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7. oldal

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

Eltűnt egy csév-
haraszti nyugdíjas feb-
ruárban, aki azóta nem 
került elő, életjelet sem 
adott magáról, így a Mo-
nori Rendőrkapitány-
ság a lakosság segítsé-
gét kéri. 

Részletek a 2. oldalon

 Földváry Gergely ar-
ról mesél márciusi szá-
munkban olvasóinknak, 
honnan tudhatjuk azt, 
hogy Monor már Kr. e. 
6. évezredtől lakott hely 
volt?

Részletek az 5. oldalon

 Új rovatunkban most 
Monorról Üllőre kirán-
dulunk, hisz már nem 
zavar bennünket sem a 
nagy hideg, sem a hó, így 
végre ismét kerékpárra 
ülhetünk.

Részletek a 12. oldalon

Monor 
kialakulása

Csavargó

Keresik!

HirdetésHirdetés

Monor, Kossuth L. u. 75/A.
A DMA DMDMDM

NYITÁSI AKCIÓ!NYITÁSI AKCIÓ!
MEGNYITOTTUNK!

Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–12.30
Vegyi áru, iLLAtSzer, KozMetiKAi ciKKeK, éLeLMiSzer, édeSSég, KáVé, ALKoHoL, PAPír-íróSzer, AjáNdéK, Női-férfi-gyereK feHérNeMű, játéK

Az akciós árak  
a készlet erejéig érvényesek.

DLIC KHANG
VEGYESBOLT

MEGNYITOTTUNK!

Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–12.30Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–12.30Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–12.30

 250 Ft

rice up chips
Bean/Brown rice

 550 Ft

rexona női dezodor
 48 h, 150 ml

650/900/450 Ft

Kinder csokinyúl
110 g / surpise 75 g / 55 g

850/420 Ft

Milka csokinyúl
90 g, 45 g, 

 600 Ft

Nivea men dezodor
 48 h, 150 ml

550 Ft

jAr mosogató
900 ml

250 Ft

Signal fogkrém
75 ml, többféle

550 Ft

coccolino öblítő
1 liter, többféle

INTERJÚ
Szalóki  Ágival

10. oldal

Részletek a 2. oldalon

Tizenkét év börtön
 Két italozó ismerős rossz 

viszonyban élt, míg egy na-
pon veszekedésükből a ká-
vai fesztiválon tragédia nem 
lett, mert előkerült a bics-
ka, mellyel a férfi  össze-visz-

sza szurkálta a sértettet, aki 
a sérüléseibe belehalt. 

A kávai késelős gyilkos 
12 évet kapott. 

Részletek a 6. oldalon

A velencei
karneválon járt

Nem autópálya 
az M4-es!

 Cikkünkben a Velencei kar-
neválon járt gyömrői nő ese-
tén keresztül foglalkozunk a 
manapság mindenkit érintő 
kérdéssel, az új koronavírus-
fertőzéssel (COVID-19) és an-
nak hatásaival a helyi közös-
ségekre.

Továbbá azt is taglaljuk, 
hogy mi, egyszerű polgárok 
mit tudunk tenni a vírusfer-
tőzés elszaporodása ellen? 

A Pest megyei Rendőrka-
pitányság tapasztalatai alap-
ján lakossági fi gyelmeztetést 
adott ki az M4 gyorsforgal-
mi úttal kapcsolatban, mely-
ben arra fi gyelmeztetnek a 
rendőrök, hogy tartsuk be a 
mindenkori közlekedési sza-
bályokat, miközben ezt az új 
Albertirsa és Üllő közötti sza-
kaszt használjuk.

Részletek a 3. oldalon

Eláruljuk, nagyon is so-
kat. De ehhez önfegyelem-
re, tudatosságra, egymásra 
fi gyelésre, a magyarországi 
és helyi szabályok és rende-
letek betartására lesz szük-
ségünk, mivel azokat az or-
szág és a települések vezetői 
a mi védelmünk érdekében 
készítik. 

Külön arra is felhívják az 
utat használó lakosok fi gyel-
mét, hogy a pálya neve meg-
tévesztő, hiába hívják M4-
nek, nem autópálya! Így ha 
felhajtunk rá csak a gyorsfor-
galmi utakon megengedett 
maximális 110 km/óra sebes-
séggel haladhatunk rajta.

Segítő GYÓGYNÖVÉNYEK
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Tizenkét év börtönt kapott
 Tizenkét év börtönbün-

tetésre ítélt nem jogerő-
sen a Budapest Környé-
ki Törvényszék egy férfit, 
aki 2018 augusztusában 
egy kávai fesztiválon ha-
lálra késelte ismerősét.

A vádlott a gyilkosság 
idején Káván élt a sér-
tettel és családjával kö-
zös házban, de külön 
házrészben. Mindketten 
italozó életmódot folytat-
tak és egymással rossz vi-

A KÁVAI KÉSELŐS GYILKOS szonyban voltak, többször 
összevesztek az ingatlan 
használata miatt. 

2018. augusztus 11-én 
elmentek Káván az úgy-
nevezett lecsófesztiválra, 
sokat ittak, és többször is 
összeverekedtek. Estefe-
lé a sértett fia is megér-
kezett a fesztiválra és sört 
rendelt a pultnál, a vádlott 
odalépett hozzá és egy teli 
műanyag poharat össze-
roppantott. A férfi ellök-
te a vádlottat, akit a sér-

tett segített fel a földről. 
Miközben felállt, bicská-
val nyakon szúrta a sértet-
tet, és további sérüléseket 
okozott neki. A sértett a 
kórházba szállítás közben 
meghalt. 

Az ítélet ellen a vádlott 
és védője téves minősítés 
miatt, illetve a büntetés 
enyhítéséért fellebbezett. 
Az ügyész tudomásul vette 
a bíróság döntését. A vád-
lott a jogerős ítéletig letar-
tóztatásban marad  I.J.

 Ha azt látjuk, hogy vala-
ki egy könyvet olvasván egy-
szer a térdét csapkodja ne-
vettében, másszor komoran 
mered a lapokra, arról tud-
hatjuk, hogy Bödőcs Tibor 
Addig se iszik című könyvét 
olvassa.
Három fejezet stílus-és mű-
fajparódiái tisztelegnek olyan 

íróknak, mint Marquez, He-
mingway, Orwell, Örkény, 
Kertész Imre, Rejtő Jenő, 
vagy éppen Krúdy és Má-
rai. Mind azonosítható, kre-
atív, játékosan könnyed, oly-
kor elgondolkodtatva komor 
és gyakorta találó. Bödőcs 
esetében, mint stand-upos, 
picit tartottam attól, hogy a 

harsányság felülmúlja a pró-
zát, de nem. 
Aki belevág a könyvbe, az 
valódi szépirodalommal 
fog találkozni. Sok idézhe-
tő poénnal persze, de ami-
ért külön is csókoltatom a 
szerzőt, az az egyik egyper-
cese, amely így nyit: „Az an-
gol királynő megérkezett 
Borsodivánkára a Kolom-
pár családhoz.”. A folytatását 
megtalálják a könyvben. 

Mit olvassak?
Bödőcs Tibor: Addig se iszik 

Ignácz József rovata

Orvosok, akik mindent 
megtesznek értünk
 A Szent-Györgyi Albert 

Orvosi Díj várományosai-
nak a listáján Pest megye 
és Budapest kategóriában 
régiónkból három kiváló 
orvos neve is szerepelt.

Dr. Sudhoff  Margit 
maglódi gyermekorvos, dr. 
Tóth Tibor pilisi háziorvos 
és dr. Berla Zita gyömrői 
gyermekorvos is megmé-
rettette magát a közönség-
díjért. 

A díj eredete
2017-ben volt 80 éve, hogy 
Szent-Györgyi Albert ku-
tatásainak elismeréseképp 
átvehette az orvosi és fi zi-
ológiai Nobel-díjat. 

Ennek alkalmából hoz-
ták létre a Szent-Györgyi 
Albert Orvosi Díjat. Az-
óta munkájuk elismerése-
ként minden évben felter-

jesztenek orvosokat a díjra, 
olyan szakembereket, akik 
cselekedetükkel megmen-
tették betegük életét, vagy 
a mindennapi orvosi te-
endőjük során olyan elhi-
vatottsággal praktizálnak, 
melyben rendkívüli oda-
adással, tudományos igé-
nyességgel és humanitári-
us szemlélettel segítenek a 
hozzájuk fordulókon.

A jelölt orvosok részére 7 
közönségdíj (területi kate-
góriánként) és két különdíj 
kerül átadásra. A díjra je-
löltek közül a nagyközön-
ség választja ki az adott év 7 
közönségdíjas orvosát – te-
rületi kategóriánként egyet. 
Az alapítvány ezen felül 2 
különdíjat nyújt át évente. A 
díjak értéke egyenként 300 
ezer forint.  -Trn-

A RÉGIÓ KIVÁLÓ ORVOSAI

Új járda is épülhet

 2020. február 15-én 
reggel indult el csév-
haraszti otthonából Hor-
ka Lajos. Azóta nem tud-
ni róla, életjelet nem 
adott magáról. A férfi  el-
tűnésének napján katonai 
mintás dzsekit, kék színű 
szabadidő nadrágot és 
fekete színű vastag mű-

anyag keretes szemüveget 
viselt. Különös ismerte-
tő jele: a bal hüvelykujján 
lévő hosszú köröm. A Mo-
nori Rendőrkapitányság 
kéri, hogy  aki felismeri 
a férfi t, vagy információ-
ja van arról, hol lehet, je-
lentkezzen a rendőrségen.

Ignácz

 A Monori Sportegyesü-
let birkózószakosztálya 
az egyes kiemelt sport-
ágak létesítményeinek fej-
lesztési célú támogatásá-
ra benyújtott pályázaton 
9,2 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást 
nyert el. Az Emberi Erő-

9,2 MILLIÓS FEJLESZTÉS források Minisztériuma ál-
tal biztosított összeget a 
Balassi utcai sporttelep 
Klapka utcáról nyíló bejá-
ratának rendezésére, vala-
mint járda építésre, és az 
ott található birkózócsar-
nok melletti parkoló épí-
tésre költheti idén a szak-
osztály.   Régió-infó

Eltűnt egy csév-
haraszti nyugdíjas

Hirdetés

        Nagymama  
   kifőzdéje, pecsenyesütője
www.pecsenye7.webnode.hu

Gyál, Széchenyi u. 6. 

pecsenyesütője

RENDELÉS:06-70/419-2923
Ételkiszállítás 

Hétfőtől vasárnapig: 12–22 óráig
A menükiszállítást csak és kizárólag  
előző napi megrendeléssel vállaljuk.

Menü  
csomagolva, kiszállítva: 1700 Ft

À la carte ételek csomagolva, 
kiszállítással: alapár + 300 Ft 

Pizzák, frissensültek körettel, 
 pörköltek körettel.

2020. 03. 17-től
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A velencei karneválon járt 
a Gyömrőről kórházba vitt nő
Mikor ez a cikk csak készülőben volt és még nem hirdették ki a 
vészhelyzeti rendelkezéseket, akkor azt gondoltuk, csak egy helyi 
érdekességen keresztül tájékoztatjuk majd olvasóinkat az új koronavírusról 
(COVID-19). Február 27. óta viszont sok minden változott.

Hirdetés

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje és fedése

06-30/835-4815

ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
-15%  

BEÁZÁSOK 

JAVÍTÁSÁRA

SZAKKépZETT 

  mESTEREK 

Tapasztalattal 
rendelkező 

Hegesztő/
Lakatos 

kollégát keresünk 
Monorra

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

csőhálózatok hegesztése
•  Hegesztőberendezések és anyagok kezelői 

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

Székely József  
Tel.: 06-20/590-7385 

SzobafeSTéS, mázoláS, 
gipSzkarTonozáS, 

melegburkoláS.
ingyenes felmérés,  

nyugdíjaskedvezmény.

D e lássuk a helyi híre-
ket időrendi sorrend-
ben. 

Egy középkorú nőt vittek 
kórházba a mentők febru-
ár 27-én délután az egyik 
gyömrői háziorvosi ren-
delőből. A hírek szerint a 
körzeti orvos értesítette a 
mentőszolgálatot, miután 
a beteg több, a koronaví-
rusra jellemző tünetet pro-
dukált, és pár nappal előt-
te jött haza Olaszországból.

Március elejétől a régió 
polgármesterei sorra arról 
tájékoztatták a lakosságot, 
hogy elmaradnak a ’48-as 
forradalomról a megemlé-
kezések. 

Március 11-én kihirdették 
az egész országra kiterjedő 
vészhelyzeti rendeletet. 

Március 16-tól pedig be-
zárták az iskolákat, más or-
szág állampolgárait nem 
engedik be Magyaországba

Szakszerűen járt el
  

a körorvos
A gyömrői nő a Velencei 
karneválon vett részt, de a 

vírus olaszországi terjedé-
se miatt útja a karnevállal 
együtt félbeszakadt, ahon-
nan február 23-án érkezett 
haza. A következő hét csü-
törtökén lázasan kereste fel 
háziorvosát, aki a tüntetek 
és az olaszországi tartóz-
kodás miatt azonnal értesí-
tette a mentőket, akik teljes 
védőfelszerelésben szállí-
tották a Szent László kór-
házba.

Győrfi  Pál, az Országos 
Mentőszolgálat kommuni-
kációs vezetője akkor azt 
nyilatkozta, a jelzett eset-
ben fertőzés gyanúja miatt 
hívták a mentőket, ezért a 
kórházba szállítás során a 
személyzet a protokollnak 
megfelelően használta az 
egyéni védőfelszereléseket.

Még aznap Láng-Bognár 
Kinga, a Koronavírus-fer-
tőzés Elleni Védekezésért 
Felelős Operatív Törzs szó-
vivője arról is tájékoztatott, 
hogy a gyömrői nőnek nincs 
láza, nem felel meg az eset-
defi níciónak, de vizsgálják. 
Azóta lapunk is érdeklődött 
többször és több helyen is 

az állapota felől, de választ 
nem kaptunk. Valahol ez 
érthető is, mivel személyi-
ségi jogokat is érintő kérdés. 
Ami valószínű, hogy kór-
házi karantént rendeltek el 
vele kapcsolatban.

A nő hibázott?
Nem tudjuk, mivel nem is-
merjük a részleteket. A hí-
rek csak arról szólnak, hogy 
a rendelőből szállították 
kórházba. Nem tudjuk vi-
szont, hogy valóban járt-e 
bent a rendelőben, vagy 
sem?

Egy biztos, hogyha a vírus 
tüneteit észleljük magun-
kon, vagy a környezetünk-
ben másokon, ne menjünk 
be a rendelőintézetbe, ha-
nem telefonon jelentsük a 
tüneteket a háziorvosnak, 
aki majd kikérdez minket 
és eldönti, hogy szüksé-
ges-e további vizsgálat? Ha 

nem tudjuk elérni orvosun-
kat, és tüneteinken túl jár-
tunk olyan helyen (Kíná-
ban, Olaszországban stb.), 
ahol megfertőződhettünk, 
vagy érintkeztünk olyanok-
kal, akikről kiderült, hogy 
fertőzöttek koronavírussal, 
hívhatjuk a 06-80/277-455, 
vagy a 06-80/277-456 tele-
fonszám valamelyikét is. 

Mindenesetre tüne-
tek esetén maradjunk ott-
hon, ne menjünk közösség-
be, még a sarki közértbe se 
ugorjunk el!

Telefonálás után, ha az 
orvos kikérdezett minket 
és úgy találja, hogy fenn-
áll a fertőzés veszélye az új 
vírussal, majd mentőt hív 
hozzánk, és a kórházban 
minden szükséges vizsgá-
latot el fognak végezni raj-
tunk. 

Nem kell megijedni! Csak 
akkor kerül valaki kórhá-
zi karantén alá, ha a labor-

eredmény egyértelműen 
megerősíti a koronavírus-
fertőzöttséget. 

A betegség leggyakoribb 
tünetei
A koronavírus-fertőzés 
leggyakoribb tünetei: láz, 
fáradtság és száraz köhö-
gés. Egyes betegeknél je-
lentkezhet izomfájdalom, 
orrdugulás, orrfolyás, to-
rokfájás, hasmenés, lég-
szomj. Ezek a tünetek 
általában enyhék és fo-
kozatosan jelentkeznek. 
Vannak olyan fertőzöt-
tek, akiknél nem alakul ki 
semmilyen tünet és nem 
érzik magukat betegnek. 
Nagyon fontos tudni, hogy 
ha még meg is fertőződik 
valaki, a legtöbb esetben 

– az influenzához hason-
ló tünetekkel – enyhe le-
folyású a betegség. A leg-
többen (nagyjából 80%) 
bármely speciális kezelés 
nélkül felépülnek a beteg-
ségből. Az igazán veszélye-
zettek, az öregek és a kró-
nikus betegek.

Mit tehetünk mi?
Ne pánikoljunk! Tartsuk be 
a rendeleteket, amik azért 
születnek, hogy útját állják 
a vírus elszaporodásának. 
Ahogy a tájékoztatás is szól, 
mossunk sűrűn kezet szap-
pannal, vagy használjunk 
kézfertőtlenítőt. Szellőz-
tessünk gyakrabban. A ru-
háinkat naponta cseréljük, 
vagy mossuk ki, ha a mun-
kába menet, közösségi köz-
lekedéskor, vagy nagyobb 
bevásárlóközpont látogatá-
sakor használtunk. 

Amíg nincs semmilyen 
tünetünk,egyelőre megy  
az életünk tovább. Járha-
tunk dolgozni, bevásárolni, 
látogatóba családunkhoz 
és barátainkhoz, sőt segít-
hetünk másoknak. Idősek-
nek, betegeknek, mint azt 
már sokan fel is ajánlot-
ták.  Ignácz J.–Trnavecz A.
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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.

közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT

Monoron 
nonstop!

Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstöléstfüstö
vállalok

MOZGÓ KIÁLLÍTÁS

MONORI JAG-VARÁZS

VIRÁGOT KÉSZÍTETTEK

Régiónkban járt a Paks II 
interaktív tájékoztató

Monoron rendeztek programot 
a Pest megyei rendőrök

Veled is megtörténhet

 Legutóbb Monoron a vá-
rosi uszoda parkolójában te-
kinthették meg az érdeklődők 
március közepén a Paks II. in-
teraktív mozgó kiállítást, előt-
te március elején Pilisen, feb-
ruárban Tápiószecső lakosai 
nézhettek be az interaktív tá-
jékoztató kamionba, mely egy 
guruló bemutatóterem, ahol 
látványos eszközök segítségé-
vel ismerteti meg az érdeklő-
dőkkel az atomenergiát. 

A kiállítás az országot járva 
viszi házhoz az információt a 
nukleáris energia hazánkban 

 Február 22.-e a bűncse-
lekmények áldozatainak nap-
ja volt. Ennek keretében 
a bűnmegelőzési szakem-
berek már előre elkészített 
virágokat helyeztek el Mo-
nor városának frekventált 
abb helyein, jelképezve ezzel 
mindazokat, akik korábban 

 Több kellemes meglepe-
tés is történt a monori JAG-
varázs rendezvényen. 
A monori gimnázium diákja-
iból 25, illetve 40 éve alakult 
zenekarokról nem gondolta 
senki, hogy még mindig ilyen 
fi atalos hévvel játszanak ma-
gas színvonalon, amit a jóté-
konysági célhoz való hozzájá-
rulásuk biztosan még külön 
inspirált.

Ámulatba ejtő volt az is, 
amikor a szép számú közön-
ség elé kezdő produkcióként 
kiperdült Megyeri Katalin 

– aki 1993-ban végzett a kö-
zépiskolában – és egy 8 szer-
zeményből álló kuplé-sanzon-
táncdal műsort produkált a 
számokhoz illő átöltözésekkel. 

Sokan hinni sem akartak a 
szemüknek és a fülüknek. Kü-
lönösen azok nem, akik már 
régről ismerték. Azt, hogy 
itt volt természetesnek vet-
ték, hiszen idejárt anyja és két 
testvére, aki közül az egyik itt 
is tanít, apja pedig a leghosz-
szabb ideig igazgatta sikere-
sen a JAG-ot. De hogy az az-
óta született öt(!) gyermeke 
mellett – akik közül a legki-
sebb 11 éves, a legnagyobb pe-
dig most érettségizik – ezt a 
műsort hogyan tudta így elő-
adni, arra igencsak rácso-
dálkozott a közönség, mivel 
a Hajdú Júlia és Fényes Sza-
bolcs által komponált és töb-
bek között Psota Irén, Ruttkai 
Éva, Kovács Erzsi által siker-
re vitt számok most is hitele-
sen hangoztak. 

Kérdésünkre lapunknak el-
mesélte, hogy gyümölcster-
mesztés iránt érdeklődő ker-

betöltött szerepéről, a pak-
si atomerőműről, illetve az új 
blokkokkal kapcsolatos mun-
kákról.

Az érdeklődők a kiállításon 
megismerhették az atomener-
gia működését, a Pakson je-
lenleg üzemelő négy, illetve 
a tervezett két további blokk 
legfontosabb jellemzői mel-
lett pedig tájékozódhattak a 
Paks II. beruházás jelentősé-
géről, továbbá kisfi lmek segít-
ségével megismerhették az új 
tervezett blokktípust (3+ ge-
nerációs VVER-1200), majd 
virtuális sétát is tehettek egy 

tészmérnökként végzett, de 
a gyermekeivel sokat szere-
tett volna foglalkozni, így részt 
vett egy kétéves „családállí-
tás” képzésen, ami nem csak 
új hivatást adott neki, hanem 
segített a feszültségérzése fel-
oldásában és a párkapcsolatá-
ban is. A saját egót nem min-
denekelőttinek tartó módszer 
úgy bevált nála, hogy ennek 
segítségével életmódműhely-
vállalkozást vezet Ceglédber-
celen. Ott minden olyan tevé-
kenységgel foglalkoznak, ami 
az egészséget szolgálja. Így 
már belefér az is, hogy néhány 
kedves barátnőjével, kedvte-
lésből együtt énekeljenek, és 
fel is lépjenek, ha meghívást 
kapnak. 

Katalinnak egyébként ez a 
produkciója családi vállalko-
zásban jött létre. A zongoris-
ta ugyan az üllői zeneiskola ta-
nára (Plotzer Gábor) volt, de 
a dobos előadója a 4 éves kora 
óta doboló másodszülött fi a, a 
hangtechnikusa pedig a Parla-
mentben is e szakmában dol-
gozó férje volt.  B.G.

a paksihoz hasonló atomerő-
műben.

A mobilkiállítás 2009-es 
indulása óta egyre népsze-
rűbb, már több mint 400 ezer 
vendéget fogadott. 

A közérdeklődésre számot 
tartó kiállítás már nemzet-
közi elismerésben is része-
sült 2018-ban, az Atomexpo 
Awards nemzetközi pályázat 
egyik döntőjében.

Aki most lemaradt annak 
sem kell keseregnie, mert  re-
mélhetőleg nyáron a feszti-
válszezonban a VOLT Feszti-
válon, a Balaton Soundon, az 
EFOTT-on, a Campus Feszti-
válon, az East Festen, a Sziget 
Fesztiválon, a Szegedi Ifjúsá-
gi Napokon vagy a Debreceni 
Virágkarneválon találkozhat 
a kiállítással, ahol a kamion 
kiegészül egy mellette felál-
lított Energiasziget-sátorral, 
programokkal és játékokkal 
várva az érdeklődőket. T.A.

bűncselekmények áldozatai 
lettek.

A rendőrök a rendezvényen 
felhívták a fi gyelmet arra is, 
hogy az áldozattá válás ellen 
tegyünk meg minden tőlünk 
telhetőt, ha mégis előfordulna, 
haladéktalanul kérjünk segít-
séget az ingyenesen hívható 
112-es segélykérő vonalon.

A programon az érdeklődők 
meghívást kaptak egy csé-
sze teára és kávéra is a Mobil 
Bűnmegelőzési Centrumban, 
ahol a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság munkatársai-
tól tanácsokat és javaslatokat 
kaptak az áldozattá válás el-
kerülésének lehetséges mód-
jaira. Régió-infó
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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 
kedvező áron

EUTR: AA5845901

Hirdetés

A monori                          
kasszasorával szemben!

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

Folyamatosan 
megújuló készlettel, 

női-férfi divatruházat  
széles választékával 
várunk szeretettel!

A monori                          A monori                          
kasszasorával szemben!

  monor.jeansofice

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

megújuló készlettel, megújuló készlettel, megújuló készlettel, megújuló készlettel, 
női-férfi divatruházat 
széles választékával széles választékával 
várunk szeretettel!
 monor.jeansofice

8 ezer Ft 
feletti vásárlás  

esetén 
700 Ft 

kedvezmény! 
Minden más akciónkkal 

összevonható!
A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

Új koLLekció!

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.

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

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

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
Magyar 

termék

 Monor már a Kr. e. 6. év-
ezredtől lakott hely, erre 
a bronzkori urnatemetők 
utalnak. A honfoglalás ko-
rában is lehetett itt egy te-
lepülés. 

Elnevezésének eredete 
még ma sem tisztázott, de 
a település neve sokak sze-
rint a török eredetű Monar 
személynévből vagy más 
vélemény szerint 12. száza-
di francia birtokosa nevé-
ből, az Aynard nemzetség-
névből ered. Első említése 
III. Béla király uralko-
dása idejéből, az 1170-es 
évek végéről maradt fenn. 
A király a királynéval, 
Antiochiai Annával érke-
zett francia lovagok kö-
zül Aynard lovagnak ado-
mányozza Monort, Perbált 

és Zsámbékot. Okleveles 
említése 1398-ra datáló-
dik, mikor Maróthi János 
székely ispánt beiktatták 
monori, pilisi és más bir-
tokaiba. A fi a cserélte el 
1446-ban a települést más 
területekért az egri kápta-
lannal, aki földesura volt 
egészen a XX. század ele-
jéig. Monor 1848-ban me-
zővárosi rangot szerzett, 
majd a XX. században já-
rási székhely lett. 

Felvirágozásához nagy-
ban hozzájárult a tele-
pülést érintő, 1847-ben 
átadott Pest-Szolnok vas-
útvonal. 1886-ig mező-
városi rangja volt majd 
nagyközség lett és 1989-
ben lett város rangú tele-
pülés.

Monor kialakulása

Megint okosabb lettem Földváry 
Gergely 

rovata

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

11 400 
   Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon! 
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  A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) elkészült a 
több mint 5,5 millió szja-
bevallási tervezettel és el-
érhetővé tette azokat elekt-
ronikusan eSZJA felületén. 

Akiknek nincs ügyfél-
kapuja – a Kormány által 
2020. március 11-én elren-
delt veszélyhelyzet miatt 

– egy hónappal tovább ve-
hetik igénybe a NAV szol-
gáltatását, azaz április 15-
ig kérhetik a tervezetek 
postázását.  

Ezzel a lehetőséggel nem 
kell személyesen megje-
lennie az ügyfélszolgála-
ton, akinek nincs ügyfél-
kapuja, az több lehetőség 
közül is választhat, hogy 
megkapja postán a ter-
vezetét. Kérheti  SMS-ben 
a 06-30/344-4304-es tele-
fonszámon, a NAV honlap-
ján elérhető űrlapon, levél-
ben, formanyomtatványon 
(BEVTERVK), telefonon a 
1819-es hívószámon. 

Régió-infó

Április 15-ig kérhető az SZJA-
tervezetek postázása

Nem autópálya az M4-es

Figyeljünk a legnagyobb 
megengedett sebességre! 
Az M4 megnevezés sokak 
számára megtévesztő lehet. 
Mivel az M4 új szakasza 
nem autópálya, hanem au-
tóút, így a legnagyobb meg-
engedett sebesség személy-
gépkocsiknál 110 km/h; 
tehergépkocsiknál 80 km/h. 

ÜLLŐ–ALBERTIRSA KÖZÖTTI SZAKASZA 

Az M4 gyorsforgalmi út Üllő–Albertirsa közötti szakaszának ünnepélyes 
átadására februárban került sor, és a Pestmegyei Rendőrkapitányság rossz 
tapasztalatai miatt ehhez kapcsolódóan egy lakossági figyelmeztetést tett 
közzé, amiben arra szeretné felhívni a figyelmet, hogyan közlekedjünk 
és hogyan ne közlekedjünk az új szakaszon.

Az M4-en más jármű köz-
lekedése tilos!
Autópályán és autóúton, va-
lamint az azokra való ráhaj-
tásra szolgáló úton (az előjel-
ző táblától kezdődően csak 
olyan gépjárművel, illetőleg 
gépjárműből és pótkocsiból 
álló járműszerelvénnyel sza-
bad közlekedni, amely sík 
úton legalább 60 km/óra se-
bességgel képes haladni.

Párhuzamos közlekedés
Az autópályán és az azonos 
irányú forgalom számára 
legalább két forgalmi sáv-
val rendelkező autóúton 
a párhuzamos közlekedés 
szabályait kell alkalmazni!

Mi az, ami tilos?
Tilos autópályán és autó-
úton hátramenetet végezni, 
megfordulni és az útteste-
ket elválasztó sávra ráhaj-
tani!

Tilos előzni a 7500 kg-
ot meghaladó megengedett 
legnagyobb össztömegű te-
hergépkocsival, vontató-
val, valamint e járműből és 
pótkocsiból álló járműsze-
relvénnyel az azonos irá-
nyú forgalom számára két 
forgalmi sávval rendelke-
ző autópályán és autóúton 
6 és 22 óra között. 

Követési távolság
Járművel másik járművet 
csak olyan távolságban sza-
bad követni, amely elegendő 
ahhoz, hogy az elöl haladó 
jármű mögött, annak hirte-
len fékezése esetén is meg 
lehessen állni.

Ez utóbbi megállapítására 
sokan használnak egy egy-
szerű módszert, ami min-
den sebességnél jól alkal-
mazható. 

Állandó sebesség mellett 
nézzünk ki a gépjárművünk 
mellett egy fi x pontot, majd 
számoljunk el magunkban 
háromig, a megtett út lesz 
az a távolság, amelyet utána 
biztonsággal tartanunk kell. 

Régió-infó

Esélyt se adjon a csalóknak!
 „Csalóakadémia” – így ve-

rik át az időseket címmel is-
mét felhívást tett közzé a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztálya.

A különféle csalásoknak, 
átveréseknek bárki áldozatul 
eshet. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy az áldozatok rend-
kívül széles körből kerülnek 
ki, létezik azonban egy külö-
nösen sebezhető réteg, ez pe-
dig az idősek csoportja – ol-
vasható a felhívásban.

Elsősorban nekik szól a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács Csalóakadémia című 
fi lmsorozata, mely min-
denki számára elérhető a 
bunmegelozes.blog.hu oldalon. 

Az idős emberek védel-
mében, az áldozattá válá-
suk megelőzésében a leg-
fontosabb szerepet a közeli 
hozzátartozók, rokonok, ba-
rátok kapják. Ők azok, akik 

segíthetnek tájékozódni, fel-
készíteni az időseket a fi lmek-
ben is bemutatott helyzetekre. 
Egy gondos unoka, egy törődő 
rokon, fi gyelmes barát lehet a 
legnagyobb támasz a bajban. 
Ezért nemcsak az idős embe-
rek tájékoztatása, hanem a 
család, a rokonok fi gyelmének 
felkeltése is fontos – olvasha-
tó az ELBIR felhívásában.

A fi lmek szereplői Gás-
pár Tibor és Jéger Zsombor, 
akik a mestert és tanítványát 
alakítják. Gáspár Tibor, a rafi -
nált öreg róka, az ifjú és ambi-
ciózus, ám rutintalan segítőjét 

próbálja bevezetni a szakma 
rejtelmeibe. Miközben a soro-
zatban az ifjú titán egyre job-
ban ráérez a műfajra, a nézők 
megismerhetik csalók leggya-
koribb trükkjeit, végtelen kre-
ativitását. A fi lmekben per-
sze nem szerepelhet az összes 
ámítás és hazugság, amit be-
vetnek a bűnözők.

A tanulság végül az, hogy a 
báránybőrbe bújt farkas bár-
mikor megjelenhet az éle-
tünkben, de kellő óvatosság-
gal, éberséggel elkerülhetjük, 
hogy megszabadítsanak érté-
keinktől.             Régió-infó

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

Vecsési  
nagyüzemi konyha  
HENTEST, HENTESSEGÉDET, 
SZAKÁCSOT és KONYHAI 
KISEGÍTŐT keres  
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

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! 

Koronavírusra gyógynövények?
Az utóbbi pár hétben sokan kérdezték tőlem, hogy van-e 
valamilyen gyógynövény, amely alkalmas a koronavírus 
okozta fertőzés megelőzésére vagy kezelésére?

A koronavírusról már 
nagyon sok mindent 
tudunk, többek kö-

zött azt is, hogy első sor-
ban az idősek, a legyengült 
szervezetű emberek, illet-
ve a rossz tüdőfunkciókkal 
rendelkező (pl. dohányos) 
emberekre jelent veszélyt. 
A koronavírus okozta fertő-
zésre jelenleg nincs gyógy-
szer, sem védőoltás. A leg-
több, amit tehetünk ellene, 
az a megelőzés. Ezért kü-

lönösen a veszélyeztetett 
csoportba tartozóknak ér-
demes elkerülni azokat a 
helyeket, ahol sokan van-
nak, főképp zárt helyen. Ke-
rülniük kell az érintkezést 
lázas betegekkel, főképp, 

ha azok köhögnek, tüsszög-
nek. A gyakori szappanos 
kézmosás szintén segíthet a 
fertőzés megelőzésében.

Védjük a nyálkahártyánkat!
Sajnos ahogy gyógyszer, úgy 
gyógynövény sem áll ren-
delkezésre a koronavírus 
okozta fertőzés kezelésé-
re. Vannak azonban olyan 
gyógynövények, amelyek 
segíthetnek a megelőzés-

ben. Ezek elsősorban a ma-
gas nyálkatartalmú növé-
nyek, amelyek bevonják a 
száj és a garat nyálkahár-
tyáját, így a vírusoknak ke-
vesebb lehetőségük van 
fertőzésre. Talán két leg-

ismertebb ilyen gyógynö-
vény a lándzsás útifű és a 
kasvirág. A nyálkaanyag 
tartalmuk mellett antibak-
teriális hatású anyagokat is 
tartalmaznak, így csökken-
tik a bakteriális felülfertő-
ződés kockázatát is.

Ha fogyasztásra készen 
vásároljuk őket, akkor min-
denképpen a szirupos for-
mákat válasszuk, mivel a 
nyálkahártyát bevonó ha-
tás kapszulában fogyaszt-
va nem érvényesül. Akár 
teát is készíthetünk belő-
lük, de itt meg kell várnunk, 
hogy a nyálkaanyagok ki-
oldódjanak belőlük, tehát 
a forrázás után legalább fél 
órát várjuk a fogyasztással. 
Szintén magas nyálkatar-
talmú még az kamillavirág-
zat, a bodzavirág, a hársfa-
virág az erdei mályvalevél, 
az orvosi zilízgyökér és -le-
vél, illetve az ökörfarkkóró-
virág is. Fontos, hogyha teát 
készítünk ezekből a gyógy-
növényekből, ne igyuk túl 
forrón őket, mert az is sé-
rüléseket okozhat a nyálka-
hártyán.

Ami nem ajánlott
Bármely olyan gyógynö-
vény kerülendő, amely a 
nyálkahártyák vérbőségét 

okozza. Tehát lehetőleg ne 
használjuk csípős gyógynö-
vényeket, fűszereket. Bár a 
fokhagyma igazoltan bak-
térium- és vírusellenes ha-
tású, alkalmazása még-
is inkább kerülendő csípős 
hatóanyagai miatt.

Fontos a C-vitamin!
Több mint 10 kutatás iga-
zolja, hogy a C-vitamin-
szedés képes csökkenteni 
a vírusok okozta megfázá-
sos betegségek tüneteit és 
időtartamát. Minél idősebb 

valaki, illetve minél többet 
sportol, a hatás annál erő-
teljesebb lesz. A legmaga-
sabb C-vitamin-tartalmú 
gyógynövény a csipkebo-
gyó, különösen annak ter-
méshéja.

A szintetikus C-vitamin-
nal szemben előnye, hogy 
egyéb antioxidáns hatá-
sú anyagokat is tartalmaz, 
ezáltal a C-vitamin a szer-
vezetben sokkal hosszabb 
időn keresztül kép es kifej-
teni a hatását.

Papp János gyógynövény-
alkalmazási szakmérnök

„A legmagasabb C-vitamin-tartalmú gyógynövény
 a csipkebogyó, különösen annak terméshéja”

Echinacea angustifolis: kasvirág
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Hirdetés

Hirdetés

Felvételre keresünk 
áruösszekészítőket

2 műszakos munkarendbe Alsónémedibe, 
tovább állandó délutánra

csomagszortírozókat/
rakodókat.

Keresünk még Biatorbágyra
operátort,

targoncavezetőt
és Üllőre

targoncavezetőt.
Céges busz megoldott 

mindegyik lehetőségre. 
Felvételi interjú: 2020. április 3.

péntek, 10.00 óra, Monor,
Bocskai u. 1., Művelődési Ház

Érdeklődni: 06 70 342 1653

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!

200 EZER FORINT A KÜLÖNBSÉG

ISMERETLEN MONORI FOTÓ

Sokan költöznek Pest megyébe
 Ismét egyre többen köl-

töznek ki Budapestről, 
ezzel együtt viszont az 
agglomerációban szinte 

mindenütt nő a népesség, 
miközben a fővárosban 
csökken. Az ingatlanköz-
vetítő cégek összesítése 
szerint a Budapest körü-

li 80 településből 78-ba 
többen költöznek, mint 
ahányan eljönnek. A né-
pesség csak Gödöllőn és 
Százhalombattán csök-
kent, viszont a három leg-
felkapottabb település 
egyike Gyömrő (a legtöbb 
beköltözőt Érd és Sziget-
szentmiklós fogadja), míg 
lakosságarányosan Dél-
egyháza, Pócsmegyer és 
Nagytarcsa a legnépsze-
rűbb.

Az ingatlanközvetítők az 
ingatlanárakkal indokol-
ják a kiköltözési hullám 
újbóli erősödését. A drá-

Hegesztéstechnika

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

Ipari gázok cseréje  
kedvező áron.

Hegesztőgépek, elektródák, 
vágókorongok,  

kéziszerszámok.

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

Hol készülhetett?
 A Fortepan internetes 

oldalon évente 10-15000 
kép jelenik meg. A kül-
ső helyszíneken készült fo-
tók jórészét fórumának 
kommentelői megfejtik, 
vagyis kiderül, hogy hol 
járt a szerző. Általában egy 
villamos távvezeték, egy 
régen befalazott pincerács, 
vagy egy felirattöredék se-
gítségével sikerül a helyszí-
neket azonosítani. 

Az elmúlt tíz évben jó 
pár olyan „idegesítő” kép 
is összegyűlt az oldalon, 
amikről simán tudni kéne, 
hol készültek, de sehogy 
sem sikerült azonosítani. 

A 12 ismeretlennek vélt 
fotó közé felkerült egy mo-
nori vagy Monor környéki 
is, ezért azt most lapunk-
ban is közzé tesszük, hátha 

sikerül egy olvasónknak a 
rejtélyt megfejtenie.

Amit a fotóról tudni lehet
A szerző, Péterff y Ist-

ván a Pest Megyei Hírlap 
monori fotóriportere volt. 

A helyszínt valahol Monor 
környékén keressék. A hát-
térben talán egy vasútállo-
más állhat, mivel a fotóhoz 
kapcsolódó szavak a kö-
vetkezők: 1968, ősz, kiáru-
sítás, Mávaut, ostor.      T.A.
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gább budapesti kerületek-
ben 800 ezer forint a tégla-
építésű lakások átlagos ára 
négyzetméterenként, a leg-
népszerűbb agglomeráci-
ós településeken pedig 600 
ezer forint. 

Az elemzők szerint a fi zető-
képes kereslet szűkös, ezért 
nem a legnépszerűbb tele-
pülések a legdrágábbak, de a 
sok beköltözőt fogadó telepü-
léseken jelentősen nőhetnek 
az ingatlanárak.                                  Ignácz

UTASFORGALMI PRÓBAÜZEM

Március közepén 
elindult az első 
emeletes vonat
 Március 15-e után már 

kipróbálhatják az utasok 
is a cegléd–szolnoki vona-
lon az emeletes motorvona-
tot, mivel megkezdődött az 
utasforgalmi próbaüzem.
Első körben a zónázó vona-
toknál álltak forgalomba az 
új Kiss-vonatok, tehát Bu-
dapest–Monor között nem 
álltak meg, viszont Mo-
nor–Cegléd között minden 
állomáson használhatjuk 

már a modern közlekedé-
si eszközt. A későbbiekben 
az emeletes vonatok vár-
hatóan Üllőn is megállnak 
majd, hiszen 2022-ig ösz-
szesen 40 ilyen emeletes 
motorvonat áll majd forga-
lomba a Budapest-Nyuga-
ti–Cegléd–Szolnok (100a), 
a Budapest-Nyugati–Vác–
Szob (70 sz.) valamint a 
székesfehérvári és a tata-
bányai vasútvonalakon. 

Régió-infó



DAKÖV KFT.  
MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA 
szakembert keres  
az alábbi munkakörökbe

TelepKezelő, Diszpécser

Főbb feladatok, munkák:
•   szennyvízrendszerek távfelügyelete
•   szennyvíztelepi berendezések üzemeltetése, karbantartása
•   védterületek karbantartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
•   számítógép felhasználói szintű ismerete
•   megbízhatóság
•   pontos, precíz munkavégzés
•   folyamatos munkarend (12/12/48) vállalása 
Előny:
•   jó kommunikációs készség
•   érettségi bizonyítvány
•   „C” kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye:
2200 Monor, Jókai út vége

csATornAhálózAT-KArbAnTArTó

Főbb feladatok, munkák:
•   szennyvízcsatorna-rendszer karbantartása, hibák elhárítása
Az álláshoz tartozó elvárások:
•   műszaki végzettség (előny, de nem feltétel)
•   megbízhatóság
•   pontos, precíz munkavégzés
•   „B” kategóriás jogosítvány
Előny:
•   villanyszerelői végzettség
•   „C” kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye:
Monor térsége, vagy Pilis térsége

VízórAleolVAsó

Főbb feladatok, munkák:
•   Monor és környékén lévő vízmérők leolvasása 
Az álláshoz tartozó elvárások:
•   8 általános iskolai végzettség
•   megbízhatóság
•   „okostelefon” felhasználói szintű ismerete 
Előny:
•   jó kommunikációs készség
•   „B” karegóriás jogosítvány
•   saját gépjárnű
Munkavégzés helye:
2200 Monor, Csévharaszti út., valamint Monor és térsége

TAKAríTó

Főbb feladatok, munkák:
•   Monor és környékén lévő telephelyek irodaépületeinek 

takarítása
Az álláshoz tartozó elvárások:
•   8 általános iskolai végzettség
•   megbízhatóság
Előny:
•   „B” karegóriás jogosítvány
•   saját gépjárnű
Munkavégzés helye:
2200 Monor, Csévharaszti út, valamint Monor és térsége

iVóVízhálózAT-KArbAnTArTó

Főbb feladatok, munkák:
•   ivóvízközmű-rendszer karbantartása
•   csőtörések javítása
•   ivóvízbekötések szerelése
Az álláshoz tartozó elvárások:
•   megbízhatóság
•   pontos, precíz munkavégzés
•   „B” kategóriás jogosítvány 
Előny:
•   jó kommunikációs készség
•   csőszerelő képesítés
Munkavégzés helye:
Pilis és térsége

Jelentkezés: 
Tel.: 06-29/412-372
Email: huszar.zsolt@dakov.hu
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Gránit síremlékek
Párkányok, konyhapultok, lépcsők

Fantázia Gránit kft.

Készleten lévő, kiállított sírköveink 
AKCIÓS ÁRON vásárolhatók meg!

AJÁNDÉK
1 név + évszám vésése 

www.mikeslabrador.hu A tájékoztatás nem teljes körű!
Bővebb információ honlapunkon, az Akciók menüpontban! 
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2230 GYÖMRŐ, ÜLLŐI ÚT 21.
GYÁRTÓ ÜZEM ÉS BEMUTATÓKERT

06-30/446-6005
06-30/210-5411

BUDAPEST, XVIII. kerület – Lőrinci temetőnél  
a Nefelejcs utcai Sportpályán (Középső faház)

06-30/489-8638
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Urna gránit sírkő:  
120 000 Ft-tól

Szimpla gránit sírkő:  
290 000 Ft-tól

Dupla gránit sírkő:  
450 000 Ft-tól

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Vecsési 
 nagyüzemi konyha 

alapanyag
raktárba
munkatársat  

keres!

 Fényképes önéletrajzokat várunk: 
karrier.city@gmail.com címre

Tel.: 06-20-77-111-53

Vecsési 
 nagyüzemi konyha 

hűTőrakTáros
–komissiózó  

munkatársat  
keres!

Akit leginkább az erdélyi 
népzene fogott meg
Meghatározó volt Szalóki Ági pályakezdésében az édesapa odafigyelése, finom 
irányítása. Bár énekelt Karády Katalin dalokat és a jazz közegében is jól mozgott, 
a népzenétől semmi nem tudta eltéríteni. Most is úgy érzi, más műfajban 
nem tud hiteles lenni.

Hirdetés

ALiszt-díjas énekes jár-
ja a világot, előadás 
előadást követ, közben 

nem feledkezik meg a szegé-
nyekről sem, felkarolja az el-
esetteket. Óvodások, isko-
lások előtt énekel, átadva a 
közben a népdal szeretetét. 

– A zene végigkísérte az 
életét.

– Végig bizony, ezt próbá-
lom átadni minden korosz-
tálynak.

– A kicsiknek is?
– Úgy ám, a csöppségeknek 

is, óvodásoknak énekelek.   

– Mehetett volna sok-
felé, miért ezt a pályát 
választotta?

– Gyerekkoromban gyak-
ran rajzoltam, biztattak a ta-
náraim, ezt a vonalat erősít-
sem. Mégis az éneklés volt az, 
amelybe szenvedélyesen bele-
tettem magam. Nagyon mo-
tivált voltam, újabb és újabb 
dalokat tanultam meg. Igye-
keztem kitanulni a legszebb 
díszítéseket. Az énekesnek ki-
hívás az, hogy egyre több dal-
lamot tanuljon meg, egyre 
gazdagabb repertoárja legyen. 
Engem a népzene fogott meg, 

leginkább az erdélyi Sebes-
tyén Márta hangján keresztül.

 
– Valóban utánozhatat-
lanul énekel Sebestyén 
Márta! 

– Találtam az életemben 
olyan tanítót, akinek a hangja 
kellőképpen erős vonzerő volt 
ahhoz, hogy elinduljak ezen 
az úton. Eljutottam olyan for-
ráshoz, amivel találkozván, 
mintha magammal találkoz-
tam volna. Tudat alatt meg-
éreztem valamit a népzenéből.  

– El is veszhettek volna ezek 
a dalok az évszázadok alatt, 
de fennmaradtak.

– Az a zene a Kárpát-me-
dencéből, amely körülvesz 
minket, azért létezik, és azért 

maradt fenn, merthogy őse-
ink vigyáztak rájuk. Az embe-
rek az életüket adták a tájért, 
az értékekért, kultúrájukért. 
Megvédték egy templom, egy 
vár falait, felszántották, mű-
velték a földet. Aki szereti szű-
kebb hazáját, felelősséggel 
tartozik ezért. Aki nem szereti 
eléggé, annak csak térkép e táj. 

– Középiskolásként hol 
tartott?

– Akkor már több formáci-
óban énekeltem, kézről kézre 
adta a zenekarok tagjai, veze-
tői. Korom Attila zenekará-
ban kezdtem. Ebben az együt-
tesben megismerkedtem 
Pettik Ádámmal, aki népze-
nészekkel és rockzenészekkel 

alapított egy zenekart, ennek 
lettem a tagja.    

  
– Gyűjtött is?

– Eleinte intézményes ke-
retek között gyűjtöttem a 
Fonó Budai Zeneházban. Jöt-
tek a falusi énekesek, magya-
rok, cigányok, románok. Rám 
az énekesasszonyokat bízták, 
beszélgettem velük és felvet-
tem az éneküket. Később pe-
dig felkerekedtem, eleinte 
népzenészekkel, később ma-
gam indultam útnak. Szeret-
tem volna több időt tölteni 
velük, ezért beköltöztem hoz-
zájuk. Sokkal emberibb kap-
csolat alakult ki közöttünk, 
több mindent láttam az éle-
tükből. Láttam, hogyan kíséri 
természetes módon az ének-
szó a munkavégzést, a hétköz-
napi teendőket.

– Soha nem csábította el 
a rock?

– Tizenéves lehettem, ami-
kor Janicsák István ajánlott 
lemezszerződést, ám érez-
tem belül, hova tartozom. 
(Janicsák amúgy részletesen 
beszélt is erről az egyik vecsé-
si találkozón – a szerk.) Szó 
nincs arról, hogy ne tisztel-
ném más műfajok képviselőit, 

de úgy éreztem, én másra szü-
lettem, másban tudok hiteles 
lenni. Ugyanakkor elég nyi-
tott vagyok, kísérletező, sok 
jazz-zenésszel dolgoztam. 

– És, hogy jön a képbe a 
Karády-lemez?

– Olyan sokat nem gondol-
kodtam ezen, egyszerűen azt 
éreztem, közel áll hozzám, 
szívesen énekelem. A fran-
cia sanzonokkal is így voltam. 
Kaland ez, nem is akármilyen. 
Örülök, ha klasszikus zenét 
játszók is hívnak. Kónya Ist-
ván lantművész felkérése is 
megtisztelő volt, Bodrogi Éva 
szopránénekes is bevont a 
műhelymunkába. 

– Jöttek a lemezek sor-
ban, a gyerekversekbe 
is belekóstolt.

– Igen, bár nem kifejezet-
ten gyermekverseket zenésí-
tettem meg. Keresem azokat a 
verseket, amelyekről úgy gon-
dolom, érdemes megmutatni 
a gyerekeknek. Az olyan nagy 
mesterektől válogatok, mint 
Tamkó Sirató Károly, Weö-
res Sándor, Kányádi Sándor, 
a kortársak sem idegenek. Ne-
hezen tudok elszakadni a tö-
kéletes ritmustól, a rímektől.

– Eljöhetne énekelni a 
gyerekeknek a régiónk-
ba is.

– Boldogan megteszem, 
csak össze kell hangolni, vá-
rom a megkereséseket.

– Tervei?
– Székelyudvarhely, Mün-

chen, Párizs és Brüsszel után 
most a nagy tervem, hogy be-
kapcsolódjak a magyarorszá-
gi szegénységben élő családok 
megsegítésébe. Ádám Tamás
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CÉL A MEGELŐZÉS

Kézfertőtlenítőket telepítenek 
Gyömrőn a közintézményekbe
 Március közepén megér-

keztek Gyömrőre Gyenes 
Levente polgármester által 
rendelt professzionális kéz-
fertőtlenítő automaták, va-
lamint a széles spektrumú 
fertőtlenítő folyadékok. A kö-
vetkező napokban minden 

óvoda, iskola, orvosi rende-
lő, valamint a bölcsőde, a 
könyvtár és a művészeti köz-
pont bejáratához is telepíteni 
fogják őket Gyömrőn.

„Nem a pánikkeltés a cél, 
hanem a megelőzés! Inf-
luenzajárvány és más be-
tegségek idején közös fele-

lősségünk, hogy mindent 
megtegyünk a higiéniáért. 
Éppen ezért kérek minden-
kit, használják a hamaro-
san kihelyezett automatá-
kat, ezzel védve magukat és 
mindenki mást!„ – olvasha-
tó Gyenes Levente közössé-
gi oldalán. (x)

A kép illusztráció

Csatlakozz a csapatunkhoz!

Csatlakozz az Auchan üllői Logisztikai Központjának 
• Áruátvevő, 
• Raktári munkatárs (targoncavezetői engedéllyel), vagy 
• Komissiózó (áruösszekészítő) csapatához!

Áprilistól céges buszjárat a következő településekről:

Dánszentmiklós • Nyáregyháza • Csévharaszt • Vasad • Monor • Péteri • Gyömrő
Újszilvás • Abony • Cegléd • Ceglédbercel • Pilis • Monorierdő • Monor
Nagykáta • Szentmártonkáta • Kóka • Tápiószecső • Sülysáp-Mende
Tápiószentmárton • Tápióbicske • Pánd • Káva • Bénye • Gomba

Jelentkezz egyszerűen telefonról 
a QR kód segítségével vagy látogass el 
a karrier.auchan.hu oldalra és keresd 
a logisztikai álláslehetőségeket!

Áprilistól céges buszjárat a következő településekről:
Dánszentmiklós • Nyáregyháza • Csévharaszt • Vasad • Monor • Péteri • Gyömrő
Újszilvás • Abony • Cegléd • Ceglédbercel • Pilis • Monorierdő • Monor
Nagykáta • Szentmártonkáta • Kóka • Tápiószecső • Sülysáp-Mende
Tápiószentmárton • Tápióbicske • Pánd • Káva • Bénye • Gomba

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel  
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget  
nem igénylő kiseGítői munka

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

mosása, fertőtlenítése, szárítása és
•  üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben  

tartása, felülettisztítása
az álláshoz tartozó elvárások:
•  minimum általános iskolai végzettség
•  állómunkabírás
•  egészségügyi alkalmasság
amit kínálunk:
•  bejelentett, hosszú távú  munkaviszony
•  kezdő jövedelem átlag  
nettó 200 000 Ft,  
próbaidő (90 nap) letelte után átlag  
nettó 230 000 Ft 

munkavégzés helye:    Gyál
munkaidő:
•  Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend  

(6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, napi 12 óra,  
3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
•  takarítói munkakör: 2 műszakos (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között, 

napi 8 óra, heti 5 nap) munkarend.
információ: A +36-30/944-5780 vagy a +36-70/504-8418 telefonszámon  
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben 

 2 műszakos munkarend 
(6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, napi 12 óra, 

Hirdetés

A vírus miatt változások történnek 
Pilisen a kulturális életben is

ELMARADNAK AZ ELŐADÁSOK
 Az összes előadás elma-

rad a Csernai Pál Közössé-
gi Központban és a Kármán 
József Városi Könyvtár Kö-
zösségi Házban.

Március közepén tette 
közzé Hajnal Csilla, Pilis 
város polgármestere azt az 
intézkedési tervet, melyet 
a koronavírus-járvány ter-

jedésének megakadályozá-
sa és a lakosság tájékozta-
tása érdekében hoztak lét-
re. A többoldalas doku-
mentumban az általános 
intézkedéseken túl a kör-
nyékbeli lakosokat érintő 
korlátozásokról is informá-
lódhatnak. Többek között 
arról is, hogy mikor és hol 
van lehetőség visszaválta-

ni a Csernai Pál Közösségi 
Központ előadásaira vásá-
rolt jegyeket. 

A közleményből kiderül 
továbbá, hogy nem csak a 
közösségi központot érin-
tik a korlátozások, hanem 
a könyvtárat is. A Dózsa 
György úti Közösségi ház 
is felfüggeszti a meghirde-
tett klubfoglalkozásokat és 

összejöveteleket, továbbá 
elmaradnak a szervezetek 
előre meghirdetett, illet-
ve rendszeresen szervezett 
ülései. A Dózsa György úti 
iskola tantermeiben és tor-
nateremben március 16-
tól csak iskolai oktatás zaj-
lik, minden más esemény, 
rendezvény, teremfoglalás 
április 30-ig törlésre ke-

rült. Mindemellett a Kár-
mán József Városi Könyv-
tár nyitvatartási ideje is 
megváltozik átmenetileg. 
Az ideiglenes rend szerint 
hétfőtől péntekig 8-16 óra 
között tart nyitva és ebben 
az időintervallumban is ki-
zárólag könyvkölcsönzés-
re lesz lehetőség, minden 
más szolgáltatás szünetel, 
a rendezvények pedig el-
maradnak. 

A teljes intézkedési ter-
vet a település honlapján és 
facebook-oldalán olvashat-
ják.  (x)
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SZÍNJÁTSZÁS

KORMÁNYABLAKOK

 „A játékhoz sok munka kell. 
De amikor ez a munka a já-
ték élményét adja, nem érez-
zük többé munkának. A szín-
ház – játék” – olvasható Peter 
Brook idézete Frigyes Esz-
ter közösségi oldalán.

A gombai művelődésszer-
vező-színháztörténész nem 
egyszerű fába verte a fejszé-
jét, színjátszószakkört indít 
Gombán az ifjúságnak.

 A kormányablakokban és 
okmányirodákban is korlá-
tozásokat vezettek be a koro-
navírus-fertőzés terjedésének 
mérséklése érdekében. 
Az intézkedések célja az ügy-
félterekben a lehető legkeve-
sebb személy tartózkodjon 
egyszerre, mert a személyes 
megjelenés elkerülésével a 
megbetegedés kockázata és 
a járvány további terjedése 
mérsékelhető.

2020. március 12-t kö-
vetően lejáró, a magyar ál-
lampolgárok Magyarország 
területén hatályos vala-
mennyi hivatalos okmánya 
a veszélyhelyzet megszű-
nését követő 15 napig ér-
vényes marad, ezért nincs 
szükség azok meghosszab-
bítására, azokat Magyar-

Szín – játék

Érvényesek a lejáró 
okmányok! 

A tapasztalata adott hoz-
zá, hisz maga is játszott gyer-
mekkora óta számtalan szín-
házi produkcióban, zenés 
darabokban, később dolgo-
zott rendezőasszisztensként 
is, majd 2015-ben megsze-
rezte színháztudományi dip-
lomáját is, így széles körű is-
meretekkel rendelkezik e 
témában. Jelenleg az ELTE 
Zenés Színpadánál is tevé-
kenykedik. T.A.

ország területén továbbra 
is használhatják. Ezért arra 
kérik az ügyfeleket, hogy 
időpontfoglalással menjenek 
ügyet intézni. Időpont ügy-
félkapuval az idopontfoglalo.
kh.gov.hu oldalon, ügyfélka-
pu nélkül a 1818 ingyenesen 
hívható telefonszámon fog-
lalható.

Mindenki számítson arra, 
hogy a kormányablakokban, 
okmányirodákban és más 
ügyfélszolgálatokon korlá-
tozhatják a bent tartózko-
dók maximális létszámát. 
Ott is be kell tartani, hogy az 
ügyféltereken kívül és egy-
mástól kellő távolságot tart-
va várják meg az ügyintézést, 
az elkészült okmányokat pe-
dig nem személyesen kell át-
venni, hanem majd a posta-
ládába kézbesítve.                 R-I

 Beköszöntött a tavasz, itt 
az idő, hogy megszabadul-
junk a hosszú téli estéken 
otthon felszedett kilóinktól! 
Belekezdhetünk egy fogyó-
kúrába, de sokkal hatéko-
nyabb, ha sportolásra adjuk 
a fejünket.

Például leporoljuk a táro-
lóban lévő bringánkat és ki-
kerekezünk a természet-
be! Annál is inkább, mert ha 
több időt töltünk a szabad-
ban, az immunrendszerünk 
is erősebb lesz.

Első tavaszi túránkon ér-
demes egy közelebbi hely-
színt választani. Egyrészt 
mert a fi zikai állapotunk le-
romlott a hosszú téli tes-
pedtség alatt, másrészt így 
kisebb az esély arra, hogy 
a hónapok óta nem hasz-
nált biciklink esetleg kelle-
metlen meglepetést okoz-
zon nekünk. Indulás előtt a 
legfontosabb két teendőnk: 
ellenőrizni, hogy megfelelő-
en fognak-e fékek és hogy a 
kerekekben elegendő a nyo-
más?

Monor–Gyömrő
Monor központjából indu-
lunk északnyugat felé hagy-
juk el a várost. Az út balolda-
lán a tó mellett elhaladva öt 
kilométernyi tekerés után ér-
kezünk meg Péteribe. Bár ott 
is sok a látnivaló, tekerünk 
tovább. Az emelkedő leküz-
dése után, amikor az út bal-

ra kanyarodik, mi jobbra le-
térünk róla, és máris az erdő 
közepében találjuk magun-
kat. Amint az arcunkba tó-
dul a friss, oxigéndús levegő, 
érezhetjük, mennyivel jobb 
a szabadban bringázni. Kö-
zel egy kilométernyi tekerés 
után megérkezünk a Pataki 
Ferenc lakótelepre, az egyko-
ri laktanya helyére, amelyet 
annak idején azért építettek 
az erdő közepére, mert 1991-
ig ott volt a Budapestet kö-
rülvevő légvédelmi gyűrű 
egyik állomása.

Innen már földúton me-
hetünk tovább az erdőben és 
hamarosan egy négyes ke-
reszteződéshez érünk, ahon-
nan balra Mendére, jobbra 
Péterire vezet az út. Ha pedig 
a lakótelepről a műúton visz-
szaindulunk, rövidesen ke-
resztezzük a Pest megyei Pi-
ros turistaútvonalat, amely 
Gyömrőre, illetve Péteri-
be vezet.

Amennyiben két keré-
ken haladunk tovább, a fő-
útra visszatérve pár perc 
alatt Gyömrőre érkezünk, 
amelyből balra elsőként a 
még épülő KastélyDomb la-

kóparkot látjuk meg. To-
vább gurulva egy körforga-
lomhoz érünk, ahol ha balra, 
Üllő felé haladunk, az út bal 
oldalán hamarosan elér-
jük a Teleki-kastélyt, ame-
lyet 1840-ben Hild József, a 
hazai klasszicista építészet 
egyik kiváló művelője épí-
tett. A tájházban néprajzi 
tárgyak és történelmi doku-
mentumok láthatók. Ameny-
nyiben a körforgalomnál 
egyenesen megyünk tovább, 
jobbra letérve két tavat is ta-
lálunk a városban. A máso-
dikban nyáron fürödni, de 
akár wakeboardozni is lehet. 
Érdemes ellátogatni Gyöm-
rő szépen felújított központ-
jába, amely igazán kellemes 
benyomást nyújt a máshon-
nan érkezőknek.

Visszafelé két lehető-
ség közül választhatunk. Az 
egyik, hogy visszatekerünk 
ugyanazon az útvonalon, 
amelyiken jöttünk, a másik, 
hogy a körforgalomnál Üllő 
felé bringázunk tovább, majd 
ott a biciklinkkel együtt vo-
natra ülünk és két megállót 
utazunk Monorra. Jó kirán-
dulást!

Csavargó Pósfai Gyula rovata

RUBINO
komplett bútor 3 színben

 34 900 Ft/db

Nyitvatartás:
H-P: 07.00 - 17.00
SZO: 07:00 - 13.00

Hufbau Kapital építőpont, Tüzép és Csempebemutató terem:
Monor 4. sz. főút 32. km Monori Oázis mellett + 36 70 675 8666
www.kapital.hu

GV 35 SZIGETELŐ
10m2/tekercs

 450 Ft/m2

A meghirdetett akciók, csak a készlet erejéig érvényesek!

HX-109T 2 AJTÓS
zuhanyajtó 80x185

54 990 Ft
104 900 Ft 

550Ft/m2
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A MONORI RENDŐRÖK EGY MONORI FÉRFI

BALESETET OKOZOTT A SOFŐR MEGHALT

 Február 25-én délután Ve-
csésen, a Fő úton Üllő felől 
Budapest irányába egy au-
tós a kereszteződéshez érve 
későn észlelte az előtte las-
sabban haladó, balra beka-
nyarodni szándékozó Opel 
típusú személygépkocsit, és 
hátulról nekiment. 

Az ütközéskor a balesetet 
elkövető férfi  a gépkocsijával 
a jobb oldali árokba sodró-
dott, míg a vétlen Opel meg-
pördült és a bal oldali út mel-
letti árokba borulva állt meg. 
Ezután a balesetet okozó gép-

 Meg akarta ölni volt élet-
társát egy férfi  Monoron. A 
férfi t letartóztatták, aljas in-
dokból elkövetett emberölés 
kísérletével gyanúsítják.

A nő először tavaly nov-
emberben, majd idén janu-
árban szakított élettársá-
val. Amíg együtt voltak, a 
férfi  verte a nőt, aki azon-
ban nem tett feljelentést és 
orvosnál sem járt – írta az 
ügy hátteréről a Budapesti 
Környéki Törvényszék. 

A férfi  a szakítást köve-
tően egyedül, egy monori 
albérletben lakott, aki egy 
nap az albérletébe hívta a 
nőt azzal, hogy takarítson 

 A Budakörnyéki Járási 
Ügyészség most emelt vádat 
egy nő ellen, aki 2017-ben 
kábítószer hatása alatt veze-
tett Pest megyében halálos 
balesetet okozva.
Az ügyészség februári tájé-
koztatása szerint az eset még 
2017. tavaszán történt. A vád 
szerint a női amfeatmin és 
hasis hatása alatt vezetett 
Monor határában, Daewoo-
jával áttért a szemközti sáv-
ba, ahol nekiütközött egy 
szabályosan haladó Opelnek.

Cserbenhagyót 
fogtak el  

Meg akarta ölni volt 
élettársát 

Bedrogozva

kocsi sofőrje és két utasa az 
összetört autót otthagyva, a 
helyszínről segítségnyújtás 
nélkül távozott.

A Monori Rendőrkapi-
tányság munkatársai a gyors 
adatgyűjtés eredményeként 
24 órán belül azonosították 
a feltételezett elkövetőt, akit 
2020. február 26-án, két uta-
sát pedig február 27-én el is 
fogták, és gyanúsítottként ki-
hallgatták, majd velük szem-
ben eljárást indítottak se-
gítségnyújtás elmulasztása 
vétségének megalapozott gya-
núja miatt.  Régió-infó

ki, mert az albérletet vissza 
kell adnia. Noha a nő tartott 
a férfi től, eleget tett a kérés-
nek. Amikor azonban a fér-
fi  arról kérdezgette, hogy 
miért csalta meg, távozni 
akart a lakásból, a férfi  erre 
bezárta az ajtót. Ezután ad-
dig fojtogatni kezdte, amíg 
az össze nem esett. A férfi  
le is vizelte az asszonyt, aki 
közben könyörgött, hogy 
engedje el, majd a fürdőszo-
bába ment, ahol a férfi  to-
vább fojtogatta és arcon is 
ütötte, sőt halálosan meg 
is fenyegette. A nőnek ké-
sőbb sikerült kimenekülnie 
a fürdőszobából és a lakás 
ablakán keresztül távoznia.

A baleset következtében a 
vétlen autóban ülők közül egy 
nő meghalt, egy férfi , továbbá 
két nő és egy gyermek súlyos 
sérüléseket szenvedett, míg a 
bódult nő által vezetett autó 
utasánál is maradandó fo-
gyatékosság alakult ki. 

Az ügyben a Budakörnyéki 
Járási Ügyészség a vétkes 
drogok hatása alatt álló so-
főr ellen halált okozó, bó-
dult állapotban elkövetett 
járművezetés bűntette miatt 
vádat emelt a Monori Járás-
bíróságon.     -Ign-

Az asszonynak 8 napon 
belül gyógyuló sérülései 
lettek. A férfi  elismerte tet-
tét, amit a nő által rögzített 
hangfelvétel is alátámaszt. 
A bűncselekmény bünteté-
si tétele 10 évtől 20 évig ter-
jedő vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés. A bünte-
tés súlyossága folytán a szö-
kés, elrejtőzés veszélye is 
fennáll – írta a törvényszék.

A Budakörnyéki Járásbí-
róság az ügyészi indítványt 
megalapozottnak találta, 
ezért elrendelte a gyanú-
sított letartóztatását az el-
sőfokú bíróságnak a tár-
gyalás előkészítése során 
hozandó határozatáig, de 
legfeljebb március 19-ig. A 
gyanúsított és a védője a 
döntés ellen fellebbezett, 
így az nem végleges, de 
végrehajtható – áll a közle-
ményben.                    I.J.

 Lesodródott az úttest-
ről, majd egy fának csa-
pódott egy autó a 4-es 
főúton Monorierdőnél, 
február 16-án, vasárnap 
éjjel. 
Az ütközéskor az autó 
a felismerhetetlenségig 
összeroncsolódott, a ko-
csiban egyedül utazó so-
főr a balesetben olyan sú-
lyosan megsérült, hogy 
már segíteni nem tudtak 
rajta, a helyszínen életét 
vesztette. -IgJó-

Fának csapódott egy 
autós Monorierdőnél

Fo
tó

: P
M

KI

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

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

Érdeklődni lehet a +36-30/792-1319-es 
 telefonszámon vagy helyben a 

2212 Csévharaszt,  
Nyáregyházi út 51. alatt.

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

EmELTÜK  

A bérEKET!EmELTÜK

 bérEKET

Jelentkezz

mOsT!

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga 
tulajdonban lévő, kisállateledel-gyártással és 

-forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja, 
melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő munkakörökbe:

•   TARGONCAVEZETŐ  
(termelésbe ÉS raktárba több műszak vállalásával)

•   ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR  
(2 műszakban, GKI kártyával, „C”/„E” kategóriás  
jogosítvánnyal, érvényes targoncavezetői engedéllyel)

•   KARBANTARTÓ (villanyszerelő/mechanikai műszerész)

•   MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ

•   ÜZEMI OPERÁTOR /betanított munkás/  
(több műszakban, több üzemünkben)

•   LABORATÓRIUMI TEChNIKUS  
(több műszak vállalásával)
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KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Gyáli élelmiszerboltba eladót 
keresünk. Szakképzettség nem 
szükséges. Albérletet, szállást 
családi házban, kedvezményes 
díjon tudunk biztosítani dolgo-
zóink részére. T.: H-P 8-18 óra, 
06-70/419-2923, 06-30/449-4506

Otthoni munka! Kozmetikai do-
bozok összeállításai, egyebek 
elérhetőségei érd.:06-90- 603-
905 (audiopress.iwk.hu 635Ft/
min. 06204963980).

Gyáli pecsenyesütőbe pultost 
és konyhai kisegítőt keresünk. 
Albérletet, szállást családi 
házban, kedvezményes díjon 
tudunk biztosítani dolgozó-
ink részére. T.: H-P 8-18 óra, 
06-70/419-2923, 06-30/449-4506

ÁLLAT
Napos és előnevelt csibe, 
pulyka rendelhető, fehér és 
színes húshibridek, tojóhibrid, 
valamint vegyes hasznosítású 

fajtákból. Napos liba és kacsa 
is kapható. 
Gali Baromfikeltető, Albertirsa 
06303505487, 0653370047, 
galikelteto.hu

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

ASZTALOS
Asztalos! Konyhabútorok, szek-
rények, irodabútorok, korlátok 
készítése. Nyílászárók gyártá-
sa. Lambériázás, szaunaépítés. 
Érd.: Polónyi Ferenc 
06-30/397-2144

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

Műszaki vizsgáztatás és fel-
készítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjármű-diagnosztika, gumi-
szerelés, -javítás, centrírozás. 
Méhész János Kft. Monor, 

József Attila u. 108/38. 
Tel.: 06-29/416-123, 
muszakivizsga-monor.hu

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

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

BÁDOGOS
Bádogos! Teljeskörű bádogos 
munkát vállalok, tetőjavítást és 
lemezes tetőfedést. 
T.: 06-20/524-0985 

BURKOLÁS
MELEG- ÉS HIDEG BURKO-
LÁS! Teljes körű burkolást 
vállalok! Számlával, garan-
ciával. Érd.: Angyal Róbert, 
06-70/632-7473

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

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa 
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont 
– Monor, Jókai u. 3–5. és az 
evedd.hu-n is megrendelhető 
sok diszkont áras termék. 
Jöjjön, vásároljon, rendeljen! 
Velünk megéri.

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

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor 
készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalom-
mal! Telefon: 06-20-980-3957

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON 
– Móricz Zs. u. 39. Újdonság! 
ÓRIÁS PALACSINTA: 550 Ft/db. 
Már Gyömrőre is! 

Az árakról, kiszállítási helyekről 
kérjük érdeklődjön telefonon: 
06-70/775-8585 

CSALÁDI NAPOK a Nicolette 
étteremben. Minden vasárnap 
20% családi kedvezmény. Mo-
nor, Ady Endre u. 38. Érdemes 
asztalt foglalni! 
Tel.: +36-29/414-524

FELVÁSÁRLÁS
Veszek! Bútort, festményt, 
porcelánt, órát, szőrmét, bizsut, 
hagyatékot kiszállással. 
06-20/597-8280

FESTÉS, MÁZOLÁS

Festést, mázolást, tapétázást 
vállalok korrekten. Ár meg-
egyezés szerint. 
Telefon:06-20/259-9565, 
06-29/419-393

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás. Minőségi munka, tiszta 
környezet, megbízható, tapasz-
talt szakemberek! 
Tel.: 06-20/260-3768, 
Gerstenbrein István

Hirdetés

TiTok a magabizTos mosoly mögöTTTiTok a magabizTos mosoly mögöTTTiTok a magabizTos mosoly mögöTT

Dental Diamond •  2230 Gyömrő, Szent István út 21.  •  www.implantdiamond.eu  •  Tel.:  06-30/181-5000, 06-20/200-0007 

Tudta, hogy Magyarországon  
átlagosan 8 foga hiányzik egy embernek?

Ugye milyen elképesztő szám?

Sajnos az emberek nagy része csak akkor 
megy fogorvoshoz, ha már panasza vagy 

fájdalma van, pedig a megfelelő prevenció 
mellett a fogak megmenthetőek!

Ma már számos fogászati beavatkozással 
elkerülhetőek azok az egészségügyi 

problémák, melyek a fogak elhanyagolása 
miatt jelentkezhetnek.

Fogászati kezelés fájdalom és félelem 
nélkül az Implant Diamond gyömrői 

rendelőjében! Tapasztalja meg Ön is és 
kérjen időpontot még ma!Ön MIkor ellenőrIzTeTTe UToljára FogaIT?

Fiatal alkotók
FILM, VERS, ZENE
 Régiónk öt településének 

vállalkozó kedvű, tehetséges 
fi ataljai mutatkoztak be már-
cius 6-án, a József Attila Gim-
názium Térnyerő című ren-
dezvényén. 

A jelenlegi és volt diákok-
ból álló Alkotó Diákok Kö-
zössége azt a célt tűzte ki, 
hogy tagjai, akik valamely 
művészéti ágban szárnyai-
kat próbálgassák, ne csak az 
íróasztalfi óknak alkossanak. 

A tavalyi évben rendezték 
meg először az alkotói dél-
utánt, ahol a legjobban si-
került műveket nagyobb kö-
zönség előtt is bemutatták. 

A paletta színes volt: a 
monori Czinege Dorka sa-
ját szerzeményű zenével, 
Úriból érkező Borbás Be-
nedek, a bényei Konda Ni-
kolett, a pándi Mocsári 
Levente verssel lépett szín-
padra. A gombai Ötvös 
Benjámin valamint a mo-
nori Vass Csanád két kis-
fi lmet mutatott be, melyek 
közül a Szeretném, ha sze-
retnének című alkotás a 
gyulai fi lmfesztiválon nem-
régiben ezüstminősítést ka-
pott. Ötvös Benjámin saját 
verssel is szerepelt. Az elő-

adás egyik különleges mű-
sorszámát a – szintén mo-
nori – Veszelovszki Emese 
adta, aki saját szerzeményű 
dalának eléneklése közben 
egy – a zene hangulatához 
illeszkedő – rajzot készített. 
A performansz születését a 
közönség kivetítve követ-
hette fi gyelemmel. Az estet 

a már visszatérő, albertir-
sai Vincze Álmos - Varju – 
Felvezető kör című kisfi lmje 
zárta. Az előadást a szintén 
volt JAG-os Zöldi Meliton 
lendületes műsorvezetése 
fogta össze, aki maga is több 
alkalommal publikálta már 
verseit neves irodalmi por-
tálokon.                Ren



Márciusi rejtvényünk fősorából a monori Viti-Vető Vetőmagkereskedés szlogenje olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó 
Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: április 6. A helyes megfejtést beküldők között 3 db 
3000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a monori Viti-Vető Vetőmagkereskedés felajánlásából.  Előző számunk megfejtése: Karnozin 
bioaktív peptid, a szív- és vázizom ellátását segítheti. Balogh Mária jóvoltából 3 db 3000 Ft értékű ajándékutalványt sorsoltunk ki, mely beváltható 
egészségállapot-felmérésre HBS-eszközzel. Nyertesek: Csák Ágoston (Úri), Nimmerfroh Judit (Mende), Otrokocsi Istvánné (Monor).
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Régió • Független, ingyenes 
regionális hírújság • Fele-
lős kiadó: Papp János • Szer-
kesztő: Trnavecz Adrienne 
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari 
Kft. (1211 Budapest, Közpon-
ti u. 69–71)
 A nyomtatásért felel a 
nyom da ügyvezető igazga-
tója.
 Kiadó címe: 2200 Monor, 
Németh Ágoston u. 5. Szer-
kesztőség címe: 2200 Mo-
nor, Kossuth L. u. 71/A, I. 
em 1. (a K&H bank felett) 
E-mail: info@regiolapok.hu 
Tel.:06-29/412-587 • Hirde-
tésfelvétel: 06-70/319-4317
Ter jesztés:  Ma gyar Posta 
Zrt. • Készült:  60 000 pél-
dányban. ISSN 2060-1719
 Az újság bármely részé-
nek másolásával, terjeszté-
sével, az adatok elektronikus 
tárolásával és feldolgozásá-
val kapcsolatos minden jog 
fenntartva. 
 Értesüléseket átvenni csak 
az újságra hivatkozva lehet. 
Az újságban megjelent ada-
tok tájékoztató jellegűek. Az 
újságban megjelent hirdeté-
sek tartalmáért a kiadó fele-
lősséget nem vállal. Kézirato-
kat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Az x-szel jelölt 
írásaink fizetett hirdetések.

Impresszum

HŐSZIGETELÉS
Családi és társasházak homlok-
zati hőszigetelése. Homlokzat-
festés, ereszdeszka-mázolás. 
Kiss István: 06-20/333-4489

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

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

KERTÉPÍTÉS, KERTÉSZET
Smaragd tuják már 999 Ft-tól 
kaphatók mennyiségi kedvez-
ménnyel. Gyümölcsfák széles 
választékban. ÖRÖKZÖLD FA-
ISKOLA GYÖMRŐ, Frangepán 
u. 2.  H–P: 8–17 Szo: 8–13 
http://lokacio.hu/orokzold-forras-bt/ 

Kertépítés, öntözőrendszer, te-
raszburkolás, növényvédelem. 
T.: 06-20/370-7102, 06-20/456-8253 
Web: www.angyalkert.eu

KLÍMA
Vállalom klímák telepítését, 
beszerelését ingyenes felmé-
réssel és klímák tisztítását. T.: 
Major Tamás, 06-30/626-5783

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

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

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

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

RAJBEFOGÁS
Ingatlanába költöztek a 
méhek? Ingyenes rajbefogást 
vállalok! 40 éves méhészeti ta-
pasztalattal. Tel.:06-70/607-4444

SÍRKŐ
Juhász Sírkő JUHÁSZ-ÉPKŐ 
Kft. Monorierdőn a 4-es főút 

mellett. Sírkövek, párkányok, 
pultlapok, betűvésés. 
Tel.: 06-20/957-8607

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

Reptéri transzfer, személy-
szállítás, mobilflotta. 
Tel.: 06-30/299-4444 • www.
multiflotta.hu • www.limuzin.eu

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

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

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsa-
tornák szerelése. INGYENES 
FELMÉRÉS, kisebb javítások 
azonnali kezdéssel GARAN-
CIÁVAL! 18 éve a lakosság 
szolgálatában! T.: Árvai Richárd 
06-30/475-2917

Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. INGYENES FELMÉRÉS-
SEL. Hívjon bizalommal! Ker-
tész Attila Tel.: 06-20/216-8338

Ács, bádogos! Nagyobb és 
kisebb munkák kivitelezése. 
Tető átszerelése, ázás elhá-
rítása, lapostető szigetelése. 
Díjmentes felmérés! 
T.: 06-20/421-2355 

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

Hasított akác: 3400 Ft/q, 
tölgy, bükk: 3200 Ft/q, kalodás 
vegyes: 35 000 Ft/kaloda, 
kalodás akác: 40 000 Ft/kalo-
da + szállítás. A némedi szőlői 
hídmérlegen ellenőrizheti a 
megvásárolt mennyiséget. Fo-
rest Vill Bt. EUTR: AA5856576. 
Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingyenes 

házhoz szállítással 3 000 Ft/q. 
Őrbottyáni telephelyen hitele-
sített hídmérlegen ellenőriz-
heti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, 
hétvégén is: 06-30/347-3504

ÜDÜLÉS
Tavaszi üdülés Hajdúszobosz-
lón félpanzióval 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, 
gázkészülék-szerelés, -javítás, 
karbantartás, duguláselhárítás. 
Kaposvári Péter 06-30/662-7087, 
29/739-983. www.gazfutes.eu

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

ZÁRCSERE, ZÁRJAVÍTÁS
Ajtónyitás, zárjavítás, zárcsere, 
biztonsági zárak. Törés- és má-
solásvédett, erősített zárbetétek 
beszerelése. Herendi Tamás, 
zárszerelő T.: 06-30/489-5334

VITI-VETŐ

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

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

Vetőmagkereskedés és webáruház
www.vitiveto.hu

Hazai és import 
zöldség- és 

virágmagok, 
növényvédőszerek, 

műtrágyák, 
kertiszerszámok 

nagy választékban

növényvédőszerek, 



Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736NICOLET TE 
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COVERBAND

BLOOMING
TRIO

COVERBAND

Monor, Ady Endre u. 38.   
 Tel.: 06-29/414-524 

E-mail: info@nicolette.hu
Facebook: nicoletteetterem
Nyitva: H–Cs: 10–22,  P, Szo: 10–24, V: 10–22  

Nicolette
Étterem  
és panzió

INGyENES 
HÁZHOZ  

SZÁLLíTÁS 
Monoron és környékén.

Menüsorunkat többféle 
gyerekmenüvel, 

kedvező áron kínáljuk  
vendégeinknek.

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: csinoskaroly1977@gmail.com

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840


