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 Kevésen múlt a tra-
gédia a Gyömrői Tófür-
dőnél: egy fiatal fiút esz-
méletlenül húztak ki a tó 
vizéből. Életét egy közel-
ben tartózkodó rendőrnő-
nek köszönheti. 

Részletek a 3. oldalon

 Átadták a 31-es főút 
megújult szakaszát Tápió-
szecsőn. A felújítás több 
mint félmilliárd forintba 
került, a beruházás hazai 
támogatás felhasználásá-
val készült. 

Részletek a 6. oldalon

 Írásunkból kiderül, 
mely gyógynövénnyel 
enyhíthetjük a reumás 
panaszokat. 

Részletek a 13. oldalon

Útépítés

Ha húz a csúz

Élet-
mentő

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA: 
Fressnapf • Praktiker • Vögele 

PecaPláza • Coffeeshop 
Skiny • Vision Express

Líra • Intersport 
Gyógyszertár

Telenor

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

Üllő, Vecsés, Gyál, Felsőpakony
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x. oldalAKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA: 
Fressnapf • Praktiker • Telenor

 Coffeeshop • Kulcsszerviz
Skiny • Vision Express

Vögele • Intersport
Gyógyszertár

PecaPláza
Líra

ÉLJEN A JÓ 
ÁRAKKAL! 
Vágja ki és vigye 

magával 
a kuponokat!

Részletek a 13. oldalon

A makettek  
és a boldog ifjúság

Részletek a 10. oldalon

Lejárt a papíralapú 
naplók ideje

  Viczkó Ferenc üllői házá-
ban gyakoriak a látogatók. Az 
általa készített makettekre 
sokan kíváncsiak, amiknek 
már megyeszerte, vagy még 
annál is szélesebb körben hí-
rük van. Kiállításról kiállítás-
ra járnak a munkái, tévéstá-

bok forgatnak nála, iskolás 
csoportok keresik fel, ő pedig 
büszke sikereire. Legutóbb 
a megyeházát állította össze 
papírból, fényképek, műsza-
ki rajzok alapján.

  Szeptember 3-án megkez-
dődött az új tanév. A Mo-
nori Tankerületi Központ 
valamennyi intézményében is- 
kolapadba ültek a tanulók. Az 
iskolákban nyáron sem állt le 
teljesen az élet, számos fej-
lesztést és karbantartást vé-

geztek az épületeken a szak-
emberek. 
 Az idei tanév egyik leg-
fontosabb újítása a KRÉTA 
oktatásszervezői informati-
kai rendszer bevezetése lesz. 

Újrahasznosítják  
vagy elégetik? 

A kérdést sokan sok-
szor feltették már, a 
válaszok pedig még 

mindig sokfélék lehetnek.   Részletek a  4–5. oldalon

Szerkesztőségünkbe példá- 
ul olyan levél is érkezett, 
melyben olvasónk azt fejte-
geti, véleménye szerint mi-

ért nincs értel-
me a szelektív 
hulladékgyűjtésnek. 
Többen gondolják úgy, hogy 
a zsákokban ömlesztve gyűj-
tött hulladékot nem hasz-
nosítják újra, de arra nincs 
pontos magyarázatuk, hogy 
mégis mi lesz a sorsa? Van-
nak, akik az ellenérzéseiket 
azzal támasztják alá, hogy 

Mi történik a szelektíven gyűjtött  
hulladékkal, miután elszállítja  
a zsákot a ház elől a kukásautó? 

a szelektíven gyűj-
tött hulladék egy 

részét elégetik, 
mások szerint 
pedig odake-
rül ez is, ahova 
a többi: a „sze-
mé tdombr a”. 

Térségünk leg-
több településén 

a Duna–Tisza közi 
Hulladékkezelő Non-

profit Kft. (DTKH) látja el a 
hulladékkezeléssel járó fel-
adatokat, ezért a cégnél ko-
pogtattunk a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kapcsolatban 
felmerülő kérdéseinkkel. 

Tiszta szemét 2. old.

RAKODÓ ÉS KOMISSIÓZÓ ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
GYÁLON SZAKMAI TAPASZTALAT NÉLKÜL!

Kereseti lehetőség 6 hónap után:
RAKODÓ: akár bruttó 320 000 Ft/hó  –  KOMISSIÓZÓ: akár bruttó 280 000 Ft/hó

KARBANTARTÓ ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A TESCO GYÁLI RAKTÁRÁBAN!
Műszaki végzettsége van? Szeretne újat tanulni?

Biztos állást keres hosszútávra?

Érdeklődjön a (20) 827 3160 telefonszámon, vagy küldje jelentkezését az Lvary@hu.tesco-europe.com e-mail címre.
Ingyenes dolgozói buszjárat, számos juttatás, előrelépési lehetőségek és támogató kollégák várják! tesco.hu/karrier
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A cím most szó szerint értendő. Arra, miként kellene a sze-
lektív hulladékot gyűjteni. Vagyis üvegjeinket és műanyag-
jainkat kiöblítve és tisztán kell kidobni, helyesbítek, gyűjteni. 
 Én is nagy szelektáló vagyok, szeretem a természetet, 
óvom a Földet, nem szemetelek, vagyis megteszem a min-
dennapjaimban azokat a lépéseket, amire felhívják a figyel-
memet a jövőnk érdekében. Igaz, nem vagyok túlbuzgó sem, 
hisz néha lelkiismeret-furdalások közepette a tejfölös, vagy 
margarinos dobozt nem a szelektívek közé teszem, mert saj-
nálom a vizet az elmosásához. Vannak országok, ahol azért 
a vízmennyiségért – amivel kimosnám – más emberek napi 
szinten megküzdenek. Igaz, a felvilágosító videókban sem 
azt mondják öblítsd, vagy mosd el ezeket tisztított ivóvízzel, 
hanem külön kiemelik, hogy használt mosogatóvizet hasz-
nálj ehhez a művelethez. Hát az nekem gyakran nincs, mert 
gépben mosogatok.
 Mikor erről és a mustáros doboz mizériámról beszélget-
tem egy ismerősömmel – ami szintén egy komoly lelkiis-
mereti probléma nekem –, a fiatal hölgy szeme megcsillant, 
majd elmagyarázta a megoldást a saját gyakorlatából. 
 – Én a szelektív zsákba is külön rakom papírzacskó-
ba gyűjtve a hulladékpapírt, az újságokat összekötve. Kü-
lön gyűjtöm a zacskókat és külön zsákba teszem a darabos 
műanyagot, de tisztán. A mosogatógép amúgy nem kihasz-
nálható réseibe rakom a tejfölös poharakat. A tejes és gyü-
mölcslés dobozokat is kiöblítve kiszárítva rakom egymásba, 
mert egy tejes dobozba még 6-8 darab belefér. Szétvágom 
a kecsapos, a majonézes flakonokat, így ki is lehet kanalaz-
ni a benne levő maradékot. Az olajos flakont is kettévágom, 
ezek mind mehetnek a mosogatógépbe, vagy kézi mosoga-
tás közben az éppen folyó víz alá amíg egyebet mosok vagy 
öblítek. A fogkrémes tubusokat is szétvágom. Meglepően sok 
van még bennük, amikor már nem nyomhatók ki, sokszor 
még napokig elég. Így ezek is tisztán mehetnek a kukába.
 Mire a segítőszándékú monológot végighallgattam, el is 
szégyelltem magam. Hát van még mit tanulnom szelektív 
gyűjtésből.

Tiszta szemét Trnavecz Adrienne 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, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG! 
Gyálra keresünk munkatársakat akár azonnali kezdéssel, 
3 műszakos munkarendbe (heti váltásban) egy ruházati és 

háztartási eszközöket forgalmazó partnercégünk részére 
az alábbi két munkakörbe:

RAKTÁRI DOLGOZÓ
TARGONCÁS-KOMISSIÓZÓ

Feladatok:
•  Logisztikai folyamatok támogatása
•  Raktárkészlet kezelése
•  Scanner használata
•  Egyéb raktári feladatok ellátása
•  Targoncavezető pozícióban az áruk 

komissiózógéppel történő mozgatá-
sa, szétosztása

Ingyenes dolgozói buszjáratok az alábbi településekről: 
Budapest, Cegléd, Albertirsa, Nyáregyháza, Pilis, Monorierdő, Monor, Üllő, 

Vecsés, Káva, Bénye, Gomba, Úri, Sülysáp, Mende, Gyömrő, Felsőpakony, Ócsa, 
Táborfalva, Örkény, Dabas-Gyón, Gyál 

Jelentkezzen még ma, küldje el fényképes önéletrajzát a 
jelentkezes1@munkaeromester.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön 

a 06-20/849-5128-as telefonszámon, akár sms-ben vagy viber-en!

Elvárások:
•  Általános iskolai végzettség
•  Logisztikai területen való jártasság
•  Három műszakos munkarend vállalása
•  Büntetlen előélet
•  Jó fizikai állóképesség
•  Targoncavezető munkakörbe 3313-as 

targoncavezetői jogosítvány

Munkaerő-kölcsönzési engedély száma: 14150-1/2011-5100-906

www.munkaeromester.hu 

Szelektíven gyűjti  
a hulladékot?
A szelektív hulladékgyűjtés ha-
zánkban sem új keletű dolog, 
mégis úgy érezzük, hogy még 
mindig gyerekcipőben jár.

Szőnyi Miklós, Péteri
Vállalkozó vagyok, autómosót üzemeltetek, a kocsikból renge-
teg üres sörösdobozt, PET-palackot és üdítősdobozt gyűjtök, 

amit a szelektív zsákokban gyűjtünk össze. Nincs problémám 
a szolgáltatással, a zsákokat időben elviszik és általában annyi 

cserezsákot hagynak itt, amennyit kiraktunk.

Trybonni-Csapó Erzsébet, Monor
Fontos számomra a környezetvédelem, azóta szelektíven gyűjtöm a 
hulladékot, mióta erre lehetőség van. Régebben a konténerekbe vit-
tük, most pedig házhoz jönnek érte, amit jó dolognak tartok. A szol-
gáltatással is meg vagyok elégedve, bár néha lába kél egy-egy zsáknak, 

de összességében inkább pozitív tapasztalataim vannak.

Hegedűs Annamária, Monor
 Az elvvel egyetértek, mert fontosnak tartom, hogy ne terheljük túl 

a környezetet, de a megvalósítással véleményem szerint problémák 
vannak. Nem tudni, hogy pontosan mi történik az összegyűjtött hul-
ladékkal, ezért kétségeim vannak. Annak nem örülök, hogy üzletek-
ben már nem árulnak zsákokat, így mindig a szolgáltatóhoz kell érte 

menni, ami a nagy távolság miatt nekünk problémát jelent.

A szelektív gyűjtőszigetek kihelyezése 
jó ötletnek tűnt, de a legtöbben nem 
értették, hogyan is kellene használni. 

Ezért aztán a legkülönfélébb hulladékokkal 
és újrahasznosításra alkalmatlan szeméttel 
árasztották el a konténereket és azok kör-
nyezetét. Az állapot a legtöbb helyen tartha-
tatlan lett, ezért várható volt, hogy a szigete-
ket megszüntetik. Így is történt, jött helyette 
a házhoz menő szelektív gyűjtés. A szolgál-
tatás a legtöbb településen elérhetővé vált és 

roppant egyszerű módon történik: a zsáko-
kon található jelölés szerint szelektálhatjuk 
a fém-, a papír- és a műanyag hulladékot, a 
zöldhulladékot pedig külön zsákba gyűjtve 
tehetjük ki ingatlanunk elé. A begyűjtés nap-
ján megsokasodnak az utak mentén a hulla-
dékot tartalmazó zsákok, úgy tűnik, hogy a 
többség kihasználja a kényelmes lehetőséget, 
a kihelyezett zsákok számából pedig arra is 
következtethetünk, hogy a lakosság számára 
egyre fontosabb a környezetvédelem. A szol-
gáltatással kapcsolatban azonban rendre 
felmerülnek kritikák, elsősorban a cserezsá-
kok kiosztásával elégedetlenek a lakók. Mi 
azonban szeretnénk azt hinni, hogy ezek a 
problémák csak keveseket érintenek, a szol-
gáltatás minősége pedig összességében in-
kább rendben van. Erről kérdeztük legutóbb 
olvasóinkat. 
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FELSŐPAKONY

TÓFÜRDŐ

Életet mentett  
a gyömrői rendőrnő

 Szörnyű tragédia történt 
Felsőpakonyban: szeptember 
4-én hajnalban összedőlt egy 
melléképület egy része, a ro-
mok alatt életét vesztette egy 
kisgyermek. 
 Csámpai Attila, a Pest 
Megye Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szóvivője közölte 
a tragikus hírt, azt azonban 
akkor még nem lehetett tud-
ni, hogy pontosan mitől dőlt 
romba az épület. A rendelke-
zésre álló információk szerint 
a felsőpakonyi családi ház 50 
négyzetméteres melléképüle-
tének mintegy harmada dőlt 
össze, ami a család kislányát 
is maga alá temette. A gyer-
meket megpróbálták újra-
éleszteni, de nem sikerült. A 
mentéshez a fővárosi tűzoltó-
kat és a gyáli önkéntes tűzol-
tókat is riasztották. 
 Egy héttel később telefo-
non értük utol Felsőpakony 
polgármesterét, aki kérdé-
sünkre elmondta, hogy a 
melléképület összeomlását 
az özönvízszerű esőzések 
okozhatták. 
 – A családi ház egy részét 
az édesapa saját maga újí-
totta fel. A melléképület fa-
lai nem téglából készültek, 
ez egy régi épület volt, amit 
a hirtelen lehulló nagy meny-
nyiségű csapadék alámo-
sott, ez okozhatta a tragédiát 
– mondta Nagy János.
 A polgármestertől meg-
tudtuk, hogy a család egy 

ideje már árulta a házat, 
anyagi okok miatt egy ol-
csóbb ingatlanba szerettek 
volna költözni. A szerény kö-
rülmények között élő csalá-
don az önkormányzat is pró-
bál segíteni. 
 – Rendelkezésükre bo-
csátottunk egy szolgálati la-
kást, emellett az önkormány-
zat magára vállalta a temetés 
teljes költségét. A helyi ta-
karékszövetkezetnél önkor-
mányzati segítséggel nyi-
tottunk egy számlát a bajba 
jutott családnak, amelyre 
pénzadományokat küldhet-
nek, akik segíteni szeretné-
nek – mondta lapunknak a 
polgármester. Banki átuta-
lással vagy a bankfiókban 
személyesen befizetett kész-
pénzzel egyaránt támogat-
hatják a bajba jutott fel ső-
pakonyi családot. V. 

 Eszméletlenül húztak ki 
egy kisfiút a Gyömrői Tó-
fürdő vizéből. A gyermek a 
helyszínen tartózkodó rend-
őrnőnek köszönheti az életét. 
 Az augusztus 20-i hosszú 
hétvégén a Gyömrői Tófür-
dő is megtelt strandolókkal, 
egy család vidám fürdőzése 
azonban kis híján tragédiába 
torkollt, mikor gyermeküket 

eszméletlenül húzták ki a tó 
vizéből. Az esetet több stran-
doló is észlelte, ők igyekeztek 
segítséget hívni, szerencsé-
jükre ráakadtak a Tófürdő te-
rületén gyalogos szolgálatot 
ellátó rendőrnőre, aki azon-
nal a helyszínre sietett. A kis-
fiúnak a keringése és a légzé-
se is leállt, a segítségére siető 
őrmesternek azonnal el kel-
lett kezdenie az újraélesztést. 
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Nem éledt újra  
az illegális piac
Számtalan példát láttunk már arra, hogy pillanatok alatt tör-
vénytelen piacok születtek, a hatóságok intézkedtek, elmen-
tek az árusok, majd újra visszaszivárogtak. Gyálon szeren-
csére nem így történt, csend, rend és nyugalom van.

A zöldségpiac mellet-
ti területen kezdetben 
nem tűntek fel áru-

sok, aztán néhányan itt kezd-
ték árulni a portékájukat, így 
ment ez egy darabig, az ön-
kormányzatot sem zavarta 
különösebben ez a jelenték-
telen ügy. Igen ám, de kez-
dett divatba jönni az ingyen 
piac (nem kellett helypénzt 
fizetni), és egyre többen let-
tek az önjelölt és hivatásos ke-
reskedők, és egyre nagyobb 
területet vettek birtokba. A 
választék is szépen bővült, 
odaszoktak a gyáliak. Komoly 

piac alakult ki, az új helyze-
tet kihasználták a régi piaci 
árusok is, és átköltöztek erre 
a helyre, itt állították fel sát-
raikat. Döntésüket befolyá-
solta, hogy az új helyszínen 
nem kellett helypénzt fizet-
niük és a forgalmuk jottányit 
sem csökkent. Gondolhatják, 
hogyan nézték a fejleménye-
ket azok az árusok, akik ma-
radtak a régi helyükön és be-
csülettel fizették a helypénzt.
 De akad más is: az egész, 
úgy ahogy van, törvénysértő. 
Másfelől, a bolhapiac magán-
területen működött, az a CBA 

tulajdona. Természetes hát, 
hogy lépni kellett: megszün-
tetni az áldatlan állapotokat. 
A közterület-felügyelők hete-
ken át szórólapok segítségé-
vel tájékoztatták a megtévedt 
árusokat és felszólították 
őket, hogy a Bem József utcai 
piac területén folytassák tör-
vényesen a tevékenységüket. 
Mindenki vette a lapot, mit 
kérnek tőlük és visszamentek 
a valódi piacra.
 Sok hasonló esettel talál-
kozhattunk az országban és 
a tapasztalatok azt mutatják, 
újra visszaszivárognak az 
árusok az ingyenes helyszí-
nekre.
 Nálunk nem történt ilyen, 
az árusok megértették, hogy 
csak a rendes piacon kínál-
hatják portékáikat – nyi-
latkozta lapunknak Bata 
Amb rus, a közterületesek 
csoportvezetője. 
 –  Bátran állíthatom, hogy 
egyetlen egy árus sincs azóta 
az illegális piacon, nem pró-
bálkozott senki. Mi és a rend-
őrök is járjuk a helyszínt, el-
lenőrizzük a rendet.
 Úgy látszik, a gyáliak fe-
gyelmezett polgárok, ami ör-
vendetes. (más)

Vasárnapi piac Gyálon. A fotó 2009-ben készült Fo
tó
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 Ön is segíthet a bajba 
jutott felsőpakonyi csa-
ládnak. Anyagi támoga-
tását az Örkényi Takarék-
szövetkezet Felsőpakonyi 
Kirendeltségén nyitott 
65100510-16166068 szá-
mú számlára utalhatja, 
vagy személyesen is be-
fizetheti az említett ta-
karékfiókban. Ne feledje, 
a legkisebb felajánlás is 
nagy segítség a bajban!  

Segítség 

Romok alatt találták 
meg a kisgyermek 
holttestét

A gyors intézkedésnek kö-
szönhetően sikerült elkerül-
ni a tragédiát, az újraélesztés 
sikeres volt. Közben a hely-
színre érkeztek a rendőrnő 
kollégái is, akik segítettek az 
elsősegélynyújtásban. A kiér-
kező mentők stabilizálták az 
újraélesztett kisfiú állapotát, 
majd kórházba szállították.
 Lapzártánk előtt érke-
zett a hír, mely szerint a kis-
fiú életét megmentő Mondok 
Lilian Amarill őrmestert 
életmentő érdeméremmel 
tüntették ki hősies és példa-
mutató magatartása elisme-
réseként.  N.

Karma a mentőkutya segítette a keresést
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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  

az alábbi 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

•    TERMÉNYBEVIZSGÁLÓ  
(labor – két műszakban)

•    TARGONCAVEZETŐ (termelésbe és raktárba 
több műszak vállalásával)

•    GÉPBEÁLLÍTÓ (gyártási területre, 
csomagológépre és malomba)

•    MŰSZAKVEZETŐ  
(több műszakban – Kukorica malom)

•    RAKODÓ (nagy teherbírás)
•    TARTÁLYKOCSI-VEZETŐ (takarmány)
•   ÜZEMI OPERÁTOR  

(több műszak – több üzemünkben is)
•    KARBANTARTÓ (géplakatos)

Érdeklődni lehet a 06-30/792-1319-es telefonszámon  
vagy helyben a 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz

MOsT!

EMELTÜK  

A bérEKET!

  A szelektív hulladékgyűjtés 
a hulladékgyűjtő szigetekkel 
kezdődött, de a konténereket 
nem tudtuk rendeltetésszerű-
en használni, a környezetü-
ket állandóan ellepte a nem 
odavaló hulladék és szemét, 
ezért a rendszer gyökeres vál-
toztatást kívánt. A gyűjtőszi-
geteket végül megszüntették 
és bevezették a házhoz menő 
hulladékgyűjtést, amely az 
ügyfelek szempontjából prak-
tikus és kényelmes megoldás, 
hiszen így nem kell az össze-
gyűjtött hulladékkal gyűjtők 
után kajtatni. Ezzel együtt a 
lakosságnak lehetősége van 
a lakóhelyhez legközelebb 
eső hulladékudvaron, illetve 
a hulladéklerakókban térítés-
mentesen leadni a szelektív 
hulladékot. A DTKH terüle-

tén egyedül az üveghulladé-
kokat kell továbbra is gyűjtő-
szigeteken elhelyezni. 
 A DTKH szolgáltatási te-
rületén begyűjtött szelek-
tív hulladék a ceglédi hulla-
dékválogatóba kerül. Itt az 
úgynevezett hulladékfeladó 
szalagon jut el a válogató-
csarnok kabinjába, ahol a vá-
logatás kézi erővel történik – 
tudtuk meg. Fontos, hogy a 
szelektív hulladékot a szeny-
nyeződésektől megtisztít-
va helyezzük a zsákokba, el-
lenkező esetben problémába 
ütközik az újrahasznosítás. 
A  te jesdobozokat, üdítős pa-
lackokat, fémdobozokat te-
hát el kell öblíteni, mielőtt 
a zsákokba tesszük.  Hogy 
mi történik például egy fel-
vágott zsíros fóliacsomago-
lásával, arra nem kaptunk 

pontos választ. A szolgáltató 
annyit közölt, hogy „a szelek-
tív hulladék válogatása során 
keletkezett válogatási ma-
radék energetikai hasznosí-
tásra vagy ártalmatlanításra 
kerül”. Az energetikai hasz-
nosítás a hulladékok elége-
tését jelenti, például cement-
gyárakban fűtőanyagként. Ez 
a cement előállítási költségé-
re is hatással van: minél több 
a fűtőanyag, annál olcsóbb 
a cement előállítási költsé-
ge. Az energetikai hasznosí-
tás történhet továbbá hulla-
dékégető-műben is, ahol hőt 
vagy elektromos áramot ál-
lítanak elő. Ez a megoldás 
azonban – a modern tech-
nológia alkalmazása ellenére 
is – egyes vélemények szerint 
igencsak szennyezi a környe-
zetet. Sajnos az sem derült ki, 

hogy milyen arányban oszlik 
meg az újrahasznosított és 
az energetikai hasznosítás-
ra, illetve ártalmatlanítás-
ra továbbított hulladék. Azt 
ellenben megtudtuk, hogy a 
DTKH által előkezelt hulla-
dék többségében magyaror-
szági hasznosítókhoz kerül, 
ahol különféle termékeket 
állítanak elő. A műanyagból 

például kertészeti termék: 
műanyag karók, vödrök, 
gyeprácsok készülhetnek. A 
fémből az ipar számára gyár-
tanak alkatrészeket, a fehér 
üvegből pedig általában ita-
losüveg lesz, hogy csak néhá-
nyat említsünk a sok közül.
 A legtöbb településen a la-
kók elégedetlenségét váltja 
ki a gyűjtőzsákok kiosztásá-

Újrahasznosítják  
vagy elégetik? 
FOLYTATÁS A CÍMLAPRÓL

Kézzel válogatják a szelektíven gyűjtött  
hulladékot egy hazai hulladékválogatóban 
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Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

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

konténerek
•  gépi földmunka, bobcat

Vecsési és Budapest, XVIII. kerületi  
építőanyag-telepre keresünk 

értékesítő 
kollégát teljes munkaidőben alkal

mazva. Bérezés megegyezés szerint.
E-mail: farkas.imre@krila.hu 

Tel.: 06-30/410-9352
TÜZÉP TELEP

Megvárható fogsorjavítások
Gyál, Vak Bottyán u. 35.

Időpont-egyeztetés: 06-20/560-53-05

fogtechnikafogtechnika

4, 6 és 8 órás 
munkarendben.

Pécelre keresünk női

takarítót
Jelentkezni a 

06/20-619-6730  
telefonszámon lehet.

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

Magócsi Ruhatisztító

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

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

www.futo-szerviz.extra.hu

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

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

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

Számitógépes montordiagnosztika. Hibakód olvasás, törlés.
Lézeres futómű-beálláítás 6000 Ft-tól.
Autószerelő kollégát keresünk 2 fő személyében, hosszú távra, 

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

10 éve bevezetett nagy forgalmú kispesti 
üzletházban középkorú nőifodrász hölgy 
(lehet kezdő is) részére kedvező feltételekkel 

vendégkörrel (haláleset miatt). 
Vállalkozóként szék bérlés 40  000 Ft/hó  

vagy akár alkalmazotti munkakörbe is, megbeszélés szerint. 

Érd.: 06-70/607-4444

 Fodrász szék
kiadó 

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

méhészbolt
bp., XVI. bökényföldi út 87.

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

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

Vernalis gyógylepények.

egyszerű, betanított munkára, napi 4 órás 
munkaidőben Üllőre, Vácra, Szolnokra, 

Sülysápra, Szentmártonkátára, Gombára.
Érdeklődni a 06-29/321-876 telefonszámon lehet.

A Civil Nonprofit Kft. megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat keres 

Vecsési és Budapest, XVIII. kerületi  
építőanyag-telepre keresünk 

árukiadó 
kollégákat teljes munkaidőben alkal-
mazva. Bérezés megegyezés szerint.

E-mail: farkas.imre@krila.hu 
Tel.: 06-30/410-9352

TÜZÉP TELEP

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

9900 
   Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon! 

• Papírt (tisztán, laposra 
hajtogatva): kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek 
és kozmetikai cikkek pa-
pírdobozai, színes és fe-
kete-fehér újság, szórólap, 
prospektus, irodai papír, 
füzet, telefonkönyv.
• Műanyagot (kiöblítve, la-
posra taposva): színes- és 
víztiszta PET-palack, ku-
pak (üdítős, ásványvizes), 
kozmetikai és tisztítósze-
rek flakonjai (pl: sampo-
nos, öblítős, mosogató-
szeres), reklámszatyor, 
nylonzacskó, csomagolófó-
lia, fólia (zsugor és strech), 
joghurtos, tejfölös és mar-
garinos dobozok.

• Fém- és italos kartondo-
bozt (kiöblítve, laposra ta-
posva): fém italosdoboz 
(pl: üdítős, sörös, energia-
italos), tartós tej és üdítők 
dobozai (Tetra Pack), kon-
zervdoboz.
 Az üveg (színes és szín-
telen öblös, üdítős, boros, 
pezsgős) gyűjtése kiöblítve 
a szelektív szigeteken, vagy 
a lakóhelyhez legközelebb 
eső hulladékudvaron, illet-
ve a hulladéklerakókban 
történik.
 A hulladékgyűjtő zsá-
kokban természetesen 
egyéb háztartási eredetű 
fémhulladék is elhelyez-
hető.

Mit és hogyan  
tegyünk a zsákba? 

nak problémája. Több hely-
ről hallottuk, hogy kevesebb 
zsákot hagynak az ingatlan-
nál a szolgáltató emberei, 
mint amennyit a tulajdo-
nos kihelyezett. Máshol az a 
probléma, hogy bedobják a 
kerítésen és széttépik a ku-
tyák, valahol pedig, hogy ki-
lopják a postaládából kilógó 
zsákokat a járókelők. A fel-
háborodott hangok a DTKH 
irodájáig is elérnek, végleges 
megoldást az jelentene, ha 

– a fővárosban alkalmazott 
megoldáshoz hasonlóan – 
zsákok helyett kukákban 
gyűjthetnénk a szelektív hul-
ladékot. 
 – Monor és térségében 
jelenleg folyamatban van 
egy fejlesztés, amely meg-
valósulása esetén a lakosok 
hulladékgyűjtő edényzetben 
gyűjthetik majd a szelek-
tív hulladékot – válaszolta 
a szolgáltató. Azt azonban 
nem árulták el, hogy ez a fej-
lesztés ténylegesen mikorra 
várható.
 Minden kétség és problé-
ma ellenére a szelektív hul-
ladékgyűjtés mellett kelle-

ne letennünk a garast, hogy 
minél kevésbé terheljük a 
már amúgy is kizsigerelt 
környezetet. Ahogy az élet 
legtöbb területén, úgy itt is 
fontos a megelőzés, így ak-

kor tesszük a legjobbat, ha 
a szelektív gyűjtés mellett 
annyira minimalizáljuk a 
megtermelt hulladékmeny-
nyiséget, amennyire csak 
lehet.  VN



Fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével  
az alábbi elérhetőségre várjuk

hr@bandk.hu 
További információ cégünkről: 

www.bandk.hu

Mindig is érdekelt a területi képviselői állás? 
Nem szeretnél hétfőtől péntekig az irodában ülni?

Szeretnél az építőipar kiemelkedő szereplőivel jó kapcsolatokat kialakítani?
Ha a változatos munkakörnyezet is inspiráló a számodra és még jól is 

kommunikálsz, valamint a fentiekre is igen a válaszod, akkor 
téged keresünk!

Feladataid:
Területi napjaid során kapcsolattartás a jelenlegi ügyfelekkel, valamint új potenciális üzleti 

kapcsolatok kiépítése.
Irodai napok során (hétfő és péntek) az ajánlatok írása és kezelése, vevői rendelések 

menedzselése, valamint adminisztrációs feladatok várnak rád.

Előnyben részesülsz a többi jelölttel szemben, ha van diplomád, angol vagy német 
nyelvismereted, illetve ha kiigazodsz az épületgépészet világában.

Természetesen céges autót, telefont, laptopot biztosítunk. 
Fizetésed minden hónapban fix, ami félévente bónuszrendszerünknek  

megfelelően egészítünk ki.

Magyar tulajdonban lévő, 25 éve a piacon vezető pozíciót betöltő 
épületgépészeti termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó 

cégünk Budapest és Pest megye területére keresi új kollégáját
TerüleTi képviselő 

pozícióra.

SZEM ÍRISZ OPTIKA 

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT, 
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS, 

KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

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

Monor, Ady 
Endre út 24.

Gyermek-, digitális- 
és munka szemüveg-

lencsék 
20% 

kedvez-
ménnyel 
október 31-ig!

Részletek az üzletben!

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

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

Az APiFito termelői mézek és  
mézkülönlegességek megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében:

 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

natura 2000 
területen 

termelt mézek! 

gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

rozmaringos, 
zsályás, kamillás,

ánizsos, köményes,  
bazsalikomos

500 g:  

1490 
Ft

Mézrendelés  
már az 

interneten is:  
www.apifito.hu

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

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

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

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

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

2018. augusztus • Régió 
Hirdetés
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 Átadták a 31-es főút meg-
újult szakaszát Tápiószecsőn. 
A települést is átszelő mint-
egy 2840 méter hosszú sza-
kasz felújítása több mint fél-
milliárd forintba került, a 

beruházás hazai támogatás 
felhasználásával készült. A 
31-es főút a Tápiomente tér-
ségének legfontosabb útvo-
nala, itt a legnagyobb a hét-
köznapi forgalom, nagyon 
sok ingázó nap mint nap 

ezen az útvonalon jut el a fő-
városba.  
 A nemzeti színű szalagot 
augusztus 24-én ünnepélyes 
keretek között vágták át a tá-
piószecsői Templom téren, 
az eseményen részt vett Bata 
László polgármester, de 
megjelent Czerván György, 
a térség országgyűlési kép-
viselője, Mosóczi László, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkára, 
valamint Szilvai József Atti-
la, a beruházó Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatója.
 Az felújított szakaszon 
teljes szélességében meg-
újult az útburkolat, megújult 
a padka és az út két oldalán 
lévő vízelvezető árkokat is 
helyreállították. Tápiósze-
cső- Mag dolnatelepen peront 
építettek a buszmegállók-
hoz, a többi buszmegálló pá-
lyaszerkezete bazaltbetonból 
készült.   V.

ÚTÉPÍTÉS

Megújult Tápiómente  
legforgalmasabb útvonala

A 31-es út megújult tápiószecsői szakasza Fo
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2018. október 31-ig
Részletek a hátoldalon.

15 %

15 %
A kupon 2018. szeptember 18.  

és október 3. között beváltható  
a Fressnapf Ferihegy Áruházban.

Részletek a hátoldalon.

Akció a kupon  
hátoldalán!
2018. szeptember 18. 
és október 7. között 

a kupon felmutatása ellenében.

2018. október 31-ig
Részletek a hátoldalon.

15 %
2018. szeptember 28–30.

Részletek a hátoldalon.

20 %

2018. október 31-ig
Részletek a hátoldalon.

10 %

15 %
2018. 09. 18-tól 10. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

3359999025

2018. október 31-ig
Részletek a hátoldalon.

10 %

15 %
Érvényes:  

2018. szeptember 18 – október 31.
Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Akció 
 a kupon  

hátoldalán!

2018. október 14-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás

 

 

 

 

 

 

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. október 14-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %



 

 

 

 









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.

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. október 31-ig, kizárólag  

a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!

30  Market Central  I  Passzázs

15  % keDvezMÉny  
egy szabadon választott  

felszerelés árából!
A kupon egyéb kedvezményekkel nem összevonható és 

a vásárlási utalványra nem vonatkozik!
A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem 

váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  

Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.

30  Market Central  I  Passzázs

1500 Ft kedvezmény minimum  
10 000 Ft feletti vásárlás esetén  

a teljes kollekcióra. 
Az akció alól kivételt képeznek az idegen márkák, 
a divatékszerek és az ajándékutalvány-vásárlás.

Az akció érvényes: 2018.szeptember 18 és október 07. között  
a kupon felmutatása ellenében.

30  Market Central  I  Passzázs

15 % kedvezmény 
minden tartozékra.   

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

Érvényesség: 2018. október 31-ig.

30  Market Central  I  Passzázs

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. szeptember 28–30.

30  Market Central  I  Passzázs

10 % kedvezmény  
minden termékre. 

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2018 október 31-ig.

30  Market Central  I  Passzázs

15 % keDvezMÉny mindenre*
*A kupon felhasználható 2018. 09. 18–10. 31-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 kuponfizetés 

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

30  Market Central  I  Passzázs

10 % kedvezmény  
a teljes árukészletre. 

Más kedvezménnyel nem összevonható. 
Érvényesség: 2018. október 31-ig.

30  Market Central  I  Passzázs

15 % kedvezmény  
minden könyvre,  

kivéve akciós és tankönyv.
Más akcióval nem vonható össze.

30  Market Central  I  Passzázs

2 db vichy termék vásárlása esetén  
az alacsonyabb árúra  

50% kedvezményt adunk.  
2018. szeptember 30-ig.

Minden dermokozmetikumra (Vichy, La 
Roche-Posay, Bioderma, Uriage, Babe)  

20% kedvezményt adunk.  
2018. október 11-től 14-ig.

30  Market Central  I  Passzázs

20  % kedvezmény legalább 
 3 db kulcs másolása,  

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

 

 

 

30  Market Central  I  Passzázs

a kávéitalok, sütemények  
és szendvicsek mellé vásárolt  

limonádé árából  
20  % kedvezményt adunk.
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Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

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

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

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

Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED, DOLGOZZ 
NÁLUNK CSÉVHARASZTON

TARGONCAVEZETŐ
munkakörben

homlokvillás targoncán!
Üzemi targoncás feladatok ellátására keresünk kollégákat 

3 műszakba.
Bruttó 235 000–275 000 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!

 Mintegy 293 millió forintot 
fordíthat orvostechnológiai 
berendezések korszerűsíté-
sére és az informatikai rend-
szer modernizálására a Ve-
csési Egészségügyi Szolgálat. 

 Sportpark épül Maglódon, 
a kivitelezés augusztus máso-
dik felében kezdődött. A be-
ruházás a Nemzeti Szabad-
idős-, Egészség Sportpark 
Program keretében épül a 
mag lódi patak partján.

A támogatást az Egészséges 
Budapest Program kereté-
ből biztosítják, a felhasznál-
ható összeghez Vecsés ön-
kormányzata 25 millió forint 
önerőt biztosít – jelentették 
be szeptember 11-én a Vecsé-

si Szakorvosi Rendelőintézet 
épülete előtt megtartott saj-
tótájékoztatón. 
 Az eseményen dr. Szar-
vas Tibor igazgató elmond-
ta, nagy betegforgalmat bo-
nyolít a vecsési szakrendelő, 
az elmúlt évben 163 ezer or-
vos-beteg találkozó történt. A 
korábbi évekhez képest nőtt 
a budapesti, az üllői, a gyá-
li és a monori betegek létszá-
ma is, akiket annak ellenére 
is fogadnak, hogy a rendelő-
intézet ellátási kötelezettsége 
csak Vecsésre szól. 
 Szlahó Csaba polgármes-
ter elmondta, hogy a beru-
házás jövőre valósulhat meg, 
eredményeként pedig első-
sorban a radiológia, a mam-
mográfia, a kardiológia és az 
egynapos sebészet rendelé-
sek hatékonysága javulhat. A 
fejlesztésnek köszönhetően a 
járóbeteg-ellátás legmoder-
nebb eszközeivel ruházzák 
fel a vecsési szakrendelőt. 
 nfo

EGÉSZSÉGÜGY

SPORTBERUHÁZÁS

Százmilliókból fejlesztik  
a vecsési szakrendelőt

Patakparton  
edzhetnek a maglódiak

 A parkban 15 darab sport-
eszközt helyeznek el egy 150 
négyzetméteres gumi borítású 
területen. A rugalmas felület 
ütéscsillapító és kevésbé csú-
szik, így nagyobb biztonságot 
nyújt az edzések alkalmával. 
A telepített eszközökön többfé-

le saját testsúllyal végzett erő-
sítő gyakorlatot lehet végezni, 
többek között húzódzkodást, 
fekvőtámaszt, has- és hátizom- 
erősítő gyakorlatokat, továbbá 
létramászásra, lépcsőzésre és 
függeszkedésre alkalmas esz-
közök is lesznek. Vén

Dr. Szarvas Tibor igazgató elmondta,  
az elmúlt évben 163 ezer orvos-beteg  
találkozó történt a vecsési szakrendelőben.  Fo
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AutójAvítás és gyorsszerviz
CsereAutó

Klímatöltés, -javítás és -tisztítás
eredetiségvizsgálat

Kipufogójavítás
Helyszíni műszAKi vizsgA

Gumiszerelés 
750 Ft/db-tól 

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

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

KePA Autószerviz

Akciós
olAjcsere

A nálunk vásárolt 

motorolajat, helyben 

díjmentesen  

kicseréljük!

Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu
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2018. szeptember • Régió Találd meg helyben! www.lokacio.hu

Annak érdekében, hogy a munkát kereső emberek, és az őket foglalkoztatni szándékozó munkaadók egymásra 
találjanak, a Civil Érték Egyesület speciális állásbörzét szervez. 

Szeretnénk tájékoztatni a megváltozott munkaképességű embereket, hogy milyen dokumentumok szükségesek 
az elhelyezkedéshez, hogyan lehet felkészülni a hosszú távú munkavégzésre. A munkáltatókat szeretnénk 

információkkal ellátni, hogy miért érdemes megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni.
A börze lehetőséget teremt arra is, hogy a munkavállalói igényeik szerint csoportosított jelentkezőkkel a 

munkaadók képviselői személyesen megismerkedjenek. 
A börze után jöhet létre az interjú, a munkába állás, melyekhez az egyesület minden további segítséget biztosít.

Az alábbi munkakörökbe várjuk ajánlatokkal: 
könnyű fizikai munkák, adminisztratív munkakörök, betanított munka, konyhai kisegítő munkakör.

A rendezvényre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:  
tabi.istvan@civilkozpont.hu vagy lipcsei.edit@civilkozpont.hu,  

vagy telefonon: 06-20/449-1007 vagy 06-20/383-2677. Cím: 2225 Üllő, Pesti út 124.
A terem nagysága és a börze jellege miatt korlátozott a résztvevők száma,  

ezért szeretnénk a jelentkezőket előzetesen regisztrálni. 
Kérjük, hogy a részvételi szándékukat jelezzék felénk!

SPECIÁLIS 
ÁLLÁSBÖRZE    

 MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
ÁLLÁSKERESŐKNEK

Munkát keres?
Szeretne igényeinek, 

képességeinek megfelelő 
munkát találni?

Szívesen venné, ha igénye 
szerint támogatnák  

az elhelyezkedés során?
Jöjjön el hozzánk!

A rendezvény időpontja: 
2018. október 5.

Helyszíne: 
Budapest XVIII. kerülete

Szeretettel várjuk a rendezvényre!

 Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által biz-
tosított forrásból a Mo-
nori Tankerületi Központ 
közel 50 millió forint tá-
mogatást kapott a Hang-
szercsere Program megva-
lósításához. Összesen 202 
db új hangszer beszerzésé-
re került sor, emellett a ke-

ret lehetőséget biztosított 
a meglévő hangszerállo-
mány felújítására is.
 Az új hangszerekkel a 
meglévő állományt bőví-
tette a Tankerületi Köz-
pont nemcsak az alapfokú 
művészeti iskolákban, ha-
nem az általános iskolák-
ban és gimnáziumokban is. 

Hangszercsereprogram

Soha többet nem  
kell ellenőrző könyv? 
Szeptember elején több mint 18 ezer ta-
nuló kezdte meg a tanévet a Mono-
ri Tankerületi Központ iskoláiban. Az 
intézmények hétköznapjaiban a KRÉ-
TA oktatásszervezői informatikai rend-
szer bevezetése hozhat újabb változást.

A ugusztus vége, szep-
tember eleje évről évre 
az új tanév kezdeté-

től hangos. A Monori Tan-
kerületi Központ valameny-
nyi iskolájában elkezdődött a 
tanítás, az évnyitót és az első 
tanítási napot idén szeptem-
ber 3-án tartották. A monori 
tankerülethez 29 település 47 
oktatási intézménye tartozik, 
általános iskolák, szakgim-
názium, gimnáziumok, alap-
fokú művészeti iskolák és a 
gyömrői Teleki-kastélyban 
működő Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intéz-
mény. A tankerülethez tarto-
zó intézményekben több mint 
18 ezer tanuló kezdte meg az 
új tanévet, 37 általános isko-
lában 1731 elsőtagozatos diák, 

4 középiskola kezdő osztálya-
iban pedig 464 tanuló ült be 
először az iskolapadba.
 Az idei tanév egyik legfon-
tosabb változása a Közneve-
lési Regisztrációs és Tanul-
mányi Alaprendszer – azaz 

a KRÉTA – bevezetése lesz – 
tudtuk meg. Ez az informati-
kai rendszer támogatja az in-
tézmények oktatásszervezői 
feladatait, könnyíti az admi-
nisztrációt és többek között 
kiváltja a papíralapú nap-
lót és az ellenőrző könyvet 
is. Egy applikáció letöltésével 
okostelefonon és táblagépen, 
a webes felületet hasz-
nálva számítógé-
pen is követhe-
tik gyermekük 
t a nu l m á ny i 
eredményét a 
szülők, továb-
bá a hiányzá-

sokról is tájékozódhatnak. A 
rendszer kétirányú kommu-
nikációt tesz lehetővé, azaz a 
Krétán keresztül a szülők is 
kapcsolatba léphetnek az is-
kolával. Érdekesség, hogy a 
szülők beállíthatják példá-
ul a tanulmányi jegyek meg-
jelenésének késleltetését, ez-
által meghagyhatják annak 
a lehetőségét, hogy gyerme-
küktől értesüljenek először a 
jó – vagy éppen a rossz – osz-
tályzatokról. Az átállás folya-
matos lesz, de a második fél-
évben minden szülő és diák 
számára elérhetővé válik az 
új rendszer.

 Nyárra kiürülnek 
az iskolák, így ez 

az időszak a leg-
a lk a lmasabb 
a fejlesztések 
és a karban-
tartási mun-
kák elvégzé-

sére. A vakáció 
ideje alatt a Mo-

nori Tankerüle-
ti Központ több intéz-

ményében is felújították a 
padlóburkolatokat és a bú-
torokat, és sor került a tiszta-
sági festésekre is. A felújítási 
munkálatok között is kiemelt 
fontosságú az iskolaépüle-
tek elektromos hálózatainak 
cseréje. Az iskolákban egy-
re több informatikai eszközt 
használnak a tanórák kere-
tében, az elavult alumínium 

vezetékek pedig nem bírják 
a megnövekedett terhelést. A 
nyár folyamán a Gyáli Zrínyi 
Miklós Általános Iskolában 
a teljes hálózatot kicserélték, 
míg a Gyáli Bartók Béla Ál-
talános Iskolában a hálózat 
részleges cseréjére került sor.
 Az Üllői Árpád Fejedelem 
Általános Iskola egy új sport-
pályával gyarapodott a nyár 
folyamán Üllő Város Önkor-
mányzata pályázata alapján. 
A speciális anyagból készült 
rekortánburkolatú pályán 
biz tonságosabban sportol-
hatnak majd a gyerekek.  
A pálya alkalmas többek kö-
zött kézilabda-, kispályás 
labdarúgó- és kosárlabda-
mérkőzések lebonyolítására.
 Felújítják a monori Jó-
zsef Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakgimnázi-
um sportcsarnokához tarto-
zó öltözőket, ezzel egy régóta 
várt fejlesztés valósul meg a 
középiskolában. A leromlott 
állapotú épület kívül-belül 
megújul, az új öltözőhelyisé-
gek és vizesblokkok kialakí-
tása mellett egy emeletet is 
építenek hozzá, ahol helyet 
kap egy tanári szoba és több-
funkciós terem, amely akár 
fitneszteremmé is alakítható. 
A beruházást a Monori Tan-
kerületi Központ Monor Vá-
ros Önkormányzatával közö-
sen végzi és várhatóan a jövő 
év első felében készül el.  VN



 A közelmúltban, hatodik 
alkalommal rendezték meg 
Vecsésen a Murcifeszti vált, 
amelyen részt venni ma már 
rangot jelent. Volt itt bolhapi-
ac, német népzene, tánc, sző-
lődarálás. Nem maradha-
tott el a murcikóstolás sem. 
Az idei murcit a Petz Csalá-
di Pincészet készítette Karát 
szőlőből.
 Délelőtt rengeteg gyerek 
felkereste a bolhapiacot és 
az ugróvárat. A szőlődarálás 
is osztatlan sikert aratott. A 
Mur  cifeszten a magyarorszá-
gi német népzene gyöngysze-
mei mellett, számos ország 
zenei világát bemutató dal-
lamok szólaltak meg. Széles 
volt a skála a retrótól a kor-
társ zenéig bezárólag.
 A rendezvényt Szlahó Csa-
ba polgármester nyitotta 
meg. Fellépett a Musikverein 

Wetschesch együttes; a há-
romszoros fesztiváldíjas Ve-
csési Hagyományőrző Zene- 
egyesület hangverseny fú vós- 
zenekara ízelítőt adott a ve-
csési, valamint a magyar-
országi német zene gyöngy-
szemeiből. Fellépett még a 
Lochberg Tánccsoport, a VHZ 
Bavorák Szaxofon Quintetje, 
az egri Eszterházy Károly 
Egyetem zenekara, az Agria 
Music Factory.
 A mulatság hajnalig tar-
tott, a helyi Brunner Zenekar 
remek hangulatot teremtett, 
ropták a táncot a sátor alatt 
a vendégek. És, hogy a Mur-
cifesztivál ilyen sikeres évről 
évre, köszönhető ez a Vecsési 
Borbarátok és a Vecsési Ha-
gyományőrző Zeneegyesü-
let tagságának, feleségeiknek, 
barátaiknak, hiszen ők szer-
vezték, bonyolították le a ren-
dezvényt. ÁT  

VECSÉS

Jókedvet 
hozott a murci

RENDEZVÉNY

Mackófesztivál Sülysápon 

XVIII. Vecsési 
Káposztafeszt
Szeptember 22-23.
Vecsés, Epres
 
Tabuk nélkül 
a párkapcsolatokról
Szeptember 28. 
18 óra
Pilát Gábor előadása 
azoknak, akik még nem 
találták meg a társukat 
vagy szeretnék megja-
vítani a kapcsolatukat.
Monor, Vigadó

Idősek 
világnapja
Szeptember 28. 18 óra
Fellép: Tóth Éva  
és Leblanc Győző
Maglód, Mag-Ház
 
Anyatejes Világnap 
a Védőnői Szolgálat 
szervezésében
Szeptember 29. 9 óra
Monori Művelődési Ház

I. Sülysápi 
mackófesztivál
Szeptember 29. 
Sülysáp, Kapás Udvar

Bényei falunap és 
szüreti felvonulás
Szeptember 29. 
13 órától
21 órától sátoros szüreti 
bál a Fáy-kertben. 
Bénye, Faluház és Fáy-kert

Mihály-napi 
sokadalom
Szeptember 29. 
13 órától
Népmese, népzene, 
néptánc. 
Üllő, városközpont

16. Szecsői 
futónap
Szeptember 30.
Információ: Czirják 
György: 06-70/630-5967
Tápiószecső

Az én családom, 
az én őseim
Október 4. 16 óra
Kiállításmegnyitó. 
Előadást tart Gudenus
 János József család-
történeti kutató.
Üllő, Vargha Gyula 
Városi Könyvtár

Nicsak, 
ki lakik itt? 
Október 5. 19 óra
Főbb szereplők: 
Beleznay Endre, Gesztesi 
Károly, Kiss Ramóna. 
Maglód, Mag-Ház
 

Beatrice koncert 
a mendei szüreti 
mulatságon
Október 6. 17 óra
Élő nagykoncert. 
Mende, Katlan

Vermesy 
Művészeti Napok
Október 11-14. 
Maglód, Mag-Ház

A szóló szőlő, 
mosolygó alma, 
csengő barack
Október 12. 10 óra 30
Magyar Népmese 
Színház előadása. 
Gyál, Arany János 
Közösségi Ház

80 nap alatt 
a Föld körül
Október 13. 19 óra
Fábry Sándor önálló estje. 
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

A miniszter 
félrelép
Október 17. 19 óra
A Bánfalvy Stúdió 
produkciója. 
Vecsés, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ

Máté Péter 
emlékkoncert
Október 20. 19 óra
Fellép: Molnár György, 
Szulák Andrea, 
Abebe Dániel. 
Maglód, Mag-Ház

szeptember – október

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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 Barnamedvével talán 
nem, ínycsiklandó ételek-
kel annál inkább találkoz-
hat, aki ellátogat szeptem-
ber 29-én az első Sülysápi 
Mackó Fesztiválra. A ke-
mencés, gémeskutas, iga-
zi vidéki hangulatot őrző 
Kapás udvarban megren-
dezett eseményen főző-
versennyel, szüreti felvo-
nulással és vigasságokkal, 
szabadtéri hagyományőrző 

programokkal várnak min-
denkit, aki szeretne részese 
lenni egy családias hangu-
latú őszköszöntő esemény-
nek. 
 A fesztivál névadója a 
tradicionális sülysápi étel, 
a mackó, amit talán többen 
ismernek tócsni, lapcsánka, 
matutka vagy macok néven. 
Az esemény egyik fő prog-
ramja a főzőverseny, ahol 
többek között mackót is ké-
szíthetnek a jelentkezők. A 
főzőverseny csapatait 8 órá-
tól várják a helyszínen, az 
ételekkel délre kell elkészül-
niük. 

 A főzőverseny részle-
teiről és a programok-
ról további tájékozódást 
kérhetnek Tarnavölgyi 
Lászlótól a 06-30/407-
3974 telefonszámon. 

Információ 

 A szervezők egy nagysátrat 
is felállítanak a domboldalon, 
ahonnan falatozás és pohara-
zás közben is  lehet látni a mű-
sort. Lesz népzene, néptánc és 
nótamuzsika, no meg hamisí-
tatlan sülysápi hangulat.  Vén

Ha medvével nem is, mackóval – más néven  
tócsnival – biztosan találkozhat a fesztiválon
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Hirdetés

Taroltak a gyáli mazsorettek  
az Európa-bajnokságon
Jó pár éve beszélt lapunknak a tervek-
ről Kőrös-Nyíri Dóra, aki edzőtársaival 
együtt különleges foglalkozásokat tart a 
gyáli Bartók Béla Általános Iskola torna-
termében: mazsoretteket képez. Az eltelt 
időben szenzációs sikereket értek el a fi-
atalok, például a minapi Európa-bajnok-
ságon két csapatuk is ezüstérmes lett.

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

A zt hihetnénk, hogy 
a látványos bemuta-
tó könnyed szórako-

zás csupán, pedig hát sport 
ez a javából és kemény felké-
szülést igényel. Az összhang 
megteremtése nem egysze-
rű feladat, az ügyesség önma-
gában nem elég, állóképesség 
és sok gyakorlás nélkül nem 
mennének semmire a fiatalok. 

A „botdobáló” leányzók kom-
binációk sorát vegyítik a lát-
vánnyal. Az elmúlt időszak-
ban szép sikereket értek el a 
versenyeken a gyáliak, szin-
te nem is akadt olyan megmé-
rettetés, ahonnan ne hoztak 
volna el érmeket. A versenye-
ken kívül persze részt vesznek 
számos bemutatón is a ma-
zsorettek.

 Augusztus végén a Hor- 
vátországi Opatijában ren-
dezték meg a mazsorett-sport 
legmagasabban jegyzett ver-
senyét, a 15. IAM Európa-

bajnokságot és Merry Ma- 
jorette Európa Kupát. Termé-
szetesen a versenyre a Gyáli 
Tűzmadarak Mazsorett Cso-
port is kvalifikálta magát, mi-

nek következtében az edzések 
nyáron is folytatódtak, szor-
galmasan készültek a lányok.
 A megmérettetésen nyolc 
ország hatvankét csoportja 
vett részt. A gyáliak öt ver-
senyszámban voltak érde-
keltek.

Eredmények
MIX Junior Nagycsapat: Eu-
rópa-bajnoki 2. helyezés, Zász-
ló Junior Nagycsapat: Euró-
pa-bajnoki 2. helyezés, Varga 
Ágnes: Freestyle teen twir ling 
solo: Európa-bajnoki 3. helye-
zés, Pompon Junior Nagycsa-
pat összetett: Európa-bajnoki 
5. helyezés, Vada Virág: Fre-
estyle teen twir ling solo: Euró-
pa-bajnoki 9. helyezés,
 Ne feledkezzünk meg az 
edzőkről sem, hiszen nélkü-
lük nem születhetnének meg 
ezek a szép sikerek: Er dősi 
Kinga, Tóth Nikoletta, Bit-
tera Zsuzsa és Kőrös-Nyí-
ri Dóra csoportvezető. Dóra 
a Régió kérdésére elmondta: 
nagy lökést adnak a csapat 
minden tagjának ezek a sike-
rek, tovább folytatják a mun-
kát és várják a sportág iránt 
érdeklődő fiatalokat. (damta)
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A makettek és a boldog ifjúság
Viczkó Ferencék üllői házában gyakran megfordulnak látoga-
tók. Az általa készített makettekre kíváncsiak, amiknek már 
megyeszerte, vagy még annál is szélesebb körben hírük van. 
Egyszer egyikük megkérdezte, vajon házigazdájuk eredeti fog-
lalkozása valóban lakatos-e? Mire Viczkó Ferenc beterelget-
te őket a műhelyébe, beszorított egy szögvasat a satuba, s ala-
kított belőle villámgyorsan egy három milliméteres kockát.

H ogy a látogatóknak le-
esett az álluk, nem 
csoda, mert a törté-

netet hallva én magam is azt 
kérdezem: de hogy a csudá-
ban lesz egy lakatosból papír-
makett-készítő? Két ember 
lakik benne, egy vasműves és 
egy építész?
 Mint kiderül, Viczkó Ferenc 
ezt maga sem érti. Mindeneset-
re nyugdíjasként olyan szere-
lembe esett a ma kett  ké szítéssel, 
hogy azt vallja: valósággal a 
rabja, a megszállottja lett.
 A felesége nem tehet el-
lene semmit, és  nem is akar, 
igazából ő indította útjára 
ezt a szenvedélyt. A férjének 

ugyanis friss nyugdíjasként a 
vasútmodellezés volt a hobbi-
ja, miközben a terepasztalra 
a sínek köré csinos kis épüle-
teket is készített. Ezeket látva 
kérdezte meg a felesége egy 
szép napon, vajon eltudná-e 
készíteni az üllői templom 

mását is? Viczkó Ferenc meg-
lepődött: hűha, az azért nem 
mindennapi feladat. De olyan 
embernek tudja magát, akit 
éppen az ilyen kihívások ins-
pirálnak leginkább, úgyhogy 
elkészítette az üllői templom 
makettjét.

 Aztán ezen felbátorodva 
még tizenhárom üllői közin-
tézmény papírmását is. Ott 
áll majd mindegyik a valósá-
gos épületben, amiről min-
tázta őket. Ugyanez a hely-
zet a környékbeli épületek – a 
gyáli szabadidőközpont vagy 
a vecsési ófalusi templom – 
makettjével is.
 Kiállításról kiállításra jár-
nak Viczkó Ferenc munkái, 
tévéstábok forgatnak nála, is-
kolás csoportok keresik fel, ő 
pedig büszke a sikereire.
 Legutóbb a megyeházát 
állította össze papírból, fény-
képek, légi fotók, műszaki 
rajzok alapján. Egy hónapig 
szinte szobafogságra ítélte őt 
a munka, de nem bánta.
 Nagyon akartam, hogy 
meglegyen – mondja, mint 
aki tudja, hogy akarattal min-
den elérhető.
 Ez a makett a megyeházán 
látható és látogatható, igye-
kezett méretarányosan a leg-
tökéletesebbet kihozni belő-
le – meséli a készítője, akinek 
egyébként otthonában is egy 

egész szobát elfoglalnak a kar-
tonpapírból  alkotott makettek.
 Az anyagot az üllői nyom-
dákból kapja, grátisz. Olyan 
nagylelkűek – dicséri őket –
mindig gondolnak rá, ha a 
táblákból csíkok maradnak 
meg. Jól ismerik, talán úgy 
vannak vele, hogy igazán nem 
kerül rossz helyre a maradék 
papír, sőt.
 A papírházak ablakait mű-
anyagból, a fákat, bokrokat 
szivacsból formázza meg, de 
mindenre adódik valami jó 
megoldás – magyarázza, és 
érződik a hangján, mennyire 
szívügye, amit csinál. Amikor 
azt is elárulja, hogy 73 éves, 
megkockáztatjuk a kijelen-
tést, hogy talán ez a szenve-
dély tartja ilyen fiatalon. Fel-
kacag, majd kis csönd után 
hozzáteszi: miközben dolgo-
zik, mindig zenét hallgat, ifjú-
korának nagy slágereit, a haj-
dani idők szeretett dallamait. 
Így hát, lehet mondani, hogy 
nap mint nap menetrendsze-
rűen visszajár a műhelyébe a 
boldog ifjúság.  MA

M ivel egy autoimmun 
betegségről van szó, 
ezért teljes gyó gyu- 

lás nem várható, viszont 
rendszeres orvosi kezelés 
mellett a betegség előrehala-
dása kordában tartható. A te-
rápia kiegészítésére ráadásul 
számos gyógynövény is hasz-
nálható.
 Fontos a betegség mielőbbi 
felismerése és más ízületi be-
tegségektől való megkülön-
böztetése, mert azoktól eltérő 
kezelést igényel. Amennyi-
ben reggelente ízületi me-

revséggel 
küzd, ame-

lyet esetleg fára-
dékonyság, gyen-

geség, iz za dékonyság, 
rossz közérzet és alvászavar 
kísér, forduljon mielőbb or-
voshoz!

Amit semmiképpen  

ne használjon!
Gyakran az orvosok is aján-
lanak ízületi gyulladá-
sok, húzódások kezelésére a 
paprika-kapszaicint tartal-
mazó, vagy más helyi vérbő-
séget okozó kenőcsöket. Ezek 

valóban bizonyítottan hatá-
sosak más ízületi betegségek, 

például a porcszövet ko-
pása (oszteoartitisz) ese-
tén, azonban a sokízüle-
ti gyulladás esetén többet 
ártanak, mint amennyit 

használnak. A helyi vér-
bőség hatására ugyan-

is még jobban be-
gyullad a reumás 
terület, amely foko-
zott duzzanattal és 

fájdalommal jár.

Ezekkel csillapítható  

a fájdalom
A fekete nadálytövet évez-
redek óta használják csont-
törések, húzódások, ízületi 
megbetegedések esetén. Fáj-
dalomcsillapító hatása kli-
nikailag igazolt. Sajnos túl 
sokáig nem használható egy-
huzamban, mert hamar hoz-
zászokik a szervezet, ilyen-
kor egy-két hét szünetet kell 
tartani, hogy ismét elérjük 
a kezdeti fájdalomcsillapí-
tó hatását. Ha van időnk bí-
belődni vele, akár magunk is 
gyűjthetjük a növényt, majd 
a megszárított gyöktörzséből 

készíthetünk pépes boroga-
tást. Máskülönben gyógyter-
mék vagy gyógyszer formájá-
ban is megvásárolhatjuk.
 Kevésbé tradicionális, de 
hatásossága miatt egyre nép-
szerűbb az ördögcsáklya is, 
amelyet szintén használha-
tunk kenőcs formájában.
 

Gyulladáscsökkentő ételek
A szervezetben rendkívül bo-
nyolult módon alakulnak ki 
és szűnnek meg a gyulladá-
sok. Számos anyag vesz részt 
a folyamatban, amelyek jel-
lemzően telítetlen zsírsavak-
ból képződnek. Az élelmiszer-
rel elfogyasztott zsírsavak 
egyensúlyának ezért nagy 
szerepe van a gyulladások ki-
alakulásában. Számos előze-
tes klinikai vizsgálat arra utal, 
hogy a telítetlen zsírsavakban 
gazdag ligetszépe-, borágó- 
és lenmag, illetve ezek olaja 
jótékonyan hat a reumatoid 
artritiszre. Hasonlóan kedve-
ző hatású a halolaj is.
 Bár korábban inkább csak 
fűszerként tekintettünk a 
gyömbérre és a kurkumára, 
egyre több klinikai bizonyí-

ték támasztja alá az ízüle-
tekre gyakorolt kedvező ha-
tásukat. Nem kell feltétlenül 
kapszulázott kivonatokat vá-
sárolnunk belőlük, sokkal 
egyszerűbb és kellemesebb, 
ha az étrendünk részévé tesz-
szük őket.

Ezeket is kipróbálhatjuk!
Bár a csalánteát hagyomá-
nyosan régóta használják 
ízületi panaszok kezelésére, 
a sokízületi gyulladás kezelé-
sére csak mostanában kezd-
ték el széles körben alkalmaz-
ni. Szintén egyre népszerűbb, 
az alapvetően szemölcsirtó-
ként és epehajtóként ismert 
vérehulló fecskefű is, amelyet 
szintén teaként fogyasztanak. 
A fecskefűvel kapcsolatban 
mindenképp érdemes óvato-
san eljárni, mert erős hatá-
sú növényről van szó. Epe- és 
májbetegségek esetén a hasz-
nálata ellenjavallt!
 Fontos, hogy amennyiben 
betegsége terápiáját gyógy-
növényekkel is kiegészíti, tá-
jékoztassa róla orvosát is!

Papp János, gyógynövény-alkalmazási 
szakmérnök, fitoterapeuta

Ha húz a csúz
A reuma, vagy hi-
vatalos nevén  
sokízületi  
gyulladás (reuma-
toid artritisz) so-
kak életét kese-
ríti meg, főképp 
idősebb korban.
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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)
•  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)
Információ:
+36-30/9-445-780 vagy tandusz@tandusz.hu e-mail cím (hétfő–péntek: 08:00–14:00) 

Lakást vásárolna? Építkezne? 
Nem jogosult az állami kedvezményekre?

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat! 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra 
érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minsősül ajánlattételnek. A Pátria Takarékszövetkezet a 
hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó további információk és feltételek a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és 
Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a hitelhez kapcsolódó Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló 
fiókjaiban és a www.patriatakarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!

2018. 08. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM: 5,50 % - 8,74 %;  
Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %.
2018. december 31-ig befogadott, és 2019. március 31-ig szerződött ügyletekre.

www.patriatakarek.hu

TAKARÉK 
OTTHON HITEL

THM: 
2,50%-
8,74%

patria_takarek_otthon_hitel_103x134_regio_2018_szeptember.indd   1 2018.09.13.   11:14:48

A z állcsont az, ahol va-
lamikor a fogak elhe-
lyezkedtek, így az a 

fogak elvesztése után sorva-
dásnak indul, lassan kisebb 
lesz a vastagsága és a magas-
sága.
 Akinek az összes foga hi-
ányzik, és kivehető fogsora 
van, az egy idő után azt veszi 
észre, hogy a fogsor mozogni 
kezd és kényelmetlenné válik.
Hirdetés

 Akinek régóta nincs foga, 
annak a csonthiány miatt 
nehéz jó fogsort készíteni, és 
van olyan eset is, amikor le-
hetetlen fogbeültetést ter-
vezni számára.
 Régebben az állcsont fel-
építése szinte lehetetlen 
volt, vagy nagyon fájdalmas 
beavatkozásnak számított. 
Amellett, hogy nagyon koc-
kázatos eljárás volt száza-

lékosan kevés sikeres ered-
ményt hozott.
 Mai fogászati-szájsebé-
szeti világban az áll-
csont felépítés rutin- 
műtét, mely teljesen 
fájdalommentes, 
biztonságos és si-
keres beavatkozás-
nak számít. A mini-
mál invazív sebészi 
beavatkozásnak kö-
szönhetően a rehabi-
litációs idő lecsökken 
és a műtét utáni trau-
ma lényegesen kevesebb. 
CT segítségével személy-
re szabott kezelést lehet al-
kalmazni, így nincs szükség 
a páciens más testrészéből 
nyert csont átültetésére.
 A beavatkozás után a ké-
sőbbiekben lehetőség nyílik 
a fogak pótlásaként implan-

tátum beülteté-
sére.

 A beültetés 
megelőzi a további 
gyors csontsorva-
dást és az arc ösz-

szeesését. Amellett, 
hogy javítja a mecha-

nikai emésztést, mert vissza-
adja a rágás képességét, jó 
irányba változik az élet mi-
nősége is.
 A fájdalommentes be-
avatkozás a fogászatban nem 
csak ígéret, hanem maga a 
valóság.  (x)

Foghiány miatt  
idősebbnek nézünk ki
A foghiány mellékhatásai közül az egyik 
leggyakoribb probléma az állcsont sor-
vadása. Az arc dimenziója összeesik, 
ráncosabbnak és idősebbnek nézünk ki.

Cím: Gyömrő, Szent István út 21.  
E-mail: info@dentaldiamond.hu
Honlap:www.implantdiamond.hu
Tel.: 06-30/181-500, 06-20/2000-007
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A rejtvény fősorából kiolvasható, hogy Molnár Ferenc Caramel miért kapott Máté Péter-díjat. A megfejtést küldje el címünkre: Régió 
Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: október 4. A helyes megfejtést 
beküldők között 6 darab belépőjegyet sorsolunk ki Molnár Ferenc Caramel monori koncertjére. A jegyeket a Monori Vigadó Kulturális 
és Civil Központ ajánlotta fel. Előző számunk rejtvényének megfejtése: Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Gyűrűs határidőnaplót 
tollal és egy meglepetés ajándékcsomagot nyert: Luptovics Dezső (Bénye). 

www.vigadokft.hu • 06-29/413-212 • vigado@vigadokft.hu  
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ÁLLÁS

FODRÁSZSZÉK 10 éve bevezetett 
nagy forgalmú kispesti üzletházban 
középkorú női fodrász hölgy (lehet 
kezdő is) részére kedvező feltételekkel 
vendégkörrel kiadó (haláleset miatt). 
Vállalkozóként 40 000 Ft/hó vagy akár 
alkalmazotti munkakörben is, megbe-
szélés szerint. Érd.: 06-70/607-4444

MUNKATÁRSAT keresünk palacko-
zóüzemünkbe illetve gépkocsivezető, 
-értékesítő kollégát keresünk monori 
diszkontüzletünkbe. Fényképes ön-
életrajzokat az italdiszkontba (Monor, 
Dózsa György utca 37.) vagy az ajtai.
gyorgyne@ajtai.hu címre várjuk. 

GÉPKOCSIVAL rendelkező futárt 
keresünk monori éttermünkbe, azon-
nali kezdéssel. Érd.: 06-70/360-2137, 
06-20/357-3776 

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

ÁCS- ÉS KŐMŰVES MUNKÁK
VÁLLALOK ács- és kőműves munkát. 
Családi házak felújítását, hőszige-
telését, régi és új tetők készítését, 
javítását, vizes repedezett falak utóke-

zelését, térkövezést, kerítés készítését. 
Tel.: 06-70/427-2697

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  
AJTÓ, ablak, redőny, reluxa, szúnyog-
háló, lakatosmunka. Szatmári Ferenc: 
06-70/317-8857, www.ablakfer.hu 

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, 
ázások, csőtörések meg- 
szüntetése, vízszerelés. 
Érd.: 06-20/491-5089

FŰKASZÁLÁS
RENDSZERES, vagy alkalom- 
szerű fűkaszálást vállalok rövid  
határidővel. Árajánlatot ingyenes 
helyszíni felmérés után adok. 
Hívjon most! – 06-30/218-7023

INGATLAN – ELADÓ – KIADÓ
ELADÓ lakást, házat, keresek 
Budapesten, és Pest megyében. 
Érd.: 06-30/612-4371

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

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

KONTÉNER
KONTÉNER, sitt- és szemét-
szállítás, lomtalanítás. Rendel- 
hető: sóder, homok, cement. 
Maka Sándor, Gyömrő, Állomás 
Tüzép. Tel.: 06-29/333-347, 
06-20/444-9963

Régió • Független, ingyenes 
regionális hírújság • Fele-
lős kiadó: Papp János • Szer-
kesztő: Varga Norbert • Ki-
adó: 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 Monor, 
Kossuth L. u. 71/A, I. em 1. (a 
K&H bank felett) • E-mail: 
info@regiolapok.hu • Tel./
fax: 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-
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 Értesüléseket átvenni csak 
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sek tartalmáért a kiadó fele-
lősséget nem vállal. Kézirato-
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küldünk vissza. Az x-szel jelölt 
írásaink fizetett hirdetések.
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MÉZ
TERMELŐI mézek 1090 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 vásárolok. Ingyenes 
kiszállással. Tel.: 06-30/626-6103 

SÍRKŐ

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

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás. 
Minőségi munka, tiszta környezet, 
megbízható, tapasztalt szakembe-
rek. Árajánlat, időpont-egyeztetés: 
Gerstenbrein István – 06-20/260-3768

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

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

TŰZIFA – TÜZELŐ 
HASÍTOTT, félszáraz tűzifa eladó: 
akác: 20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20000 
Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a 
mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067  
EUTR: AA5811522

AKÁC, tölgy guriga 3500 Ft/q, hasítva: 
3700 Ft/q. Mérésnél jelen lehet lenni. 
Az isaszegi telephelyen hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti a mennyi-
séget. Tel.: 06/20-576-0899. 
 EUTR : AA5994849
 
TŰZIFA! 17 000 Ft-tól 24 000 Ft-ig 
1x1x1 szórt köbméterben. 30 000 
Ft-tól 42 000 Ft-ig 1x1x1,70 m3. Mérő-
szalaggal ellenőrizheti a megvásárolt 
mennyiséget. Tel.: 06-30/974-6957. 
EUTR: AA5875263 
 

ÜDÜLÉS
HAJDÚSZOBOSZLÓI üdülés félpan-
zióval 22 500 Ft/fő/7 éj, 13 900 Ft/fő/3 
éj, www.frankvendeghaz.hu 
T.: 06-30/944-9398, 06-30/977-6495 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS

 

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés! Új  
és meglévő épületek teljeskörű gé- 
pészeti kivitelezése. Gázvezeték ki- 
építése, műszaki átadása, MEO-ügy-
intézés, ismételt nyomáspróba. 
Tel.: 06-20/348-8073



LADA DÉLPEST 1194 BUDAPEST HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533, +36 20 318 3760
INFO@LADADELPEST.HU
WWW.LADADELPEST.HU

*Az akció 2018. 9. 1-től a készlet erejéig tart és bármely készleten lévő felszereltségi szintű LADA Vesta Sedan modellre vonatkozik. Más akciókkal nem összevonható.
Vegyes fogyasztás: 6,1-6,2 (l/100 km). Vegyes CO2-kibocsátás: 138-141 (g/km). Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. A kép illusztráció.

LADA VESTA Sedan
Készletről 500 000 Ft árelőnnyel!*

AZ EISBERG HUNGARY Kft. 
MUNKATÁRSAKAT KERES!

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

Álláskereső az önéletrajza felöltésével / önéletrajza benyújtásával kijelenti és elfogadja, hogy az önéletrajzát és az abban megadott személyes adatait  
az Eisberg Hungary Kft. az álláshirdetésben megjelölt célból , az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt feltételekkel kezeli.

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

SALÁTAMIX ÖSSZEKÉSZÍTŐ- 
GÉPKEZELŐ

SALÁTAELŐKÉSZÍTŐ, 
TÁLCÁS-CSOMAGOLÓ, 

CSOMAGOLÓ-ELSZEDŐ
GÖNGYÖLEGKEZELŐ
AMIT KÍNÁLUNK POZÍCIÓTÓL FÜGGŐEN:

HAVI NETTÓ BÉR: 170 000 Ft–190 000 Ft
(mely 8 000 Ft cafeteriát tartalmaz).

A havi kereset br. 1400–1580 Ft kezdő órabérnek felel meg.
Munkába járás támogatása (15 Ft/km) bérlettámogatás.

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

NYERSANYAGKEZELŐ, 
CSOMAGOLÓGÉP-KEZELŐ,  

KOMISSIÓS és  
ÉJSZAKAI ÜZEMI  

TAKARÍTÓ

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

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

Munkába járás támogatása (15 Ft/km) bérlettámogatás.

Jelentkezz most!
Önéletrajzodat/jelentkezésedet leadhatod személyesen,

Eisberg Hungary Kft. Gyál, Kisfaludy S. u. 63.,e-mailen: ehu.hr@eisberg.com 
és telefonon (hétfőtől péntekig 08:00–16:00 óráig) Bognár Adrienn tel.: 06-20/950-3394 

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


