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HirdetésHirdetésHirdetésHirdetés

 A rendezvényt 18. al-
kalommal rendezték meg 
Maglódon, melyre nagy 
nevű művészek nem csak 
a fővárosból, hanem a 
határon túlról is érkeztek 
előadóként.

Részletek a 12. oldalon

 Már lassan egy évti-
zed óta van napirenden a 
téma, közben megtörtént 
a patak rekonstrukciója is, 
mégis időről időre felröp-
pen újra a hír. 

Részletek a 12. oldalon

 Két kutyát találtak be-
jelentésre a maglódi állat-
védők, mindkettő olda-
lából nyílvessző állt ki. A 
gazdájuk szerint kiszök-
tek és nem otthon sérül-
tek meg.

Részletek a 13. oldalon

Szennyezik a 
Gyáli-patakot?

Állatkínzás

Vermesy  
művészeti napok

HirdetésHirdetés

Pál 
Feri 
Tápiószecsőn 11. oldal

Nem tud felszabadultan nevetni, emiatt gyakran rosszkedvű?
Belegondolt abba, hogy egy fogászati implantáció miben tudná 

megváltoztatni az életét?
A fogbeültetés tartós és megbízható megoldás, amely

•  visszaadja az ön fiatalságát
•  javít az esetleges emésztési problémáin
•  garantáltan ragyogó arcot varázsol
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Az Implant Diamond csapata azért dolgozik, hogy Ön 2020-ban bátran mosolyogjon!

Békés, áldott ünnepeket  
kívánunk!

Tökéletes mosolya ma már nem csak a sztároknak lehet!

Kábítószer-kereske-
delem Maglódon?

Ne rutinból utazzunk!

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 4. oldalon

 Egy összehangolt rend-
őri akció keretében Magló-
don kábítószer átadása köz-
ben tetten értek egy 47 éves 
férfit. 
 A nyomozók – az ügy 
felgöngyölítése közben – 
Ecseren és Maglódon vég-
rehajtott házkutatások so-

 Változni fog az eddig üte-
mesen közlekedő InterCity-
vonatok menetrendje. Ez a 
bejelentés máris heves vitá-
kat váltott ki. 
 Több közösségi média uta-
zócsoportja felhívásokat tesz 
közzé arról, hogy aláírásgyűj-
téssel akadályozzák meg a 

változásokat, mert ez a dön-
tés szerintük a MÁV újabb el-
hibázott lépése, ami további 
járatkésésekhez fog vezetni, 
és még jobban megnehezíti 
majd az amúgy is késésekkel 
teli 100a vonalon utazók köz-
lekedését. 
 Például a Közlekedő Tö-
meg és a 100a vasútvonalon 
utazók IDE! facebookos be-
jegyzései szerint ennek követ-
keztében a vonalon közlekedő 
minden más vonat lassabb és 
kiszámíthatatlanabb lesz.

rán marihuánát, kokaint, 
speedet, Extasy-tablettákat 
és több millió forint kézpénzt 
találtak, így a rendőrök kábí-
tószer-kereskedelem gyanú-
jával két férfit és egy nőt őri-
zetbe vettek.

III. Pest Megye Szépe Választás 10. oldal

Részletek a 3. oldalon

 Az elmúlt évek gyakorla-
tát követve idén december-
ben is végigjártuk a régió 
ismert élelmiszerüzleteit és 
az egyik legnépszerűbb pi-
acot, hogy kiderítsük, hol 
mennyiért tölthetjük meg a 
karácsonyi bevásárlókosa-
runkat.
 Szerkesztőségünk immár 
12 éve járja ebben az idő-
szakban térségünk nagyobb 
élelmiszerüzleteit és a mo-
nori városi piacot, hogy be-
mutassuk, melyik kereske-

delmi egységben mennyibe 
kerül megtölteni a bevásár-
lókosarat a karácsonyi ételek 
és sütemények oly népszerű 
alapanyagaival.
 Ellátogattunk az Aldiba 
Üllőn, a CBA-ba és a Penny 
Marketbe Vecsésen, de jár-
tunk a Lidl, a Tesco monori 
üzleteiben, a gyömrői Spar 
Szupermarketében, továbbá 
a maglódi Auchanban és a 
már említett monori piacon.

Mennyibe kerül 
a karácsony
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MENTORÁLÁS

VECSÉS-KERTEKALJÁNÁL

Fiatal vállalkozóknak segít a NAV

Letarolta a vonat a taxit 
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November végén felavatták a Buda-
pest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
új árukezelő központját, a Cargo City-t. 

Felavatták Ferihegyen  
az árukezelő központot

 November 18. és 22. kö-
zött immár 12. alkalommal 
rendezték meg a Fiatal Vál-
lalkozók Országos Szövetsé-
ge (FIVOSZ) a magyar gaz-
dasági „utánpótlás-nevelés” 
fontos eseményét, a Fiatal 
vállalkozók hetét. 
 Az országos eseményso-
rozaton, a Karrier&Üzleti 
Show-n kiállítóként most 
először vett részt a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV), 
amely tavaly indította el a 
kezdő vállalkozások támo-
gatására hivatott Mentor 
Programját, mivel a tapasz-
talatok azt mutatták az új 
vállalkozók közül sokan nin-

csenek tisztában az adózási 
szabályokkal. 
 A NAV munkatársai a Fia-
tal vállalkozók hetére a kíván-
csi érdeklődőknek egyebek 
mellett a Mentor Program 
adta lehetőségekről is szolgál-
tak információval. Ennek lé-
nyege, hogy a mentorálás hat 
hónapja alatt személyre sza-
bott segítséget kaphatnak az 
új adózók a kötelezettségek-
kel, kedvezményekkel, adó-
zási formákkal kapcsolatban, 
sőt emellett adózásról szóló 
fórumokat is szervez a NAV a 
kezdő vállalkozásoknak érde-
kes és hasznos előadásokkal.
 A FIVOSZ népszerű or-
szágos rendezvénye hét vidé-
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A 2-es termináltól délre 
felépített központ két 
épületből áll, az áru-

kezelő központ 21 ezer négy-
zetméter, az árutovábbító és 
irodaközpont 11 000 négyzet-
méter, melynek építése janu-
árban fejeződik be, és febru-
árban kezdi meg az üzemelést.
 Az épületekkel együtt egy 
32 ezer négyzetméteres új, 
úgynevezett forgalmi előte-
ret is építettek, ahol egyszer-
re két szélestörzsű, vagy négy 
keskenytörzsű gépet tudnak 
kiszolgálni. Az integrátor tár-
saságok (DHL, UPS, FedEx) 
a továbbiakban is az 1-es ter-
minálról üzemelnek majd, a 
legnagyobb bérlők a Celebi 
és a Menzies földi kiszolgálók 
lesznek.

 A megnyitón Magyar Le-
vente, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium parlamenti 
államtitkára azt hangsúlyoz-
ta, a beruházás beleillik a 
kormány logisztikai szektor 
megerősítését célzó program-
jába a vasúti- és közúti fej-
lesztések, valamint a trieszti 
kikötői beruházás mellett.
 A parlamenti államtitkár 
azt is elmondta, elvárják a 
Budapest Airporttól, hogy a 
jövőben is folytassa a beruhá-
zásokat a repülőtéren, ehhez 
minden segítséget megadnak 
a hivatalos szervek és a kor-
mány. Az áruforgalmi adatok 
és a piac is régóta igényelte a 
kapacitások növelését, és fel-
idézte, hogy 15 évbe telt, mire 
az első tervektől eljutottak a 

Cargo City megvalósításáig, 
egyben reményét fejezte ki, 
hogy a jövőben kevesebb idő-
re lesz szükség a tervek meg-
valósításához – olvasható az 
AIRportal.hu-n.
 Rolf Schnitzler, a Buda-
pest Airport vezérigazgatója 
szerint, tavaly 150 ezer tonna 
árut kezeltek a repülőtéren, 
és az utasforgalom mellett az 
áruforgalom is dinamikusan, 
60 százalékkal emelkedett az 
elmúlt három évben. A növe-
kedéshez hozzájárult, hogy a 
nagy integrátor társaságok 
bázist tartanak fenn és sok 
szállítmányozó cég települt a 
repülőtérre. Az új épület adta 
plusz kapacitásokból a ma-
gyar gazdaság is előnyt szerez 
majd, és piaci igények szerint 
az új épületeket tovább tudják 
bővíteni. A 16 milliárd forin-
tos beruházással 100 ezerről 
250 ezer tonnára nő az áruke-
zelő kapacitás. TA

 A vecsési balesetnél nem 
sérült meg senki, Vácnál vi-
szont két ember meghalt, 
amikor autójukkal a sínek-
re hajtottak és az érkező vo-
nat beléjük csapódott. A 
rendőrség az egyre gyako-
ribb vonatbalesetek miatt a 
KRESZ-szabályok fokozott 
betartására kéri az autósokat. 
 A vecsési baleset novem-
ber 10-én este, a Szép ut-
cai vasúti átjáróban történt 
A Blikk azt írta, a taxi meg-
csúszott, így került a sínek-
re. A balesetben nem sérült 
meg senki, a taxis idejében 
el tudta hagyni az autót. Tra-
gédiával zárult egy másik 
vonatbaleset november 17-
én este Vácnál. Itt is a sínek-
re hajtott egy autó, az érkező 
gyorsvonat már nem tudott 
megállni, az autóval össze-
ütközött. 
 A balesetben az autó so-
főrje és utasa a helyszínen 
meghalt. A baleset körül-
ményeit a Váci Rendőrka-
pitányság Közlekedésren-
dészeti Osztálya vasúti 
közlekedés biztonsága elle-
ni bűncselekmény gyanúja 
miatt, szakértő bevonásával 
vizsgálja.
 A rendőrség az egy-
re gyakoribb ehhez hason-
ló balesetek miatt felhívja 
a figyelmet a KRESZ foko-
zott betartására: mint írják, 
gyakori oka a vasúti balese-
teknek, hogy a közlekedők 
gyakran körültekintés nél-

 Üzemeltetési tapasz-
talatok alapján 2019. de-
cember 15-től az 580-581 
Budapest–Üllő–Monor au-
tóbuszvonalon az alábbi 
menetrendmódosítá sok be-
vezetését tervezi a Volán-
busz Zrt. a menetrend sze-
rinti közlekedés javítása és 
a késések csökkentése ér-
dekében.
 A munkanapokon 6.00-
kor Monor, autóbusz-állo-
másról induló 114. számú 
járat a tanév tartama alatt 
munkanapokon 10 perccel 
korábban közlekedik.  
A járat nyári tanszünetben 
munkanapokon Monor, au-

tóbusz-állomásról változat-
lanul 6.00-kor indul 2014-
es járatszámon.
 A tanév tartama alatt 
munkanapokon 6.15-kor 
Monor, autóbusz-állomás-
ról induló 74. számú járat 
5 perccel korábban közle-
kedik.
 A munkanapokon 6.20-
kor Vecsés, József utcá-
tól induló 16. számú járat a 
tanév tartama alatt munka-
napokon 10 perccel később 
közlekedik. A nyári szünet-
ben munkanapokon, Vecsés 
József utcától változatlanul 
6.20-kor indul 116-os járat-
számon. Régió-infó

Menetrendváltozások

ki helyszínen és Budapesten 
a Bálnában volt látogatható. 
Az ingyenes programsorozat 
izgalmas témákkal és ismert 
előadókkal várta az érdek-
lődőket. Az előadók között 
multinacionális vállalatok 
vezetői és évszázados ma-
gyar márkák is megjelentek 
a látványos show-elemekkel 
tarkított előadásokon.
 A FIVOSZ által szerve-
zett eseménysorozat tavaly 
is mintegy tízezer érdeklő-
dőt vonzott. A program célja, 
hogy bemutassa a vállalko-
zói és üzleti létet, s ezzel fia-
talok tömegét inspirálja vál-
lalkozás indításra.  

Régió-infó

kül hajtanak be az átjárókba. 
Nem is a fényjelzőt veszik fi-
gyelembe, hanem csak azt 
látják, hogy más is behajtott 
az átjáróba, így feltételezik, 
nem ad tilos jelzést a beren-
dezés, arra fel sem pillanta-
nak. Balesetet okozhat, ha 
a sofőr a mobilját használja, 
telefonál, sms-t küld. Ügyel-
ni kell a fényviszonyokra is, 
az esetlegesen szembe sütő 
nap elvakíthatja a sofőrt, 
mint ahogy a fényjelzőre rá-
sütő nap is okozhat észlelési 
problémát.
 A vasúti átjáróban és köz-
vetlenül vasúti átjáró előtt 
előzni tilos – hívják fel a fi-
gyelmet. Előfordulhat, hogy 
a vonat közeledését érzékelő 
berendezés hibásodik meg, 
ezért a szabad jelzésnél is 
csak olyan sebességgel java-
solt áthaladni, hogy a sofőr 
szemmel is tudja a jelzés he-
lyességét ellenőrizni mind-
két irányból, mielőtt a sínek-
re hajt.
 A rendőrség hangsúlyoz-
za: a vasúti átjárókban tör-
tént balesetekben a gyalo-
gosoknak és az autósoknak 
gyakorlatilag nincs esélyük, 
legfeljebb a szerencsén mú-
lik a kimenetel, ugyanis a 
vonatok féktávolsága száz 
méterekben mérhető. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a 
mozdonyvezetőnek az ese-
tek többségében egyszerűen 
lehetősége sincs a baleset el-
kerülésére. 

Ignácz József

FOLYTATÁS  A CÍMLAPRÓL

Mennyibe kerül a bevásárló- 
kosarunk 2019 karácsonyán?
 Mint minden évben a fel-

keresett üzletekben az 500 
grammos Rama-margarin, 
továbbá a narancs, a dióbél, 
a mák, a héjas földimogyoró, 
az akácméz, a zselés szalon-
cukor, a ponty és a savanyú 
káposzta egy kilogrammos 
árára voltunk kíváncsiak, mi-
vel szerintünk ezek azok a 
termékek melyek legjellem-
zőbbek a karácsonyi ételek 
elkészítésekor.
 Idén a halászlé elkészíté-
séhez nélkülözhetetlen alap-
anyag, a ponty árát sem 
hagytuk ki, de nem csupán 
az élő árát, hanem a fris-
sen hűtött szeletekét és a mi-
relitét is figyelembe vettük.  
A friss élő halhoz ragaszko-
dók, úgyis megrendelik idő-
ben a kedvenc húsboltjukban, 
vagy a halasuktól, viszont aki 
nem ér rá csak munkából ha-
zafelé egy helyen bevásárol-
ni az ünnepre, annak megte-
szi a szépen tisztított hűtött 
pontyszelet is.
 Az elmúlt évhez hasonló-
an idén is több tényező be-
folyásolta az árak alakulását. 
Például, mindig a legalacso-
nyabb árú terméket vettük fi-
gyelembe, vagy ha nem volt 
minden üzletben kapható az 
összes termék, akkor az ad-
dig aktuális átlagárat néztük, 
továbbá nem vettük figyelem-
be az akciókat sem, hisz az is 
torzítja a végeredményt. 
 Még így sem lehetünk biz-
tosak a következmény igaz-

ságosságában, hisz a hétről 
hétre változó különféle ak-
ciók az utolsó pillanatig be-
folyásolják a bevásárlás vég-
összegét – talán ez alól csak a 
piac kivétel.
 Fontos még megjegyezni, 
hogy a „nagy bevásárlást”, 
vagyis az összeírást a ko-
rai lapzárta miatt november 
utolsó napján ejtettük meg, 
így még a karácsonyra üte-
mezett termékek egyes üz-
letekben várattak maguk-
ra, ezeknél a már említett 
átlagárat vettük figyelem-
be, melyet a táblázatos rész-
ben pirossal jelöltünk. Ilyen 
volt például a monori piacon 
a hal, a mák és a héjas mo-
gyoró. 
 Ottjártunkkor a CBA pol-
cairól szintén a hal, a mo-

gyoró és a dióbél hiányzott, 
de a Pennyben és a Spar-
ban sem volt dióbél, csak 
tölteléknek való cukrozott 
dió, vagy a Dejó termék volt 
megtalálható.

Következtetés
Az üzletjárásunk során létre-
jött táblázat alapján, ismét a 
monori piac „vitte el a pálmát” 
14  240 forintos összesítéssel. 
De hozzá kell tennünk, hogy 
a végső árat, például a csak 
decemberre ígért élőhalért fi-
zetett pénz még befolyásol-
hatja – nagy valószínűséggel 
lefelé. Második helyen a Pen-
ny végzett 14  555 forinttal (itt 
csak dióbelet nem találtunk), 
míg a teljes kínálattal ren-
delkező Aldi lett a harmadik 

– 200-zal lemaradva – 14  775 
forintos számlájával. 
 Összességében – az Au- 
ch annal együtt – 4 üzletben 
is 14 és 15 ezer forint között 
tudnánk megtölteni a kép-
zeletbeli kosarunkat. Ezt az 
árat csak a Lidl tudta meg-
közelíteni (15  430 Ft), míg a 
Tesco 16  345 forinttal utolsó 
előtti helyet foglalta el, igaz 
szintén hiánytalan árukész-
lettel. Végül a Spar szorult 
a végére a táblázatunknak 
17  610 Ft-tal, de itt is meg kell 
jegyeznünk, hogy mindezért 
a drága szaloncukorkínálata 
a „felelős”, hiszen a többi üz-
let kimért édességei átlagban 
1000 forint környékén voltak, 
míg itt csak minőségi termé-
ket árultak majdnem a többi 
árának háromszorosáért.

 Így összegezve, még-
is azt kell mondanunk, hogy 
a monori piac lenne a legol-
csóbb, ha mindent be tud-
nánk ott szerezni, a többi be-
vá sárlóhely, meg mai érték 
szerint átlagban közel azo-
nos áron árulja portékáit, az-
zal a különbséggel, hogy négy 
áruházban – az Aldiban, az 
Auchanban, a Lidlben és a 
Tescoban – vásárlók biztosak 
lehetnek abban, hogy egy he-
lyen mindent megkapnak.

Amit még tudni érdemes
A piacon járva a dió ára ott is 
nagyon változó volt, mi a leg-
alacsonyabb 3200 forintos 
árat jelöltük be a táblázatunk-
ba, ami nem a legjobb minő-
séget takarja. Az igazán szép 
és kívánatos pucolt dió ára ott 
is 3800 és 4500 forint között 
volt. Érdekes, hogy magas ára 
ellenére a dióbél volt a legna-
gyobb hiánycikk az általunk 
bejárt üzletek kínálatában.
 A másik nehezebben be-
szerezhető termék a ponty 
volt. Igaz, a piacon ígérték, 
hogy decemberre lesz élő hal-
ból kínálat, az Auchanban vi-
szont már valóban árulják 

– mi annak az árát vettük ott 
figyelembe –, de jó hír, hogy 
még további négy üzletben 
állandó termék a friss ponty-
szelet hűtve, vagy fagyaszt-
va, így nem kell a karácsony-
ra várnunk, ha év közben is 
megkívánnánk.
 A szaloncukortól eltekint-
ve, idén is a mák árai között 
találtuk a legnagyobb kü-
lönbséget. Kliónkként 1700 
forinttól egészen 4000 fo-
rintig mozog az ára be vá sár-
lóhelytől függően. Az étkezési 
mák ára a Tescóban és a Pen-
nyben volt a legalacsonyabb, 
míg a Auchanban és a CBA-
ban a legdrágább.
 Hír lehet az is viccesen, 
hogy Vecsésen (CBA) a leg-
drágább a savanyú káposz-
ta. Persze erre azt is mond-
hatjuk, hogy biztosan azért, 
mert az a legjobb minőségű 
és a vecsésiek kifinomult ká-
posztaízléssel rendelkeznek, 
így nekik az dukál.
 A cukrozott mák kilója ál-
talában 400-500 forinttal 
volt drágább, így a cukor pár 
dekájáért ennyit kell fizet-
nünk, ha azt a terméket vásá-
roljuk meg. Arról már nem is 
beszélve, hogy kevesebb má-
kot kapunk a pénzünkért.

Trnavecz Adrienne

MENNYIBE KERÜL A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁS A TÉRSÉGBEN?

Termék ára kg/Ft-ban Piac 
(Monor)

Aldi 
(Üllő)

Auchan 
(Gyál)

CBA 
(Vecsés)

Lidl 
(Monor)

Penny 
(Vecsés)

Spar 
(Gyömrő)

Tesco 
(Monor)

Narancs 380 Ft 400 Ft 400 Ft 570 Ft 400 Ft 450 Ft 300 Ft 440 Ft

Dióbél 3 200 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 4 040 Ft 4 000 Ft 4 040 Ft 4 040 Ft 5 000 Ft

Mák 2 540 Ft 1 995 Ft 4 000 Ft 3 180 Ft 2 745 Ft 1 780 Ft 2 400 Ft 1 720 Ft

Héjas mogyoró 965 Ft 1 000 Ft 800 Ft 965 Ft 800 Ft 1 000 Ft 1 100 Ft 1 100 Ft

Akácméz 3 000 Ft 2 800 Ft 2 800 Ft 3 800 Ft 2 800 Ft 2 800 Ft 2 900 Ft 3 060 Ft

Szaloncukor 750 Ft 1 000 Ft 850 Ft 1000 Ft 1200 Ft 1000 Ft 3 475 Ft 970 Ft

Rama-margarin 520 Ft 580 Ft 485 Ft 620 Ft 485 Ft 485 Ft 485 Ft 480 Ft

Ponty 2 285 Ft 2 500 Ft 1 000 Ft 2 285 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 285 Ft 2 915 Ft

Savanyú káposzta 600 Ft 480 Ft 585 Ft 960 Ft 500 Ft 500 Ft 625 Ft 660 Ft

Összesen Ft-ban 14 240 Ft 14 755 Ft 14 920 Ft 17 420 Ft 15 430 Ft 14 555 Ft 17 610 Ft 16 345 Ft
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A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79.   •   Nyitva: H–P: 8–18, szo,v: 8–12

06-20/451-3264   •   : Gyermeklábbelik Gyömrőn

http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt

Falcon, Salus, Lotto,  
Lelli Kelly

Szupi+ Bokor

•  Be Only gumicsizmák
•    Salus felnőtt női/

férfi kényelmi 
bőrpapucsok,
•  Topp zoknik, 

harisnyanadrágok
•  Szandálok 
•   Zárt cipők 
•  Vászon  

játszócipők

Minden 
formatalpas, 
bőr béléses, 
nem bélelt 

lábbeli
Amíg a készlet tart.

akcIóS!

Szamos, primigi, geox,  
richter, D.D.step, linea

-20%-10%
-15%

Magócsi Ruhatisztító

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

Teljes körű ruhatisztítás 
Függönyök, lakástextilek tisztítása

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

•   Stabil munkahely 1990 óta
•   Egyéni vagy csapatteljesítmény alapú 

bérezés
•   Bejárás biztosítása üzemi járatokkal
•   Egy műszakos munkarend
•   Munkavégzés helye: Tápióság, Úri út 4.
•   Üzemünk képekben: facebook.com/raklap

Jelentkezés e-mailben:  
info@raklap.com 
Telefonon: 06-29-665-040
Honalp: www.raklap.com

RAKLAPÜZEM 
munkatársakat keres
GÉPKEZELŐ és 
SEGÉDMUNKÁS

munkakörökre!

 A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság felderítő osz-
tálya és bűnügyi osztálya, 
valamint a Monori Rend-
őrkapitányság, a Nagyká-
tai Rendőrkapitányság és a 
Szigetszentmiklósi Rend-
őrkapitányság munkatár-
sai összehangolt akció ke-
retében november 22-én 
délután Maglódon kábító-
szer átadása közben tetten 
értek egy 47 éves férfit, akit 
elfogtak és a rendőr-főkapi-
tányságra előállítottak.
 Az üggyel összefüggés-
ben a nyomozók az Ecse-
ren és Maglódon végre-
hajtott kutatások során 
1856 gramm marihuánát, 
96 gramm kokaint, 570 
gramm speedet és nyolc 
darab extasytablettát, va-
lamint digitális mérleget 
találtak és foglaltak le. 
 A nyomozók megálla-
pították, hogy S. Géza és 
37 éves felesége 2019-ben 
rendszeresen adtak el ká-
bítószert, amelyet F. Zsolt 
ecseri ingatlanában tárol-

tak. A rendőrök a két férfit 
és a nőt kábítószer-keres-
kedelem bűntett elköveté-
sének megalapozott gya-
nújával kihallgatták, majd 
őrizetbe vették.
 A rendőrök a gyanú-
sítottaktól feltehetően a 
bűncselekménnyel össze-
függésben szerzett több 
millió forint készpénzt és 
két gépjárművet is lefog-
laltak.
 A nyomozók előterjesz-
tést tettek S. Géza és fele-
sége letartóztatásának in-
dítványozására, amelyet 
az illetékes bíróság nov-
ember 24-én el is rendelt.
 Ellenük az eljárást a 
Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság vizsgálati osztá-
lya folytatja le. PMRFK

Kábítószer-kereskedelem 
Maglódon?

A MÁV szerint ugyan-
is „számos olyan vál-
tozást hoz az utasok 

számára, ami bővíti a vá-
lasztható vonatok számát és 
minőségét, figyelembe veszi 
az utazási szokásokat és ja-
vítja a szolgáltatási színvo-
nalat”, ugyanakkor a vas-
úttársaság azt is elismeri, 
hogy „a menetrendi fejlesz-
tések miatt egyes vonalakon 
teljesen megváltozik a me-
netrendi struktúra”.
 Nézzük, mi a legfonto-
sabb újdonság a régiónkat 
leginkább érintő Budapest–
Cegléd vonalon? Nos az, 
hogy megváltozik az eddig 
ütemesen közlekedő Inter-
City-vonatok menetrendje, 
illetve megállási rendje: na-
ponta 2 vonatpár – az egyik 
a reggeli, a másik a délutáni 
csúcsidőszakban – Szeged 
és Budapest-Nyugati kö-
zött nem áll meg, ennek kö-
vetkeztében a menetideje 18 
perccel rövidül.
 A Közlekedő Tömeg face-
bookos bejegyezése szerint 
ennek következtében a vo-
nalon közlekedő minden 
más vonat lassabb és kiszá-
míthatatlanabb lesz. Sze-
ged felé, Cegléd után már 
csak egy vágány van, ezért a 
szembe jövő vonatoknak az 
állomásokon kell egymást 

 Az adventi időszak ki-
emelkedő eseménye volt a 
Szálláskeresés hagyomá-
nya. Az ecseri katoliku-
sok ezt a szokást még ma 
is az elődöktől örökölt szo-
kás szerint végzik decem-
ber 15-e és 23-a között. Az 
egyik imacsoport hagyo-
mánya, hogy egy bizonyos 
évszázados „Jedlicska-
féle” házi oltár körül gyű-
lik össze esténként, ame-
lyet másnap a Szent Család 
képével együtt a követke-
ző családhoz visznek, hogy 
folytassák a kilencedet. 

Abban az időben, amikor 
még csak szlovák nyelven 
tartották a szálláskeresést, 
a befogadó család házá-
hoz érve mindig a „Prígye 
Krisztus, nás Szpaszityel” 

– Jön Krisztus, a mi Meg-
váltónk – című énekkel 
kezdődött az ájtatosság. 
Karácsony ünnepét meg-
előzően egyébként betle-
hemes gyermekek járták a 
falut. Köszöntésük során 
kedves rigmusokkal, jókí-
vánságukkal és énekekkel 
keresték fel a családokat. 
Érdekesség, hogy Ecseren 

karácsony éjszakáján nem 
csak a betlehemes gyere-
kek, hanem a lányok is kö-
szöntötték a számukra 
kedves legényeket. Kis cso-
portokban járták a falut, 
és a kiválasztott fiú ablaka 
alatt énekeltek. Szokás volt, 
hogy a legény édesany-
ja aprópénzzel jutalmaz-
ta a fiát köszöntő lányokat, 
akik régi hagyomány sze-
rint arcukat nagykendő-
jükkel eltakarva fogadták 
az ajándékot. A legények 
köszöntését az éjféli miséig 
kellett befejezni.

Karácsonyi hagyományok Ecseren

KABARÉJELENETBEN

Jótékony tűzoltók

Megint okosabb lettem Földváry Gergely rovata

 Az Ecseri Önkéntes Tűz-
oltóegyesület tagjai alapos 
emberek. Nem csupán azért, 
mert lelkiismeretesen végzik 
vállalt munkájukat, hanem 
emellett jótékonyságra is fut-
ja az erejükből. 
 A közelmúltban például 
bált rendeztek, melynek be-
vételét a tűzoltási tevékeny-
ségükhöz szükséges eszközök 
beszerzésére és korszerűsíté-
sére fordítanak.
 Hetekig lelkesen készül-
tek a saját szervezésű ren-
dezvényükre, a Rábai Miklós 
Művelődési Ház meg is telt 
résztvevőkkel. 
 A tombolára felajánlott 
nyereményekre bőségesen 
ajándékoztak a vállalkozók, 

ebből is szép bevétel jött ösz-
sze. Voltak, akik egyszerűen 
pénzzel támogatták a nemes 
célt. 
 Végül is remek hangulatú-
ra sikerült a bál. Külön szín-
foltja volt az eseménynek, 
hogy az egyesület tagjai tré-
fás műsort állítottak össze. 

Tulajdonképpen saját magu-
kat figurázták ki egy kabaré-
jelenetben. Az önkéntes tűz-
oltók a végén megkérték a 
helyieket, ha nagyobb bizton-
ságban szeretnének élni, ada-
kozzanak részükre.
 Ez meg is történt, fejlődik 
az egyesület. Á. T.

bevárniuk. Emiatt egy gyor-
sabb, nem megálló InterCi-
ty vonatra a számításuk sze-
rint 3-4 lassuló jut, amelyek 
Szeged felé együttesen 51, 
Budapest felé pedig 70 (!) 
perccel lesznek lassabbak.
 „Akik eddig a kiszámít-
ható és fejből is megjegyez-
hető menetrend alapján 
közlekedtek, a Nyugatitól 
Szegedig minden állomá-
son óránként más és más 
időpontban szállhatnak 
majd vonatra, már ha épp 
abban az órában megáll 
a vonat az érintett telepü-
lésen. Az ingázók számá-
ra a gyorsabb IC-k kiesnek 
az igénybe vehető vonatok 
közül, így ők vagy átszáll-
nak a 100a vonal amúgy is 
zsúfolt vonataira, vagy ott-
hagyják a vasutat” – olvas-
ható a Közlekedő Tömeg 
anyagában, amely szerint 
a vonalon végül az érin-
tett utasok 80 százaléka 
ritkább és lassabb vonato-
kat fog kapni, ezért a civil 
szerveződés még a beveze-
tés előtt a tervezett menet-
rend visszavonását kérte az 
illetékesektől. Hogy ezt vé-
gül megteszi-e a közlekedés 
szervezéséért felelős Inno-
vációs és Technológiai Mi-
nisztérium, azt lapzártánk-
kor még nem tudhattuk.

 Jótanácsként viszont azt 
javasoljuk mindenkinek, 
hogy december 15-én, illet-
ve az azt követő napokban 
semmiképpen ne rutinból 
utazzon, és az indulás előtt 
feltétlenül alaposan tanul-
mányozza át az új menet-
rendet.

MÁV-felújítások
A tervek szerint áprilisban 
indul, és várhatóan fél éven 
át tart majd a Budapest–
Cegléd elővárosi vasútvo-
nal emelt szintű karbantar-
tása. Az átépítés elsősorban 
a Nyugati pályaudvar és Kő-
bánya-Kispest közötti sza-
kaszt érinti majd. Mint ko-
rábban már írtunk róla, a 
két állomás között jelen-
leg 40-60 kilométer/órás 
sebességkorlátozás van ér-
vényben. A MÁV saját for-
rásból megvalósuló beru-
házása keretében felújítja 
a vágányokat, kicseréli az 
ágyazatot, a felépítményt és 
a váltókat, valamint szükség 
szerint kijavítják a biztosí-
tóberendezéseket és a fel-
sővezetékeket is. A munkák 
elvégzése után megszűnik a 
sebességkorlátozás és visz-
szaállhat a szakaszon a 80 
km/órás sebesség.
 Ez mind örömteli, viszont 
az ingázóknak az egypályás 
közlekedés miatt hosszabb 
menetidőre, változó menet-
rendre és megnövekedett 
forgalmi nehézségekre kell 
majd felkészülniük tavasz-
tól. Pósfai Gyula

Még életbe sem lépett, máris heves vi-
ták alakultak ki arról, jobb, vagy rosz-
szabb-e az előzőnél a december 15-
étől érvényes új vasúti menetrend?

Ne rutinból utazzunk!
Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

INGYEN 

szegéssel

 

AKCIÓS 

parketták és 

szőnyeg
ekA régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

A monori                          
kasszasorával szemben!

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

Folyamatosan 
megújuló árukészlet, 

női-férfi divatruházat,  
széles választék.

ELFOGADÓHELY!

Bankkártya és  

ajándékutalvány

  monor.jeansfactory

8 ezer Ft 
feletti vásárlás  

esetén 
700 Ft 

kedvezmény! 
Minden más akciónkkal 

összevonható!
A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

30%

40%
20%
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A BFB plus Kft. egy 
nemzetközileg elismert  
belga tulajdonban lévő,  

kisállateledel-gyártással és 
-forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő 
telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő 
munkakörökbe:

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

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

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

Jelentkezz

MOsT!

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

EMELTÜK  

A bérEKET!

•   TARGONCAVEZETŐ 
(Termelésbe ÉS raktárba;  
több műszak vállalásával)

•   GÉPBEÁLLÍTÓ 
(Gyártási területre-, csomagológépre 
ÉS présgépre)

•   ÜZEMI OPERÁTOR  
(betanított munkás) 
(Több műszakba, több üzemünkbe is)

•   KARBANTARTÓ  
(Villanyszerelő/géplakatos/
mechanikai műszerész)

•   UDVARI ÉS ÜZEMI TAKARÍTÓ 
(1 illetve 2 műszak vállalásával)

•   ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR 
(2 műszak vállalásával, 
targoncavezetői engedéllyel.  
Előny: GKI-kártya)

•   LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
•   KOMISSIÓS (Több műszakban)

J átékos cikkünkkel ehhez 
szeretnénk némi segítsé-
get nyújtani azzal, hogy 

eláruljuk, az asztrológia sze-
rint milyen ajándékok okoz-
hatnak örömöt a különböző 
csillagjegyek szülötteinek.

KOS (III. 21.–IV. 20.)
Autó- és motorversenyzők 
egész sora született ebben 
a jegyben, ám szép szám-
mal vannak közöttük turis-
ták, hegymászók, vadászok 
is. Örömet okozhat számuk-
ra egy kalandos útleírás vagy 
egy vadászatról szóló könyv, 
de egy márkás italnak, vagy 
egy kényelmes szabadidőru-
hának is nagyon örülnek. Bár-
mit is vásároljunk nekik, ne 
feledjük, a Kos kedvenc színe 
a vörös, illetve annak árnya-
latai. A Kos-jegyű hölgyekhez 
legjobban az ametiszt illik.

BIKA (IV. 21.–V. 20.)
Fiatalabb éveikben a kemény, 
küzdősportokban próbál-
ják ki erejüket, ügyességü-
ket. Később – a Vénusz hatá-
sára – nemritkán találjuk őket 
a konyhában (nem csak a nő-
ket), és szenvedélyes szakáccsá 
válhatnak. A Bika-jegyűeknek 
karácsonykor aránylag köny-
nyű örömöt okozni, mert ami 
szép, ízléses és elég értékes, azt 
szívesen fogadják. Arra azon-
ban mindenképpen ügyeljünk, 
hogy kedvenc színeik a vilá-
goskék, a narancssárga és a 
zöld. A Bika-jegyű nők ajándé-
káról annyit, illik hozzájuk az 
achát, a jade, a topáz, de min-
denekelőtt a smaragd. 

IKREK (V. 21.–VI. 21.)
E jegy szülöttei többnyire szí-
vesen járnak színházba, mo-
ziba, hangversenyre. Ezért 

egy-egy kiemelkedő kultu-
rális eseményre, koncertre 
boldogan fogadnak el aján-
dékba belépőjegyet. Bármi-
lyen ajándékot is veszünk szá-
mukra, figyeljünk arra, hogy 
szerencseszínük a sárga és 
általában minden világos 
színárnyalat. Az Ikrek-jegyű 
hölgyek az arany és ezüst füg-
gőket egyaránt kedvelik, de 
illik hozzájuk a topáz, az ak-
vamarin és a berill is. A fér-
fiak a ritkaságszámba menő 
lexikonokért, szótárakért lel-
kesednek leginkább, ám nem 
vetik meg a pecsétgyűrűt sem 

– főleg, ha 18 karátos.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
Zenekedvelők, muzikálisak. 
A Rák-jegyű nő sok időt tölt 
lakása, otthona rendben  tar-
tásával, gondozásával, ezért 
minden olyan eszköz, tárgy, 
ami ebben segíti bizonyára 
örömet okoz neki. Ajándék-
ként – mindkét nemű Rák-
jegy számára – zenei CD-t, 
könyvet lehet ajánlani. A Rák-
jegyű nő örömmel veszi az ap-
róbb csecsebecséket, a szép 
és mutatós, főleg ezüstből ké-
szült ékszereket. A jegy szü-
lötteinek szerencseszínei a 
Holddal kapcsolatosak, mint 
a törtfehér, az ezüstszürke, a 
világoszöld és a halványlila.

OROSZLÁN 
(VII. 23.–VIII. 23.)
Sokat és szívesen sportol, sze-
reti az autó- és motorverse-
nyeket, és általában az autót 
is. Választékosan öltözködik, 
ezért megfelelő ajándék a 
számára egy szép nyakken-
dő, ing, szabadidőruha, di-
vatos póló vagy egy márkás 
ital. Külön érdemes az Orosz-
lán-jegyű hölgyet megemlíte-

ni: számára többnyire min-
den ajándék kedves, ami elég 
mutatós, divatos és főleg érté-
kes! Ezért leginkább az arany 
ékszereknek örül. Nem csoda, 
hisz az Oroszlán-jegy uralko-
dó bolygója a Nap, ezáltal az 
arany a szerencseféme is! 

SZŰZ (VIII. 24.–IX. 24.)
A nyugodt, higgadt tempera-
mentumú Szűz-jegyűek szá-
mára elsősorban intellektu-
ális ajándékok ajánlhatók, 
például egy nívós CD, egy 
értékes könyv vagy né-
hány új, egzotikus fűszer.  
A Szűz-jegyű hölgyek több-
sége bizonyára örül egy régi 
szakácskönyvnek, kézimun-
kafonalnak, vagy egy ízlé-
ses, divatos szabásmintának.  
A legtöbb Szűz-jegyű gyűjt 
valamit, ezért meglévő gyűj-
teményét is kiegészíthetjük. 
Színeik a szürke és a tenge-
részkék.

MÉRLEG (IX. 23.–X. 23.)
Szívesen járnak színház-
ba, moziba, hangversenyre. 
A Mérleg-jegyű hölgyek ki-
mondottan örömüket lelik a 
szépítkezésben, ezért ha az 
ajándékozásnál eltaláljuk a 
kedvenc szépítőszerüket, ak-
kor ezért nagyon hálásak! 
E jegy szülötteihez egyéb-
ként az opál illik leginkább, 
ám nem vetik meg a topáz-
zal, smaragddal és más színes 
féldrágakövekkel díszített ék-
szereket sem. A férfiak legjob-

ban az éppen divatos sportru-
háknak, sporteszközöknek 
tudnak örülni. Mostanában 
éppen a tenisz- és sífelszere-
lésekért vannak oda! Általá-
nos szerencseszíneik a vilá-
gos, levegős színek, valamint 
az indigókék. 

SKORPIÓ (X. 24.–XI. 22.)
Ez a típus szeret úszni, bú-
várkodni, jó kapcsolatban áll 
a víz alatti világgal. Ameny-
nyiben Skorpió-jegyűnek ve-
szünk ajándékot, akkor leg-
többször örömet szerezhetünk 
egy könyvritkasággal, egy 
régi metszettel vagy egy már-
kás itallal. A Skorpió-jegyű 
hölgyekhez illenek az extrava-
gáns módon divatos ruhák és 
kiegészítők, a féldrágakövek-
ből pedig a karneol, az obszi-
dián és az ónix. A Skorpió-je-
gyűek színei: általában a tüzes 
színek, különösen a vörös.

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)
Szabadidejében szívesen vi-
torlázik, teniszezik, idősebb 
korban bridzsel és más kár-
tyajátékokat részesít előny-
ben. Fiatalon lelkes turista, 
bel- és külföldön egyaránt. A 
Nyilas-jegyű hölgyek inkább 
romantikus kalandregénye-
ket és életrajzokat, sztárok-
ról, híres emberekről szóló 
írásokat olvasnak. A kirán-
dulni szerető Nyilas-jegyű-
ek biztosan örülnek a túrá-
záshoz szükséges különféle 
kényelmes holmiknak, túra-
botoknak. Szívesen viselnek 
ezüstből készült ékszereket, 
szerencseszíneik a kék vilá-
gos árnyalatai, valamint a 
kárminvörös. 

BAK (XII. 22.–I. 20.)
Földies jegy lévén, aki ek-
kor született, vonzódik a ter-

mészethez. Szabadidejében 
szívesen dolgozik kertjében, 
nyaralójában. Alkalmas idő-
töltés számára a barkácso-
lás is. Szereti a zenét. Jó ka-
rácsonyi ajándék számára 
egy jó koncertfilm vagy egy 
barkácsfelszerelés. A Bak-je-
gyű hölgyek szívesen visel-
nek régi ékszereket, általában 
fekete színű féldrágaköveket 
arany foglalatban. Szeren-
csehozó talizmánjuk lehet a 
fekete gyöngy, a férfiaké az 
arany keretbe foglalt kalce-
don, vagy ónix. A Bak-jegyű-
ek szerencseszínei a szürke, a 
zöldesbarna és a sötétzöld. 

VÍZÖNTŐ (I. 21.–II. 20.)
Sokszor különc magatartá-
sukkal vonják magukra a fi-
gyelmet, ezért minden érde-
kes, különleges ruhadarabot 
kedvelnek. A Vízöntő-jegyű 
hölgyek számára jó ajándék 
lehet egy egzotikus parfüm, 
egy bizarr ékszer, vagy egy 
jól megválasztott, különleges 
dobozba csomagolt szépítő-
szer. Az ékszerekből számuk-
ra elsősorban a különleges 
kristályok, az opál, a jade, az 
ametiszt és az akvamarin jö-
het számításba. 
 A Vízöntő-jegyű férfiak 
leginkább régi térképeknek, 
lexikonoknak, nyelvkönyvek-
nek és a kedvenc színüknek 
megfelelő divatos ruhának 
örülnek leginkább. Szeren-
cse- és egyúttal divatszíne-
ik: a zöld sötétebb árnyalatai, 
az alumíniumezüst, az ibolya- 
és indigókék. 

HALAK (II. 21.–III. 20.)
A Halak a többi jegy szülöt-
teihez képest általában több 
pihenést és nyugalmat igé-
nyelnek. Sok Halak-jegyű-
nek kiváló tehetsége van a 
vízisportokhoz, vagy valami-
lyen művészeti ághoz. Szíve-
sen táncolnak, balettoznak, 
festenek. Mind a Halak-jegyű 
hölgy, mind a férfi számára jó 
karácsonyi ajándék lehet egy 
akvárium, hiszen szívesen 
etetik, gondozzák a halakat, 
a vízinövényeket. Meglepe-
tést szerezhetünk számukra 
is könyvvel és filmmel, mivel 
nem áll távol tőlük a miszti-
kus, a fantasztikus irodalom 
sem. Az ékszerekből – főleg 
a hölgyek esetében – az ame-
tiszt, a smaragd és a tűzopál 
illik. Szerencseszínük min-
den ajándéktárgynál a kékes-
lila, az ibolya és a tengerzöld. 

P. Gy. 

Vészesen közeledik a karácsony, már 
csak rövid idő van hátra a szentestéig.  
A rossz szokáshoz híven, sokan ezúttal 
is az utolsó pillanatokra hagyják a vá-
sárlást, s ilyenkor egyre nyomasztóbb  
a kérdés: milyen ajándékot vegyek a pá-
romnak, kedvesemnek, szeretteimnek? 

Ajándékhoroszkóp  
csillagjegyek szerint

Áttörés a gyógynövény-kutatásban
Az ENSZ Világegészségügyi Szerveze-
te, a WHO kutatása alapján a fejlett vi-
lágban folyamatosan nő a gyógynövé-
nyek alkalmazása. Németországban 
például a lakosság 80 százaléka hasz-
nál rendszeresen valamilyen gyógy-
növény alapú készítményt.

A gyógynövények és a 
gyógyszerek közötti 
legfőbb különbség, 

hogy a gyógyszerek jellemző-
en egyféle hatóanyagot tartal-
maznak, míg a gyógynövények 
akár több száz aktív összetevő-
vel rendelkeznek. A tudomány 
mai állása szerint ezek a növé-
nyi összetevők együttesen sok-
kal hatásosabbak és kevesebb 
mellékhatással rendelkeznek, 
mintha külön-külön alkal-
maznánk őket. A gyógyszer- 
és étrendkiegészítő-gyártók a 
gyógynövényekben lévő ható-
anyagok koncentrálására min-
dig valamilyen kivonószert al-
kalmaznak, például hexánt, 
acetont, étert vagy metanolt. 
A kivonószereknek viszont az 
a nagy hátránya, hogy a ható-
anyagoknak mindig csupán 
egy részét vonják ki a növény-
ből. Így például a kamilla vi-
zes kivonata nyugtató hatású 

és hasi görcs 
oldására al-
kalmas, a 
zsír ol dé kony 
k i v o n a t á -
nak viszont el-
sősorban gyul-
ladáscsökkentő és 
antibakteriális hatása je-
lentős. A kivonás során ráadá-
sul sok összetevő reakcióba lép 
egymással, így azok elvesztik 
hatásukat. Ezekre a problémá-
ra találtak idén megoldást ma-
gyar kutatók.
 – Hároméves kutatás 
eredményeképpen mostan-
ra képesek vagyunk olyan 
kivonatokat készíteni, ame-
lyek valóban tartalmazzák a 
gyógynövények összes aktív 
hatóanyagát, tehát teljes ér-
tékűek – mondta Papp Já-
nos, gyógynövény-alkalma-
zási szakmérnök, a kutatás 
vezetője. – Ezt úgy értük el, 

hogy a gyógyszeriparban szo-
kásos kémiai tulajdonságok 
helyett a mechanikai sajátos-
ságai alapján vonjuk ki a ha-
tóanyagban gazdag részeket. 
A növények ugyanis többfé-
le szövetből állnak, ezek je-
lentős része csupán a növény 

szilárdításáért felel, így 
nem tartalmaz ha-

tóanyagot. Mivel 
ezek a merev 
szövetek elté-
rő mechanikai 
t u l a j d o n s á -
gokkal rendel-

keznek, így spe-
ciális eljárással 

különválasztha-
tók a hatóanyagok-

ban gazdag részektől. Az 
így keletkező mechanikai ki-
vonat olyan koncentrációban 
tartalmazza a hatóanya-
gokat, hogy azokból 
már teljes 

értékű gyógynövénykapszu-
lák készíthetők.
 – A kutatásban azt is meg 
kellett oldanunk, hogy az 
összes hatóanyag megőrzé-
se mellett eltávolítsuk a nö-
vényen esetlegesen megma-
radt kórokozókat is – tette 
hozzá a kutatásvezető. – A 
gyógynövényiparban álta-
lánosan elterjedt megoldást, 
amely forró, akár 120 C-fo-
kos gőzt és magas nyomást 
használ a sterilizáláshoz, 
nem akartuk alkalmazni, hi-
szen fontos volt a hatóanya-
gok változatlan formában 
történő megőrzése. Ezért 
egy olyan módszert fejlesz-
tettünk ki, amely a napfény 
erejével, UV-sugárzás-
sal pusztítja el a baktéri-

umok, gombák és vírusok 
99,999 százalékát, miköz-
ben nem károsítja a növény 
hatóanyagait. Hamarosan 
kereskedelmi forgalomban 
is elérhetők lesznek ezek a 
mechanikai kivonatot tar-
talmazó kapszulák, így vég-
re valóban hozzá lehet jutni 
a gyógynövények valameny-
nyi hatóanyagát tartalmazó 
teljes értékű kivonatokhoz.
 Trnavecz Adrienne
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Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Munkalehetőség  
Vecsésen és Sülysápon

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

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

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

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

Hirdetés

Tapasztalattal 
rendelkező 

Hegesztő/
Lakatos 

kollégát keresünk 
Monorra

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

csőhálózatok hegesztése
•  Hegesztőberendezések és anyagok kezelői 

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

Nemzetközi fuvarozással és szállítmányozással 
foglalkozó, alsónémedi telephelyű cégünk részére, 

nyergesszerelvényekre keresünk HU/BE/NL/GB viszonylatra 
sofőröket illetve 

kétsofőrös járatra sofőr párokat. 
Kizárólag magára és környezetére igényes,  

C, E kategóriával, GKI-kártyával és PÁV   III-vizsgával  
rendelkezők jelentkezését várjuk.  Nem uniózás.

 Osi-Mix Kft. NeMzetKözi KaMiONsOfőröKet Keres

Önéletrajzát  
kérjük  

e-mailben  
küldje el: 

INFO@OSIMIX.HU; 
Telefon:  

06-20/275-0550

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel 
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget  
nem igénylő kisegítői munka

Főbb feladatok, munkák:
•  egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel, műanyag alkatrészek mosása, 

fertőtlenítése, szárítása (betanított munkakör)
•  üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben tartása,  

felülettisztítása (takarítói munkakör)
•  gépek és emberek kiszolgálása
•  anyagok, tárgyak, gépek kezelése
•  kézi anyagmozgatás, rakodás
•  egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
•  balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
•  minimum általános iskolai végzettség
•  monotonitás tűrése
•  állómunkabírás
•  egészségügyi alkalmasság
•  takarítói munkakör esetében: szakmai hozzáértés, gyakorlat
Amit kínálunk:
•  stabil, multinacionális háttér
•  hosszú távú munkalehetőség
•  bejelentett munkaviszony
•  átlag nettó 200 000 Ft kezdő jövedelem, próbaidő letelte után béremelés
•  egyéb juttatások: időarányos negyedéves és év végi jutalom
•  ingyenesen igénybe vehető buszjáratok a betanított munkakörben
Munkavégzés helye:    Gyál
Munkaidő:
•  Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, 

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

között, napi 8 óra, heti 5 nap) munkarend.

Információ: A +36-30/944-5780 vagy a +36-70/504-8418 telefonszámon  
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu  

munkatársakat keres

Elvárásaink:
•  Gépkezelői tapasztalat, gyártásban, 

termelésben szerzett tapasztalat
•  Több műszakos munkavégzés vállalása
•  Műszaki rajz olvasási, mérési ismeretek
•  Önálló munkavégzés, problémamegoldó 

képesség, terhelhetőség
Előny: 
•  Lézervágógépen szerzett szakmai tapasztalat
Feladatok:
•  lézervágó berendezés kezelése, kiszolgálása, 

esetenként programozása

MINDKÉT MUNKAKÖRBEN

Amit kínálunk:
•  Változatos feladatok
•  Önálló és csapatban való munkavégzés

Munkavégzés helye:  
Monor, Jókai u. 9–11.

ElEktrotEchnikuslézErvágógép-kEzElő  
két műszakos munkarendbe 

www.bandk.hu

Elvárásaink: 
•  Szakirányú végzettség, 
•  Gyakorlat
•  Sok oldalú elektronikákkal 

felszerelt berendezések telephelyi 
összeszerelésére és külső helyszíneken 
végzett szervizelésére, hibakeresésére, 
feltárásra, javításra.
•  B kategóriás jogosítvány,
•  Telephelyen és külső területen végzett 

szervizelési feladatok   
•  Önálló munkavégzés, problémamegol-

dó képesség, terhelhetőség.

Bérezés: 
•  Megegyezés szerint
•  Műszakpótlék, túlórapótlék, 

munkaruha, munkába járás 
költségtérítése

pék   
munkatársat felveszünk

monori pékségbe  
nappali műszakba.

06-29/412-531, iroda@rabaisutode.hu

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Nagyüzemi konyha 
 alapaNyag

raktárba
munkatársat keres! 

Elvárás: 
• targoncavezetői jogosítvány (3313, 3324, 3312)

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem • br. 30.000 Ft Cafeteria

• 13. havi bér • 100 %-os útiköltség-térítés
• Stabil cégháttér • Fiatalos, dinamikus csapat

• Hosszú távú munkalehetőség
• Modern munkakörülmények

Jelentkezés:  
allas@euronics.hu • Vöröskő Kft.

TARGONCÁSOKAT 
KERESÜNK ÜLLŐI RAKTÁRKÖZPONTUNKBA!

MUNKAERŐHIÁNY?
SEGÍTÜNK! 

Tanácsadás toborzástól
bérszámfejtésig!

06-20/351-2920

VIDÉKFEJLESZTÉS
 A Vidékfejlesztési Prog-

ram keretében az eddig 
odaítélt több mint 150 mil-
liárd forint támogatásból 
34 milliárd forint jutott a 
húsfeldolgozó ágazatnak 

– mondta Nagy István ag-
rárminiszter november vé-
gén egy baromfifeldolgozó 
üzem átadóünnepségén.
 Azt is hozzátette, hogy 
a magyar agráriumnak is 
a versenyképesség fokozá-
sa és a beruházások ösz-
tönzése a legfontosabb cél-

34 milliárd támogatás  
a húsfeldolgozó ágazatnak

kitűzése, ami a technológia 
modernizálása nélkül el-
képzelhetetlen, ezért az el-
múlt években jelentősen 
nőttek az agrárgazdasági 
beruházások. 
 2018-ban 355 milliárd 
forintot költöttek fejlesz-
tésre a gazdálkodók, ami 11 
százalék növekedés 2017-
hez képest.
 A fejlesztéseknek kö-
szönhetően 2018-ban 150 
milliárd forint volt a barom-
fihús külkereskedelmi több-
lete – emelte ki a miniszter. 

A tárcavezető ismertetése 
szerint a hazai hústermelés-
nek több mint a felét adja a 
baromfiágazat. A baromfi-
hús-feldolgozás részesedé-
se a teljes élelmiszeriparon 
belül mind a foglalkoztatás, 
mind az árbevétel tekinteté-
ben 10 százalékos. A barom-
fihús-feldolgozás árbevétele 
az elmúlt öt évben közel 20 
százalékkal bővült, az adó-
zás előtti nyereség értéke 
pedig közel a négyszeresére 
emelkedett a vállalkozások-
nál. Régió-infó

Sülysápi fióktelepünkre keresünk  
legalább középfokú  

iskolai végzettséggel rendelkező, 
önállóan dolgozni tudó, agilis munkatársat 

adminisztratív  
feladatok  

ellátására. 

Jelentkezéséhez  
küldje el önéletrajzát a  
zsobrak.livia@

civilkozpont.hu  
e-mail címre, bérigény 

megjelölésével.

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

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

Kft., bt. egyszerűsített 
végelszámolással kapcsolatos 

ügyintézés. Már fizetni kell  
az elektromos  
autók töltéséért

M ár csak egy-két he-
lyen ingyenes a szol-
gáltatás, egyre több 

üzemeltető cég vezet be tari-
fát. A régiónkban is épp nem 
régiben jelentette be az NKM 
Mobilitás Kft., hogy novem-
ber 1-től fizetőssé váltak a 22 
kW-os töltőket alkalmazó töl-
tőállomásai is.
 Természetesen tudtuk, 
hogy az elektromos töltő-
állomásokon idővel meg-
szűnik az ingyenesség. Ta-
valy ősszel a MOL jelentette 
be, hogy fizetőssé teszi ezt a 
szolgáltatását, idén nyáron 
az E.ON és az Elmű-ÉMÁSZ 
is már fizetős tesztüzemben 
működtette az elektromos 
töltőállomásait. 

 Az NKM Mobilitás Kft. ál-
tal üzemeltetett töltőkön egy 
ideje a nyilvános 50   kW-os 
és 43   kW-os AC-villámtöltő-
ket már csak díjfizetés elle-
nében lehetett igénybe venni. 
De a Nemzeti Közművek elek-
tromobilitással foglalkozó le-
ányvállalata, az NKM Mobi-
litás Kft. novembertől már a 
váltakozó áramú (AC) 22   kW 
teljesítményű töltőit is beemel-
te a fizetős szolgáltatási körébe, 
így azok használatáért 80   Ft/
kWh díjat kell már fizetni.
 A töltés továbbra is az 
NKM Mobiliti (Töltőpont) 
applikációból vagy az appli-
káción keresztül igényelhető 
RFID-tokennel lesz indítható. 
A fizetéshez azonban bank-

kártya és számlázási cím 
megadására is szükség lesz. 
Ezek hiányában a töltés nem 
indul. A töltés indításakor a 
szolgáltató nem zárol össze-
get az autós bankkártyáján.
 Azok az elektromos gép ko -
csi tulajdonosok, akik eddig ab-
ban reménykedtek, hogy ezen-
túl az e-Mobi által telepített és 
üzemeltetett töltőit továbbra 
is ingyen használhatják, azok-
nak rossz hír, hogy az NKM 
Mobilitás Kft. október végén 
felvásárolta az e-Mobi Nonpro-
fit Kft 100%-os üzletrészét. 
 A tranzakció novemberre 
lezárult és a technikai rend-
szerek összehangolása után 
várhatóan az e-Mobi által te-
lepített és üzemeltetett töl-
tők is bekerülnek a Mobiliti 
emobilitás szolgáltatásai alá 
és egyben fizetőssé is válnak.

Hol mennyibe kerül?
Hazánkban jelenleg átlago-
san mintegy 37,5 forintba ke-
rül egy 1   kWh elektromos 
áram, így ha otthon töltjük 
fel autónkat, az átlagban 20 
kWh kapacitású akkumulátor 
feltöltése, amivel kb. 150 km 
tudunk megtenni 750 forint-
ba kerül, tehát nem éri el 2 li-
ter benzin árát.
 Az ELMŰ-ÉMÁSZ AC-
töltőin, amelyek használatá-
ért 99   Ft/kWh díjat számláz 
az autósok felé ez 1980   forint, 
mely már megközelíti 5   liter 
benzin árát. 
 A MOL töltőállomásain a 
lassabb AC-töltés ára 1990   Ft-
ba kerül, míg a gyorsabb DC-
töltés ára 2990 Ft, vagyis ha 
sietnünk kell, akkor egy töl-
tésért akár 7,5 liternyi benzin 
árát is kifizethetjük egy 150 
km-es útért.  TA

Nem egységes a magyarorszá-
gi elektromosautó-töltők piaca, 
ahány hálózat, annyi szokás és ár.
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 Az I. Monori Tankerület 
szakmai napján tartott tájé-
koztatást a Monori Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési 
előadója november 18-án a 
pilisi Csernai Pál Közösségi 
Központban.
 Elekes Emőke Dalma ren-
dőr törzsőrmester az előadá-
sokon ismertette a közös-
ségi oldalak használatának 
veszélyeit, online függőség 
megelőzésének lehetőségéit, 
a chatelés biztonsági szabá-
lyait, a személyes adatok vé-
delmének fontosságát, vala-
mint az internetes zaklatás 
lehetséges módjait.

 A fiatalok az életkorukhoz 
és a mindennapi internet-
használathoz kapcsolódó ve-
szélyhelyzetekről hallgattak 
még előadást, amelyet pre-
venciós filmvetítés tett még 
érdekesebbé. -MRK-

SZAKMAI NAP

Prevenciós előadás 

TÍZEZREKET ÉRINT

Mégsem kell nyelvvizsga a felvételihez
 Sok fiatalnak jelenthet 

megkönnyebbülést, hogy a 
korábbi hírekkel ellentétben 
egyelőre mégsem lesz köte-
lező a nyelvvizsga a felvéte-
lihez.
 Bár egy 2014 decembe-
rében kihirdetett rendelke-
zés szerint 2020-tól a felső-
oktatásba történő felvétel 
alapfeltétele lett volna a leg-
alább B2 szintű, általános 
nyelvi, komplex nyelvvizsga, 
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Réti László író 
– olvasó találkozó
December 13. 18 óra
A krimik iránt érdeklő-
dő olvasókat várják a pili-
si könyvtár olvasótermébe 
egy kötetlen hangulatú író-
olvasó találkozóra a Par-
fümőr, a Kandahári fogoly, 
A falak mögött és még sok 
más izgalmas történet szer-
zőjével. A részvétel ingyenes, 
de a helyszín korlátozott be-
fogadóképessége miatt re-
gisztrációhoz kötött. Re-
gisztrálni a Kármán József 
Városi Könyvtár és Közössé-
gi Ház elérhetőségein lehet, 
melyek a következők: 06-
29/498-851 és 06-20/771-
0731, info@kjvk.hu.
Pilis, KJVK

Jótékonysági 
karácsonyi vásár
December 15. 10-15 óra
A forgatag közben 14 órakor 
lesz a mézeskalácssütő-pá-
lyázat eredményhirdetése.
Úri, művelődési ház

Mindenki karácsonya 
és karácsonyi vásár
December 15. 13 óra
Karácsonyi vásár, korcso-
lyapálya, állatsimogató, 
kisvonat, kézműves termé-
kek, betlehemi jászol, forralt 
bor, továbbá az UNIQUE és 
a Kozmix együttes koncert-
je várja az érdeklődőket.
Vecsés, Piac tér

Szecsői 
Karácsonyi Vásár
December 15. 13-17 óra
A belépés ingyenes!
Tápiószecső, Szabadság tér

Harmadik adventi 
gyertya meggyújtása
December 15. 15 óra
A gyertyát meggyújtják: 
Demeterné Ecseri Kata-
lin és Sárköziné Jancsovics 
Mária. Közreműködik az 
Úri Szent Imre Általános Is-
kola 2. osztálya.
Úri, művelődési ház

Gulyás Csilla hárfa-
művész koncertje
December 15. 19 óra
Monor, római 
katolikus templom

Évzáró koncert
December 19. 17 óra
Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Monori 
Tagintézménye tanulóinak 
koncertje.
Monor, Vigadó

Pál Feri: 
Elégedetten az élettel
December 20. 16 óra
Jegyvásárlás: KKMKK 
könyvtára, Bajcsy u.4. 
Belépő: 1 000 Ft.
Tápiószecső, KKMKK 
(Kátai út 93.)

Jótékonysági főzés
December 22. 14 óra
Balogh József szervezésében.
Monor, Szent István tér

Negyedik adventi 
gyertya meggyújtása
December 22. 15 óra
Gyertyagyújtás után a Min-

denki karácsonyfájának a 
feldíszítése. A műsorról az 
Úri Szent Imre Általános 
Iskola 4. osztálya és Silló 
Réka gondoskodik.
Úri, művelődési ház

Jótékonysági kará-
csonyi hangverseny
December 22. 17 óra
Mocsári Károly, Csor-
dás Klára, Pólus László és 
Hadady László koncertje.
Monor, református 
nagytemplom

Pásztorjáték
December 24. 16 óra
Monor, római katolikus 
templom

MK Színpad
– Mezítláb a parkban
December 28. 18 óra
Vígjáték két felvonásban.
Gyömrő, HIMK

Új esztendő,  
vígságszerző
Január 12. 16.30 óra
Zenés mesejátékra várja 
a népszerű Kolompos 
zenekar a gyerekeket
 és családokat az újévben. 
Családbarát rendezvény! 
Monor, Vigadó 

Városi bál
Január 18. 19 óra
A szórakozásról  
a Vathy Salsa Tánc- 
iskola gondoskodik. 
Vecsés, Rendezvényközpont

Berecz András  
és fia, Berecz István 
közös estje
2020. január 24. 18 óra
Monor, Vigadó

december – január
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 Ha az olvasó szeretné 
tudni milyen a hamis ro-
mantika, pátosz nélküli 
élet egy cigánytelepen, úgy 
Bódis Kriszta könyvét szí-
vesen ajánlom. A könyv té-
mája amúgy sem lehet-
ne aktuálisabb, hiszen a 
magyar labdarúgó-válo-
gatott legutóbbi kudar-
ca Wales ellen több szak-
értőben megpendítette 
ismét a „hol az utánpót-
lás” avagy hol vannak a 
szegény, ám annál tehet-
ségesebb – esetleg roma – 
focisták a magyar labda-
rúgásból kérdését. Hogy 
hol vannak? Lehetnek pél-
dául az ózdi Hétes-tele-
pen is. Carlo, a kamasz fiú 
itt él, és mint sok sorstár-

sa, arról álmodozik, hogy 
kitör a nyomorból. Ehhez 
az egyik lehetséges út az, 
amihez tehetsége is van: a 
foci. Bódis Kriszta köny-
ve nem szociográfia, nem 
kell megijedni attól, hogy 
rázúdul az olvasóra egy ci-
gánytelep minden nyomo-
ra. Az író mindamellett 
hiteles, szereplői úgy be-
szélnek, úgy gondolkod-
nak és úgy cselekszenek, 
mint ahogy ma, ezekben 
a percekben gondolkodik 
és él ma egy cigány ember 
olyan környezetben, ami 
nem mindig van a segítsé-
gére. Olvassák el a köny-
vet, és ha tudnak, segít-
senek, ha ismernek egy 
Carlót. 

Bódis Kriszta: Carlo Párizsban
Mit olvassak? Ignácz József rovataIII. Pest Megye Szépe Választás

Közeledik a III. Pest Megye Szépe Vá-
lasztás végső döntője. A gálaesten, 
január 11-én Törökbálinton eldől, 
hogy ki lesz Pest Megy Szépe.

1 Mi hajtotta a Pest megye  
szépe választás felé?

 – A Pest Megye Szépe Vá-
lasztás célja, hogy hazánk 
legnagyobb lélekszámú me-
gyéjének társadalmi és kul-
turális életében hosszútávon 
értéket teremtsen. Ez a mot-
tó vezérelt engem, amikor 3 

évvel ezelőtt útjára in-
dítottuk ezt a versenyt.

2 Kitől kapta a legnagyobb  
támogatást?

 – A Pest Megyei Közgyű-
léstől, aki a Pest Megye Szé-
pe Választás számára en-
gedélyezte a megye név és 
logó használatát és Török-
bálint várostól, aki a ren-
dezvény gyönyörű helyszíné-
nek ad otthont, az impozáns 
Munkácsy Mihály Művelő-
dési Házban immár 3. alka-
lommal, ezáltal is erősítve 
Törökbálint város kulturális 
sokszínűségét. Nem utolsó 
sorban a feleségemtől.

3 Mi számít ön szerint  
a legnagyobb elismerésnek?

 – A legnagyobb elismerés 
számomra, hogy a verseny jó 

hírneve és ismertsége folya-
matosan erősödik, ezáltal a 
lakosság mind szélesebb kö-
rében megismerik és ked-
velik az általam létrehozott 
rendezvénysorozatot, mely-
nek során évről évre számta-
lan pozitív megerősítő vissza-
jelzést kapunk a versennyel 
kapcsolatban, ami nagy örö-
möt okoz számomra.

4 M i volt a legnagyobb  
ajándék az életében?

 – Boldog házasságban 
élhetek a feleségemmel, aki 

maximálisan támogat min-
denben, akár a versenyszer-
vezés, akár a magánélet te-

rén egyaránt.

5 Mit gondol, mikor  
és mivel érte el  

a legnagyobb sikerét?
 – 2017-ben megala-
pítottam a Pest Megye 

Szépe Választás elneve-
zésű rendezvénysorozatot 

melynek elődje a szintén ál-
talam létrehozott Érd Szé-
pe Választás volt. Ezáltal egy 
városi rendezvényből, egy 
mára már országosan is is-
mert megyei verseny lett. 
Továbbá 2014-ben megkap-
tam a Pest Megye Környe-
zetvédelméért Díjat a Pest 
Megyei Közgyűléstől, a kör-
nyezettudatos szemléletet 
és felelős állattartást erősí-
tő általam szervezett kör-
nyezet- és állatvédelemmel 
kapcsolatos rendezvények 
sikeres lebonyolításának el-
ismeréseként.

6 Mire emlékszik vissza  
szívesen a gyermekkorából?

 – Iskolás koromból na-
gyon meghatározó élmények 
voltak a vándortáborok emlé-
kei, mivel minden nap újabb 
és újabb helyekkel ismerked-
hettünk meg az országban. 
Valamint a nagyszüleimmel 
eltöltött balatoni nyarak.

7 Hányszor volt szerelmes,  
és emlékszik még az elsőre?

 – Igazán most vagyok 
szerelmes, a feleségembe.

8 Mi az, amire  
nem gondol szívesen?

 – Az idő múlásával elhal-
ványulnak az emlékek, ezért 
bízom abban, hogy még na-
gyon sokáig aktív tudok ma-
radni és így remélem még 
hosszú ideig folytathatom az 
általam létrehozott hagyo-
mányteremtő értékek fenn-
maradását.

9 Hogy telnek  
a hétköznapjai?

 – Főállás mellett, igazán 
a rendezvényszerevzés ben 
tudom kibontakoztatni azo-
kat az elképzeléseimet, me-
lyek a hétköznapjaimat szí-
nesebbé teszik.

10 Mivel foglalkozik szívesen  
a szabadidejében?

 – Szabadidőmben szíve-
sen utazunk, kirándulunk a 
párommal és barátaimmal, 
valamint sokat járunk szín-
házba, moziba, koncertre.

11 Szívesen  
kér tanácsot?

 – Nagy szükségem van 
azok tanácsára, akikben 
megbízom, hiszen ők kívülről 
látják elfogultság nélkül azo-
kat a szituációkat, élethelyze-
teket, amelyek során kikérem 
a véleményüket, és ezáltal ez 
hasznos számomra a döntés-
hozatalnál. 

+1 Kitől és mit kérdezne  
meg, ha megtehetné?

 – Arra lennék kíváncsi, 
pár évtized múlva milyen 
emlékeket idéz az emberek-
ben a Pest Megye Szépe Vá-
lasztás szellemisége a már 
családot alapított egykori 
versenyzők és hozzátartozóik 
körében. trnavecz

N ehéz dolga lesz a zsű-
rinek, 15 gyönyörű 
hölgyből – Kiss Re-

gina Konstantina (Budapest, 
XIV. kerület), Drága Dani-
ella (Szokolya), Siklós Vivien 
(Szigethalom), Mészáros Ale-
xandra (Tápiószecső), Kiss 
Viktória (Vác), Günther Anita 
(Pilisvörösvár), Szemelveisz 
Nikolett (Dunakeszi), Fodor 
Réka (Göd), Szilágyi Cintia 
(Budapest, XXIII. kerület), 
Bodosi Csillag (Diósd), Szabó 
Ildikó (Budapest, III. kerület), 
Dudás Patrícia (Budapest, 
X. kerület), Kállai Dorottya 
(Abony), Kondor Vivien (Bu-
dapest, XIII. kerület), Tollas 
Tímea (Budapest, XXII. ke-
rület) – kiválasztani, hogy ki 
a legérdemesebb erre a címre. 
 Lapunk most e rendez-
vénysorozat megálmodójá-
nak és főszervezőjének, Bada 
Zoltánnak tette fel szokásos 
villámkérdésit.

Hirdetés

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

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

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

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

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

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

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

vagy azzal egyenértékű ok-
irat a felsőoktatási felvételik-
hez, november elején Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter bejelentette, 
hogy a kormány elhalasztot-
ta a kötelező nyelvvizsga be-
vezetését.
 Schanda Tamás, a fel-
sőoktatásért felelős Inno-
vációs és Technológiai Mi- 
nisztérium parlamenti ál - 
lam titkára szerint öt évvel 
ezelőtt minden felelős part-

nerrel egyeztettek erről, és 
egyet is értettek, ám a kö-
zelmúltban több különbö-
ző szervezet – többek között 
a hallgatói önkormány-
zat (HÖOK) és a nyelvtaná-
rok egyesülete – is azzal ke-
reste fel a minisztériumot, 
hogy a kötelező nyelvvizsga 
ügyében további tárgyaláso-
kat folytassanak, mert jelzé-
sük szerint annak bevezeté-
se komoly károkat okozna a 
felsőoktatásban.

 A követelmény ugyanis 
drasztikusan – akár 10 ezer 
fővel is – csökkentené a de-
mográfiai okokból amúgy is 
fogyatkozó felvehető hall-
gatók létszámát. Ez nem az 
elitegyetemeket veszélyez-
tetné, hanem azokat a vi-
déki felsőoktatási intézmé-
nyeket, amelyeknek nagyon 
fontos szerepük van a vi-
dék megtartóképességé ben. 
Konkrét egyetemek létjogo-
sultsága kérdőjeleződne meg, 

és a kormány számára nem-
zetstratégiailag fontos sza-
kokra (pedagógus-, egész-
ségügyi, agrárképzés) sem 
lehetne elég embert felvenni.
 Mindezeket figyelembe 
véve javasolta a minisztérium 
a kormánynak a nyelvvizsga-
szabály életbe léptetésének el-
halasztását. Gulyás Gergely 
szerint a kabinet az álláspon-
tokat tudomásul véve hozta 
meg döntését – bár a felméré-
sek szerint az Európai Unió 28 
tagállamában a magyarok az 
utolsó helyek egyikén állnak 
ebben az összevetésben. -pós’-
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EGY CSALÁDI HÁZBÓL

MEGLETT A GAZDÁJUKVÖRÖS KÓD

Ellopták a pénzt  
a széffel együtt 

Íjjal lőttek kutyákat Fókuszban Gyömrő?

 November 19-én este egy 
maglódi családi házból ellop-
tak egy széfet a benne lévő 
pénzzel együtt. A rendőrök egy 

 November 17-én, vasár-
nap hajnalban kaptak érte-
sítést a maglódi állatmentők, 
hogy a vasútállomás köze-
lében két kutyát találtak, 
mindkettő oldalából nyíl-
vessző áll ki. Az elkövetőket 
keresik. 
 Több centiméter mé-
lyen fúródtak a nyílvesszők 
az állatokba, az egyik ku-
tya olyan súlyosan megsé-
rült, hogy meg kellett mű-
teni, ugyanis átszakította a 
vessző az egyik belső szervét 

A HATÓSÁG VIZSGÁLÓDIK

NAGYNEVŰ MŰVÉSZEKKEL

Szennyezik  
a Gyáli-

patakot?

Vermesy művészeti napok 

 „A valaha még több hal-
fajnak otthont adó Gyáli-pa-
tak mára bűzt áraszt, med-
re bebarnult, partján pedig 
sok helyen láthatóvá vált a 
leülepedett fekália és a rot-
hadásból származó feke-
te iszap. A jelek szerint a ha-
tóságok nem tudnak mit 
kezdeni a szennyezőkkel” 

– írta a Népszava.
 A szennyezés kiinduló-
pontja a Monornál találha-
tó térségi víztisztító kifolyója, 
ám az önkormányzati tulaj-
donban lévő üzem honlapja 
szerint a tisztított szennyvíz 
megfelel a mérési határérté-
keknek, ezt pedig megerősí-
tette a katasztrófavédelem ta-
vaszi vizsgálata is. 
 Egy másik helyen viszont 
megállapították, hogy szeny-
nyezés történt: a Gyáli-patak-
ba ömlő egyik mellékágnál, 
a Daköv Dabas és Környéke 
Vízügyi Kft. gyömrői telepé-
nél. A tavaly nyári esőzések 
következtében ugyanis üzem-
zavar keletkezett az utóülepí-
tőben, emiatt szennyvíz öm-
lött a patakba, amely feketére 
festette a vizet. A katasztró-
favédelem akkori vizsgála-
ta azt állapította meg, hogy 
a „mért értékek nem felelnek 
meg a jogszabályokban fog-
lalt kibocsátási határértékek-
nek”. A hatóság üllői önkor-
mányzatnak írt levele viszont 
úgy zárult, hogy a patakban 
szennyvíz nyomát találták, 
ám „annak forrása nem volt 
beazonosítható”.
 Az Üllő Te Vagy Egyesület 
a lapnak azt mondta, hogy fel-
tehetően jóval többen enged-
nek szennyvizet a patakba. Az 
egyesület drónfelvételeket is 
készített az esetekről. Az egyi-
ken például az látszott, hogy 
a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
(DPMV) Szolgáltató Zrt. ve-
csési telephelyére érkező szip-
pantós autók a Gyáli-patakba 
vezető, a telep mögötti száraz 

 Idén ősszel 18. alka-
lommal rendezték meg a 
Vermesy művészeti napokat 
Maglódon. A fesztivál év-
ről évre Vermesy Péter ze-
neszerzőnek kíván emléket 
állítani, de mindemellett a 
célja az is, hogy a maglódi 
művészeti iskolát támogas-
sa – mondta el a megnyitón 
Tóth István művészeti igaz-
gató.
 Az igazgató a Williams 
Televíziónak azt is elmondta, 
hogy 18 éve járnak a rendez-
vényükre nagy nevű művé-
szek a határon túlról – Er-
délyből, Németországból és 
Japánból –, de Budapestről 
is, mint a Fesztivál Zenekar, 
a Rádió Zenekar, Nemzeti 

Pont egy évvel ezelőtt, az idén levál-
tott gyömrői városvezetés úgy nyi-
latkozott lapunknak, hogy minden 
jel arra mutat, Gyömrő megtelt.

Gyömrő valóban megtelt?

K ijelentésükkel párhu-
zamosan gyökeres vál-
toztatásokat és korlá-

tozásokat ígértek a rohamos 
lakosságszám növekedés 
megállítására, vagy legalább-
is annak lassítására. Idén 
decemberre azonban szinte 
teljesen megváltozott a kép-
viselő-testület összetétele. A 

korlátozások bejelentésének 
egyéves évfordulóján Gye-

nes Leventével, Gyömrő 
régi-új polgármesteré-
vel beszélgettünk a té-
máról.

– Önök jogosnak 
gondolják a kije-
lentést, miszerint 

Gyömrő megtelt? 
 – Soha nem lehet azt 

mondani egy településre, 
hogy megtelt.
 Gondoljunk csak a metro-
poliszok példájára. New York-
ban is mondhatták volna azt 
az 1800-as évek derekán, hogy 
megtelt. Nincs olyan, hogy egy 
város megtelik. Olyan történ-
het, mint Gyömrő esetében, 
hogy az infrastruktúra fejlő-
désének üteme nem tud lépést 
tartani a lakosságszám növe-
kedésével.

– Ebben az esetben sze-
rintem logikus döntés 
korlátozásokkal lassíta-
ni a gyarapodást.
 – Logikus döntés az infra-
struktúra fejlesztése mellett 
valamilyen módon lassítani 
a lakosságszám gyarapodá-
sát, azonban mióta szétvált 
az engedélyezés és az önkor-
mányzatiság, tehát a kor-
mányhivatal gyakorlatilag 
nem is Gyömrőn, hanem Mo-
noron és Gyálon engedélyezi 
a gyömrői építkezéseket, az-
óta az önkormányzatnak erre 
szinte nincsen ráhatása. Tü-
neti szabályozások születhet-

nek. Ilyen például, hogy meg-
határozzuk hány lakást lehet 
építeni egy-egy telken illet-
ve, hogy lakásonként meny-
nyi jármű parkolását kell tel-
ken belül megoldani.
 Amikor tavaly nálunk be-
harangozták a lakóterület-
fejlesztési stopot közel 500 
építési engedélyt nyújtottak 
be rövid időn belül, mert so-
kan megijedtek, hogy a jövő-
ben nem lehet építkezni. Ez 
azt jelenti, hogy az átlagos 
éves gyarapodáson felül, még 
legalább 1500-2000 ember 
beköltözésével kell számol-
nunk. Ezzel pont az ellenke-

zőjét váltotta ki a szigorítás, 
mint amit szerettek volna. 

– Akkor mi a helyes 
irány önök szerint? 
Hogy szeretnének meg-
birkózni a rohamos gya-
rapodás okozta problé-
mákkal?
 – A fejlődést sem megállí-
tani, sem akadályozni nem le-
het. Ezért inkább támogatni 
kell és ésszerű korlátok között 
tartani. Az én álláspontom 
szerint most az infrastruktú-
ra fejlesztéseket kell erőltetett 
menetben megvalósítanunk. 
Testületünk nagy kihívással 
néz szembe a megnövekedett 
lélekszám miatt, de ennek ke-
zelésére úgy gondolom mi 
fel vagyunk készülve. A böl-
csőde bővítése már megkez-
dődött, a Kastélydomb Óvo-
da bővítési munkálatai pedig 
várhatóan tavasszal kezdőd-
hetnek el. Mindemellett, a 
Fekete István Általános Is-
kola bővítésére kormány-
határozat született a napok-
ban. Az elmúlt években volt 
ugyan egy kis megtorpanás 
az infrastruktúra fejlődésé-
ben, de most újra úgy állnak 
a csillagok, hogy nagyokat tu-
dunk előre lépni és városunk 
ismét virágzásnak indulhat.
 Zs.Elizabet

Filharmonikusok, az Ope-
raház zenekara és éneke-
sei, vagy mint Pege Aladár, 
Jandó Jenő, Sümegi Eszter, 
Gál Erika, Kiss B. Erika és 
még sokan a nagynevű mű-
vészek közül. Ők mind azért 
jönnek el évek óta, mert is-
merték és szerették Vermesy 
Pétert.
 Az idei előadásoknak, ze-
nei koncerteknek a törté-
nelmi egyházak templomai 
adtak otthont, a képzőmű-
vészeti kiállítást – Csépe 
Milla és Agafonova Ludmil-
la – a MAGHÁZ-ban lehe-
tett megtekinteni az érdek-
lődőknek.
 Az első napon az evangé-
likus templomban a művé-
szeti iskola kiskórusa mel-

csatornába engedik a tartá-
lyok tartalmát. Az egyesület 
munkatársai azonnal hívták a 
rendőrséget, hogy megakadá-
lyozzák a környezetkárosítást, 
de azzal utasították el a civile-
ket, hogy nem a rendőrség az 
illetékes az ügyben, hanem a 
katasztrófavédelem.
 A katasztrófavédelem em-
berei kimentek a területre, ám 
az elemzéshez vett minta vala-
milyen módon megsemmisült. 
Így a „mintavétel során kelet-
kezett anomáliákra” hivat-
kozva nem tudták elvégezni a 
vizsgálatot. Ennek ellenére a 
katasztrófavédelem és később 
a Monori Járási Hivatal is úgy 
látta: nem került ki szennyvíz 
a területről.
 A vállalat az egyesületnek 
írt levelében elismerte: való-
ban engedtek a területre vizet, 
ám szerintük ez nem szenny-
víz, hanem Üllőről érkezett 
esővíz volt, és miután az üzem 
1,5 kilométerre van a Gyáli pa-
taktól, a 30 köbméternyi fo-
lyadék nem juthatott el odá-
ig. A cég álláspontja szerint az 
akkori nagy nyári záporok túl-
terhelték környék vízátemelő-
it, ezért döntöttek úgy, hogy 
inkább a vecsési telep mellet-
ti földön eresztik le a szerintük 

„jószerivel csapadékvíznek mi-
nősíthető” folyadékot.
 A Katasztrófavédelem a lap 
kérdésére elmondta: a Gyáli-
patak vizét öntözésre is hasz-
nálhatják a gazdák, de állítá-
suk szerint „az idei öntözési 
idényben ilyen irányú megke-
resés a területi vízügyi ható-
ság felé nem érkezett”. A ha-
tóság hozzátette: az elmúlt 
években a gazdálkodók vízmi-
nőségi problémát nem jeleztek. 
A hatóság a szennyezéssel kap-
csolatban azt közölte, hogy a 
lakossági bejelentés után hely-
színi szemléket tartottak, az 
ellenőrzést követően pedig a 
területi vízvédelmi hatóság hi-
vatalból eljárást indított, amely 
jelenleg folyamatban van. Ignácz

lett az esti hangverseny 
vendége, Vermesy András 
zongoraművész (Németor-
szág) és Vásáry André ének-
művész volt. 
 Szombaton a Vermesy Ka-
mara Filharmónia, valamint 
szólisták és a kórus adta elő 
Esterházy Pál Harmonia 
Caelestis című művé-
nek nyolc tételét Selmeczi 
György vezényletével a ka-
tolikus templomban. Termé-
szetesen a pedagógusok és a 
diákok is színpadra léptek. 
 Vasárnap a református 
templomban Veres Ábel és 
Mácsainé Szegő Klára zon-
goraművészek és az iskola 
fúvószenekara hangverse-
nyével folytatódott a rendez-
vény. -Trna-

nappal később elfogtak négy 
helyi férfit, a gyanú szerint ők 
loptak. A rendőrök később a 
széfet is megtalálták. A négy 
férfi ellen eljárás indult. IJ

– nyilatkozta az RTL Klub 
hírműsorának az állatvédő.
 A kutyák engedelmesek 
voltak, örültek az állatmen-
tőknek, és azt is tűrték, hogy 
a szállításuk megkönnyítése 
érdekében levágjanak a több 
centi mélyen beléjük fúró-
dott nyilakból. Az állatokat 
orvoshoz vitték, és nem sok-
kal később meglett a gazdá-
juk is, aki azt állítja, a kutyák 
az éjjel megszöktek otthonról. 
A Monori Rendőrkapitányság 
állatkínzás miatt nyomoz is-
meretlen tettes ellen. Ignácz

Mindenki 
Karácsonya 

Vecsésen
2019. december 15-én vasárnap  

a Piac Téren

Idén is színes programkínálattal, 
kirakodóvásárral, korcsolyapályával, 
állatsimogatóval és ízletes 
forraltborral várja Vecsés Város 
Önkormányzata a program  
iránt érdeklődőket. 
 
12:00 órától  
Karácsonyi Vásár  
különleges ünnepi kínálattal
14:00 órától 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő ünnepi megnyitója
15:00–17:00 óráig 
Előadások, koncertek,  
ünnepi beszédek 
17:15-től  
Unique (Völgyesi Gabi) koncertje 
18:15-től  
Kozmix együttes koncertje 

 A Zsaru Magazin Fókusz-
ban Gyömrőn című cikké-
ben arra figyelmezteti Balog 
János alezredes, a Monori 
Rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti osztályveze-
tője az olvasókat, hogy „ren-
geteg közlekedő máig nem 
veszi figyelembe a szakem-
berek intéseit, ajánlásait, de 
még az előírt szabályozást 
sem”, és emiatt október vé-
gére az Országos Rendőr-fő-
kapitányság ismét kénytelen 
volt kiadni a „vörös kódot”. 
Az indok, hogy nem egé-
szen egy hónap alatt 48-an 
haltak meg közlekedési bal-
esetben. 
 Továbbra is vezető bal-
eseti ok a gyorshajtás, illet-
ve a sebesség nem megfelelő 
megválasztása, azaz a relatív 
gyorshajtás. Utóbbi alatt azt 
értjük, amikor a sofőr nem 
veszi figyelembe a megválto-
zott út- és látási viszonyokat 
– nyilatkozta az ezredes.

 A rendőrök a fokozott 
aktivitásban látják a meg-
oldást, így október után is 
folytatódnak a már Gyöm-
rőn, Ecseren, Péteriben és 
a 4-es és a 405-ös főutakon 
elkezdett ellenőrzések más- 
más településeken, mert úgy 
gondolják, a közlekedők ak-
kor vannak biztonságban, ha 
a hatóság betartatja velük a 
normákat.
 A Monori Rendőrka-
pitányság ismétlődő mé-
réssorozatába több rend-
őri szerv kapcsolódott be, 
Plósz András és Soós Ro-
land főtörzszászlósokkal a 
motoros járőrök megyei tá-
mogatást adtak Gyömrőn, 
míg a műszeres ellenőrzé-
sekben városi kapitányságok 
autós egységei vettek részt. 
A Nagykátáról, Dabasról és 
Gödöllőről érkező két-há-
rom fős csoportok különbö-
ző helyszíneken a magukkal 
hozott technikai felszerelé-
sekkel végeztek méréseket. 

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság közlekedésren-
dészeti osztály támogató al-
osztálya a motoros járőrpár 
mellett egy differenciált fel-
adatot ellátó egységgel is 
részt vett a műveletekben 
egy elöl-hátul kamerákkal 
ellátott szolgálati autóval a 
forgalomban rögzítették a 
szabálysértéseket.
 A cikkben arról is szó 
esett, hogy decemberig szá-
míthatnak az autósok a fo-
kozott ellenőrzésekre, a 
monori rendőrök minden 
csütörtökön más-más tele-
pülésen, illetve lakott terüle-
ten kívüli utakon állítják fel 
a sebességmérő készüléke-
ket. A helyszíneken egyide-
jűleg öt traffipax működik, 
és egyszerre másfél, kéttu-
catnyi rendőr koncentrál 
a szabályok betartatására.  
A jelentősebb forgalmi verő-
ereket gyakorlatilag mindig 
szemmel tartják a rendőrök 
– adta hírül a lap. TA 



Decemberi rejtvényünk fősorából a monori Lídia Esküvői és Alkalmi Ruhakölcsönző üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el  
címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: 2020 január 8. 
A helyes megfejtést beküldők között 1 db esküvői ruha bérlését (42-es méretig) diadémmal és gyűrűpárnával sorsolunk ki  
(80 ezer forint értékben) a monori Lídia Esküvői és Alkalmi Ruhakölcsönző felajánlásából.
 Előző számunk megfejtése: Bejgli, mézeskalács, süti, rétes a Levendulában fenséges. A monori Levendula Rétesház jóvoltából 4 db 3000 Ft 
értékű bejglicsomagot sorsoltunk ki, melynek nyertesei: Halász Judit (Pilis), Czibere Réka (Úri), Szabó László (Monor) és Hevesi Antalné (Üllő).
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Monor, Ady E. u. 33. 
Bejelentkezés:  
tel.: +36-70/701-9256
www.lidiaszalon.hu

Esküvői  
Ruhakölcsönző

       A hirdetés felmutatójának   

    10% kedvezményt adunk a  

       szalagavatós ruhákra! 

Lídia
EGY SZALON 

ahol álmai  
valóra válnak

A 2020-as évben ajándék 
menyecskeruhát adunk 
a nálunk bérelt menyasszonyi 
ruha mellé.
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A karácsonyi ünnepek el sem képzelhetők sütemények, kek-
szek, kalácsok nélkül. Minden családnak van kedvence, és 
asztalra kerülnek olyan ételek is, amik generációról generáci-
óra öröklődnek, szinte már azt sem tudjuk, honnan erednek?

Édes karácsonyi ízek
Kisült-e már a kalácsom?

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

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

Otthoni munka! Kozmetikai  
dobozok hajtogatása, termékek 
összeállításai, egyebek elér-
hetőségei érd.:  06-90/603-905 
(audiopress.iwk.hu 
635 Ft/min. 06-20/496-3980).

Gyáli pecsenyesütőbe pultost 
és konyhai kisegítőt keresünk. 

Albérletet, szállást családi ház-
ban, kedvezményes díjon tudunk 
biztosítani dolgozóink részére. 
T.: H–P 8-18 óra, 
06-70/419-2923, 06-30/449-4506 

ÁLLAT
14 darab 25 kg-os süldő 
húsmalac (pietrain vérvonalú) 
20 000 Ft/db áron eladó Magló-
don. Érd.: 06-30/152-0388

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

AJÁNDÉK – BIZSU
Ha Karácsony, akkor Belizo 
Ajándéksziget! Látogass 
el üzletünkbe vagy rendelj 

webáruházunkból ajándékot 
Szeretteidnek! BelizoBox – Mo-
nor, Petőfi S. u. 8. Nyitva:  
H–P: 9-17, Szo: 8.30–12.30; 
www.belizonia.hu

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

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

Műszaki vizsgáztatás és 
felkészítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjármű-diagnosztika, gumi-

szerelés, -javítás, centrírozás. 
Méhész János Kft. Monor, 
József Attila u. 108/38. 
Tel.: 06-29/416-123, 
muszakivizsga-monor.hu

OPEL BONTÓ új, gyári, 
utángyártott, bontott 
alkatrészek. GUMISZERVIZ, 
-tárolás, -centrírozás, fék-, 
futóműjavítás, műszaki vizsga 
TPMS-szenzor szerelése. Gyál, 
Pesti út 26. 06-29/340-899, 
opella.hu, 
alkatreszshop.eu
 

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

BETONOZÁS – TÉRKÖVEZÉS
Parkolók, gépkocsibejárók, 
járdák, térkövezése, betono-
zása 25 év tapasztalattal! 
Ingyenes helyszíni felmérés: 
06-70/639-9733

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

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa 
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont – Mo-
nor, Jókai u. 3–5. és az evedd.hu-n 
is megrendelhető sok diszkont 
áras termék. Jöjjön, vásároljon, 
rendeljen! Velünk megéri.

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

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON 
– Móricz Zs. u. 39. Új! Csípős 
csirkeszárnyak steakburgonyá-
val, különleges káposztasalá-
tával. A kiszállítási helyekről 
kérjük érdeklődjön telefonon: 
06-70/775-8585 

Petrovai Pince vállalja családi-
baráti, céges összejövetelek, 
keresztelők, ballagások, lány- 
és legénybúcsúk teljes körű 
lebonyolítását. Érd.: Petrovai 
Tamásné Anikónál 06-70/434-
3254. petrovaipince.hu

HŐSZIGETELÉS
Külső homlokzati hőszigetelés 
korrekt áron, garanciával! Akár 
15 méteres magasságig! Hívjon 
bizalommal: 06-70/639-97-33 

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

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Bútor áthúzása, 

felújítása, javítása. Csordás 
György, tel.: 06-30/576-3456

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

Konténeres hulladék-
szállítás 4-8 m3-es konté-
nerekkel. Szabó Sándor. 
Tel.: 06-30/200-1163

LAKATOS MUNKA
Lakatosmunka díjtalan felmé-
réssel. Kerítés, korlát, lépcső, 
kapu gyártását és szerelését 
vállalom. Kun Attila. 
Tel.: 06-20/219-6040

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

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás, 
autóbérlési lehetőség. A kiindu-
lási pontról hívjon bizalommal: 
06-70/3-595-595

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

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS

FESTÉS, MÁZOLÁS! Kisebb-
nagyobb javításokat is vállalok. 
Felmérés ingyen kiszállással. 
Nyugdíjasoknak 25% kedvez-
mény! Tel.: 06-30/793-8563

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

Első osztályú kitűnő minőségű 
zabszalma kalásszal betakarít-
va nagy körbálában 10 000 Ft/
db áron eladó Maglódon 
Érd.: 06-30/152-0388

TÁRSKÖZVETÍTÉS
Társközvetítés: szívvel-lé-
lekkel segítünk megtalálni 
párját! Tel.: 06-20/272-1461; 
komolyangondolom.hu

TETŐFEDŐ

Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-

mény. INGYENES FELMÉRÉS-
SEL. Hívjon bizalommal! Ker-
tész Attila Tel.: 06-20/216-8338

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz 
akác: 20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 
20 000 Ft/m³. Mérőszalaggal 
lemérheti a mennyiséget! Koczó 
Zsolt tel.: 06-20/343-1067 EUTR: 
AA5811522

Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, 
bükk: 3200 Ft/q, kalodás ve-
gyes: 35 000 Ft/kaloda, kalodás 
akác: 40 000 Ft/kaloda + szállí-
tás. A némedi szőlői hídmérle-
gen ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget. Forest Vill Bt. 
EUTR: AA5856576. Tel.:06-
20/511-7557, 06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingye-
nes házhoz szállítással 3 000 
Ft/q. Őrbottyáni telep-helyen 
hitelesített hídmérlegen ellen-
őrizheti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, 
hétvégén is: 06-30/347-3504

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
– JAVÍTÁS

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 
gázkészülék-szerelés, -javítás, 
karbantartás, dugulás-
elhárítás. Kaposvári Péter 
06-30/662-7087, 29/739-983 
www.gazfutes.eu

Víz-, gáz-, fűtésszere-
lés! Fürdőszoba-felújítás, 
duguláselhárítás. TELJES 
KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
T.: 06-30/421-2604 

G ondoltuk, utánajárunk, 
hogy a régiókban élő 
nemzetiségiek milyen 

finomságokkal köszöntik egy-
mást és az ünnepeket. Arra az 
eredményre jutottunk, hogy 
mifelénk leginkább a család 
hagyományai az egyéni ízlés-
sel együtt dominálnak a süte-
ményrepertoárokban. Habár, 
ha a legnépszerűbb finom-
ságot, a bejglit vizsgáljuk és 
megpróbálunk a máknál is 
mélyebbre ásni a történetében, 
akkor kiderül, hogy egészen 
Sziléziáig (mai német, cseh 
és lengyel területek) kell me-
netelnünk az eredetéig. A Mo-
narchia édesszájú ízlésének 

köszönhetjük az elterjedését, 
ahogyan sok más kulináris 
élvezet is általuk honosodott 
meg nálunk. Nem mellesleg, 
a bejgli szinte egyidős a ka-
rácsony ünneplésének hagyo-
mányával is, így volt ideje ki-
finomodni. Mégis, máig sokak 
számára megfejthetetlen titok, 
hogy mitől nem reped meg a 
teteje, de hogy lesz mégis fé-
nyes? 
 Másik nagy kedvencünk 
a zserbó magyar eredetű sü-
temény, ami többünk ünne-
pi asztalát ízesíti. Az egyik 
monori sütöde Jolikájával 
beszélgetve, aki igazi szak-
értője a zserbónak, kiderült, 

hogy ő csavart egyet az ünne-
pi süteményén és dió helyett 
mákkal készíti. Egy az egy-
ben ugyanaz az eljárás, mint 
a dió esetében, csak a mák 
markáns ízével fűszerez-
ve. Az eredmény függőséget 
okoz. És már el is jutottunk 
az egyéni ízléshez, hisz a ha-
gyományaink saját magunk-
ra igazítása is az identitá-
sunk része: fontos alappillére 
a kultúránk megőrzésének és 
átörökítésének. 
 A mákos guba régi ma-
gyar étel, olyannyira, hogy az 
első szakácskönyvünk 1695-
ben már említi. Ismerik né-
met és lengyel területen, de 

tót édességként is. Van, ahol 
guba, van, ahol bobajka, de 
igen szép karriert futott be, 
manapság a hétköznapi étel-
től a tortáig sokféle elkészíté-
si módját ismerjük, van ahol 
száraz kifliből, máshol egyen-
ként söndörgetett és kisütött 
kelt tésztából indul, hogy vé-
gül mindenhol mákos guba 
legyen belőle. Nálunk, gye-
rekkoromban a nagymamám 
már december elején hozzá-
látott a kelt tésztából sült gu-
bának, majd textilzsákban a 
spejzben lógva karácsonyig 
szikkadt, hogy 24-én tejjel fel-
öntse, és forró mézzel csurgas-
sa. Aznap a guba volt a főétel, 
mert elég sokáig tartottuk ka-
rácsony előestéjén a böjtöt. 
Ma már nem, mivel a vajdasá-
gi gyökereimet feleségül vette 
a miskolci férjem, hogy aztán 
Monoron alakítsuk ki a saját 
hagyományainkat. 
 Sok háznál készülnek apró 
sütemények, linzerek, islerek. 
Utóbbi osztrák eredetű, a lin-
zer viszont magyar találmány, 
nagyszerűen megférnek egy 
tálcán, finomabbnál fino-
mabb lekvárokkal. A vendég-
várások és az ünnepi túlevés 
elengedhetetlen alkotóelemei. 
 Viszont, ha elkalandozunk 
Vecsésre, akkor többek között 
találkozhatunk egy hamisí-
tatlan sváb süteménnyel, a 
gu ráblival. Zsíros gyúrt tész-
ta, amit formákra szaggatnak 
és dióval szórnak. A linzerek-
hez hasonlóan már hetekkel 
az ünnepek előtt elkészíthető, 
mert az idő csak javít a voná-
sain. Sokak preckedlinek is-
merik, de legyen így vagy úgy, 
nagyon finom.
 Ha már szaggatás, akkor 
elvitathatatlan a mézeska-
lács karácsonykor elsőbbsé-
gi sikere. Az első írásos em-

lítése a XI. századból való, 
de a kutatók egészen az óko-
rig eredeztetik a történetét e 
nemes hozzávalóval készü-
lő süteménynek. A mézeska-
lács-receptek valóban anyá-
ról leányra szállnak, családi 
hagyományokat mesélnek az 
ifjabb generációknak, miköz-
ben a mézeskalács díszítése 
összehozza a família apraját-
nagyját. 
 A karácsonyi asztalunk kí-
nálatában a legtöbb ételnek 
szakrális jelentése van és ez 
jellemző a süteményekre is. 
Gondoljunk csak a mák sze-
rencsét hozó mivoltára vagy a 
dió és az egészség összefüggé-
sére. Ám, ha e kettő mellé fel-
sorakoztatjuk az almát is, ak-
kor már előttünk is gőzölög 
a frissen sült flódni. Úgy fest, 
sok legenda fűződik az erede-
téhez, ami nem is csoda, ha 
csak azt vesszük, hogy a (vi-
lág) három legjobb alapanya-
gából készül. Mondhatni tö-
kéletes. 
 S, ha már jelentéstartam-
mal bíró ételek kerültek szó-
ba, akkor a mi családunk leg-
főbb karácsonyi szertartása 
gyerekkorom óta töretlen. 
Mára a férjem is átvette és 
gyakorolja. December 24-én 
este, amikor a család az asz-
tal köré ül, az étkezést azzal 
kezdjük, hogy egy almát any-
nyi szeletre vágunk, ahányan 
vagyunk, minden családtag 
kap egy-egy gerezd fokhagy-
mát és egy-egy szem diót, eze-
ket mézbe mártogatva esszük 
meg, hogy a következő év-
ben mindannyian egészsége-
sek legyünk és a családunk is 
együtt maradjon. 
 Szép, békés, családdal töl-
tött karácsonyt kívánunk 
mindenkinek! 

Kovács-Solymosy Zsuzsanna

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu



Amit kínálunk: 
BR. ALAPBÉR + PÓTLÉKOK: 250  –  350 ezer Ft/hó
+ BR. 32 400 Ft CAFETERIA
+ BR. 22 000  –  32 000 Ft/hó BÓNUSZ
+ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
+ SPORTOLÁS TÁMOGATÁSA
INGYENES UTAZÁS A CÉG BUSZJÁRATAIN:  Dány, Isaszeg, Pécel, Sülysáp, 
Mende, Gyömrő, Maglód,Tápiószecső, Szentmártonkáta, Nagykáta.
A CÉGES BUSZJÁRATTAL NEM ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL  
ÉRKEZŐK SZÁMÁRA UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS  
(MÁV, VOLÁN, GÉPJÁRMŰ)

Maglód legmodernebb autóipari vállalatánál!

DOLGOZZ TE IS 

Jelentkezz még ma!

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOROKAT 
keresünk könnyű fizikai munkára

Jelentkezés:  
HUMILITAS Kft.: 06-70/903-9037

david.eva@humilitas.hu

Modern, tiszta, 
emberközpontú 
munkakörnyezet. 
Gyakorlat nem 
szükséges.

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

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

termelői
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
minden 
mézünk 

egységesen:

990  
Ft/ ½ kg

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

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

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

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

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

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó  
ingatlanokat 
keresünk
meglévő készpénzes 
ügyfeleink részére 
a dél-Pest megyei  
és Budapesten, 
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.

  1%jutaléktól!

06-70-935-5181

Amennyiben gondolkozik lakása, háza, 
telke eladásán, forduljon bizalommal  
az ingatlanpiaci közvetítő irodához!


