így kerültünk a 
lapba. 

– Hogyan működik a hul la-
dékkommandó? Kutatják a 
szemetet? Bírságolnak?
 – Vagy magunktól rá-
találunk, vagy bejelentés-
re megyünk ki. Átnézzük az 
otthagyott holmikat, és ha 
találunk benne bizonyítékot 
a szemetelőre, akkor vagy 
feljelentés teszünk, vagy ki-
megyünk a közterület-felü-
gyelővel, aki köztisztasági 
szabálysértési eljárást indít-
hat. Most is van két ügyünk, 
az egyik Üllőn a másik Ve-
csésen. Ha beigazolódik a 
vétség az illetékesek bírsá-
got szabnak ki. Évente álta-
lában 10-15 alkalommal si-
kerül kideríteni, hogy ki 
szemetelt. Ez harminc szá-
zaléka az éves mennyiség-
nek amire rátalálunk. Sajnos 
vannak notórius szemete-
lők, mint egy autószerelő aki 
rendszeresen kihordja az al-
katrészeket és a gumikat. 
Eddig nem sikerült megfog-
ni, pedig kamerák is üzemel-
nek, de kijátszik minket. De 
nem adjuk fel! Ezek ellenére 
is úgy vesszük észre a hely-
zet javul. Három éve még a 
0-s főút melletti tavaszi ta-
karítás és szemételhordás 
2,8 millió forintba került az 
önkormányzatnak, két éve 
már csak 800 ezerbe, tavaly 
pedig tovább csökkent 600 
ezerre. Talán a mi munkánk-
nak is köszönhetően. TRNA

Vége a zugszemetelésnek,  
itt a hulladékkommandó 
Június 5. környezet-
védelmi világnap. A 
Föld védelmében tett 
lépéseinket immár 
46. alkalommal ün-
nepeljük, miközben 
bolygónkat csaknem 
elborítja a hulladék. 
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Hirdetés

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  

az alábbi munkakörökbe:

KÖZTÜNK A HELYED, 
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Jó kereseti lehetőség!
•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Kiemelt ajánlói bónusz
•  15 Ft/km bejárási 

támogatás

•    LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
•    TARGONCAVEZETŐ
•    MŰSZAKI VÉGZETTSÉGŰ  

MUNKATÁRS (gyártási területre)
•    GÉPBEÁLLÍTÓ
•    ÁRUELLENŐR

•    SELEJT- és VISSZÁRUKEZELŐ
•    KARBANTARTÓ  

(villanyszerelő-géplakatos)
•    RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR
•    RAKODÓ (nagy teherbírás)
•    TARTÁLYKOCSI VEZETŐ (takarmány)
•    CSOMAGOLÁSI OPERÁTOR

Telefon: 06-30/792-1319 vagy  06-29/ 693-170

Jelentkezz

MOsT!

Sokhasznú sárga virágok
A csapadékos júni-
us hatására ritkán lá-
tott gazdagságban 
nyílnak a gyógynö-
vények szerte a ha-
tárban. Csak le kell 
hajolni értük, majd 
gondoskodni tartó-
sításukról, hogy ké-
sőbb is élvezhes-
sük jótékony 
hatásaikat.

S zent Iván 
f üvének 
is nevezik 

az orbáncfüvet 
(Hy pericum per fo-
ratum), mivel rendsze-
rint az év leghosszabb napján 
virágzik teljes pompában. Az 
idei meleg időjárás hatására 

azonban már korábban is el-
kezdhettük gyűjteni. Gyakori 
növény, szinte minden kevés-
bé bolygatott helyen találkoz-
hatunk vele: árokpartokon, 
erdők szélén. 

Napégés és rosszkedv ellen
A népnyelv vérburjánnak is 
nevezi, mivel virágbimbóit 
összenyomva vérvörös levet 
enged magából. A piros ned-
vet használhatjuk bőrgyulla-
dások, nap égések kezelésére, 

akár közvetlenül is. Az Eu-
rópai Gyógyszerügy-

nökség javaslata 
alapján az össze-
gyűjtött virágo-
kat 10-15-szörös 
tömegű növé-
nyi olajba kell he-

lyezni, majd me-
leg helyen (például a 

napon) egy-két hétig áz-
tatni. Ez idő alatt kioldód-
nak a hatóanyagok a virá-
gokból és az olaj közvetlenül, 

vagy akár krémben elkeverve 
is használható kisebb bőrvö-
rösödések kezelésére. Ne fe-
ledkezzünk el hangulatjaví-
tó hatásáról sem: depresszió 
esetén pontosan adagolható 
gyógyszerek is rendelkezésre 
állnak belőle, enyhe hangu-
latzavar esetén pedig a her-
bájából készült teáját is ele-
gendő lehet fogyasztani.

Köhögés ellen kíméletesen
Szintén szép sárga virágok-
kal nyílik az ökörfarkkó-
ró. Tea formájában kiváló-
an használható a száraz és 
a hurutos köhögés kezelésé-
re is, köszönhetően magas 
nyálka és szaponin tartal-
mának. Hatását kíméletesen 
fejti ki (nem ismert jelentős 
kockázata vagy mellékhatá-
sa), így már 6 éves kortól is 
használható. Valamennyi ha-
zánkban élő ökörfarkkóró 
gyűjthető ebből a célból, de 
érdemes olyan helyet keres-

ni ahol a szöszös ökörfarkkó-
ró (Verbascum phlomoides) 
nyílik nagyobb mennyiség-
ben, mivel ennek a fajnak 
vannak a legnagyobb virágai. 

A gyomor és bélfal őre
Narancssárga, sárga szín-
ben pompázik a körömvi-
rág (Calendula officinalis), 
amit már régóta használnak 
sebgyógyításra, bőrgyulla-
dás kezelésére. A népgyógy-

ászat előszeretettel használ-
ja gyomor és nyombélfekély 
kezelésére is. Laboratóriu-
mi vizsgálatok igazolták a 
köröm vi rág kivonat antibak-
teriális, antivirális, gomba-
ellenes, sebgyógyító és ér-
képződést serkentő hatását. 
Júniustól a fagyokig gyűjt-
hetjük virágait. A természet-
ben nem találkozhatunk vele, 
de magról könnyen és gyor-
san szaporítható, néha pedig 
át is telel, így minden évben 
díszíthetjük vele kertünket 
és gyűjthetjük virágait.
 A körömvirág és az or-
báncfű is megtekinthető a 
monori FitoFarm gyógynö-
vényparkban.

Papp János, okleveles kertész- 
mérnök, fitoterapeuta

fitofarm



Kajszibarack 
eladó 

Gombán 
június 25. és július 15. között! 

06-30/958-9703

Ár: 400 Ft/kg
Kiszerelés: 
10 kg-os rekeszekben 
A rekesz cserélhető

Hirdetés
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Londonban műtötték 
meg az üllői kisfiút
Múlt havi lapszá-
munkban meg-
írtuk Rolika szo-
morú történetét.

A z üllői kisfiú születé-
se óta számos egész-
ségügyi problémával 

néz szembe, és bár még hosz-
szú küzdelmes út áll előtte, 
most úgy tűnik, hogy az ed-
digi legnagyobb akadályt si-
kerrel vette. 
 Légcsőszűkülete miatt egy 
komoly műtét várt rá Lon-
donban, a beavatkozást má-
jus 27-én elvégezték, a nyolc 
hónapos kisfiúnak így min-
den esélye megvan arra, hogy 
lélegeztetőgép nélkül folytas-
sa tovább az életét. Ugyan-
akkor még korai lenne meg-

nyugodva hátradőlni. Rolikát 
még egy darabig megfigye-
lés alatt tartják az angol or-
vosok, a későbbiekben pedig 
újabb megpróbáltatások vár-
nak a csöpp fiúra,  mert a lég-
csőszűkület mellett továb-
bi egészségügyi problémák is 
nehezítik az életét. Azt példá-
ul már most lehet tudni, hogy 
kétéves korában egy fontos 
gerincműtét vár rá, amit vár-
hatóan a pécsi kórházban vé-
geznek el. De ne szaladjunk 
ennyire előre az időben, a to-
vábbra is fennálló nehézségek 
ellenére most inkább örüljünk 
annak, ami van: a légcsőmű-
téttel Rolika egy lépéssel kö-
zelebb került a felépüléshez. 
Továbbá amellett sem mehe-
tünk el szó nélkül, hogy a kis-
fiú betegségének híre hallatán 
rengetegen fogtak össze és se-
gítettek az üllői családnak. 

 – Elmond-
h a t a t l a n u l 
há lásak va-
gyunk azok-
nak, akik 
valamilyen 
módon hoz-
zájárultak a 
műtét megvaló-
sulásához. Olyan 
összefogásnak lehet-
tünk tanúi, amilyenről nem 
is álmodtunk a mai világ-
ban. Nem csak üllőiek, a kör-
nyékbeli településekről, pél-
dául Ecserről és Monorról 
is érkezett segítség – mond-
ta lapunknak Mikla István-
né, Roland dédnagymamája. 
 A kisfiú megsegítésére 
Farkas Brigitta, Medveczky 
Melinda és Németh-Szűcs Il-
dikó jótékonysági estet szer-
vezett az üllői sportcsarnok-
ban. A Jótékonysági tarka est 

Rolikáért című rendezvény 
szervezéséhez csatlakozott 
Virág Tímea elnök vezetésé-
vel a Magyar Vöröskereszt 
Üllői Szervezete is. Kérdés 
nélkül álltak a kezdeménye-
zés mellé azok a fellépők is, 

akik az est műsorát ad-
ták. Mikla Istvánné 

hangsúlyozta, a 
szervezők min-
dent tapinta-
tosan intéztek, 
energiát és 
időt nem saj-
nálva dolgoz-

tak a rendezvény 
megszervezésén, 

amiért az egész csa-
lád nagyon hálás. 

 Rolikát a nagymamája, 
kísérte el a londoni műtétre. 
Angliában a család számára 
egy eddig ismeretlen magyar, 
Petrényi Ilona segített neki 
az eligazodásban. 
 – A kórház jóvoltából 
egy szomszédos hotelben si-
került szobát szerezni, a lá-
nyom pedig annyit lehet a 
kisfiúval, amennyit csak sze-
retne. Azt egyelőre nem tud-
juk, hogy mikor jöhetnek 
haza. Az orvosok csak akkor 

engedik ki a kórházból a ki-
csit, ha problémamentesen 
zajlik a felépülés – mesélte 
Mikla Istvánné.  
 A szomorú eset kapcsán 
bebizonyosodott, hogy van-
nak még jó emberek, akiknek 
a segítségével a legnehezebb 
napokat is könnyebb túlélni. 
A kis Roland és családja ezzel 
a műtétnek és az emberek ön-
zetlen segítségének köszön-
hetően a legnagyobb dol-
got kapták vissza: a reményt, 
hogy van kiút még egy ekko-
ra tragédiából is. Ettől többet 
talán nem is lehet tenni, talán 
csak még egyet, amit a déd-
nagymama is kért: imádkoz-
ni ezért a csöpp kisfiúért.  V. N. 

 Rolikára még kezelések 
sokasága vár, a család to-
vábbra is köszönettel fo-
gadja a felajánlásokat. Az 
adományokat Palotásné 
Mikla Viktória számla-
számára (Pátria Takarék-
szövetkezet 65100046-
15260949) utalhatják.

Adomány

VITI-VETŐ
Vitális István

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

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

Vetőmagkereskedés  
és webáruház
www.vitiveto.hu

Hazai és import 
zöldség- és 

virágmagok, 
növényvédőszerek, 

műtrágyák, 
kertiszerszámok 

nagy választékban



A rejtvény fősorából kiolvasható a Magtársaság Kft. szlogenje. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kos-
suth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. A helyes megfejtést beküldők között 5 darab 3 000 forint értékű vásárlási utalványt 
sorsolunk ki a Magtársaság Kft. felajánlásából. A megfejtéseket július 4-ig várjuk! 
Múlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: A Neo Taxi nyereményét a Borvidékek Hétvégéjén is felhasználhatja. 
Nyertesek: Hajmási Krisztina, Kiss Gézáné (Vecsés), Nagy Anita (Gomba), Plangár Sándor (Mende), Tóth István (Gyál). 

Óriási 
sertéstáp- 

akciÓ!

Monor,  
Kossuth Lajos utca 1. 

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

Tel.: 06-30/722-6341  • Magtársaság táp-Gazdabolt

Nagyobb rendelés esetén 
kiszállítjuk.

Minden 
sertéstáp

(malac, hízó, süldő) 

2100 Ft
25 kg-os

KERES–KÍNÁL
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ÁLLÁS
Szórólapos kollégát keresünk azonnali kezdéssel! 
Jelentkezés: vecses@dh.hu vagy mobilon 06-30-8644-
944. (Küldje el a SZÓRÓLAP szót SMS-ben a 06-30-864-
4944-es mobilszámra és visszahívjuk!)

Kőművest és építőipari segédmunkást keresünk 
monori munkahelyre, kiemelt bérezéssel, azonnali 
kezdéssel. Jelentkezés: 06-70/601-4182

Légtechnikában jártas műszaki ismeretekkel rendel-
kező agilis férfi munkaerőket: bolti eladót és ajánlat-
készítőt keres a Novospectrum Kft. Gyálra. Érd.: Juhászné 
06-70/369-5019 vagy juhaszne@novospectrum.hu 

Kertépítő cég segédmunkást keres azonnali kezdés-
sel. Az utazást céges autóval biztosítjuk, jogosítvány 
nem szükséges, egész évben van munka, versenyképes 
jó bérezéssel. Érd.: 06-30/321-7691 

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

Gépkocsival rendelkező futárt, konyhalányt és részmun-
kaidős diszpécsert keresünk monori éttermünkbe, azon-
nali kezdéssel. Érd.: 06-70/360-2137, 06-20/357-3776

Monori szállodába gondnok-karbantartó munkatár-
sat keresünk. Érdeklődni: 06-30/9-868-988

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

AUTÓ
Eladó Opel Astra Caravan, 1.4 benzines, 1996-os, 161 
ezer km, műszaki vizsga 2020-ig, téli-nyári kerekekkel. 
Ár: 300 ezer forint. Érd.: 06-30/316-7489

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások, csőtö rések megszünteté-
se, 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

ÉTTEREM
TAVERNA GYROS MONORON - már vasárnap is! Havon-
ta új akciók! 06-70/775-8585. A kiszállítási helyekről 
kérjük telefonon érdeklődjön.

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

INGATLAN, TELEK – ELADÓ – KIADÓ
Úriban idős házaspár kínál építési lehetőséget 
CSOK-ra jogosult családnak. Érd.: 06-30/618-6016

Jól működő, jövedelmező pékség-sütőüzem gépekkel, 
mintabolttal profilváltás miatt eladó. Az ingatlanban 
több lehetőség rejlik, alkalmas telephelynek, raktár-
nak, más kereskedelmi célra is. Tel.: 06-30/415-4523

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

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

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

Konténer szállítás 6000 Ft/m³ ártól! Konténeres 
sitt- és törmelékszállítás Gyál, Ócsa, Vecsés, Gyömrő, 
Maglód és Monor vonzáskörzetében, 4, 6 és 8 m3. Föld- 
elszállítás, szemételszállítás. Tel.: 06-30/230-1665, 
06-70/431-2809
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MÉZ
Termelői mézek 1490 Ft/0,5 kg ártól Monoron és 
környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes 
kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444
 

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

RAJBEFOGÁS

Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes rajbefo-
gást vállalok! 40 éves méhészeti tapasztalattal. Tel.: 
06-70/607-4444 

RÉGISÉG – KÖNYV – HAGYATÉK
Könyvet, könyvhagyatékot, egyéb papírrégiséget 
vásárolok. Ingyenes kiszállással. Tel.: 06-30/626-6103 

Eladó Vecsésen hagyaték és sok minden amire önnek 
szüksége lehet. Érd.: 06-29/352-887, 06-20/205-1184

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

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

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

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

TÜZIFA – TÜZELŐ 
Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 20000 Ft/m³, 
tölgy-bükk: 20000 Ft/m³. 8 m³ feletti rendelésnél 
19000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyisé-
get! Tel.: 06-20/343-1067 

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

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa konyhakészen, 
hasítva, ingyenes házhoz szállítással 2600 Ft/q. 
Bármikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504. vagy 
06/20-380-5992. Az isaszegi telephelyen hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget.  

ÜDÜLÉS 
Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval 24 500 Ft/fő/7 
éj, 13.900 Ft/fő/3 éj. www.frankvendeghaz.hu 
T.: 06-30/944-9398, 06-30/977-6495 

VÉGKIÁRUSÍTÁS
Ruházati Kft. végkiárusítást tart szombatonként 
8-13 óráig. Különféle női-férfi ruházati termékek, 
méteráruk, varrodai gépek, berendezések, stb. 2721 
Pilis, Rákóczi út 4. Tel.: 06-20/9287-356

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS – JAVÍTÁS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új és meglévő épületek 
teljeskörű gépészeti kivitelezése. Gázvezeték kiépítése, 
műszaki átadása, MEO-ügyintézés, ismételt nyomás-
próba. Tel.: 06-20/348-8073 

Fiatal ács vagy tetőfedő szakmunkást, vagy 
gyakorlattal rendelkező segédmunkást keresek 
Pest és Pest megyei munka végzésére. Bérezés 

a szakmai tudástól függően, megegyezés 
szerint. Érd.: 06-20/216-8338



AZ EISBERG HUNGARY Kft. 
MUNKATÁRSAKAT KERES!

Gyálon működő svájci tulajdonú élelmiszer-feldolgozó üzemünkbe  
a következő munkakörökbe keresünk új munkatársakat:

1 illetve 2 műszakos munkarendben 
07:00–16:00, 16:00–01:00

SALÁTAMIX ÖSSZEKÉSZÍTŐ- 
GÉPKEZELŐ

SALÁTAELŐKÉSZÍTŐ, 
TÁLCÁS-CSOMAGOLÓ, 

CSOMAGOLÓ-ELSZEDŐ

AMIT KÍNÁLUNK POZÍCIÓTÓL FÜGGŐEN:
HAVI NETTÓ BÉR: 170 000 Ft–190 000 Ft

(mely 8 000 Ft cafeteriát tartalmaz).
A havi kereset br. 1400–1580 Ft kezdő órabérnek felel meg.

Munkába járás támogatása (15 Ft/km) bérlettámogatás.

Éjszakai, 2 illetve 3 műszakos munkarendben 
07:00–16:00, 16:00–01:00

NYERSANYAGKEZELŐ, 
CSOMAGOLÓGÉP-KEZELŐ,  

KOMISSIÓS és  
ÉJSZAKAI ÜZEMI  

TAKARÍTÓ

AMIT KÍNÁLUNK POZÍCIÓTÓL FÜGGŐEN:
HAVI NETTÓ BÉR: 205 000 Ft–215 000 Ft

(mely 25 000 Ft cafeteriát tartalmaz).
A havi kereset br. 1585–1640 Ft kezdő órabérnek felel meg.

Munkába járás támogatása (15 Ft/km) bérlettámogatás.

Jelentkezz most!
Önéletrajzodat/jelentkezésedet leadhatod személyesen,

Eisberg Hungary Kft. Gyál, Kisfaludy S. u. 63.
e-mailen: hr@eisberg.com és telefonon: Bognár Adrienn HR koordinátor Tel: 06-20/950-3394

Nyílt napok/interjú időpontok: minden héten kedden és csütörtökön előzetes bejelentkezés alapján.

Szúnyogháló,
reluxa,

szalagfüggöny,
napellenző, roletta

7500 Ft/m2

Új típusú 
műanyag redőny

     Nyitvatartás: H–P:  8–16h  

Nálunk az áron kívül a megbízhatóság is fontos!

Tel.: 06-30/914-1497, 
06-20/558-2725, 
06-20/558-2707  

Tel./Fax: 06-29/341-668   
www.mixen.hu  

 e-mail: mixen@mixen.hu

2360 Gyál Kőrösi út 178.  

Beltéri ajtók 
raktárról

műanyag
nyílászáró

kedvezménnyel

 tófürdő
kalandpark

étterem

www.nadaspihenopark.hu   •   +36-21/233-3032   •   2211 Vasad, Monori út 100.


