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 Görgey Gábor író, 
költő, rendező, drama-
turg, publicista, műfordí-
tó, de volt kulturális mi-
niszter is, mostanában 
visszavonultan él. A la-
punknak adott interjúban 
az életéről mesélt. 

Részletek a 10. oldalon

 Hatodik alkalom-
mal rendezik meg a Ve-
csési Moto-Rock Feszti-
vált a vecsési Dobrovitz 
Lovasfarmon. A korábbi 
évekhez hasonlóan most 
is gazdag programkínálat 
várja az érdeklődőket.

Részletek a 11. oldalon

 Gyógynövényekkel a 
stressz ellen.    

Részletek a 13. oldalon

Let’s rock! 

Stresszoldó 

Régió Megjelenik: 
Pest megyében 
60 000 pld-ban
e-mail: info@
regiolapok.hu
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x. oldalAKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA: 
Fressnapf • Praktiker • Vögele 

PecaPláza • Coffeeshop 
Skiny • Vision Express

Líra • Intersport 
Gyógyszertár

Telenor

ÉLJEN A JÓ 
ÁRAKKAL! 
Vágja ki és vigye 

magával 
a kuponokat!

Részletek a 11. oldalon

Főztek a vasadiak

Részletek a 3. oldalon

Csúszik a felújítás
  A vasadi önkormányzat 

má jus 25–27. között rendezte 
meg 16. alkalommal falunapi 
rendezvénysorozatát, amely 
keretében a mára már hagyo-
mányossá vált Vasadi Falu-
napi Főzőverseny is zajlott. A 
csapatok által elkészített éte-

leket négytagú zsűri bírálta, 
a zsűri vezetője ahogy koráb-
ban, ebben az évben is a mes-
terszakács Benke László volt.  
 A főzőversenyre a határon 
túlról is érkezett csapat. 

 Kőbánya-Kispest a főváros 
egyik legforgalmasabb köz-
lekedési csomópontja, fontos 
hely ez a vecsésieknek, az ül-
lőieknek, a monoriaknak és a 
környékbeli települések lakói-
nak is. Mindenki örült, mikor 
annak idején új köntösbe öl-

töztették a vasútállomást, ám 
az évtizedek alatt rossz álla-
potba került a gócpont, a fel-
újítás elkerülhetetlen lett. 
Most úgy néz ki, még egy dara-
big marad a lerobbant állapot. 

Részletek a 4-6. oldalon

 Míg régebben arról szól-
tak a hírek, hogy egekbe szö-
kött a munkanélküliek száma, 
ma már pont az ellenkezőjét 
halljuk úton-útfélen. Talán 
soha nem volt ilyen alacsony 
az álláskeresők száma mint 
napjainkban, ennek ellené-
re a munkaerőpiacon komoly 
gondokkal találkozhatunk. 
Most a munkaerőhiány bor-
zolja a kedélyeket országszer-
te, bár európai viszonylatban 
nem állunk rosszul – Csehor-
szágban, Belgiumban, Ang-

liában és Németországban 
is magasabb a munkaerőhi-
ány –  nagyon sok a betöltet-

len állás hazánkban is. Az ad-
minisztratív munkakörökben 
jelentkezik a legnagyobb hi-

ány (5,1) százalék, a második 
legtöbb betöltetlen álláshely 
az egészségügyben van. Az 
előbbiről kevesebbet hallani, 
az utóbbi ellenben nem meg-
lepő, hiszen évek óta ettől 
hangos a média, az egészség-
házakat és kórházakat sűrűb-
ben látogató lakosok pedig a 
saját bőrükön tapasztalják 
az okozatait például a hosszú 
várólisták képében.
 Ebben a hónapban annak 
jártunk utána, hogyan alakul 
a régió munkaerőpiaci hely-
zete, melyek a hiányszakmák, 
továbbá egy kis segítséget 
szeretnénk nyújtani azoknak, 
akik érdeklődnek a tovább-
képzések iránt és új szakmát 
tanulnának. 
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Munkaerőpiaci helyzet és 
hiányszakmák a régióban

Milyen foglalkozást választana? 2. old.



Hirdetés

2  •  VÉLEMÉNY

Milyen foglalkozást  
választana? 
Napjainkban rengeteg arra vo-
natkozó kutatás és tanulmány 
áll rendelkezésre, miért fontos, 
hogy olyan foglalkozásunk le-
gyen, amiben örömünket leljük. 

Nyár van, a padlásszobámban kitárt ablakok mellett is 30 
fok feletti hőmérséklettel. Az esti hideg zuhany után fárad-
tan dőlök az ágyamba és közben arra gondolok, ma éjjel 
sem tudok majd pihenni. Olvasgatok, de nem vagyok ké-
pes a könyv lapjaira koncentrálni, mert a fülledt meleg és 
az egész testemet beborító izzadság nem engedi. Kimegyek 
a fürdőszobába, bevizezek egy fürdőlepedőt, visszafekszem, 
majd magamra borítom. Most jó! Talán egy rövid időre 
megszabadulok attól, hogy csak a melegre koncentráljak. 
Nem sikerül. Az elromlott klíma és a másnapra ígért szere-
lés jár a fejemben.
 Bosszankodom és reménykedem. Az öreg klímámat, ami 
nyaranta a kánikulai napokon biztosítja az éjszakai nyu-
godt pihenésemet évek óta igyekszem karbantartatni, hogy 
megóvjam és még sokáig ne kelljen lecserélni. Ennek elle-
nére a probléma évről évre ismétlődik. Telente a madarak 
vagy bogarak beköltöznek az öt méter magasban függő 
kültéri egységébe, ahol eldugítják a vízelvezető csövet, így 
működés közben befelé folyik a párából kivont víz, ahelyett 
hogy ezt kifelé tenné. Ráadásul pont az egyik konnektorom 
közelében áztatva el a falat. Sajnos ötméteres létránk nincs, 
hogy a tisztítást magunk oldanánk meg tavasszal, de ami a 
legbosszantóbb, a szerelőknél sem szokott lenni, pedig min-
den alkalommal elmondom, amikor kihívom őket.
 A tavalyi kedves klímaszerelő jut az eszembe, aki szin-
tén nem hozott létrát a karbantartási munkálatokhoz, de 
legalább gázzal kifújta a bedugult csövet, majd szakszerű-
en kitisztította, fertőtlenítette, sőt gázzal is feltöltötte a meg-
beszélt áron, ami után a klímaberendezésem egész nyáron 
tökéletesen működött. Fájdalmamra idén a probléma ismét 
jelentkezett. Mivel tavaly elégedett voltam, ugyanazt a cé-
get hívtam. Sajnos. A kiérkező szerelő nemhogy létrát, már 
gázt sem hozott magával, dróttal piszkálgatta az eldugult 
csövet, majd mikor kedvesen megemlítettem, hogy ezt ta-
valy másképp oldották meg, nyeglén válaszolt, hogy annak 
a szerelésnek most még magasabb lenne a tarifája, de nem 
is tudná megcsinálni, mert nincs is nála gáz, különben is 
cseréljem le már ezt az öreg klímát. Ráadásul az összeszere-
lés közben olyannyira izgága volt már, hogy azt hittem ösz-
szetöri a burkolatát a készülékemnek, aminek csálésága ma 
is bizonyítékul szolgál. Tette mindezt a tavalyi honorárium 
egynegyedével megnövelt összegéért.
 Ja és miért várom egy hónap elmúltával holnap ismét a 
klímást? Mert a víz sajnos azóta is befelé folyik. Hát az a 
szerelő nemhogy szakember, ember sem volt a magyar ér-
telemben.

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

10 éve dinamikusan  
fejlődő nagyüzemi  
konyha gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, RakTáRoST 
és SzakácSoT kERES
kiemelt bérezéssel.

Monor,  
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel: 

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

: Levendula Rétesház
Megrendelés:  

minimum 3 nappal előtte.

Ön megrendeli,  
mi megsütjük!

Torták és formatorták 
készítése minőségi 

alapanyagokból,
rendelésre.

Zakradnik Antal, Gomba
Ha újra kezdeném akkor is a bútorasztalos szakmát választanám. 
Rengeteg bútort készítettem, karbantartóként is dolgoztam, a ha-

tárőrségnél is asztalos voltam, nagyon szerettem ezt a foglalkozást. 
Akkor sem ment el tőle a kedvem, mikor két ujjamat is komoly sé-
rülés érte munka közben. Az asztalos szakma napjainkban is jó vá-

lasztás, most is meg lehet élni belőle.

Nagy Renáta, Monor
Gyerekkoromban mindig azt mondtam, hogy anyuka szeretnék len-
ni, ez hál’ istennek beteljesült. A szakmát illetően az irodalommal 
és a művészetekkel szerettem volna valamilyen módon foglalkozni. 
Innen egyenes út vezetett az egyetemre és a tanításhoz. Nem változ-

tatnék, nagyon jól érzem magam abban, amit csinálok. 

Forró Csaba, Nagyvárad 
Annak idején katonai szolgálatot teljesítettem és tűzoltóként is dol-

goztam. Rengeteg tűzesethez vonultam, gyermeket is mentettem. 
A veszélyek ellenére, amelyek mindennapos velejárói ennek a hiva-
tásnak, újra ezt választanám, mert nagyon szerettem. Esetleg a ta-

pasztalataimat hasznosítanám és adnám át az újoncoknak.

É letünk legnagyobb részét munkával 
töltjük, ezért egyáltalán nem mindegy, 
hogy a nap mint nap végzett elfoglalt-

ság örömmel vagy nehézségekkel tölti meg a 
napjainkat. A kényszerből végzett foglalkozás 
előbb vagy utóbb felőrli az embert, a szabad 

akaratunkból választott pedig feltölt, inspirál. 
Hiába keresünk jól, ha merő stressz az életünk 
az adott munkakörben, illetve a szerényebb fi-
zetéssel is elégedettek lehetünk, ha szeretjük 
amit csinálunk. Azt mondják, hogy a motivá-
ció fenntartása elsősorban nem az anyagiak-
tól függ, sokkal inkább attól, hogy a munka-
vállaló érzi-e, általa jut előrébb a cég, ezáltal 
pedig egy kicsit a világ is. Az interneten kering 
egy legenda, mely szerint az amerikai Nemzeti 
Repülési és Űrhajózási Hivatal egyik takarító-
ja a következőt mondta, amikor megkérdezték, 
mivel foglalkozik: segítek abban, hogy embert 
juttassunk a Holdra. Ebből is látszik, hogy egy 
sokak által lesajnált munkakörben is lehetünk 
motiváltak, csak hozzáállás kérdése az egész.  
Ön hogyan áll a munkájához? Jól érzi magát 
abban, amit csinál? Maradna a szakmájában, 
ha újrakezdhetné az életét vagy valami egé-
szen mást csinálna? Erről kérdezgettük a já-
rókelőket. 
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LEJÁRT A TÜRELMI IDŐ

AZ ÉV MADARA

KÖZLEKEDÉS Már büntetnek  
a parlagfűért! 

Gólyatöcs, gulipán  
vagy nagy póling? 

Tervezés alatt

 Lejárt a parlagfű-mente-
sítési határidő, július 1-jén 
országszerte elkezdődött a 
parlagfüves területek ellen-
őrzése. Ha eddig nem tet-
ték meg, azt javasoljuk, mi-
nél előbb gondoskodjanak a 
gyomnövény kiirtásáról mert 
a büntetés a fertőzött terület 
nagyságától 15 ezer forinttól 
egészen 5 millió forintig ter-
jedhet! 
 Magyarországon rendkí-
vül elterjedt a parlagfű, az 
agresszív gyomnövény irtása 
több okból is fontos. A termő-
területeken elnyomja a kul-
túrnövényeket, felhasználja 
a talaj tápanyag- és vízkészle-
tét, ezáltal jelentős terméski-
esést okozhat. Emellett pedig 
ott van a parlagfű-allergia, 

 Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is lehet szavazni az 
év madarára. A Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME) által meg-
hirdetett internetes lakossá-
gi szavazáson három hosszú 
csőrű faj, a gólyatöcs, a gu-
lipán és a nagy póling közül 
lehet kiválasztani a 2019. év 
madarát. 
 A gólyatöcs fekete-fehér 
színezetű, hosszú lábú, egye-
nes csőrű partimadár. Ko-
pár, sekély vízborítású helye-
ken, laza telepeket alkotva és 
egyesével is költ. Magyaror-

amelyről nem túlzás azt ál-
lítani, hogy népbetegségnek 
számít. A parlagfű pollenszó-
rásának csúcsidőszaka a nö-
vény virágzásakor augusztus 
közepétől szeptember köze-
péig tart, ekkor rengeteg em-
ber életét keserítik meg az al-
lergiás tünetek. 
 A parlagfű-mentesítés kör - 
nyezetkímélő és hatékony 
módja a gyomlálás. Ez a ki-
sebb kertekben célraveze-
tő inkább, a nagyobb terüle-
teken a rendszeres kaszálás 
a célravezető. A tartós ered-
mény érdekében fontos a vi-
rágzás és a magképződés fo-
lyamatos megakadályozása.
 A mentesítési kötelezett-
ség a magántulajdonra és a 
közterületekre egyaránt vo-
natkozik. R.

 Autópálya-mérnökség 
és autópálya-rendőrség ki-
alakítását tervezi a Magyar 
Közút NZrt. Az üzemelte-
tési feladatokat ellátó mér-
nökséget és a rendőrséget 
Monor külterületén, az M4 
gyorsforgalmi út nyomvona-
lának közelében alakíthatják 
ki. Jelenleg a tervezési folya-
mat zajlik, amely az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szó-
ló kormányrendelet alapján 
nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű ügy-
nek minősül.   nfo
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Hogy örültünk neki annak idején, ami-
kor új köntösbe öltöztették Kőbánya-Kis-
pest vasútállomást, ám az évtizedek 
alatt rossz állapotba került a gócpont, 
a felújítás elkerülhetetlen lett. Azt ígér-
ték az illetékesek, hogy 2019-re befe-
jeződik a beruházás, ám mára kide-
rült, éveket csúsznak a munkálatok.

Csúszik a Köki felújítása

F ontos hely ez a ve csé-
sieknek, az üllőieknek, 
monoriaknak és a kör-

nyező települések lakosainak, 
mert túl azon, hogy itt fut ösz-
sze több vasútvonal, buszvég-
állomás is. A 2-es metrónak is 
ez a végállomása, innen indul 

buszjárat a Liszt Ferenc repü-
lőtérre. Tehát nem lehetünk 
közömbösek a centrum sor-
sa iránt.
 Mára kiderült, hogy új 
közbeszerzést kellett kiírni a 
Kőbánya-Kispest vasútállo-
más rehabilitációjára, így az-

tán jó, ha három év múlva 
elkészül a beruházás. Némi-
képp ehhez kapcsolódik, hogy 
Kőbánya alsó és Zugló hason-
ló cipőben jár, de ezekért nem 
fáj annyira a szívünk.
 A MÁV Kőbánya-Kispest 
felújítására 2017 elején kötött 

tervezési szerződést, azonban 
ez közbeszerzésjogi okok mi-
att meghiúsult. Ez magával 
hozta azt, hogy a pályázatot 
meg kellett ismételni, amely 
tudomásunk szerint értékelé-
si szakaszban van. Ám ezzel 
még nincs vége a procedúrá-

nak, ugyanis az engedélyezési 
és kiviteli terveknek illik elké-
szülnie. És ha ez még nem len-
ne elég: építési engedélyt kell 
szerezni, és ott van még a köz-
beszerzés. Nagy valószínűség 
szerint a beruházás csak 2020 
tavaszán kezdődhet meg. 
 Viszont lehagyott bennün-
ket Zugló és Kőbánya alsó, itt 
már elkészültek az engedélye-
zési tervek.
 A MÁV válasza szerint Kő-
bánya-Kispest modernizá-
lása során az akadálymen-
tesség érdekében a peronok 
magasságát 55 centiméteres-
re emelik, a perontetőket fel-
újítják, az utastájékoztató- 
rendszert korszerűsítik. A 
meglévő gyalogos-felüljárót 
totálisan felújítják, illetve egy 
új, második gyalogosátjáró is 
épülne.
 Ez bizony nagyon jó lenne, 
ha így lenne, csak győzzük ki-
várni. (más)

Még egy darabig ez a látvány 
fogadja Kőbánya-Kispesten 
a vonattal érkezőket

 Tájékoztatjuk olvasó-
inkat, hogy a Monori Pol-
gármesteri Hivatal igaz-
gatási szünet miatt zárva 
tart július 23-tól július 
27-ig, valamint augusztus 

13-tól augusztus  
17-ig. Sürgős anyaköny- 
vi ügyekben – halále- 
set – munkaidőben a  
06-29/612-300 te- 
lefonszám hívható. nfo 

Igazgatási szünet  
a monori hivatalban 

szágon rendszeres fészkelő, 
Afrikában telel. Fokozottan 
védett, természetvédelmi ér-
téke 250 ezer forint. 
 A gulipán felfelé hajló cső-
rével tűnik ki a partimadarak 
közül. Eurázsiában és Észak-
Afrikában a tengerpartok 
és a kontinentális sós tavak 
mentén, a talajon költ. Kis-
számú, de rendszeres fészke-
lő hazánkban a Kiskunsági 
szikes tavain, de az Alföldön 
és a Dunántúlon is fészkel. 
Csőre speciális táplálkozás-
módjához idomult, a víz szí-
nén oldalirányban kaszálva 
apró rovarokat, rákokat szűr 

ki a sekély vízből. A telet a 
Mediterráneumban és Afri-
kában tölti. Fokozottan vé-
dett, természetvédelmi érté-
ke 250 ezer forint. 
 A nagy póling a legnagyobb 
termetű hazai partimadár, 
feltűnően hosszú, lefelé haj-
ló csőrrel. Magyarország vi-
zenyős rétjein, turjánvidéke-
in és lápjain szórványosan és 
csak kis számban költ. Fész-
kelőállománya csak 20-60 
párra tehető. Hosszú és haj-
lott csőrével képes mélyen az 
iszapba és a laza talajba nyúl-
va férgeket és egyéb apró ge-
rinctelen zsákmányállato-
kat keresgélni. Afrikában és 
Ázsia déli részén telel. Foko-
zottan védett, természetvé-
delmi értéke 500 ezer forint.
 Szavazni az MME honlap-
ján lehet július 23-ig.  RT.



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

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

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

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

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása
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Az AIRVENT Hungary Kft.

ÖSSZESZERELŐ
munkakörbe  

munkatársakat keres
NYÁREGYHÁZA településre 
Cégünk tehergépjármű-ülésekhez  

gyárt alkatrészeket.

Elvárások a jelentkezővel szemben:
• jó látás és kézügyesség

• önálló munkavégzés munkautasítás alapján
• két műszakos munkarend vállalása.

Amit kínálunk:
• stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség

• bónuszrendszer
• bejárási támogatás

airvent

Jelentkezni a 06-29/200-281 
vagy a 06-29/490-468 telefonszámon,  
illetve személyesen telephelyünkön  

(2723 Nyáregyháza, Mátyás király utca 3.)

Régiós munka- 
erőpiaci körkép
Nem változtak a térség gazdasági jel-
lemzői, ahogyan a munkaerőpiaci vi-
szonyok is az elmúlt évekhez hasonló-
an alakulnak. A legnehezebb helyzetben 
továbbra is a tapasztalat nélküli fiatalok 
és a képzetlen idősebb korosztály van.

N apjainkban csak az 
nem dolgozik, aki nem 
akar – mondják a la-

ikusok a rengeteg álláshir-
detés láttán. A statisztikai 
adatok a munkanélküliség 
látványos csökkenését mu-
tatják, talán soha nem volt 
még ilyen alacsony a munka-
nélküliségi ráta – a 15-74 év 
közöttiek körében 3,7 száza-
lék – mint most. Az idei má-
sodik negyedévben 171 ezer 
volt a munkanélküliek száma, 
ez a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatai szerint 32 
ezerrel kevesebb, mint egy 

évvel korábban. Napjainkban 
lassan ott tartunk, hogy több 
lesz a meghirdetett állás mint 
az álláskereső. Ennek egyfe-
lől örülhetünk, másfelől vi-
szont nem, mert ezzel együtt 
is több ágazat küzd munka-
erőhiánnyal.
 Régiónk munkaerőpiaci 
helyzete nem sokat változott 
az elmúlt egy év alatt, ami in-
kább jó hír mint rossz, töb-
bek között mert a viszonylag 
jónak mondható helyzet nem 
romlott. A térségben szeren-
csére nincsenek különösebb 
mun ka erő piaci problémák. 

Egyes önkormányzatoknál 
azonban előfordulnak gon-
dok, a köz munkaprogramban 
résztvevők száma ugyanis 
egyre csökken, a jó munka-
erőt elszívja a versenyszféra.

Gombamód szaporodtak  

a logisztikai központok
A térség munkavállóinak túl-
nyomó többsége ingázik a 
lakhelye és a munkahelye kö-
zött. A legtöbben a főváros-
ban dolgoznak, ez így volt 
eddig is és a földrajzi adottsá-
gokból következik, hogy eb-
ben nem is nagyon várható 
változás. A régió gazdaságá-
ra leginkább a feldolgozóipar 

– túlnyomórészt a fémfel-
dolgozás és a mezőgazdasá-
gi termékek feldolgozása – 
jellemző. Emellett jelentős 
szeletet harap ki a tortából a 
szállítmányozás, a logisztikai 
raktárak gombamód szapo-
rodtak el az elmúlt években 

– Üllőn például most épül az 
ország legnagyobb logisztikai 
központja – az M4-es út meg-
épülésével pedig további gya-
rapodásuk várható. Ez az ön-
kormányzatok adóbevételeit 
jelentősen növeli, az új mun-
kahelyek teremtésével pedig 
a foglalkoztatottság növelé-
séhez is hozzájárulnak.
 A mezőgazdaság a régi 
időkhöz viszonyítva jelentő-
sen visszaesett, ezzel együtt 
természetesen azok a vál-

 A KSH adatai szerint 
a 15-74 éves férfiak köré-
ben 87 ezer, a nők eseté-
ben pedig 83 ezer a mun-
kanélküliek száma.
 Ebből a 15-24 évesek kö-
zött 28 ezer fő lehet munka 
nélkül, az úgynevezett leg-
jobb munkavállalási korúak, 

azaz a 25-54 évesek munka-
nélküliségi rátája is csökkent.
 A munkanélküliek 45,3 
százaléka legalább egy évig 
keresett állást, azaz tartó-
san munkanélküli volt. Az 
országos átlagot tekintve 
17,9 hónapig tart a munka-
nélküliség.

Csökkenő munkanélküliség

Nádszövetek, betontermékek,  
betonacélok, ragasztók, Kingstone-

vakolatok, Beton Epag térkövek
Trapéz- és cserepeslemezek   

kedvező áron!

Magó tüzép

Építőanyagok gyári ár alatt!

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

Tűzifa, biobrikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

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

30 N+F tégla 
már 358 Ft-tól!
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TészTagyárTás

Vecsési kisüzem 
működőképes gépei 

és teljes berendezése 
eladó

Telefon: 
06-29/355-414, 06-20/438-1578KÖZTÜNK A HELYED, DOLGOZZ 

NÁLUNK CSÉVHARASZTON

TARGONCAVEZETŐ
munkakörben

homlokvillás targoncán!
Üzemi targoncás feladatok ellátására keresünk kollégákat 

3 műszakba.
Bruttó 235 000 Ft alapbértől

(tapasztalattól és üzemtől függően változó)
+ műszakpótlék, havi bónusz, cafetéria, 

bejárás támogatása 15 Ft/km

Érdeklődjön a 
06-29/ 693-170 számon vagy a 
hr@bfbplus.hu e-mail címen!

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

GÉPKEZELŐ KARBANTARTÓ 
BETANÍTOTT OPERÁTOR 

SEGÉDMUNKÁS 
JELENTKEZÉS: 

06 (20) 391-5715 

BÓNUSZ 
CAFETERIA 

BEJÁRÁSI 
TÁMOGATÁS 

Nyilvántartási szám
: 4376-4./2003, 07-0006-06.

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

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor József Attila utca 

Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, 

+36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu

E-mail: opelmonor@gmail.com

Régiós munka- 
erőpiaci körkép

lalkozók is kevesen vannak, 
akik a mezőgazdaságból él-
nek. A mezőgazdasági foglal-
koztatottak aránya 15 száza-
lék körül van, ez közepesnek 
számít Pest megyében. Ve-
csés fejes káposzta termesz-
tése továbbra is kiemelkedő 
az országban: a hazai összter-
melés felét adják a vecsésiek, 
a savanyított termékekből 
pedig exportra is jut bőven, 
mivel azok az ország határa-
in túl is népszerűek. Orszá-
gos szinten nem kiemelkedő, 
de a térségben jelentősnek 
mondható a zöldség és kerté-
szeti áruk termesztése, Pilis 
és Nyáregyháza pedig a gyü-
mölcstermesztésben erősebb.

Csökken a közfog-
lalkoztatottak száma
Egy évvel ezelőtt beszámol-
tunk a közfoglalkoztatottak 
helyzetéről. A közfoglalkoz-
tatási programban dolgozók 
száma továbbra is csökken: 
míg tavaly 441 fő dolgozott 
a közfoglalkoztatás kerete-
in belül, addig idén már csak 
367-en. Sokaknak sikerül el-
helyezkedni a versenyszférá-
ban, ami részben a foglalkoz-
tatást segítő programoknak 
és a képzéseknek köszönhe-
tő. Amíg örül a munkaválla-
ló, hogy sikerül állást találni, 
addig a közfoglalkoztatásban 
résztvevő önkormányzatok 

egy részében ugyanez a prob-
lémák forrása, hiszen az egyre 
több munkát egyre kevesebb 
embernek kell elvégeznie. A 
közterületek karbantartá-
sa jellemzően a közfoglalkoz-
tatottak feladata, a fogyatko-
zó munkaerő miatt azonban 
több településen is gondot je-
lent például a növekvő méretű 
közterületek tisztán tartása.

Támogatások munkakere-
sőknek és munkáltatóknak
A legtöbb álláskereső tovább-
ra is a 25 év alatti és az 50 év 
feletti korosztályból kerül ki. A 
fiatalabbak alig rendelkeznek 
munkagyakorlattal, az időseb-
bek elhelyezkedését pedig az 
alacsony iskolai végzettség, az 
idegennyelvek és a számítógé-
pes ismeretek hiánya nehezíti. 
A fiatalok számára több prog-
ram is létezik, melyekben akár 
személyre szabott segítséget is 
kaphatnak a munkaerőpiaci 
helyzetük javításához. A szak-
képzetlen fiatalokat az is-
kolapad felé terelik, a szak-
képzettek esetében pedig a 
munkatapasztalat megszerzé-
sére helyezik a hangsúlyt. Az 
Ifjúság Garancia Program ke-
retében már több fiatal is el-
helyezkedett, a munkáltatók 
részéről is intenzív az érdek-
lődés a program iránt, amely 
keretében bérköltség-támoga-
tásra is van lehetőség.

 Az Út a munkaerőpiac-
ra program a 25 év felettiek-
hez is szól, az álláskeresőket 
többféle támogatással, pél-
dául foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatással, kép-
zés alatti keresetpótló támo-
gatással, utazási, lakhatási 
támogatással is segítik. En-
nek is köszönhető, hogy a 
programot jelentős érdeklő-
dés kíséri a régióban.

 Üllőn épül az ország 
legnagyobb területű lo-
gisztikai központja. A lé-
tesítmény területe 82,7 
ezer négyzetméter, az 
épület a legmodernebb 
technológiákat vonultatja 
fel. A kereskedelmi áru-
házlánc részére épített 
komplexumban épület-
részenként külön-külön 
szabályozható a hőmér-
séklet, a hatékonyság nö-
velése érdekében pedig 
automatizált csomago-
ló- és szállítórendszerek 
működnek majd a léte-
sítményben. A beruházás 
keretében több száz új 
munkahely jön létre.

A legnagyobb 
logisztikai 
központ épül

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

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

•  13. havi fizetés
•  Hosszú távú, stabil munkahely

MUNKAVÉGZÉS 
HELYE
Alsónémedi
•  Munkába járáshoz ingyenes 

céges busz vagy költségtérítés
•  Autóval könnyen 

megközelíthető az 5-ös útról

JELENTKEZZ
MOST!

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

Éjszakai 
munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ



Hiányszakmák 
és munkaerőhiány
Sokan talán kétkedve fogadják a munka-
erőhiányról szóló híreket, pedig tények tá-
masztják alá, hogy nem csupán propagan-
dáról van szó, amikor a híradások arról 
számolnak be, hogy folyamatosan csök-
ken a munkanélküliek száma és a munka-
erőpiacon megjelentek a hiányszakmák.
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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

service facility management

Targoncavezetőt 
keresünk

üllői logisztikai raktárba 
raklappakoláshoz.

Két műszakos  
munkarendben,  

6:00–14:00-ig, és 14:00–22:00-ig. 
Heti műszakváltás. 

MUNKA-
LEHETŐSÉG!

Érdeklődés  
esetén hívja a  

+36-30/955-9620 
számot.

méhészbolt
bp., XVI. bökényföldi út 87.

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

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

csomagolóanyagok.

L áthatunk a médiában 
kesergő étteremveze-
tőket, pékeket, épí-

tőipari cégvezetőket, vidé-
ki iskolaigazgatókat, kórházi 
dolgozókat, mezőgazdaság-
gal foglalkozó gazdákat, akik 
arról nyilatkoznak, hogy 
mennyire nehéz jó szakem-
bert találni manapság. Sőt az 
is előfordul, hogy a meghirde-
tett állásokra nem jelentkezik 
senki sem.
 De talán sokan megta-
pasztalták már a saját bő-
rükön is a hétköznapokban, 
hogy manapság milyen ne-
héz egy jó víz-, gáz-, számító-

Hirdetés

gép-szerelőt, kőművest vagy 
burkolót találni? Ha a sze-
rencsésebbeknek akad is az 
ismerősi körében egy-egy 
megbízható szakember, ak-
kor is valószínű, hogy sok időt 
kell kivárni a munka tényle-
ges megkezdéséig. Ez mind a 
szakemberhiányt mutatja.
 Ennek okait most nem ke-
ressük, azt meghagyjuk az 
arra illetékeseknek, inkább 
abban szeretnénk segíteni ol-
vasóinkat, hogy milyen új le-
hetőségek nyíltak meg az el-
múlt időszakban, hogy a 
munkavállalók és a munka-
adók egymásra találhassanak.

Érdemes a hiány- 
szakmákkal tisztában lenni
Nem csak a pályaválasztó fi-
ataloknak, hanem az aktív 
munkavállalóknak is érde-
mes tudni, hogy milyen új, 
vagy régi szakmákban van 
manapság hiány a munka-
erőpiacon, hisz pályamódo-
sítással akár átnyergelhet-
nek egy jobban jövedelmező 
ágazatba. Lehet, egy új kar-
rier kezdődik ezáltal az éle-
tükben, számtalan sikerél-
ménnyel. Ráadásul ezeknek 
az OKJ-s szakképesítések-
nek a megszerzését általában 
az állam is támogatja. Sőt a 
diákoknak az ingyenes kép-
zésen túl a 2018/2019-es 
tanévben ösztöndíjat is biz-
tosítanak a tanulmányi ide-
jük alatt. De honnan tudni, 
melyek lesznek ezek a támo-
gatott szakmák 2018-ban? 
Erre a szakgimnáziumok-
ban és szakközépiskolákban 
tanuló diákoknak jó tám-

pont lehet a 2017-es Magyar 
Közlöny októberi számában 
megjelent lista, míg az idő-
sebbeknek a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hi-
vatal (NSZFH) weboldalát, a 
www.nive.hu-t érdemes bön-
gészniük.

Bárki új szakmát  
tanulhat ingyen
Amit fontos tudni, hogy már 
nem csupán az első, hanem 
a második szakképzés is in-
gyenes Magyarországon az 
életkori határtól függetlenül. 
Igaz, csak akkor, ha azt isko-
larendszerű képzésben végzi 
el valaki. Senki nem veszíti 
el az ingyenességet, még ak-
kor sem, ha valaki nem nap-
pali, hanem levelező vagy 
esti képzésre jelentkezik és 
tanulmányai mellett dolgo-
zik. Sőt, aki felsőoktatás-
ban már diplomát szerzett, 
vagy tanfolyami kereten be-
lül szerezte meg OKJ-s ké-
pesítését, szintén két ingye-
nes iskolarendszerű OKJ-s 
szakma megszerzésére jogo-
sult. Egy jó szakma felér egy 
diplomával – állítják a szak-
emberek.

Szabóky Adolf ösztöndíj
Mint már említettük, a hiány-
szakmai képzéseknél lehető-
sége van a diákoknak tanul-
mányi ösztöndíjat igényelni. A 
2018/2019-es tanévre a Sza-
bóky Adolf Szakképzési Ösz-
töndíjra vonat kozó szakma-
szerkezeti döntéseket egy 
kor mányrendelet – Szabó ky 
Adolf Szakképzési Ösztöndíj-
ra jogosító szakképesítésekről 
szóló 353/2017. (XI. 29.) kor-
mányrendelet 5. sz. mellék-
letében – szabályozza, vagy-
is határozta meg megyékre 
bontva. Minden megyében és 
Budapesten 20-20 más szak-
mát jelöltek ki ösztöndíjra ér-
demesnek. A szakgimnáziumi 
és szakközépiskolai nappa-
li képzésben résztvevő diákok 
hiány-szakképesítés esetén a 
tanulmányi eredményeiknek 
megfelelő ösztöndíjban része-
sülnek a Szabóky Adolf szak-
képzési ösztöndíjnál, amely 
mértéke a szakközépiskolában 
tanulóknál általában havi 10 
ezer és 35 ezer – 2,51 tanulmá-
nyi átlagtól –, a szakgimnázi-
umban tanulóknál – 3,01-es 
tanulmányi átlagtól – 20 ezer 
és 50 ezer forint között mozog.

 Iskolai rendszerű szak-
képzésnek minősül a köz-
oktatási és a szakképzési 
törvény alapján a szakkép-
ző iskolában, illetve felső-
oktatási intézményben fo-
lyó közép- vagy felsőfokú 
szakképzés. Ide tartozik az 
OKJ-s szakképesítés meg-
szerzése is, amennyiben 
közoktatási vagy felsőok-

tatási intézmény szervezi 
és a részvétel tanulói vagy 
hallgatói jogviszonyt ered-
ményez.
 Abban az esetben, ha a 
képzés résztvevői nem áll-
nak hallgatói vagy tanulói 
jogviszonnyal a képző in-
tézménnyel, iskolarendsze-
ren kívüli képzésről beszé-
lünk.

 A magyar Közlöny 2017. 
októberi számában leközölt 
hiányszakmák Pest megyé-
ben melyekre a 2018/2019-
es tanévben állami ösz-
töndíj igényelhető: az ács; 

elektronikai műszerész; 
elektronikai technikus; 
épület- és szerkezetlakatos; 
erdészeti szakmunkás; gaz-
da; gépgyártás-technológi-
ai technikus; gépi forgácso-

ló; gyakorló ápoló; gyakorló 
mentőápoló; hegesztő; ipa-
ri gépész; kistermelői élel-
miszer-előállító, falusi ven-
déglátó; központifűtés- és 
gázhálózat-rendszerszerelő; 
lovász; mezőgazdasági gé-
pész; pék; szerszámkészítő; 
szociális gondozó és ápoló; 
vegyésztechnikus.

Iskolarendszerű képzés

Szabóky Adolf tanulmányi  
ösztöndíjas hiányszakmák

Tel.: 06-90/603-905 

(audiopress.iwk.hu • 635 Ft/min. 

Tel.: 06-1/222-8397, 

06-20/496-3980)

Különböző 
termékek 
összeállítása   
és egyebek

Otthoni  

munka! 
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15 %
Érvényes:  

2018. július 10–augusztus 5.
Részletek a hátoldalon.

2018. július 27–29.
Részletek a hátoldalon.

20 %

Akció a kupon  
hátoldalán!

2018. július 10. és 31. között
Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Akció 
 a kupon  

hátoldalán!

2018. augusztus 5-ig
Részletek a hátoldalon.

15 %

2018. augusztus 12-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %

2018. augusztus 12-ig.
Részletek a hátoldalon.

10 %

2018. augusztus 5-ig
Részletek a hátoldalon.

15 % 15 %
2018. július 10-től augusztus 19-ig

Részletek a hátoldalon.

10 %
2018. július 10-től augusztus 31-ig

Részletek a hátoldalon.

 

 

 

 

 

 

Velünk pénzt 

takaríthat m
eg!

Market Central Ferihegy 
Bevásárló Park 

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

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

2018. augusztus 5-ig
Részletek a hátoldalon.

10 %

Vágja ki és hozza magával  
a kuponokat!
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2 000 Ft kedvezmény minimum  
10 000 Ft feletti vásárlás esetén  

a teljes kollekcióra. 
Az akció alól kivételt képeznek az ajándékutalvány-vásárlás, 

idegen márkák és a divatékszerek.  
Más akciókkal/kedvezményekkel nem vonható össze.  

Csak ezen kupon felmutatásával érvényes 
2018. július 10. és 31. között a vecsési Charles Vögele üzletben.
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Vichy, La-Roche Posay,  
Bioderma, Uriage napozók  

1 000, 1 500  Ft  
kedvezménnyel  

kaphatók  
2018. július 31-ig,  

vagy a készlet erejéig.
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10  % KEDVEZMÉNY  
a vásárlás végösszegéből.

A kupon kizárólag 10 000 Ft feletti egyösszegű vásárlása esetén 
váltható be 2018. július 10. és  augusztus 31. között  

a Fressnapf Ferihegy Áruházban.
A kupon egyéb kedvezményekkel nem összevonható és a 

vásárlási utalványra nem vonatkozik! A kupon egy alkalommal 
használható fel, készpénzre nem váltható, értékéből készpénz 

nem adható vissza. A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénz-
tárosnak! Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.
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10 % kedvezmény  
a teljes árukészletre. 

Más kedvezménnyel nem összevonható. 
Érvényesség: 2018 augusztus 5-ig.
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A kávéitalok, sütemények  
és szendvicsek mellé vásárolt  

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

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2018 augusztus 12-ig.

30  Market Central  I  Passzázs

15 % kedvezmény  
1 kedvenc termékre. 

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

más kedvezményekkel nem összevonható. 
Érvényes 2018. 08. 05-ig, kizárólag  

a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!
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15  % KEDVEZMÉNY mindenre*
*A kupon felhasználható 2018. 07. 10–08. 19-ig a vecsési Praktiker 
áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. 

A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a 
kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre 

nem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használha-
tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze! 
A 15 % kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, 
a kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fize-

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

3209009992

Nyitvatartás: 
TEsco: 

hétfőtől vasárnapig: 5–22 óráig

ÜZLETEK áLTALáNos 
NYiTVATARTásA:

hétfőtől szombatig: 10–20 óráig, 
vasárnap: 10–18 óráig

Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása  
eltérő lehet!

 
Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a  

www.marketcentral.hu, 
üzleteink menüpont alatt!

Gépjárművel érkező  
vásárlóinkat  
1550 Férőhelyes  
ingyenes parkolóval várjuk!

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

Tesco, H&M, Jysk, Müller, C&A, CCC, Deichmann, dm, 
EuroFamily, Biohair, Burger King, Update LOW CARB, Pepco, 

Vestar, Háda, Kulcsszerviz, Sportfactory 
Az esetleges elírásokért elnézést kérünk! A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek  

az elírásokkal kapcsolatban nem vállalnak felelősséget.
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20 % kedvezmény minden termék 
teljes fogyasztói árából. 

A kupon kizárólag a Market Central Ferihegy 
bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben 
váltható be a kuponon feltüntetett időszakban felvett 

megrendelések esetén. 
A kupon kedvezménye más kedvezménnyel nem vonható 
össze. A beváltás további feltételeit keresse üzletünkben!

Beváltási időszak: 2018. július 27–29.
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15 % kedvezmény  
minden könyvre,  

kivéve akciós és tankönyv.
Más akcióval nem vonható össze.
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15 % kedvezmény 
minden tartozékra.   

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

Érvényesség: 2018 augusztus 5-ig.

Velünk pénzt 

takaríthat m
eg!

Vágja ki és hozza magával  
a kuponokat!



Magócsi Ruhatisztító

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

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! 

2200 Monor, 4-es út 34 km (Tesco áruház mellett)
Telefon: 06-30/949-6240

Gumi szerelése, eladása, centrírozás, 
autójavítás és olajcsere

Kurgyis József   •   Kurgyis gumi Kft.

3D-s  

futóműállítás

Autó- és épületklíma 
szerelése, töltése

Korszerű otthon        

Telefon: 06-70-220-8848

Új lakás Monoron:
•	 Új	építésű	környezetben
•	 Nettó	60	m2	+	10	m2	terasz
•	 Nappali,	étkező,	konyha,	fürdő,		

WC,	előszoba,	2-3	hálószoba
•	 330	m2-es	saját	telekrésszel
•	 16	méteres	saját	utcafronttal
•	 Közel	a	városközponthoz
•	 Pár	percre	az	épülő	M4-es		

autópálya	lehajtóitól
•	 Épülő	1	hektáros	park	mellett

CSOK
10+10 millió Ft
igényelhető!

MONO
házak

elérhető áron

20 600 000 Ft

– Szakmunkás végzettsége van?
  – Félbehagyta a középiskolát? 
  – Kell az érettségi a munkahelyén?
– Főiskolán, vagy egyetemen szeretne tanulni?
– Az Unióban is elismert végzettséget szeretne?

Tanáraink 10 éve Pilisen a felnőttoktatásban.

                     Ingyenes gimnáziumi
érettségi esti tagozaton

Elvégzett vagy félbehagyott tanulmányait beszámítjuk, így akár már
2 tanév alatt is érettségit szerezhet 9-12. osztályainkban.

Az oktatás helyszíne:
Pilis, Telepi iskola,
Széchenyi utca 28.

Beiratkozás és részletes felvilágosítás telefonon:
Osztós Györgyi: 06 20 919 4145, vagy Gyurkity Katalin: 06 30 298 7979,

e-mailben: kalvingimi@gmail.com                                                             

Kálvin János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola

OM azonosító: 202924,
Telefon: +36 25 551-788,

Tekintse meg honlapunkat,
töltse le a jelentkezési lapot:
www.kalvinjanosiskola.hu

ne
a,
8.8

    

:

                      

Hegesztéstechnika

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

Ipari gázok cseréje  
kedvező áron.

Hegesztőgépek, elektródák, 
vágókorongok,  

kéziszerszámok.

Kollégákat keresünk Gyálra 
az alábbi munkakörökbe:
• Tesztelő
• Csomagoló 
• Gépkezelő 

Jelentkezés: 
06-30/388-2005

INGYENES BUSZJÁRAT: Monor, Pilis, Bénye, 
Gomba, Káva, Monorierdő

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

9900 
   Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon! 
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Komámasszony,  
hol a stukker?
Kell-e mondanunk, mit jelent a magyar történelemben a Gör-
gey név? És kell-e bemutatnunk Görgey Gábort? Az írót, a köl-
tőt, a rendezőt, a dramaturgot, a publicistát, a kulturális mi-
nisztert, a műfordítót, aki mostanában visszavonultan él.

 Görgey Gábor
író, költő, dramaturg, 
rendező
 Szül.: 1929. nov. 22., 
Budapest
 Iskolái: Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem, 
német – angol szak, Hit-
tudományi Akadémia
 A Széchenyi Irodalmi 
és Művészeti Akadémia 
alapító tagja. 1992-1998 
között a Magyar Írószö-
vetség elnökségi tagja. 
1994-ben a Magyar Tele-
vízió művészeti vezetőjé-
vé nevezték ki, pozícióját 
1996-ig viselte. 2001-ben 
a Magyar PEN Club elnö-
ke lett. 2002 és 2003 kö-
zött a nemzeti kulturális 
örökség minisztere.
 Díjai: Kossuth-díj, Jó-
zsef Attila-díj, A Magyar 
Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje, stb.

Névjegy

E gy interjú keretein be-
lül reménytelen vál-
lalkozás. El is tekin-

tenénk most ettől. Inkább 
olyan dolgokra koncentrál-
nánk, amelyek nem annyira 
közismertek.

– Már gyerekként is rímeket 
faragott?
 – Nem tartoztam a vers-
faragó kamaszok közé, de 
mindig filosz szerettem vol-
na lenni. Német-angol szakra 
jártam az egyetemen, mind-
addig, amíg ki nem rúgtak. 
Felvettek a legendás Eöt-
vös Kollégiumba is a Ráko-
si-puccs évében, de ott is el-
kezdődött az osztályharcos 
korszak, a politikai igazo-
dás gusztustalan tülekedése, 
úgyhogy visszavontam a je-
lentkezésemet.

– Mikor közölték le az első 
mun káját?
 – Első versem a Sík Sán-
dor főszerkesztette Vigíli-
ában jelent meg, 1948-ban, 
akkor érettségiztem. Recen-
ziókat is írtam. Ez volt a Ha-
zafelé című vers. Egyik köte-
temben sincs benne, hosszú 
ideig nem is volt meg. Végül 
sikerült előhalásznom a Szé-
chenyi könyvtárból a verset, 
amelyet egy Fischer Anni-
koncert ihletett.  

– A kor hangulata késztette 
arra, hogy nevet cseréljen?
 – Sík Sándor, ez a csodá-
latos ember, Radnóti Miklós 
atyamestere mondta nekem.
Édes fiam, ha netán író lesz 
belőled, változtasd meg a ne-
ved, mert a Görgey Artúr név 
már foglalt a magyar történe-
lemben. Így lettem Gábor.

– Az első publikáció után 
elég későn, ’56-ban jött ki az 
első verseskötete, a Füst és 
fény.
 – Hányódtam az egye-
temi kirúgásom után; sta-
tisztáltam a Nemzeti Szín-
házban, filmekben, majdan 
1951-ben kitelepítettek a szü-
leimmel együtt. Végül 1953-
ban, a Nagy Imre-kormány 
alatt váltam újra fél-szabad 
emberré. Elkezdtem visz-
szaszivárogni az irodalomba, 
megjelent egy-két versem, de 
főleg fordítottam. Aztán le-

tettem a színjátszó-rendezői 
vizsgát-, gyárakban vezettem 
színjátszócsoportokat. Köz-
ben összeállt egy vékonyka 
kötetre való anyag, és meg-
jelent a Füst és fény. Amilyen 

„szerencsém” volt, 1956 októ-
berében nem keltett nagy fel-
tűnést.  

– És újabb hét évet kellett 
várni a Délkör című köny-
vére.
 – Mindig kevés verset ír-
tam. Én a verset az irodalom 
kamarazenéjének tartom. 
Csak azt írtam meg vers-
ben, ami más műfajba nem 
való. Barátom és mesterem, 
Pilinszky János is ebben élt, 
hogy csak a sűrítményből le-
gyen vers.

– Hihetetlen, mennyi műfaj-
ban alkot! Versek, novellák, 
regények, színművek, tárcák, 
filmek, hangjátékok.
 – Tudatosan töreked-
tem erre. Nagyon sokáig ta-
nultam drámát írni. Régtől 
vágytam rá, de csak harminc-
öt évesen írtam meg az első 
egyfelvonásosomat. Még ké-
sőbb, ötvenöt évesen kezd-
tem el regényt írni. Hosszú 
időn keresztül készültem a 
különböző műfajokra. Csak, 
amikor biztos voltam a dol-
gomban, akkor vágtam bele. 
Borzasztóan fontosnak tar-
tom, hogy minden a maga 
műfajába kerüljön.

– Hogy telik egy napja?
 – Reggel egy kávé, némi 
torna, és vár az íróasztal. Ak-
kor érzem jól magam, ha leg-
alább délig írok. Ha csak egy 
nem jól megformált kisebb 
szöveget rendbe teszek, már 
egész nap jó a közérzetem.

– Hogy jön akkor ide a mi-
niszterség? Minek vállalt hi-
vatalt egy ismert író?
 – Soha életemben nem 
vágytam még csak hasonlóra 
sem. Amikor Medgyessy Pé-
ter felkért miniszternek, két-
szer nemet mondtam. Hosz-
szú rábeszélések, családi 
és baráti konzultációk után 
arra az álláspontra jutottam, 
hogy az élet megbosszulja, 
ha az ember egy fantasztikus 
labdát nem fogad el. Magyar 
írót ritkán ér ilyen elismerés. 
Egy évre elvállaltam.

– Ért el sikereket?
 – Létrehoztam a filmtör-
vényt, elkezdtem a színhá-
zi törvény előkészítését. Tető 
alá hoztam az angliai magyar 
Magic-évet, azóta létezik mú-
zeumok éjszakája. A színhá-
zak állami támogatását het-
ven százalékkal emeltem. Az 
összes magyar zenekar ál-
lami támogatása száz szá-

zalékkal nőtt. Jólesett, hogy 
amikor lemondtam, a mú-
zeumigazgatók, a zenekarok 
ünnepélyesen elbúcsúztattak, 
megköszönték a munkámat.

– Annyi díjat kapott, mint 
égen a csillag. Fontosak ön-
nek az elismerések? Lehet 
sorrendet felállítani?
 – Aki azt mondja, hogy 
nem érdekli az elismerés, az 
hazudik. Vannak fontos és 
kevésbé fontos díjak, de vé-
gül ez is visszajelzése annak, 
hogy nem hiába dolgozik az 
ember.

– Színház. A sok bemuta-
tó közül talán máig a legna-
gyobb siker a Komámasz-
szony, hol a stukker?
 – Ez az első egészestés 
darabom, 1966-ban írtam. If-
júságom édes madara, talán 
még Vecsésen is bemutatja 
egyszer valamelyik társulat.

– Számít a közeg? Az, hogy 
hol mutatják be a művet?
 – Természetesen számít, 
de engem kevéssé érdekel a 
színházi guruk hierarchiája.

– Kimozdul otthonról?
 – Ritkán, nyugalomban 
élek. Á. T.

 A Komámasszony, hol 
a stukker? kamarakomé-
dia Görgey Gábor egyik 
nagy sikerű, világhírig ju-
tott forró helyzetekkel 
tarkított groteszkje, mely-
ben mindennapjaink va-
lóságának sorskérdései-
re (szabadság és hatalom, 

egyén és hatalom, egyén 
és szabadság, fenyegetett-
ség és tehetetlenség, egy-
másrautaltság és szoli-
daritás) kereshetjük a 
választ, és közben amel-
lett, hogy magunkra is is-
merünk, folyamatosan 
nevethetünk. 

Világhírű kamarakomédia



 A vasadi önkormányzat 
má jus 25–27. között rendezte 
meg 16. alkalommal falunapi 
rendezvénysorozatát, amely 
keretében a mára már hagyo-
mányossá vált Vasadi Falu-
napi Főzőverseny is zajlott.
 A négytagú zsűri elnöke, 
ahogy korábban, ebben az év-
ben is a mesterszakács Benke 
László volt. Laci Bácsi a lelkes 
indulókkal már korán reg-
gel a kezdetektől részt vett az 
előkészületekben, igyekezett 
minden csapatot ellátni né-
hány jó tanáccsal és bátorító 
szóval. Az eseményen a ma-
gyar gasztronómia tradicio-
nális ételeitől kezdve egészen 
a modern konyha ízvilágá ig, 
finomabbnál finomabb étele-
ket ízlelhettek a falunapra ki-
látogatók. A kóstolást követő-
en a zsűri meghozta döntését, 
és ünnepélyes keretek kö-
zött szólították a főzőverseny 
győztes csapatait a színpadra.
 A főzőverseny első helye-
zettje a Csak úgy összeáll-
tunk egy főzésre nevű csapat 
lett. A menü, melyet készítet-
tek: Camembert sajtos diós 
hagymaleves cipóban, currys 
gorgonzolás csirke, mangó 

chutney-val, grilltál vadak-
kal (nyúl, vaddisznó, őz, mar-
ha), hagymalekvár, fehérbo-
ros mártás, whiskey-szósz, 
csimi-csumi, bulgur saláta, a 
desszert pedig almás pite volt. 
 Második helyen végzett a 
Vasadi Hagyományőrző Egye-
sület, akik egy hagyomány-
őrző módra elkészített lako-
dalmas ebéddel neveztek a 
versenyre. A menüben szere-
pelt  újházi tyúkhúsleves, töl-
tött káposzta, cigánypecsenye, 
a desszert pedig ízes és kaka-
ós palacsinta volt. 
 A képzeletbeli dobogó har-
madik fokára a Ma-Le Team 
állhatott, a csapat tárkonyos 
puly karagulevest készített, il-
letve tavaszi töltött káposztát, 
erdélyi szalonnával, kaporral, 
kelkáposztába töltve. A főétel 
után házi aprósüteményeket 
szolgáltak fel. 
 Különdíjat vehetett át a 
Lag zis Lányok csapata, illet-
ve az önkormányzati képvi-
selők csapata is.  
 A Fehérasztal Lovagrend 
díját az Egy hit- Egy Nemzet 
társaság nyerte el, akik a Va-
sadi Református Egyház és 
az Erdélyi Varsolcból érkező 
vendégekből álltak össze.  F. A.

VASADI FALUNAP

Főző- 
verseny

ÉVFORDULÓ

Ünnepelt az egész város

július – augusztus

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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 Vecsés júniusban ünnepel-
te 700 éves évfordulóját, eb-
ből az alkalomból számos kö-
zösségi programot szerveztek 
a városban. A kerek évfordu-
ló Vecsés első okleveles emlí-
téséhez fűződik, a település 
nevét – nobiles de Wecherch – 
egy 1318-ban kelt dokumen-
tum őrzi. A régészeti lele-
tek szerint azonban ettől is 
régebben, már a bronzkor-
ban is lakott lehetett az a te-

rület, amelyen most a város 
található. 1996-ban egy Ár-
pád-kori templomot és te-
metkezési helyet tártak fel a 
régészek, ami szintén azt bi-
zonyítja, hogy 700 évnél ré-
gebben is lakott volt a mai 
város területe. A törökök ál-
tal uralt időkben elnéptele-
nedett a vidék, a törökök ki-
űzését követő évtizedekből 
nincs nyoma annak, hogy 
laktak volna ezen a környé-
ken. Az újjátelepítés az 1700-
as évek végén történt, ekkor 
50 család (10 magyar, ugyan-
ennyi szlovák és 30 német 
család) érkezett a területre 

II. Grassalkovich Antal fel-
hívására. Az 1900-as évek 
elején már hétezernél is töb-
ben éltek a területen, a lakos-
ságszám pedig folyamatosan 
emelkedett, napjainkban pe-
dig több mint 21 ezren élnek 
a város területén. 
 A kerek évforduló kap-
csán megrendezett ünnepi 
programok sora június 14-
én kezdődött és június 23-
ig tartott. Koncertekkel, ki-
állítással, főzőversenyekkel, 
ökörsütéssel tették emléke-
zetessé a szervezők Vecsés 

„születésnapját”.  
N .

Zenés nyári 
esték
Július 20. 19 óra
Blues Járat és a Csótány 
Dzsó koncertje.
Üllő, városközpont
 
VI. Vecsési  
Motorock Fesztivál
Július 20–21.
Info: 06-30/268-8358.
Vecsés, Dobrovitz 
Lovasfarm
 
Fáy-túra gombán
Július 21. 7 órától
Információ: Czirják 
György tel.: 06-70/630-
5967 és Surman Zsolt  
tel.: 06-70/945-654.
Gombai tájház

Nyári kavalkád
Július 28. 19 óra
A Kaleidoszkóp 
Színház előadása.
Gyál, Arany János 
Közösségi Ház
 
Nyári-Nyáry 
Muzsika
Augusztus 5. 19 óra
Jegyárak: elővételben 
1000 Ft, helyszínen 1500 Ft.
Pilis, Beleznay- Nyáry 
Kastély udvara
 
Zenés borest
Augusztus 10. 18 óra
Fellép: Shadows 
Band zenekar.
Üllői Helytörténeti 
Gyűjtemény udvara

 Gombai nyár- 
búcsúztató esték
Augusztus 21–25.
Gomba, Kenyeres kert
 

Karthago 
– koncert
Augusztus 31.
Belépőjegyek kaphatók a 
Vigadó Kulturális és Civil 
Központ irodájában  
(Monor, Kossuth L. u. 
65–67. I. emelet).
Monor Városi 
Sportcsarnok

VECSÉS

Let’s rock!
 Motorosok és rockrajongók 

lepik el a vecsési Dobrovitz 
Lovasfarmot július 20-án és 
21-én. A hatodik alkalommal 
megrendezett Vecsési Mo-
to -Rock Fesztivál a koráb-
bi évekhez hasonlóan most 
is gazdag programkínálattal 
várja az érdeklődőket. 
 A legkorábban érkező ven-
dégeket pénteken 16 óra 30-
tól az Üstökös rockzenekar 
szórakoztatja, majd 18 órától 
a Rock Fanatic, este pedig egy 
élő legenda, Deák Bill Gyu-
la lép a színpadra. Levezetés-
ként a Road 22 órától, a Roc-
kin Rock Cat pedig éjféltől 
zúzza a füleket és a húrokat.
 Szombaton 15 óra 30-kor 
mo torosfelvonulással folyta-

tódik a program, majd újra 
koncertek következnek. A 
fesztivál egyik legjobban 
várt koncertjére 20 órakor 
kerül sor, a színpad a Zorall 
zenekaré lesz.
 A kétnapos programon ter-
mészetesen sátorozni is le-
het, a koncertek mellett pedig 
további szórakoztató prog-

ramok is várják a vendége-
ket, mint motorosve télkedők, 
szépségverseny, krossz mo tor- 
be mu ta tó, katonai járművek 
és keleti autók bemutatója.
 Az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján nem csalódnak 
majd a rendezvényben, aki-
ket egy kicsit is érdekelnek a 
moto-rock. V.



Megrendelés:  www.galikelteto.hu
Gali Baromfikeltető Tel.: 06-30/350-5487, Albertirsa

Előnevelt csibe 

380 Ft-tól

Előnevelt  
pulyka

1500  
Ft-tól

Minőségi baromfitápok a legalacsonyabb áron kaphatók.

Naposcsibe

 145 Ft-tól

Tojóhibrid 
napos és 

előnevelt csibe 

is rendelhető!

Napos és előNevelt csibe  
reNdelhető 

augusztus–szeptember  
hónapra

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!

•  Kiemelt kereseti lehetőség!
•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

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

•    LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
•    TARGONCAVEZETŐ 

(termelésbe és raktárba)
•    GÉPBEÁLLÍTÓ (gyártási területre, 

csomagológépre és malomba)
•    KARBANTARTÓ (géplakatos)
•    RAKODÓ (nagy teherbírás)
•    TARTÁLyKOCSI-VEZETŐ (takarmány)
•  ÜZEMI OPERÁTOR (több műszak) Telefon: 06-30/792-1319 vagy  06-29/ 693-170

Jelentkezz

MOsT!

EMELTÜK  

A bérEKET!

2018. június • Régió 
Hirdetés
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Labdarúgótornát  
rendeztek az edző emlékére
 A Lurkó FC Gyál tragikus 

hirtelenséggel elhunyt edző-
jére emlékeztek június 30-án. 
Kovács Márk emlékére he-
tedik alkalommal szerveztek 
tornát, melyen délelőtt az U11 
és az U14 korosztály csapatai 
játszottak mérkőzéseket, dél-
után pedig a felnőttek foglal-
ták el a játékteret. 
 A legtöbb babér a Kastély-
dombi SE színeiben játszó 
gyerekeknek termett, mind-
két korosztályban az egyesü-
let csapatai nyertek, méghoz-
zá veretlenül. A gólkirályok is 
a Kastélydombi SE gárdáiból 
kerültek ki: az U11 legjobb 
góllövője Matis Botond lett, 
az U14 korosztályban pedig 
Lahovicz Máté juttatta leg-
többször a kapuba a labdát. 
Az U11 legjobb kapusa Fodor 
Dániel (Üllő DSE), a legjobb 
mezőnyjátékosa pedig Kiss 
Gergő (Lurkó FC Gyál) lett. 
A 14 évesek legjobb kapusát 

is a Kastélydombi SE adta: 
Dénes Dániel lett a legjobb 
hálóőr, a legjobban teljesítő 
mezőnyjátékos pedig Dörnei 
Péter (Lurkó FC Gyál) volt. 
 Az emléktornára nyolc fel-
nőttcsapat nevezett, a mérkő-
zések estébe nyúlóan tartot-
tak, a döntőt a Green Go FC és 
a Los Amigos játszotta. Utób-
bi örülhetett a végén, a Los 

Amigos 5-3-ra nyerte a mér-
kőzést, ezzel másodszor vihet-
te haza a torna serlegét. A gól-
királyi címet Seregy Tamás 
érdemelte ki – a Green Go FC 
játékosa nyolc gólt szerzett. 
 A szervezők és a résztve-
vők méltó emléket állítottak 
ezzel a rendezvénnyel a fiata-
lon elhunyt Kovács Márknak. 
 VN

Lurkó FC Gyál
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„Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan 
csináld. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és az-
tán megint mehet minden tovább” – szólt Hofi Géza nagy sikerű 
slágere. Nagy komikusunk talán nem is tudta, hogy a nevetésen 
kívül a gyógynövények is jól használhatók a feszültség oldására.

Próbálj meg lazítani!
Régió • 2018. július Találd meg helyben!www.lokacio.hu

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

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

Az APiFito termelői mézek és  
mézkülönlegességek megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében:

 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

natura 2000 
területen 

termelt mézek! 

gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

rozmaringos, 
zsályás, kamillás,

ánizsos, köményes,  
bazsalikomos

500 g:  

1490 
Ft

Mézrendelés  
már az 

interneten is:  
www.apifito.hu

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

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

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

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

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

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) 

A nyugtató hatá-
sú gyógy-
növények 

közül elsőként 
va lószínűleg 
mindenkinek 
a levendula 
ugrik be. Nem 
is alaptalanul, 
hiszen illóolaj-
komponensei (első-
sorban a linalool) képe-
sek áthatolni a vér-agy gáton 
és a szintetikus nyugtatók-
hoz hasonló módon hatást 
elérni. Mindezt nem csupán 
állatkísérletekben, hanem jól 
tervezett klinikai vizsgála-
tokban is sikerült igazolni. A 
kívánt hatás 80 mg kapszu-

lázott illóolajjal érhe-
tő el, de mivel az 

illóolaj a bőrön 
keresztül is fel-
szívódik, jó 
hatású lehet 
egy aromate-

rápiás masz-
százs is.

 Enyhébb nyug- 
tatóhatás érhető el 

a citromfűvel, amely-
nek idegnyugtató-hatását a 
középkori kolostori gyógyí-
tásban meghatározó szere-
pet betöltő Avicenna írta le 
először. Bár klinikai vizsgá-
latot még nem végeztek vele, 
a régóta fennálló használat 
és az állatkísérletek alapján 

a hatás egyértelműnek tűnik. 
A citromfűnek ráadásul van 
egy másik előnyös tulajdon-
sága is: nagyon sok antioxi-
dáns-hatású hidroxifahéjsav-
származékot tartalmaz, ezért 
például jóízű teaként fo-
gyasztva étrendünket is ki-
egyensúlyozhatjuk vele.
 A komló esetében a nyug-
tatóhatásra először a kom-
lótobozt szedő asszonyok-
nál lettek figyelmesek, akik 
már a nap közepén rend-
szeresen álmosság-
ra panaszkodtak. 
Manapság fő-
ként a sör 
í z e s í t ő -
j e k é n t 

fogyasztjuk nagyobb meny-
nyiségben, de nyugtatóhatá-
sát leginkább tea formájában 
élvezhetjük, bár egyes ét-
rend-kiegészítőkben, gyógy-
szerekben is szerepel ösz-
szetevőként. Keserűsége 
fokozza az étvágyat, amely 
manapság sajnos nem elő-
nyös tulajdonság.
 A leginkább elismert ha-
tású nyugtatónövény a macs-
kagyökér, vagy divatosabb 
nevén: valeriana. Ha valaki 
már szagolta a növény szá-
rított gyökerét, tudja, mi-
ért nevezték el a macskáról, 
mivel rájuk jellemző átható 

szagot áraszt. Éppen ezért 
fogyasztjuk inkább 

k ap sz u lá z ot t 
formában, ét-

rend-kiegé-
szítőként 

vagy 

gyógyszerként. Jó mi-
nőségű klinikai 

kísérletben is 
hatásosnak bi-
zonyult, ezek-
ből derült ki, 

hogy a szintetikus nyug-
tatóktól eltérően a hatá-
sát csak két hét elteltével 

fejti ki.
 Érdemes még egy nyugta-
tónövényt megemlíteni, amit 
ugyan hazánkban nem hasz-
nálnak általánosan stressz-
oldásra, de az angolszász 
területeken elterjedt az alkal-
mazása. Ez pedig a rozs, an-
nak is a virágzás előtt gyűjtött 
föld feletti része, vagyis her-
bája. Ezt teaként vagy alko-
holos kivonatként szokták al-
kalmazni, sőt hagyományos 
növényi gyógyszert is készíte-
nek belőle. Bár klinikai vizs-
gálatokat nem végeztek vele, 
hatását már a 12. században 
leírta  Hildegard von Bingen 
német apátnő és azóta is fo-
lyamatosan használják. Ér-
demes tehát kísérletezni vele, 
ha másképp nem tudunk lazí-
tani.

Papp János gyógynövényalkalmazási 
szakmérnök, fitoterapeuta

Hirdetés



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!

GenerálKivitelezés

06-20/358-9494
Családi házak teljes  
körű kivitelezése
Tervezéstől kulcsátadásig
REFERENCIÁKKAL
CSOK, hitelügyintézés
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Fogbeültetés műtét 
és fájdalom nélkül
Bár rengetegen küzdenek olyan fogá-
szati problémákkal, amelyekre meg-
oldást jelenthet a fogbeültetés, a fáj-
dalomtól való félelmük miatt sokan 
nem mernek belevágni a kezelésbe.

A z  eljárás azonban 
– napjaink legkor-
szerűbb technológi-

ájának és a felkészült szakem-
bereknek hála – lényegesen 
kisebb fájdalommal jár, mint 
korábban.
 Egy forradalmian új, úgy-
nevezett MED 3D műtét és 
fájdalom nélküli fogbeültető 
tervezőprogram segítségével 
dolgozik dr. Sar rami Shahin 
a Rose Im plant Center száj-
sebész fogszakorvosa és csa-
pata.

 Az elsődleges szempont-
juk, hogy a betegeiknek mi-
nél kisebb fájdalommal a 
létező legtökéletesebb meg-
oldást nyújtsák. 
 A testet a lélekkel együtt 
kell kezelni, ezért a pácien-
sek ellazítására, megnyug-
tatására is maximális figyel-
met fordítanak. 
 Mivel műtéti eljárás, met-
szés, felnyitás, varratok nél-
kül helyezik be az implan-
tátumot, elkerülhetők a 
fogbeültetést követően jól is-

mert szövődmények és kelle-
metlenségek, mint fájdalom, 
duzzanat, véraláfutás. Rö-
vidül a beavatkozási idő, a 
gyógyulás gyorsabb. 
 A páciensnek előzetesen 
csak egy CT-felvételt kell csi-
náltatnia.
 A pontos térbeli adatok-
kal mérhető navigáció figye-
lembe veszi az egyéni, ana-
tómikus különbségeket és 
a csontállományt, méghoz-

zá tizedmilliméternyi pon-
tossággal. Legpontosabban 
itt tudják meghatározni a 
csontpótló anyag használa-
tának szükségességét, és  a 
beültetett implantátum  leg-
tökéletesebb helyét.
 A pácienseknek szám-
talan esetben szüksége van 
fogbeültetésre, mégis sok 
esetben elutasítást kapnak, 
hivatkozva arra, hogy nincs 
elegendő csontmennyiségük, 
melybe az implantátum be-
ágyazódhatna. Ilyen esetek-
ben csontpótló eljárást alkal-
maznak.
 Hatékonyan alkalmazha-
tó a saját állkapocsszöglet tá-
jékáról, állcsontok részeiről 
szerzett csontállománnyal 
való pótlás. Ez lényegesen 
kisebb beavatkozást igényel, 
mint a régebben a csípőla-
pátból nyert, műtéti eljárás.
 Saját csont hiánya esetén 

is van megoldás, termé-
szetes ásványi anyagok-
ból, laboratóriumi körül-
mények között előállított 
csontpótló szemcséket 
alkalmazhatnak. Óriá-
si előnye az eddigi eljárá-

sokkal szemben, hogy a beül-
tetett csont nem szívódik fel, 
nagy mértékű hiány is pó-
tolható. Megfelelő formájú 
és nagyságú csont kerül be, 
amibe az implantátum a leg-
optimálisabban ágyazódik be.
 Legyen szó hát fogbe-
ültetésről, gyökérkezelés-
ről, komplex szájsebészeti 
beavatkozásról, nem érde-
mes félnünk, mert a mai kor 
technikáinak és a hozzáértő, 
számtalan szakmai tovább-
képzésen részt vevő elhiva-
tott fogorvosnak köszönhe-
tően, ma már mosolyogva, 
könnyedén – de nem a féle-
lemtől megkönnyebbülve – 
távozunk a fogaink kezelését 
követően. (x) 

2230 GYÖMRŐ, 
Szent István út 21.  
E-mail: info@dentaldiamond.hu  
Web: www.roseimplantcenter.hu 
Tel.:   06-20/200-0007  

06-30/181-5000  

Rose Implant 
Center 

Hirdetés



A rejtvény fősorából kiolvashatja a Karthago együttes vezetőjének nevét. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft. 2200 Mo-
nor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. A helyes megfejtést beküldők között 5 darab jegyet sorsolunk ki, melyek a 
Karthago együttes koncertjére – állóhelyre – szólnak. A jegyeket a Monori Vigadó ajánlotta fel. A megfejtéseket augusztus 13-ig várjuk! 
Múlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: MAGTÁRSASÁG: ÁSZ A TAKARMÁNYOZÁSBAN! 
Nyertesek: Bükk László (Vecsés), Fodor Sándorné (Bénye), Nagy Mátyásné (Üllő), Szőke Miklósné (Üllő), Véghné Deák Márta (Úri). 

Belépőjegyek már  
kaphatóak! 

www.vigadokft.hu
 06-29/413-212

MONOR
2018.  

augusztus
31.

KERES–KÍNÁL

KÁVÉZÓ  •  15 

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 mobil- 
számra és visszahívjuk!)

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

Munkatársat keresünk palacko-
zóüzemünkbe illetve gépkocsi-
vezető, -értékesítő kollégát kere-
sünk monori diszkontüzletünkbe. 
Fényképes önéletrajzokat az 
italdiszkontba (Monor, Dózsa 
György utca 37.) vagy az ajtai.
gyorgyne@ajtai.hu címre várjuk. 

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

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

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

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

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

Műszaki vizsgáztatás és fel-
készítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjárműdiagnosztika, gumi-
szerelés, -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 ka-
tegóriák 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 megszüntetése, vízszerelés. 
Érd.: 06-20/491-5089

KÁRPITOS

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

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

KLÍMA

Klímaberendezések telepítése, 
karbantartása, tisztítása Monoron 
és környékén. MAGNA KLÍMA 
Telefon: 06-20/617-4121

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

Konténerszállítás 6000 Ft/m³ 
ártól! Konténeres sitt- és törmelék- 
szállítás Gyál, Ócsa, Vecsés, 
Gyömrő, Maglód és Monor von-
záskörzetében, 4, 6 és 8 m3. Föld 
elszállítás, szemét elszállítás. Tel.: 
06-30/230-1665, 06-70/431-2809
 

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

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

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

TAXI

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

TETŐFEDŐ

Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás,  kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Ingyenes felmérés- 
sel. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-20/216-8338

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

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 el- 
lenőrizheti a mennyiséget.
  
 VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS- 

SZERELÉS – JAVÍTÁS

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új és 
meglévő épületek teljeskörű 
gépészeti kivitelezése. Gázveze-
ték kiépítése, műszaki átadása, 
MEO-ügyintézés, ismételt nyo-
máspróba. Tel.: 06-20/348-8073



 tófürdő
kalandpark

étterem

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

www.bandk.hu

A B&K Kft. 
gyakorlattal rendelkező  

AWI-hegesztő  
és élhajlító gépkezelésben jártas  

lemezlakatos
munkatársat keres

Elvárásaink:
•  önálló munkavégzés 
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség

Feladat:
rozsdamentes acélból készülő termékek előállítása.

Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.
Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
2200 Monor, Mátyás K. u. 11. • hr@bandk.hu

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Nemzeti  dohánybolt 

Monor,  
a Lidl 

parkolójában

Üzemeltető: Piros 2000 Bt. 

NONSTOP   
NYITVATARTÁS

A monori  
Tescoval szemben

Monor,  
4-es főút 

34-es km kő 

Széles 

italválasztékkal 

várjuk 

kedves 

vásárlóinkat!
Nyitvatartás: 
H–Szo: 7–20,  

V: 7–17

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


