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Megszűnt
a buszjárat
A próbaidőszak véget
ért, amit az önkormányzat még június végéig
meghosszabbított, ám kihasználatlanság miatt,
július 1-től a hétvégi piaci
járat megszűnt.

Részletek a 8. oldalon

Válságban
a méhészet
Az országos eredmény
azt mutatja, hogy akácmézből az idén várhatóan
csak feleannyi lesz, mint
egy átlagos évben, ami
alighanem áremelkedéshez vezet majd.

Részletek a 8. oldalon

Anyjára lőtt
Egy férfi édesanyjával
élt egy maglódi családi
házban, s rá akarta venni hagyja el otthonát. Az
anya nem engedelmeskedett a fiának, így az háromig számolt, majd rálőtt.

Részletek a 13. oldalon

III. Pest
megye Szépe
kerestetik 11. oldal

Hat régiós község
a faluprogramban

Fejleszthetnek
az önkéntesek

Több száz fejlesztés indulhat meg 13 milliárd forintból 2019-ben a kormány által februárban meghirdetett
Magyar Falu Program jóvoltából. A kormánybiztos közleményében azt írta, a falusi önkormányzatoknak kiírt
pályázati felhívás 6 milliárdos keretére 461, a helyi egy-

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatra
2019-ben 587 egyesület nyert
pénzt működési költségekre,
eszközbeszerzésre, szakmai
tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmasságivizsgálatokra, EDR-rádiókra,
szertárépítésre és -felújításra,
valamint védő- és technikai

házi közösségi terek fejlesztése című pályázati felhívás
7 milliárdos keretére pedig
487 nyertes pályázat érkezett.
A nyertes települések listáján
Felsőpakony, Bénye, Csévharaszt, Péteri, Úri, Vasad is
szerepel.
Részletek a 4. oldalon

felszerelésekre. Ezen kívül a
pályázók egyrészt védő- és
tűzoltótechnikai eszközöket
is átvehetnek. Régiós településeink között Tápiószecső,
Üllő, Nyáregyháza, Gyömrő
és Sülysáp önkéntes tűzoltói
is sikeresen pályáztak.
Részletek a 9. oldalon

Közösen keresik fel a vasúttársaságot az önkormányzatok

Nem csupán lapunkhoz,
hanem a helyi önkormányzatokhoz is rengeteg panaszos
levél érkezett a MÁV-Start
Zrt. új, megváltozott menetrendjével és a vasúti közlekedésben tapasztalható fennakadásokkal kapcsolatban,
ezért Monor, Péteri, Üllő és
Vecsés városvezetői a rend-

szeresen visszatérő lakossági észrevételek miatt közösen
lépnek fel a vasutat üzemeltető társaságnál.
Lapunkhoz is érkeztek panaszos levelek, melyekben a
régi menetrendek visszaállítását kérik az elkeseredett
olvasók, melyből idézünk is
egyet cikkünkben.

Mivel az újságunkat sem
hagyják hidegen az olvasói panaszok, igyekszünk a
problémás dolgok végére járni – a magunk lehetőségei
szerint – és tájékoztatni önöket, ezért kérdéseket intéztünk mi is a MÁV-Start Zrt.
Kommunikációs Igazgatóságához, amelyekre sajnos lap-

zártánkig választ még nem
kaptunk.
Talán jó hír, hogy ígéretet
viszont szereztünk arra, hogy
a kérdéseinkkel kapcsolatos ügyeket előbb kivizsgálja,
majd utána megfeleli a MÁV.
Reméljük így is lesz.
Részletek a 3. oldalon

Hirdetés

KONYHAI DOLGOZÓ
és sZAKács
kollégákat keresünk Ecserre

a több mint 20 éve működő JUZSO Hidegkonyha
és Party Szervizhez.
Elvárásunk a kemény és precíz munka.
Cserébe korrekt feltételeket
és megbecsülést ígérünk.
Hívjon munkanapokon
9 és 15 óra között a
+36-30-954-1118 számon!

www.juzsoparty.hu

10 éve dinamikusan
fejlődő nagyüzemi
konyha gyakorlattal rendelkező

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni lehet
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

Érdeklődjön céges
buszjáratunkról!
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Őrizetbe vették
az eltűnt maglódi
ismerősét
EMBERRABLÁS?

Mint arról előző számunkban már beszámoltunk, a
rendőrség keresi Pintér Gyula maglódi vállalkozót. A férfi jelenleg már közel ötven
napja tűnt el.
Újabb kiszivárgott információk szerint a rendőrök
már május végén őrizetbe
vettek egy férfit az üggyel
kapcsolatban, akit azóta jó
eséllyel le is tartóztattak.
A keresett gyömrői vállalkozó műhelyébe rendszeresen bejárt egy másik férfi, és
a Bors információi szerint ez
május 10-én is így volt, amikor
eltűnt a luxusautókat szerelő
vállalkozó. A férfi aznap biciklivel ment a műhelyhez, majd
miután elment onnan, pár

perccel később Pintér Gyula
beszállt a saját Hummerjébe a
vizslájával és elhajtott.
Ezek jól látszódnak a biztonsági kamera felvételein.
A vállalkozó családja 3 nappal később tett bejelentést a
rendőrségen, akik először eltűntként keresték, később viszont már emberrablás miatt
kezdtek nyomozni.
A Bors tájékoztatásai szerint Pintér Gyula az eltűnése
előtti éjszakán egy órán keresztül beszélt telefonon az
őrizetbe vett férfival. A lap
úgy tudja, hogy a férfi megtagadta a hazugságvizsgálatot,
miután őrizetbe vették, ezen
kívül egy hozzá köthető helyen megtalálták Pintér Gyula vizslájának DNS-ét. -Ign-

Egységes nyitvatartás
a kormányablakokban
Júliustól egységes nyitvatartási rendet vezettek
be Budapest és Pest megye minden kormányablakában. Ezentúl hétfőn 7-től 17 óráig, kedden
és csütörtökön 9 és 17 óra

között, szerdán 10-től 20
óráig, illetve pénteken 9
és 13 óra között érdemes
felkeresni a hivatalokat. A
sorszámkiadás a nyitvatartási idő vége előtt 30
perccel ér véget.
PGy

Helyi önkéntesek
segítettek
LAKÓKOCSIS KARAMBOL

Személygépkocsi és egy lakókocsi ütközött össze július
első vasárnapján a 31-es főút
39-es kilométerénél, Sülysáp
közelében.
Az ütközés következtében
két ember súlyos sérüléseket
szenvedett, az összetört autók

forgalmi akadályt okoztak. A
helyi önkéntes és a nagykátai
hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, segédkeztek a mentőszolgálat szakembereinek
és biztosították a helyszínt. A
műszaki mentés ideje alatt az
érintett útszakaszt lezárták.TA

Szentendre,
Törökbálint és Üllő
került a döntőbe!
A Magyar Vöröskereszt 48. alkalommal szervezi meg
idén ősszel az országos elsősegélynyújtó versenyét.

A

felmenő rendszerű országos megmérettetéshez a területi fordulókat követően, egy Pest megyei
izgalmas „véres versenyen”
kellett bizonyítania a csapatoknak 2019. június 1-én, Tárnokon, a Henrich Antal Ház
épületében és a környező utcák a zöldövezetében.
A megyeversenyen nyolc
aktuális problémákkal, élethű szimulációval megfűszerezett állomáson kellett teljesíteni gyermek, ifjúsági és
felnőtt kategóriában a 10 versenyző csapatnak és egy vendéggárdának. Összesen 470
pontot lehetett elérni az elsősegélyteszten és az úgynevezett szakmai kárhelyeken, de ezen túlmenően két
különdíjas állomás is várt a
résztvevőkre, a verseny során „harcos”-ként emlegetett

elsősegélynyújtókra, akiknek
könnyebb és nehezebb esetekkel is meg kellett birkózniuk a vetélkedőn.
Végül a három kategória legeredményesebb csapata jutott be az országos döntőbe, melyet idén szeptember
14-én Zalaegerszegen rendeznek meg.
Jó hír, hogy a FÖRSZTÉD,
Üllő felnőtt „harcosai” bekerültek az őszi döntőbe. Azért
a gyermekkategóriában induló Nyáry Gyerekeknek
(Nyáry Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola,
Nyáregyháza) és a Vércsep-

pecskéknek (Üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola) sem
kell szégyenkeznie, hiszen
negyedik és ötödik helyükkel épp csak lemaradtak a dobogóról. Ráadásul a Vércseppecskék különdíjat is kaptak
a verseny során kiemelkedő
együttműködő partner Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságától, mely külön interaktív
gyakorlati és elméleti állomással várta a versenyző csapatokat. Különdíjukat az üllői Vércseppecskék a verseny
legjobban „közlekedő” csapata címmel kapták.
TA

Mendei és maglódi
templomi zöldágazás
PÜNKÖSD A SKANZENBEN

Nagy megtiszteltetés érte
a mendei és maglódi hagyományőrző
polgárokat. A Szentendrei Skanzenben évről évre megtartják
a Pünkösdi Örökség Ünnepét, amelynek keretében egy
helyszínen lehet felfedezni
az ország szellemi kulturális
örökségeit.
Nos, idén a június eleji ünnepen 35 közösség nemzeti
jegyzéken szereplő szokásait,
kézműves és szóbeli hagyo-

mányait mutatták be. Külföldi vendégszereplő az etióp Fendika táncegyüttes volt,
mely a helyi népzenét mutatta be tánctanítással. Az érdeklődők
megismerhették
az etióp kávészertartást is.
A színes kavalkádban a szegedi papucskészítés, a solymászat, a karcagi birkapörkölt-főzés, a magyar vadászat
és a Szilvásváradon őrzött lipicai ménes mellett idén először ismertették meg a Skanzen látogatóival a mendei,
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Közösen keresik fel
a vasúttársaságot
az önkormányzatok

naton vannak. A pályaudvar
ügyeletese a helyszínre küldte a biztonsági őrség munkatársait, hogy kísérjék vis�sza az utasokat a peronokhoz
a mintegy 200 méterre lévő
tárolóvágánytól.

A vasúttársaság kártérítést
nyújt az érintetteknek

A vonaton felejtett utasok
ügye miatt belső vizsgálatot
indít és foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés miatt feljelentést tesz a MÁVStart a június 14-én, pénteken kimaradt és több utassal
tárolóvágányra húzott monori vonat ügyében.
A vasúttársaság a belső
vizsgálaton azt akarja tisztázni, hogy az indulásra váró
A vasúti közlekedésben tapasztalható fennakadások miatt kö- vonaton megfelelően tájéaz utasokat, megzösen keresik fel a MÁV-Start Zrt.-t a 100a vasútvonal melletti koztatták-e
győződtek-e a személykocsik
települések. Monor, Péteri, Üllő és Vecsés vezetői a rendsze- kiürítéséről? A MÁV-START
emellett kártérítést nyújt
resen visszatérő lakossági észrevételek miatt döntöttek így.
azoknak az utasoknak, akik
nem tudtak elutazni a 2786MÁV-Start Zrt. a má- ri mulasztások is nehezítik a gyobb késések elkerülése ér- os számú monori személyvojus végén bevezetett régió lakosságának közleke- dekében ezt a monori járatot nattal.
Lapunkhoz is érkeztek pamenetrend-változásá- dését. Június 14-én, pénteken lemondja.
Ezek után az utasokat naszos olvasói levelek a probban a távolsági vonatok meg- negyven perces késéssel inállási helyeinek módosításá- dult, majd egy kilométer után – a MÁV szerint – leszállítot- lémákkal kapcsolatban, ebval több elérhető járatot és megállt a Monorra tartó sze- ták, a Nyugati pályaudvar ből idézünk egyet.
utastájékoztató kijelzőire kirövidebb menetidőt ígért, töb- mélyvonat.
Az utasok egy idő után ke- írták, hogy a vonat nem indul. „Tisztelt szerkesztőség!
bek között a Monorról közlekedőknek is. Az utóbbi idő- resni kezdték a kalauzt, de ki- A hangosbemondón többször A Régió újság 2019. júniusi
szakban azonban egyre több derült, hogy nem csak a kala- felhívták az utasok figyelmét számában önök tájékoztatészrevétel érkezik a lakosság uz, hanem a mozdonyvezető arra, hogy szálljanak át a 17. tak bennünket arról, hogy az
vágányon álló szerelvényre, újonnan életbe lépett vasúti
részéről, ezért a településve- is eltűnt.
zetők együtt fordulnak a vasA MÁV másnapi közle- az lesz a következő induló já- menetrenddel gyorsabban
úttársasághoz a járatkésések ményben az esetről azt írta, rat Monor felé.
utazhatunk. Több új szerelAz utasok leszállása után vényt is bevontak a közlekemiatt – közölte honlapján a a járat mozdonyvezetője röviddel az indulási idő előtt a a szerelvényt az állomás to- désbe, főleg a reggeli órákMonori Önkormányzat.
Nyugati pályaudvaron jelen- latómozdonyával kihúzták ban. Ez nagyon dicséretes a
tette, hogy a mozdony mű- egy távolabbi tárolóvágányra. MÁV-Start részéről.
A pusztában hagyott
szaki hibája miatt a vonat Később a MÁVDIREKT-et
Egyet viszont elfelejtenek
monori vonat ügye
nem fog tudni közlekedni. A felhívta egy a személyko- a lakossággal közölni, hogy
A járatkésések és kimara- vasúttársaság üzemirányí- csiban maradt utas, aki el- 2019.május 27-től a Budapestvonalon
dások mellett egyéb embe- tása úgy döntött, hogy a na- mondta, hogy többen is a vo- Nyugati–Záhony

A

közlekedő 6260 személy (S51)
vonat reggel 5 óra 31 perckor
már nem áll meg Vecsés, Üllő,
Hosszúberek-Péteri állomásokon. Aki ezzel utazott hos�szabb távra kénytelen az 5 óra
06 perckor közlekedő 2710
személy (S50) vonattal elmenni Monorig és ott átszállni az
utána érkező S51-es vonatra. Eddig ez volt egész nap az
egyetlen olyan vonat, melyről nem kellett átszállni, ha
hosszú távra utaztunk. Napközben pedig még rosszabb a
közlekedés, mert a többi vonat
meg 2 átszállásos.
A menetrendi változásokkal egyáltalán nem gondoltak a csak személyvonattal közlekedhető utasokra, az
idősekre és a mozgáskorlátozottakra (lépcsőzés, hosszabb
út idő, csomagok cipelése,
többletköltség a gyorsvonati
pótjegy és helyjegy vonatkozásában az átszállásoknál).
Kérem, hogy amennyiben
módjukban áll, szíveskedjenek eljárni a MÁV-Start-nál,
hogy állítsák vissza a régi
menetrendet a régió fenti településének utasai érdekében.
Tisztelettel: Faragó Sándorné, Vecsés”
Sajnos mi a menetrend
visszaállítását nem kérhetjük a MÁV-tól, de a tőlünk
telhetőt megtettük. Tájékoztattuk a céget panaszokról
és kérdésekkel fordultunk a
MÁV-Start Kommunikációs Igazgatóságához, miként
akarnak javítani a most kialakult helyzeten? A friss
fejleményekről lapzártánkig
választ még nem kaptunk.
Amint az igazgatóság felel a
kérdéseinkre, a Régió újságban közölni fogjuk a válaszokat. 
IJ–TA

Hirdetés

Szakképzett

SzerkezetlakatoS
kollégákat kereSünk
üllői telephelyünkre
maglódi pünkösdi templomdíszítést és pillangókészítést.
A Maglódi Evangélikus
Egyházközség pünkösdi zöldágazása, mint tavaszköszöntő
egyházi szokás 2018-ban került fel az UNESCO Szellemi
Kulturális Örökség Magyar
Nemzeti Jegyzékére.
PGy

amit kínálunk:
• stabil vállalati háttér
• szakmai és anyagi megbecsülés
• kiváló munkakörülmények
• szabad hétvégék

Jelentkezés:

06-20/519-5292

GenerálKivitelezés
06-20/358-9494
Családi házak teljes
körű kivitelezése
Tervezéstől kulcsátadásig
reFerenCiáKKAl
CSOK, hitelügyintézés
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Hat régiós község
a Magyar Falu
Programban
SIKERES PÁLYÁZATOK

Elérhető a Magyar Falu
Program pályázatainak eredménye. A kormány által februárban meghirdetett programon régiónk 6 önkormányzata
is sikerrel járt.
A kormány kiemelt célja a
pályázattal, hogy javuljon a
falvakban élő emberek életminősége.
Az első pályázati kiírás keretében 13 milliárd forintot
nyertek
közösségfejlesztésre települési önkormányzatok és egyházközösségek, ami
által több száz fejlesztés indul el országszerte az 5000 lélekszám alatti településeken.
A kiírások célja a vidéken nagy
számban megürült parókiák,
plébániák, volt egyházi iskolaépületek, illetve működő, de
korszerűtlen önkormányzati
ingatlanok hasznosítása, élettel való megtöltése volt. Ezen
a pályázaton a Gombai Református Egyházközség 19 millió
50 ezer, a Nyáregyházi Református Egyház 16 millió 433
ezer forintot nyert el.
A falusi önkormányzatok
számára kiírt pályázati felhívás 6 milliárdos keretére 461
nyertes pályázat jutott, a teljes összeget felhasználták.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata közel 15 millió
700 ezret, Bénye Község Önkormányzata 4 millió 852 ezret, Csévharaszt Község Önkormányzata 7 millió 692

ezret, Péteri Község Önkormányzat 22 millió 795 ezret,
Úri Község Önkormányzata 1
millió 3,5 ezret, Vasad Község
Önkormányzata 20 millió 931
ezer forint támogatásban részesült.
A helyi egyházi közösségi
terek fejlesztése című pályázati felhívás 7 milliárdos keretét teljes egészében szét tudják
osztani a 487 nyertes pályázó
között, itt sem volt túljelentkezés.
TA

110 éves önkéntes lánglovagok
ÜNNEPELTEK A TŰZOLTÓK

Méltó módon ünnepelte
meg 110 éves kerek évfordulóját júniusban a sülysápi önkéntes tűzoltó egyesület.
A Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozó Sülysáp Bogdán Flórián
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 110 éves fennállása óta aktívan kiveszi részét a térség
mentő tűzvédelem-feladataiban, biztosítva az ott élő állampolgárok biztonságát.
Gépjárműfecskendő-átadásra is sor került az amúgy
is színvonalas megemlékezésen. Az ünnepségen a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot Pásztor József
tűzoltó ezredes (igazgató-helyettes) és Juhász Károly tűzoltó őrnagy (mb. tűzoltósági
főfelügyelő) képviselte.
A 110 éves évforduló alkalmával felelevenítették az
egyesület múltját, a megalakulás körülményeit.
Az önkéntesek méltón
büszkék az elődjeikre, de maguk is kiveszik a részüket a térség tűzvédelemi biztosításából
– csak már a mai kor elvárá-
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Megint okosabb lettem
Mendei Lányvár
Mendét valójában „váras”nak is nevezhetnénk, mivel
2 vár romja is megtalálható
azokon a dombokon, melyek
közrefogják a falut. A település 7 dombra épült, mely a
község címerében is szerepel.
Az első várat a Krisztus előtti XIII. században bizonyára a vatyai kultúrához tartozó bronzkori nép építette.
A helybeliek ezt „Leányvárnak” nevezik. A másik várat

110 évvel ezelőtt a mai sülysápi tűzoltók elődei
ezt a kézi pumpás fecskendőt használták még
sinak megfelelően. Az évről
évre növekvő pályázati lehetőségeket kihasználva a fejlődésük töretlen. A szabadidejüket
feláldozva végzik a munkájukat a településük védelmének
érdekében. Nagyon sok esetben ők az első kiérkező egységek, szakszerű beavatkozásaik
során többször bizonyították
már a tudásukat, szakmai rátermettségüket.

A tűzoltói feladat és az áldozatvállalás komoly felelősség, amelyet csak jól felkészült
és elhivatott tűzoltók végezhetnek a lakosok biztonságos
mentése érdekében. Mind a
szakfelszerelések ellátottsága tekintetében, mind a szakmai tudásuk alapján az egyesület munkájára számíthat az
ott élő lakosság.

már az Árpád-korban emelték. Ez a mendeiek elnevezése szerint a „Lányvár”. A
várat a területén talált leletek alapján körülbelül a XII.
század végén vagy XIII. század elején építhették. A fővárból a fehér, vörös és
szürke kerámia mellett mérleg, nyílhegyek, kések, patkók, sarkantyú, lakatkulcs,
bronzveretek és egy csontlap
is előkerült. A leletek nem

Rendkívüli állománygyűlés keretein belül Monor és
Vidéke Közbiztonságáért-díjjal tüntették ki a Maglódon
járőrként szolgálatot teljesítő
Allaga Zoltánt.
A díjat az a személy érdemli ki, aki a település közbiztonsága érdekében kima-

gasló teljesítményt nyújt és
huzamosabb időn át folytat
kiemelkedő munkát. Allaga
Zoltán főtörzsőrmester szerint: az életútját díjazták
– írja a Maglódi újság Újság.
A díjazott 28 éve dolgozik
a rendőrségnél, 2000-ben
került Monorra, majd onnan
Maglódra. Előtte a mai Ké-

PMKI

szenléti Rendőrség jogelődjének, a Közterületi Támogató Egységben szolgált tíz
évig.
A főtörzsőrmester kiveszi részét az utánpótlás-nevelésből is. Munkája mellett
oktatóként és mentorként is
tevékenykedik.

tartalmaznak XIII. századinál későbbi darabot, ezért
valószínűleg a XIII. század
végére elpusztulhatott. A
várra vonatkozóan okleveles említést nem ismerünk.
Valószínűleg a környék valamelyik birtokosa építtette,
családja, vagyona védelmére. A vár esetleg vámhely is
lehetett a Buda–Tápió-Bicske–Kecskemét közötti szakaszon, s talán erre a szerepre utal az 1978-ban előkerült
pénzváltó mérleg is.

Akik szeretik a kihívásokat

Kitüntették a maglódi járőrt
KIEMELKEDŐ MUNKA

Földváry Gergely rovata

220 KM-T TETTEK MEG

is. De mi van akkor, ha mindNincs annál jobb, mint ezt munkaidőn túl is folytatamikor a kollégák összefog- ják, mondjuk egy Ultra Balanak. Főleg, ha ezt egy közös tonnal?
cél érdekében teszik, akkor
Ezt tették a maglódi iskojobban megy általa a munka la tanárai, összefogtak 13-an

és váltóban elindultak. Régóta tartja magát az a mondás,
mely szerint a példamutatás a
leghatékonyabb nevelési eszköz. Ezt tartotta szem előtt az
általános iskola tizenhárom
fős, pedagógusokból álló váltója. Céljuk az egészséges életmód népszerűsítése volt, az
iskolán kívül is. Ennek érdekében körbe is futották a Balatont.
A kihívás óriási volt, hiszen a 220 km-t éjjel-nappal,
esőben és tikkasztó napsütésben, változó terepviszonyok
között kellett lefutni – írta a
város helyi lapja. A „Vermesy
VérmesN” névre keresztelt
csapat 25 órányi folyamatos
futás után érkezett be a balatonfüredi célba.
Régió-infó

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

Főbb feladatok, munkák:
• Szűrőszövetek szabása-varrása
• Ruhák méretre igazítása, felújítása
• Cipzárcsere

kolléganőt
keresünk
Monorra

Munkavégzés helye: Makrofilt kft.
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.
Telefon: 06-29/610-030
e-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Varrónő

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

Adótervező Kft. • 2234 Maglód, Katona J. u. 62.
06-29/325-337 • www.adotervezokft.hu
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Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,
Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!

Régió-infó

TapaszTalaTTal
rendelkező

Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18

ELFOGADÓHE

Hirdetés

Tapasztalattal rendelkező
Hegesztő/
Lakatos kollégát
keresünk Monorra

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit

Feloldották a méhtartókra
vonatkozó korlátozásokat
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉS

A Maglód, Gyömrő, Ecser
települések teljes közigazgatási területén lévő méhállományokra
vonatkozó
mézelő méhek nyúlós köl-

tésrothadása miatti korlátozásokat június végén feloldották.
Mivel a megbetegedett
méhek leölésre kerültek, a
többiek az előírt 60 napos

helyi zárlat alatt nem betegedtek meg, vagyis a 14 naponkénti vizsgált méhészetekben nem találtak beteg
állatot, ezért a korlátozásokat feloldották. 
TA

háztól házig szállítással!

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

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
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A Tápió-vidéknek is
van már natúrparkja!
A Tápió-vidék gazdag
természeti és kultúrtörténeti értékeinek, valamint a
települések példás együttműködésének köszönhetően júniusban megalakult a
Tápió Natúrpark.
A számos védett növényés állatfajjal, sokszínű élőhelyekkel teli területen 13
tanösvény, két erdei iskola,
Farmoson pedig a legmodernebb követelményeknek is megfelelő természetvédelmi oktatóközpont
várja a látogatókat.
A 73 ezer hektáros natúrpark területéből 4500
hektár az országosan védett Tápió-Hajta Vidéke
Tájvédelmi Körzethez tartozik, mely 12 kisebb-nagyobb mozaikban helyezkedik el a térségben. Emellett
számos Natura 2000-es és
helyi védett terület is gazdagítja a vidéket.

Helyi közösségek
együttműködése

Fontos kihangsúlyozni,
hogy a natúrpark nem azonos a nemzeti parkkal és a
Natura 2000 területekkel,
hanem egy egészen más
kategória. Alapvetően ez is
egy területalapú szerveződés, melynek magját értékes természeti területek alkotják, de sokkal inkább
szól a helyi közösségek ös�szefogásáról, melyek meg
akarják őrizni természeti, táji és kulturális örökségüket, miközben azokat az
ott élő emberek érdekében
hasznosítják is. Egy alulról jövő kezdeményezés,
amelynek éppúgy részesei
a helyi önkormányzatok,
vállalkozások, civil szervezetek, mint a helyi termelők és az itt élő emberek.
Összeségében az egész tájra kiterjedő együttműködés, a térség fenntartható
fejlesztése érdekében.

18 település
fogott össze

A 75 ezer lakosú területen
alakult meg a Tápió Na-

túrpark létrehozásához
szükséges együttműködési megállapodás, amit 18
település – Sülysáp, Káva,
Kóka, Úri, Gomba, Bénye,
Pánd, Tápiószecső, Tápióság, Tápióbicske, Nagykáta,
Tóalmás, Szentlőrinckáta,
Farmos, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős
és Tápiógyörgye – vezetői
írtak alá. A címátadó ünnepséget június 22-én Farmoson tartották, az erről
szóló okleveleket ekkor vehették át az érintett polgármesterek.

A kezdetek

A Tápió Natúrpark 14.-ként
jött létre az országban. Miközben Nyugat-Európában
már több mint 50 éve működnek natúrparkok. Az
első ilyen hazai jellegű kezdeményezés még 1995-ben,
Kőszegen indult el. Az első
natúrpark cím végül mégis a Vértes Natúrparké lett
2005-ben.
A natúrparkok létrehozásához önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetet kell létrehozni, ezt
többnyire egyesületi formában szokták megalakítani és finanszírozásukhoz saját erőforrásokkal is
rendelkezni kell. Pest megye Önkormányzata a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
együtt 1996-ban hozta létre a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítványt azzal a céllal, hogy a
tájegység természeti értékeinek feltárását és megőrzését segítse, és minél
szélesebb körökben megismertesse. 1997-ben csatlakozott az alapítókhoz a
Tápiómenti Települési Önkormányzatok Szövetsége és Ludwigsburg Járás
Önkormányzata, Pest megye németországi partnere is, mellyel az alapítvány
hivatalos természetvédelmi kapcsolatot alakított ki.
A közalapítvány kuratóriumában a partnermegyét
Rainer Haas elnök és Rolf
Gastel képviseli. Pósfai Gyula

Felelős lettél azért,
amit megszelídítettél
„Egyszer s mindenkorra felelős
lettél azért, amit
megszelídítettél”
olvashatjuk Antoine de Saint-Exupéry Kisherceg
című regényében.

A

nyári szünetben sok
gyermek és felnőtt utazik távol az otthonától a nagyszülőkhöz, barátokhoz, esetleg nyaralni. Ilyen
esetekben is gondoskodnunk
kell otthonunkban élő állatainkról. Jobb esetben együtt
indulunk útnak, de az is előfordulhat, hogy a róluk való
gondoskodást erre az időre
másokra kell bíznunk. Kedvenceinknek fokozott odafigyelésre és törődésre van
szükségük a nagy melegben,
de főleg utazáskor. Szokásaikat, igényeiket mi gazdik ismerjük legjobban, így mindig
felelősséggel tartozunk értük.
Az is előfordulhat, hogy
magunk vagy gyermekünk az

utazás során találkozik idegen állatokkal. Az állatok védelme és biztonsága érdekében elengedhetetlen a felelős
állattartás szabályainak ismerete és betartása.

hívás ellenállni az aranyosan
ugráló, élelmet kunyeráló
helyes kis állatoknak, azonban a tiltás ellenére hozzájuk
érni, vagy etetni őket nagyon
veszélyes és végzetes is lehet.

Mit ne tegyünk?

Mire kell odafigyelni?

A nyári hőségben, a hirtelen felforrósodó gépkocsiban
soha ne hagyjuk az állatot,
akkor sem, ha csak egy pillanatra szállunk ki a kocsiból.
Amikor kint még elviselhető a hőmérséklet, a tűző napon hagyott kocsiban az állatnak akár közel ötven fokot
is el kell elviselnie, így ha ott
hagyjuk, akár sokkos állapotba is kerülhet. Hőgutát, vagy
izomgörcsöt kaphat.
Nyáron többet kirándulunk vadasparkba, állatkertbe, ahol az állatok etetéséről,
simogatásáról, illetve a tilalmakról, jól látható helyen elhelyezett tábla rendelkezik.
Ezeken a táblákon pontosan
azok a szabályok szerepelnek, melyeket az állatok békéje és nyugalma valamint a
látogatók biztonsága érdekében be kell tartani. Nagy ki-

Ne feledjük, hogy állataink
ugyanúgy szomjaznak, mint
mi emberek. Mindig legyen
megfelelő hőmérsékletű víz,
amellyel a szomját olthatják
nyári melegben kint, vagy az
utazás során!
Az augusztusi tűzijáték
ideje is közeledik. Ilyenkor
nagyon sok kutya szökik el
otthonról. Az állat bőre alá
beültetett apró – a gazdi adatait is tartalmazó – microchip
száma egy központi adatbázisban szerepel. Ez lehetőséget ad arra, hogy amennyiben
az állatot megtalálják és leolvassák az azonosítószámát
(pl.: állatorvosi rendelőben),
akkor értesíthessék az aggódó
családot. Minden kutya hazavágyik, kérjük gondoskodjanak a chipleolvasásról abban
az esetben, ha elkóborolt kutyát találnak.
Régió-info

Pest megyét is érinti a Giro d’Italia!
A VILÁG LEGJOBB KEREKESEI

Hihetetlennek tűnik, mégis igaz! Jövő tavasszal elég felutaznunk Budapestre ahhoz,
hogy a világ legjobb országúti bringásait láthassuk versenyezni.
Sikerült elérni ugyanis,
hogy a világ második legnagyobb kerékpáros körversenye, a Giro d’Italia 2020-ban
fővárosunkból rajtoljon, s az
első három szakaszt – összesen 410 kilométert – magyar
földön teljesítse majd az elit
mezőny.
Június végén mutatták
be a verseny hazai útvonalát.
Eszerint a Giro május 9-én a
Hősök teréről egy egyéni időfutammal indul, s az Andrássy úton végig tekerő bringások elhaladnak a Parlament
mellett, majd a Margit-hídon

át a Clark Ádám teret érintve a Budai Várban zárul a szakasz. Másnap megint a Hősök
teréről rajtolva Szentendre felé veszik az irányt a versenyzők, ezt követően Pest
megye további településeit
– Pilisszentlászlót, Lepencét,
Dömöst és Pilismarótot –
érintve érkeznek Esztergomba. Innen Tatát, veszik célba,
majd Pannonhalmán át jutnak el a második etap célállomására, Győrbe. A harma-

dik napon Székesfehérvárról
startolva, Veszprémen áthaladva a Balaton-felvidéket és
a Tihanyi-félszigetet bejárva
a híres gyógyfürdővárosokon,
Hévízen és Zalakaroson át
Nagykanizsáig tekernek a
versenyzők.
Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, a Giro
idehozásával nem csak az országimázst akarják javítani,
hanem a kerékpározás elfogadottságát is szeretnék népszerűsíteni, ezért a versenyt
megelőzően országszerte kiegészítő rendezvényeket tartanak majd ennek érdekében.
Hozzátette: a Girót Olaszországban akár napi 300-400
ezer ember nézi az utak mentén, reméli, hogy nálunk is
hasonló lesz az érdeklődés.Pós

EGÉSZSÉG  •  7

Régió • 2019. július

Kurkuma: a Távol-Kelet aranya
A kurkumát már az ókori ember is használta. Főleg Távol-Keleten volt elterjedt
fűszer és gyógynövény, de bizonyíthatóan eljutott az ókori Görögországba is.

B

ár a kurkuma elsősorban az emésztésünket befolyásolja kedvezően, az emésztőenzimek
és az epekiválasztás fokozásával, ajánlható még az ízületek és izmok gyulladásainak
csökkentésére, egyéb krónikus gyulladások kezelésére, rosszindulatú folyamatok
gátlására is.

pán egyetlen fő hatóanyag
van, mégpedig a kurkumin.
Ha ezt kivonják a növényből,
majd tisztítják és koncentrálják, egyből megsokszorozhatják a hatást.
De vajon tényleg a
kurkumin a fő hatóanyag, vagy
csupán egy, a kurkumában
lévő élettanilag aktív sokféle
összetevő közül? Tény, hogy
a kurkumin valóban az egyik

Mi a fő hatóanyag?
A legtöbb kurkumát tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény gyártója és
forgalmazója
sajnos beleesik a leegyszerűsítés csapdájába, épp úgy,
ahogy gyógyszergyárak
is. Azt feltételezik ugyanis, hogy a kurkumában is csu-

Több mint a részek összege

legnagyobb mennyiségben jeA Texasi Orvosi Egyelen lévő vegyülete – a szárí- tem Anderson Rákközpontjátott gyökér 3-5%-nyit tartal- nak kutatói kimutatták, hogy
maz belőle. De emellett egyéb a kurkuma fogyasztása sokmás hasonló vegyületek, úgy- kal jobban akadályozza a vasnevezett kurkuminoidok is tagbél rákos sejtjeinek növemegtalálhatók a növényben. kedését, mint a belőle kivont
A kurkuminoidok mellett kö- kurkumin. A kutatást egyébzel 6 százaléknyi illóolajat is ként azért indították el, mert
tartalmaz a növény, amely azokban az országokban, ahol
több tucat illó anyag keveré- jelentős mennyiségű kurkumát
ke és amely számos életta- fogyasztanak az emberek, soknilag jelentős hatású elemet kal kisebb arányban alakul ki
tartalmaz. Összességében a vastagbéldaganat.
kurkumából eddig több mint
Ugyanez a vizsgálat más
300(!) összetevőt mutattak ki daganatos sejttenyészeteken
a kutatások.
is vizsgálta a kurkuma és a
kurkumin hatását. Az eredmény mindenütt ugyanaz: a
Melyik hatásosabb?
teljes értékű kurkuma hatáCsupán kevés olyan tanul- sosabb volt, mint a belőle kimány létezik, amely a vont kurkumin. Ez természekurkuma és a kurkumin tesen nem azt jelenti, hogy
hatását egyszerre vizs- kurkumát mostantól rákgyógálná. Ezek viszont gyításra kell használnunk,
kivétel
nélkül hanem azt bizonyítja, hogy
azt bizonyítják, a kurkuma kedvező élettani
hogy a kurkuma hatása nem vezethető vissza
a maga teljességé- csupán egyetlen vegyületre,
ben sokkal hatásosabb, mint hiszen sokkal hatásosabb volt
a belőle kivont kurkumin.
a maga teljességében.

De vajon mennyire hatásos
egy olyan kurkumakivonat,
amelyből teljesen eltávolítják a kurkumint? A kutatások
azt igazolják, hogy az ilyen
kurkumakivonat
legalább
olyan hatásos volt, ha nem hatásosabb a tumorsejtek gátlásában és a gyulladáscsökkentésben, mint kurkumint is
tartalmazó kivonat. Az eredmények annak fényében egyáltalán nem meglepőek, hogy
a kurkuma számos összetevőjének gyulladáscsökkentő hatását külön-külön is igazolták
már a kutatások.
Ismét bebizonyosodott hát
az a gyógynövényekkel kapcsolatos ősi tudás, miszerint
az egész sokkal több, mint a
részek összessége. Fogyas�szuk tehát a kurkumát akár
fűszerként, akár kapszulában
étrend-kiegészítőként, mindig a teljes értékű növényt részesítsük előnyben a kivonatokkal szemben!
Papp János fitoterapeuta,
gyógynövény-alkalmazási szakmérnök

Hirdetés

ÁCS–TETŐFEDŐ–BÁDOGOS
Nagyobb és kisebb munkák kivitelezése

Tető átszerelése, ázás elhárítása
DÍJMENTES felmérés!

Tel.: 06-20/421-2355

FÖLDMÉRÉS

épületfeltüntetés
telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés
tervezési alaptérkép készítése
Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069
www.nadaplan.hu

Lakatos/
Fémipari
betanított
munkás
kollégát keresünk
Monorra

vállalásával)

Jelentkezz
M O sT!
K
E M E LTÜ T!
E
K
A bérE

• GÉPBEÁLLÍTÓ
(Gyártási területre – csomagológépre
és malomba)
• KOMISSIÓZÓ (Több műszakban,
3313 jogosítvány)
• ÜZEMI OPERÁTOR
(Több műszak – több üzemünkben is)
• MINTAVEVŐ OPERÁTOR
• GÉPKEZELŐ
• KARBANTARTÓ (Villanyszerelő/
géplakatos/mechanikai műszerész)
• KONTROLLER
• AdMINISZTRÁTOR

Munkavégzés helye: Makrofilt Kft.
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.
Telefon: 06-29/610-030
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

KÖZTÜNK A HELYED, • TARGONCAVEZETŐ
DOLGOZZ NÁLUNK! (Termelésbe ÉS raktárba több műszak
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:

Feladatok: fúrás, köszörülés, forgácsolás,
betanított műanyagipari munkák
Elvárás: jártasság fémipari gyártásban
Előny: hegesztési/forgácsolási alapismeretek

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

• 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.
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Válságban a méhészet
a rossz idő miatt
KEVESEBB MÉZ

Többszörösen nem kedvezett az időjárás idén a méhészeknek. Januárban a szokatlan meleg becsapta a méheket,
azt hitték, vége a télnek és sokan kirepültek, majd elpusztultak. Tavasz elején a repcét
tizedelte az aszály, májusban
a csapadékos, hűvös időjárás miatt volt, ahol egy csepp
akácmézet sem tudtak begyűjteni, júniusban megint
a nagy meleg és a szárazság okozott gondot. Ha ehhez hozzávesszük, hogy takormányzat június végéig valy nyáron a kijáró méhek 90
meghosszabbította, ám ki- százalékát vitte el a napraforhasználatlanság miatt, jú- gótábla rosszul időzített perlius 1-től a járat megszűnt metezése, már érthető, mi– olvasható Vecsés honlapján. ért beszélnek itthon az ágazat
Utoljára a busz június 30-án, válságáról.
vasárnap közlekedett.
Májusban a várva várt csaA járat esetleges újbóli padék éppen az akácvirágindításáról a későbbiekben zásra érkezett meg, csakhogy
dönt Vecsés Önkormányzata. esőben a méh nem tud kireR-infó pülni, a 25 fokos meleg helyett

Megszűnt a gyáli
piaci buszjárat
VAJON ÚJBÓL INDUL?

Kísérleti jelleggel február 3-tól buszjárat indult Vecsésről vasárnap délelőttönként a gyáli piacra. A járat
az OTP lakótelepről indult
és mind a gyáli zöldségpiacra, mind pedig a gyáli hasz
náltcikkpiacra elvitte az utasokat. A négy hónapon át
tartó próbaidőszakot az ön-

pedig sokszor csak 10-15 fok
volt a hőmérséklet.
Az országos eredmény azt
mutatja, hogy akácmézből
így idén várhatóan csak feleannyi – úgy 4-6 ezer tonna –
lesz, mint egy átlagos évben,
ami alighanem áremelkedéshez vezet majd. Ez a mennyiség talán elég a hazai piacra,
de exportra már nem jut belőle, noha a magyar méhészeknek ez a legfőbb terméke. Így
aztán többen tönkre mehetnek közülük.
Pedig az unióban Magyarországon a legmagasabb a
méhsűrűség. Egy négyzetkilométerre 12 méhcsalád jut,
így összesen mintegy 1,2 millió van belőlük, 20 ezren végeznek méhészeti tevékenységet, az ágazat árbevétele pedig
évente 20 milliárd forintot
tesz ki.
A méhészek problémáit, valamint a piaci viszonyok

Igényelhető
a támogatás
A méhfajok fontosságára való figyelemfelkeltés céljából 2019-et a Beporzók Évének! hirdették
meg. Ennél fontosabb viszont, hogy a kabinet idén
új, jövedelempótló támogatásként összesen 600
millió forintot
– vagyis családonként
500 ezer forintot – biztosít a méhcsaládok egészségügyi állapotának megőrzésére. Az Országos
Méhészeti Egyesület tagjai augusztus 31-ig igényelhetik a támogatást,
amelyet az erre a célra kialakított elektronikus felületen nyújthatnak be
a Magyar Államkincstárhoz.
hullámzását a magyar kormány is észlelte, ezért döntött az ágazat kiemelt támogatásáról.
P.Gy.

Hirdetés

maglódon!

A B&K Kft.
gyakorlattal rendelkező

hosszú távú,
könnyű fizikai
munka!

Élhajlítógép-kezelő

Alapbérezésen felüli
bónuszrendszer

AWI-hegesztő

munkatársat és

munkatársat keres

Munkavállaló-barát
vezetőség

jelentkezes@delego.hu

Közel 60 milliárd forint jut
a fővárost és Pest megyét magába foglaló közép-magyarországi régió 32 rendelőjének komplex átalakítására az
Egészséges Budapest Program (EBP) keretében. Mivel
az országnak ezen a területén
uniós forrásokat nem lehetett
felhasználni, ezért indította
el a kormány 2017-ben a régiós fejlesztési programot.
Szigeti Szabolcs, az egészségügyi gazdálkodásért és

ELNYERT PÁLYÁZATOK

új összeszerelő operátor
kollégánkat

06-20/804-8000

Közel 60 milliárd a szakrendelők megújítására

FEJLESZTÉSEK

intézményfelügyeletért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint az EBP-ből
eddig felhasznált 200 milliárd forintból 21,7 milliárdért orvostechnikai eszközöket, 3,8 milliárdért pedig
19 nagyértékű diagnosztikai műszert vásároltak a közép-magyarországi
régió
egészségügyi
intézményei
számára. Az önkormányzati fenntartók 10 százalékkal
járultak hozzá a fejlesztésekhez. Így összeségében mint-

Feladat:

• rozsdamentes acélból készülő termékek előállítása

Elvárásaink:

• önálló munkavégzés
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség

Amit kínálunk:

• változatos feladatok
• önálló és csapatban való munkavégzés
Bérezés: megegyezés szerint

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

www.bandk.hu

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

Júniusban megszületett az
önkéntes tűzoltó egyesületek
részére kiírt idei támogatási
pályázat eredménye. Régiós
településeink között 6 láng
lovagcsapat is sikeresen pályázott.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatra 2019-ben 587 egyesület nyújtott be pályázatot,
amelynek segítségével különféle tűzoltóeszközökhöz
és felszerelésekhez juthatnak.
Idén 11-gyel több önkéntes
tűzoltó egyesület kap támogatást, mint az elmúlt esztendőben.
2019-ben ismét 700 millió forint összértékű támogatást oszt szét a katasztrófavédelem a Magyarországon
működő önkéntes tűzoltó
egyesületek és mentőszervezetek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. 100 millió
forintot az önkéntes mentőszervezetek kapnak, 600 millió forint a tűzoltó egyesületek között oszlik meg.
Évről évre nő az önállóan
beavatkozó önkéntes tűzol-

tó egyesületek száma. Amíg
2018-ban 49, addig mára 53
egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörrel. A
tervek szerint év végére még
hat szervezet kerül ebbe a
körbe.
Tovább nőtt a hivatásos
tűzoltóságokkal együttműködési megállapodást kötött
önkéntes tűzoltó egyesületek
száma is, az idén több mint
95%-uk nyújtott be támogatási pályázatot.
A feltételeket sikeresen
teljesítő 587 egyesület működési költségekre, eszközbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történő részvételre,
pályaalkalmassági-vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai
felszerelésekre nyújtotta be
pályázatát.

egy 10 százalékkal nő a diagnosztikai vizsgálati kapacitás
Közép-Magyarországon.
Ezzel párhuzamosan az
év végéig gyakorlatilag teljesen lecserélik a közép-magyarországi régió kórházi informatikai parkját. A soha
nem látott mértékű hardverfejlesztés 2018-ban indult el:
abban az évben több mint
2600 asztali számítógép
és monitor, csaknem 1400
nyomtató, 70 tablet és notebook, valamint 350 multi
funkciós eszköz jutott el a
közép-magyarországi régió
14 kórházába. Az informatikai korszerűsítés idén is folytatódik: 6500 asztali PC és
mintegy 1500 nyomtató mellett 21 nagy szerver és képi
informatikai rendszer épül
ki az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ fenntartásában lévő fővárosi és Pest megyei kórházakban. Pósfai Gyula

A bírálóbizottság támogatásra vonatkozó javaslatait
az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így
ebben az évben a működési
költségre, illetve szertárépítésre és -felújításra is kapnak
támogatást az egyesületek.
A pályázók egyrészt védőés tűzoltótechnikai eszközöket vehetnek át, továbbá maguk is beszerezhetnek egyéb
eszközöket. A pályázatnak
köszönhetően 242 tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgára is nyílik lehetőség. Az önkéntesek 71 gépjárművezetője
tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel megkülönböztető jelzést használó tűzoltógépjárművek vezetésére is
jogosultságot szerez majd. 59
egyesület összesen 57 kézi és
5 mobil EDR-rádiót, valamint
4 tartozékot kap majd.Régió-infó

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE NYERT ÖSSZEG 2019-BEN
A SZERVEZET NEVE

Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sülysáp Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Hirdetés

Hungast Vital Kft.

Piacvezető cégcsoportunk
BUDAPEST, 10. kerületi vállalati étkeztetési
területére keresünk munkatársakat
KONYHAI KISEGÍTŐ és MOSOGATÓ munkakörbe.

Fejleszthetnek az önkéntesek

KiemelKedő bérrel
jó hangulattal várjuK

INGYENES
céges buszjárat
(Gyömrő, Isaszeg,
Maglód, Mende,
Pécel, Sülysáp)
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TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

1 152 025 Ft
1 249 662 Ft
1 160 320 Ft
1 247 855Ft
1 133 516 Ft

MIÉRT JÓ NÁLUNK DOLGOZNI?
hivatalos, bejelentett, versenyképes munkabért,
határozatlan idejű munkaszerződést, egész éves foglalkoztatást,
kiszámítható, napi 4 vagy 8 órás munkaidőt kínálunk,
modern munkakörnyezetben és motiváló csapatban dolgozhatsz,
távolsági bérleted árának 86%-át minden hónapban kifizetjük számodra,
ha a Te ajánlásoddal érkezik hozzánk egy új munkatárs, többszöri pénzjutalomban részesülsz.
MILYEN FELADATOK VÁRNAK RÁD?
a főzéshez kapcsolódó feladatok elvégzése (pl. alapanyagok előkészítése,
eszközök tisztán tartása),
szállítóedények, egyéb főző- és tálaló edényzet mosogatása,
a konyha és a konyhához tartozó helyiségek takarítása.
MIKOR SZÁMÍTUNK RÁD ÉS A MUNKÁDRA?
Hétfőtől péntekig, a hétvégi pihenőidő biztosított a számodra!
Konyháinkon kora reggel kezdjük a napot, ezért a délutánjaink szinte teljesen
szabadok!
MILYEN FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A MUNKATÁRSUNK LEGYÉL?
Várjuk a jelentkezésed akkor is, ha nem rendelkezel végzettséggel, és/vagy ha
korábban nem dolgoztál hasonló munkakörben!
ÖRÖMMEL VESSZÜK, ha van közétkeztetésben és/vagy egyéb vendéglátásban
szerzett tapasztalatod.
Munkavégzés helye: 1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Jelentkezésedet várjuk a hr@hungast.hu e-mail címen, vagy
érdeklődhetsz hétköznap 8 és 16 óra között a 06-30/386-5082-es vagy
06-70/681-2276-os telefonszámon is!

Munkalehetőség

Vecsésen és Sülysápon
Könnyű fizikai munkára hölgyés férfimunkaerőt keresünk
három műszakos munkarendbe:
• alkatrészek összeszerelése
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Amit kínálunk:
• Munkabér: bruttó 300 000–400 000 Ft/hó
órabérek: 1215–1640 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12 000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Tápiószecső, Sülysáp, Mende,
Gyömrő, Maglód, Ecser irányából
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Belefáradt már,
hogy állandóan falakba
ütközik, ha szakembert
kell keresnie, mert
felújítani, építtetni vagy
javíttatni szeretne?

Bízza ránk
elképzeléseit,
és ígérgetések helyett
velünk
megvalósíthatja álmait!

SzolgáltatáSaink:
Régi tetők cseréje,
felújítása, javítása
Új tetők teljes
kivitelezése
Állványozás
Gipszkartonozás
Vízszerelés
Fűtésszerelés

+36-70/908-3669

tabriskokft@gmail.com • tabrisko.hu
: https://www.facebook.com/teto.acs/
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Felejthetetlen élmények
tökéletes helyszínen
RENDEZVÉNYHELYSZÍN

Régiónkban Szabó Lászlót
– a monori 100 forintos (Goods
Market) és az üllői Plus Market tulajdonosát nem kell bemutatni. Régi vállalkozó, 20
éves tapasztalattal arról, hogy
mire is van szüksége a környékbeli lakosoknak? Most
is ez a kérdés mozgatta meg
a fantáziáját, amikor belevágott legújabb vállalkozásába,
megálmodva a 100 forintos
Szabó Pince Rendezvényházat Monoron a Strázsahegyen,
a tökéletes helyszínen, a kilátó
szőlősorok nyújtotta csodámelletti Mézes soron.
latos látvánnyal – csendes és
nyugodt környezetben várRendezvény extrákkal?
ja leendő ügyfeleit az újonStrázsahegy legmagasabb nan épült 110 fő befogadásápontján – a borospincék és ra alkalmas légkondicionált

Ahol megvalósítják
az álmait
Ha esküvőjét szervezi, vagy
szeretne a vendégeinek, munkatársainak egy felejthetetlen napot, estét szerezni, nem
kell mást tennie, mint felhívnia a +36-70/329-7773-as telefonszámot, majd ellátogatni
Monoron a 100 forintos Szarendezvényház, ahol családi bó Pince Rendezvényházba,
és céges rendezvények lebo- ahol a szakemberek – rendeznyolítását egyaránt vállalják vényszervező, dekoratőr stb. –
országosan.
segítenek a pénztárcájához
Az extrákhoz a környeze- mérten maximálisan kieléten kívül a kedves családias gíteni ön és vendégei vágyait.

Csak a számítógép
és a mobil?
fejezés és az önképzés öröme,
a kiállítás „alkossunk szabadon” mottójának szellemisége és az, hogy a választott témákat bármilyen eszközzel és
formában megvalósíthatták.
Újlengyelben élő mentoruk, Agárdi Gabriella számos (Újlengyel és Monor
mellett Pilis, Nyáregyháza,
Mikebuda, Mende, sőt Kecskemét és Budapest) helységből vonzotta őket egy
A kiállítók egy csoportjának
csoportba, heti foglalkozásaközepén (virággal): Agárdi Gabi
iknak a monori gimnáziumtól kért és kapott termébe. A
munka és a tanulás után jól
Ez nem igaz. A fiaérzik ott magukat együtt. Az
taljainkat érő gyaújlengyeli
alpolgármester
sem gondolta, hogy egykori
kori általánosítást
iskolaigazgatói kezdeményelátványosan cáfolzése ilyen örvendetesen kiteljesedik.
ta a Monori MűvéEhhez persze szükséges
szeti Szakkör júniusi,
volt Agárdi Gabinak arra a
művészete iránti megszállott
Vigadó-beli bemuBellissima: Dalos
és szenvedélyes szeretetére,
tatkozó kiállítása.
Emma portréja
amit immár több helyszínen is
át tud plántálni tanítványaiba.
38 kép 16 alkotójá- ségekkel megáldott tinédzser
Büszke arra, hogy közülük
ból 8 kreatív fantáziá- volt, akiknek festményeiből többen bekerültek képzőműval és igen fejlett kész- és rajzaiból érződött az önki- vészeti szakközépiskolákba.

A

és baráti hozzáállás is hozzá
tartozik, teljes körűen átvállalva minden szervezési feladatot egy-egy eseménynél,
mint az esküvő, üzleti vacsora, partnertalálkozó, céges
összejövetel vagy egy tematikus rendezvény. Ráadásul
a minden igényt kielégítő
szolgáltatások ellenértéke is
mondhatni szinte már baráti.

Névjegy
Agárdi Gabriella Budapesten született, de Pest
megyei csendes kisfalúban
él. Az olajtechnikán kívül
szívesen használ pasztellt,
akrilt és akvarellt is, de úgy
véli, az olaj marad a „nagy
szerelem”.
Elsősorban realista festőnek tartja magát,
fontosnak tartja, hogy képei hangulatában belső
világa tükröződjön. Az alkotás közben használt színek, a választott téma pozitív érzelmeket váltson
ki az emberekből. Örömmel tölti el, hogy adhat
magából valamit, képeivel gondolatokat, érzéseket ébreszthet és azok
képesek megállítani minket egy-egy pillanatra ebben a rohanó világban –
olvashatjuk a művésznő
weboldalán.
Kecskemét és Monor mellett,
Újbuda után a Nyugatinál
és lehet, hogy majd hamarosan máshol is vezet szakkört, miközben egy Újlengyel
melletti tanyán rendszeresen alkotótábort működtet.
Az idén 8-at is, köztük közös
diák-nyugdíjas résztvevőkkel. Egyike a Pest Megyei Al-

Esküvői, vagy egyéb
családi, illetve céges rendezvényhez helyszínt keres? Ne habozzon, hívja a
+36-70/329-7773-as, vagy
+36-20/335-5192-es telefonszámot, vagy érdeklődjön a 100 forintos Szabó
Pince Rendezvényház
facebook-oldalon, és kérjen egyénre szabott árajánlatot a 100 forintos Szabó
Pince és Rendezvényháztól! (E-mail: 100ftszabo
pincerendezvenyhaz@
gmail.com, Monor, Mézes
sor, a strázsahegyi kilátó
mellett.)
A rendezvényházban választhat a megálmodott eseményre dekorációt, vőfélyt, vagy
narrátort, aki levezeti az eseményt, előadókat, zenészeket,
zenekarokat, sőt ezek mellé
az ételek és italok választására is van lehetősége. 
(x)

2017 óta fogad magántanulókat és vezet több helyszínen művészeti szakköröket. Vezetője és szervezője
többek közt az Újlengyeli Alkotóműhelynek és a
Pest Megyei Képzőművészeti Alkotóháznak. Tagja
a MANK-nak, a BatsányiCserhát Művész Körnek,
valamint a Belvárosi Művészeti Egyesületnek. Rendszeresen fest a Magyar
Nemzeti Galéria GYIK műhelytermében, a Galéria
Körben. 2018 őszétől aktív
tagja és segítője a Magyar
Nemzeti Galéria Múzeumpedagógiai Osztályának.
Alkotásai megtalálhatók
idehaza és a külföldön élő
művészete iránt érdeklők tulajdonában egyaránt. Zsűriztetett képei mind kiváló
és dicséretes minősítésűek. Művészeti összefogások,
jótékonysági rendezvények
rendszeres, aktív résztvevője.
kotóház létrehozóinak, de a
saját folyamatos önképzéséért szombatonként a Nemzeti Galériában fest.
A Nagy István Csoport óta
térségünkben nem működött ilyen széles körű képzőművészeti hálózat, ráadásul
eredményesen ösztönözve az
utánpótlásképzést is.
B.G.
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július – augusztus

Beszédművelő Kör

Július 31.
Játékos nyelvi fejtörők felnőtteknek 15:30-17 óráig.
Gyömrő, városi könyvtár

Mit olvassak?

Ignácz József rovata

Gárdonyi Géza:
A láthatatlan ember
Igazság szerint ezt a
könyvet szigorúan kamaszkorban kell elolvasni
– de akkor muszáj. Felnőtteknek meg újraolvasni. Vallom, a nőkről szebben és nagyobb tisztelettel
senki nem írt, mint ebben a történelmi regényben Gárdonyi. Másodlagos „mellékhatásai”, hogy
az olvasó olyan fogalmakról nyer régi-új tapasztalatot, mint a tisztesség, becsület, hűség. Főhősünk,
Zéta, mentorával, nevelőapjával Priszkosz rétorral
kel útra a műveltnek tar-

tott Rómából, a vadnak és
barbárnak tartott hunok
földjére. „Gyalázat a neved alázat, a művelt Európa hajlong a barbár Ázsia
előtt” – vélekedik kezdetben Zéta. Nem tervezi, de
ott marad – mi más, mint
egy nő miatt. Emőke miatt. A többit nem árulom
el. A szerelmi szálon túl
megismerhetjük a hunok
szokásait, hiedelmeit és
egy leírást a Nyugat-Római Birodalom és a hunok
egyik legnagyobb összecsapásáról, a catalaunumi
csatáról.

Mesedélelőtt

Július 30.
Meseolvasásra és játékos
kreatív foglalkozásra 10
órától 11-ig várják szeretettel a kisgyermekes családokat 2,5-6 éves korig. Előzetes regisztráció szükséges!
Gyömrő, városi könyvtár

Mobil Mánia
koncert

Augusztus 18.
Vasárnap a koncert után
tűzijáték is szórakoztatja
majd a maglódi közönséget.
Maglód, patakpart

Szent Kristóf
napi autószentelés

Július 28.
Az Ecseri Római Katolikus
Egyházközség és a Magyar Autóklub idén is megtartja hagyományos Szent
Kristóf-napi járműszentelését. Az eseményre 2019.
július 28-án, vasárnap a 9
órakor kezdődő mise után
kerül sor.
Ecser, Grassalkovich tér

Tápiószecső, Kós Károly
Művelődési Központ és
Könyvtár

VIII. Szecsői
Ürgés Fesztivál

Augusztus 2–3.
A kétnapos fesztivál első
napján a résztvevők jó szórakozásra, sok mozgásra
és kacagásra számíthatnak,
amikor a baráti társaságok (4+1 fős csapatok) mérik majd össze erejüket és
tudásukat. A Szabadság téren pénteken csocsóbajnokság is lesz. Augusztus 3-án,
szombaton a hagyományosnak tekinthető Ürgés
kispályás labdarúgótornára is várják az érdeklődőket.

Margaret
Island koncert

Augusztus 20.
Az Államalapítás Ünnepe
hagyományosan a legnagyobb belvárosi programja Monornak. 2019. augusztus 20-án a Margaret
Island zenekar ad ingyenes koncertet, amit tűzijáték is követ.
Monor

Idén is lesz
nyitott savanyító
XIX. VECSÉSI KÁPOSZTAFESZT

2019. szeptember 21–22én lesz a XIX. Vecsési Káposztafeszt. A tavalyi esemény egyik újdonsága volt a
nyitott savanyító, mely rögtön népszerűvé vált a látogatók körében. Idén a Stiller
család savanyítóüzemében
tekinthetik meg az érdeklődők, hogyan készül a HÍR-es
vecsési savanyúság.
A vecsési savanyítók 2012ben kapták meg Hagyomá
nyok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogát.
Aki szeretne bepillantást nyerni egy családi sa
vanyítóüzem
működésébe, vagy a saját ízlése szerint
összerakott vödrös savanyúságot készítene – amit
helyben meg is vásárolhat –,

azt nagy szeretettel várja a
Stiller család 2019. szeptember 21-én, szombaton 11.00től 15.00 óráig, szeptember
22-én, vasárnap 11.00-től
16.00 óráig. Helyszín: Vecsés, Ady E. u. 7.
A XIX. Vecsési Káposztafesztre a szervezők számos
újdonsággal, valamint a régi,
népszerű programokkal várják majd az érdeklődőket. Az
ország minden pontjáról kézműves kiállítók, gasztrósok,
kulturális fellépők és közismert előadók színesítik majd
a rendezvény két napját. A káposztafeszt főzőversenye, a
savanyúságverseny és egyéb
tradicionális értékeket közvetítő eseményre ebben az évben is számíthatnak az érdeklődők. 
Régió-infó

III. Pest megye
Szépe kerestetik
MÉG JELENTKEZHET!

Mindössze egy kattintással,
egy-két adat megadásával és
egy fénykép feltöltésével augusztus 20-ig lehet jelentkezni a 18 és 26 év közötti Pest
megyében élő hölgyeknek a
III. Pestmegye Szépe megmérettetésre.
Az idei jelentkezést Kis
Korinna, a 2019. év II. Pest
Megye Szépe királynője, a

verseny hivatalos arca népszerűsíti. A verseny hivatalos oldalán, a pestmegyeszepe.hu
weblapon – ott lehet jelentkezni a versenyre is – a „királynő”
arról ír, hogy a szépségverseny
az elért eredménytől függetlenül növeli az önbizalmat, tartást ad és igazi nőt farag a versenyzőkből. Ha pedig a végső
döntőn helyezést ér el valaki, az leírhatatlan érzés. Azt is

ígéri, hogy a jövő évben bátorítani és segíteni fogja a döntőbe jutott szépségeket, hogy
minél gördülékenyebb legyen
a gálaestre való felkészülésük.
Már azt is tudni lehet,
hogy a III. Pest megye Szépe jelentkezéseinek augusztus 20-ai lezárása után, a hivatalos válogatást követően, a
döntőbe jutó 16 hölgy Balatonon egy Dehler 34c jacht fedélzetén, vitorlázás közbeni
fotózáson vesz majd részt egy
csodálatos környezetben, míg
a döntőn a sok értékes ajándék mellett a fődíj egy horvát
tengerparti nyaralás lesz. Trna
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Egy ideje elveszett a zsibongás

Monoron, a polgármesteri hivatallal szemben álló
Vigadó 1909-ben
épült. Anno a város polgárai idejártak mulatni, bálozni.

A

z épületben étterem,
bálterem és egy szálloda is működött sikeresen egészen a nyolcvanas évek
végéig.
A ma már ismét tündöklő
110 éves épület a század végén majd egy évtizedig üresen állt, de mára megújult és
ismét egy virágzó központként működik, ahol a kultúra, az oktatás és a szórakozás újra otthonra talált. A
monoriak már 2007 nyarától a felújított Vigadóban élvezhetik a koncerteket és a
szórakoztató műsorokat, sőt
az akkor szintén megújult

A Vigadó étterem kiülős teraszával a városközpontban

étteremben, vagy annak kávézójában oszthatták meg
egymással a vendégek friss
élményeiket egy-egy kulturális program előtt vagy
után.
Ez most egy ideje elveszett,
azért a múltidő. Hisz a Vigadó
étterem most üresen áll, a berendezések kicsit porosan és
magányosan várják, hogy ismét hadra fogják őket és ré-

szesei lehessenek az egykori
zsibongásnak. A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, Hanzelik Andreát
kérdeztük a bérbeadás fejleményeiről.
– Úgy tudjuk, hogy a hirdetések ellenére, még nincs nyertes pályázó a Vigadó étteremre. Mi lehet ennek az oka?

– Igen, ha valaki étteremként veszi ki, akkor egy nagyobb takarítás után ki tud
nyitni. Tehát az összes asztal,
– Fogalmam sincs, hisz szék, tányér, villa, fazék, minigazán sok előnye van a hely- den ott van.
nek. Az ebédeltetés mindig
ment. Ott van a városháza, a – Ez változtat az áron?
rendőrség, a bíróság és a sok
– Igen, lefelé. Ha valaki étvállalkozás a központban. Az teremként akarja üzemeltetétterem a belváros szívében ni, akkor arra kedvezményes,
áll. Van hozzá utcai teraszrész 150 ezer forint plusz áfa béris, fölötte a házasságkötő te- leti díjat számoltunk ki. Úgy
rem, közelében a templomok, gondolom, ez nem egy borsos
így ideális esküvői vacsora- ár. Nem a meggazdagodás
helyszínnek is. De különbö- a cél, hanem a közös érdek,
ző programokra is alkalmas, hogy hosszú távon jól műkövagy hogy a mi programjaink dő közösségi hely legyen, ami
mellé vacsoráztassanak. Segí- a jó itt élni érzés funkcióját is
tenénk az ötletelésben is. Sőt betölti.
azt is el tudjuk képzelni, hogy
ne kizárólag étteremként mű- – Hány helyiségből áll a bérködjön, hanem egy olyan vál- lemény?
lalkozásként, aminek fontos a
– Ami a közönségnek haszbelvárosi környezet. Gondo- nálható, az a kávézó és az étlok itt autószalonra, exkluzív termi rész, amihez férfi és női
telefonos boltra, egy fejlesztő mosdó is tartozik. Ezen kívagy játszóház üzemeltetésé- vül a konyha hús- és zöldség
re. Jó lenne azért, ha a kávézó előkészítővel, a raktár hűtőkrész megmaradna. Nyitottak kel, fönt az öltöző és zuhanyzó
vagyunk minden elképzelésre. tartozik még a bérleményhez.
Szóval minden adott, hogy va– Az étterem és a konyha be- laki kis befektetéssel el tudjon
indulni. 
Trnavecz
rendezései megvannak?

Hirdetés
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Légpuskával lőtte
arcon édesanyját
HÁRMAT SZÁMOLT

Egy maglódi asszony nem
akart elköltözni saját házából,
ezt torolta meg a fia. A férfi
édesanyjával élt egy maglódi
családi házban.
A férfi gyakran ivott, veszekedett az anyjával, azt mondta neki, költözzön el. 2017
szeptemberében a férfi veszekedni kezdett az anyjával.
Az asszony próbálta nyugtatni fiát, aki még dühösebb lett,
bement a házba, kivitte légpuskáját és azt mondta édesanyjának, hogy hármat számol és lelövi, ha nem megy el.

Ezután arcon lőtte az
édesanyját. Az asszony megsérült, az orvosi ügyeletre
ment, ahol a mentőszolgálatot és a rendőrséget értesítették. A lövés miatt súlyos
sérülést szenvedett, az eset
után nem mert visszamenni
saját otthonába, rokonaihoz
költözött.
A Monori Járási Ügyészség súlyos testi sértés miatt
idén júniusban emelt vádat
fia ellen és börtönbüntetésre tett indítványt a vádlottal
szemben – írta a 24.hu.

Kamion és
személyautó
ütközött Ócsa
és Üllő között

Hasznos tanácsok
OVISOK KÖRÉBEN

A monori rendőrök Gyömrőn egy óvodában népszerűsítették a rendőri hivatást,
egyúttal a nyári szünidő közeledtével hasznos tanácsokat is adtak a gyerekeknek.
gár úton. Az ütközés miatt
A Monori Rendőrkapiaz autóba egy ember beszo- tányság munkatársai 2019.
rult, a monori hivatásos és a június 5-én a gyömrői Bóbita
gyömrői önkéntes tűzoltók fe- óvodában jártak.
szítővágó segítségével szabaAz intézmény udvarán a
dították ki.
IJ kapitányság
bűnmegelőzéIgnác

Autóba szorult
KERÉKPÁROST GÁZOLTAK

Letért az útról, villanyoszlopnak ütközött és egy kerékpárost is elsodort egy személygépkocsi június 11-én,
kedden este Maglódon, a Su-

si előadója az óvodásokat játékos, prevenciós foglalkozással, a bűnügyi technikus
és az Üllői Rendőrőrs járőre
szolgálati kutyájával pedig
bemutatóval várta. A kicsik
a rendezvényen közelebbről
is megtekinthették a szolgálati gépjárműveket és a rendőrök felszereléseit is, amely
még emlékezetesebbé tette
az egyenruhások látogatását
körükben.
PMRF

Roncsba szorult annak
a személyautónak a sofőrje, aki egy kamionnal
ütközött június 25-én
(hétfőn) kora délután az
Ócsa és Üllő közötti útszakaszon.
A kamion és a személyautó összeütközésekor, a karambol
következtében a személygépkocsi olyan szerencsétlenül csapódott
az árokba, hogy a sofőr
bennragadt az autójában. De szerencsére a kivonuló monori hivatásos
tűzoltók végül feszítővágó segítségével ki tudták
szabadítani a beszorult
embert a roncsból, majd
utána áramtalanították
és átvizsgálták a járműveket. 
Régió-infó
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Napközis tábor

A Horoszcoop Anyagmozgatás Kft.

ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRSAT

5 év/150.000 km gyári garancia

A 7 üléses modell
2 500 000 Ft-os
családi kedvezménnyel!

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

keres targoncák és raktártechnikai
eszközök forgalmazására,
vecsési központjába
FELADATOK:
• Forgalmazott termékekkel (svájci – német
– kínai gyártású anyagmozgató gépek,
berendezések, targoncák, állványrendszerek)
kapcsolatos feladatok ellátása, termék
menedzselése
• Ügyfélre szabott műszaki tanácsadás
• Árajánlatok önálló elkészítése
• Üzleti tárgyalások előkészítése, lefolytatása
• Naprakész piaci információk gyűjtése,
versenykörnyezet figyelemmel kísérése,
(piaci trendek, nyomon követése)
• Kapcsolattartás ügyfeleinkkel
• Új ügyfelek és projektek felkutatása,
szükség szerinti vevőlátogatás
• A vállalkozás hétköznapi ügymenetének
támogatása, bejövő igények feldolgozása
• Forgalomnövekedés generálása

A képen látható autó illusztráció.
Kombinált
üzemanyag-fogyasztás:
7,6–8,4 (AT) l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes): 198–221 g/km*.
*WLTP szabvány szerint

ELŐNYÖK:
• Targoncák, raktártechnikai eszközök
értékesítésében szerzett gyakorlat
• Szakirányú felsőfokú végzettség
– gépész, közlekedésgépész,
mezőgazdasági gépész
• Targoncakezelői jogosítvány
• Angol és/vagy német nyelvtudás
• Budapesti, vagy Vecsés környéki
tartózkodási hely
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes munkabér
• Hosszú távú főállású munkaviszony
• Korszerű munkakörülmények
• Egyéb juttatások: notebook,
mobiltelefon

ELVÁRÁSOK:
• Legalább középfokú műszaki végzettség
• Értékesítői tapasztalat (minimum 3 év)
• Képesség önálló munkavégzésre és
csapatmunkára
• Eredményorientáltság
• Megbízhatóság, proaktív hozzáállás
• Jó problémamegoldó készség, kreativitás
• „B” kategóriás jogosítvány
Várjuk jelentkezését: Horoszcoop Anyagmozgatás Kft. 2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.,
a 06-29/550-744-es telefonszámon vagy az info@anyagmozgatas.com e-mail címen!

Virágméz

L lla Liget
Lovardában

Rengeteg izgalmas programmal, családias
környezetben várunk, 7-től 17 éves korig!

Ízelítő a programokból:
• napi 2x lovaglás,
• kézműves foglalkozások,
• lovak etetése, itatása, ápolása, gondozása,
• szerszámozási ismeretek,
• lovastorna,
• fogatozás,
• lovasbemutató a tábor végén.
Táborok időpontjai:
• július 22–26. (hétfő–péntek),
• augusztus 5–9. (hétfő–péntek),
• augusztus 21–25. (szerda–vasárnap).
Az 5 napos tábor ára 38 000 Ft helyett 29 000 Ft/fő,
• amely tartalmazza a napi kétszeri étkezést,
• 8-tól 17 óráig a foglalkozásokat.
Testvéreknek kedvezmény:
• 24 000 Ft/fő (a két testvér együtt csak 48 000 Ft).
További információért és jelentkezési lapért hívjon bizalommal:

Balázs Lilla agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772
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A szépség és az intellektus
megfér egymás mellett
Kis Korinna a
2019. év Pest Megye Szépe verseny királynője.

J

sz ép ség ver se nyek világában
mindig is az vonzott, hogy a lányok a castingokon
nagyon félősen és
gyámoltalanul indulnak, viszont a versenyekre már igazi nőként jönnek
Kitől kapta a legnagyobb
el, akármilyen helyen is vétámogatást?
gezzenek. Kíváncsi voltam
arra, hogy nekem mit tud
– A páromtól, Dávidtól.
adni egy verseny, ezekre a
tapasztalatokra
vágytam.
Mi számít ön szerint
Nem a Pest Megye Szépe
a legnagyobb elismerésnek?
volt az első versenyem, ed– Az embernek a családdig összesen öt megmérette- ja és baráti köre valamilyen
szinten elfogult. De amikor a
tésen indultam.

2

3

Monori szálloda állandó munkára
keres gondnok/karbantartót. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet: 06-30/986-8988
Gyáli pecsenyesütőbe pultost és
konyhai kisegítőt keresünk. Albérletet, szállást családi házban, kedvezményes díjon tudunk biztosítani
dolgozóink részére. T.: H-P 8-18 óra,
06-70/419-2923, 06-30/449-4506
Monori szálloda alkalmi munkára
keres konyhai kisegítőt és szállodaszobai takarítót. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
06-30/986-8988

sűrű
hétköznapokat élek, mivel a munka és az egyetem tölti ki leginkább az
időmet. A munka részben
modellkedést jelent, viszont ez időszakos elfoglalttelmű. Úgy gondolom, hogy ság. Ha kapok egy ajánlatot,
ez egy igen magas színvo- akkor azt nagy örömmel elnalú verseny volt, rettenete- fogadom, de ezek mindig
sen erős mezőnnyel, illetve alkalmi munkáknak számínagyon-nagyon kompetens tanak. Jelenleg egyébként
zsűrivel.
értékesítőként dolgozom.
Mindezek mellett próbáMire emlékszik vissza
lok megfelelő időt szánni a
szívesen a gyermekkorából?
szépségversenyekre is.
– A klassz nyári programokra, amikor a Balatonon
Mivel foglalkozik szívesen
nyaraltunk, vagy amikor ela szabadidejében?
utaztunk külföldre. Az uta– Én egy nagyon intellekzás fontos az életemben, ta- tuális nőnek gondolom malán ezért is szeretem ezeket gam. Szeretek olvasni, emelaz élményeket a mai napig a lett pedig alkotni. Akár
legjobban.
varrni, akár rajzolni, akár a
saját könyveimet írni. Ezek
Hányszor volt szerelmes,
nagyon sokat jelentenek száés emlékszik még az elsőre?
momra.
– Szerintem életemben
most vagyok először igazán
Szívesen kér
szerelmes. Persze volt már
tanácsot?
gyerekszerelem is az életem– Igen, szeretek tanácsot
ben, emlékszem minden pilla- kérni, szeretem megtudni az
natára, de azt inkább egy igazi emberek véleményét. Ebből
kis gyerekrománcnak tarta- tudok egy teljes képet alkotni,
nám. A jelenlegi kapcsolatom hiszen a külvilág sokkal tiszaz első igazán nagy szerelem.
tábban látja a dolgokat, mint
mi magunk.
Mi az, amire
nem gondol szívesen?
Kitől és mit kérdezne
– Az elvesztett embemeg, ha megtehetné?
ri kapcsolatokra, ha valaki– Nagyon szeretem a moben csalódtam, illetve többet tivációs trénereket. Említhetgondoltam róla. Én könnye- ném akár Dan Lokot, akár
dén adok, nagyon szeretek Grant Cardone-t. Tőlük kérmegbízni, illetve támogatni dezném meg, hogy a sikernek
másokat. Viszont ha egy ba- mi az igazi titka? És miben
rát vagy egy ismerős ellenem tudnék még fejlődni önismefordult, ezekre nagyon rossz ret szempontjából.
szájízzel emlékszem.
Nagy Renáta

Legújabb
Fekvő inFrabicikli
oxigénterápiával generációs készülék
az egészség
megőrzéséért és a
hatékony
alakformálásért
H–P: 8–20,
Szo: 9–13,
V: zárva
: Monor Infraslimx

Monor, Kossuth L. u. 95. 4. ajtó, a Kossuth iskolával szemben
Bejelentkezés: 06-70/431-8922
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Mi hajtotta a szép1 ségverseny
felé?
– Engem a

ÁLLÁS

Impresszum

telnek
9–aHogyhétköznapjai?
Nagyon-nagyon

6

elenleg harmadéves joghallgató, de diplomája megszerzése után sem
akar kivonulni a szépségiparból. Szeretne valami egyedit
alkotni, melynek köszönhetően neve presztízs marad a
modellek világában. Terveiről egyelőre nem árult el
többet, ám kérdésinkre készségesen válaszolt.
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Gyáli élelmiszerboltba eladót
keresünk. Szakképzettség nem
szükséges. Albérletet, szállást
családi házban, kedvezményes
díjon tudunk biztosítani
dolgozóink részére. T.: H-P 8-18 óra,
06-70/432-9810, 06-30/449-4506
Szakács kollégát és konyhai
kisegítőt keresünk a TAVERNA
GYROS bár és kávézóba, Monorra!
Érdeklődni személyesen az
üzletben, vagy a 06-70/423-7256-os
telefonszámon lehet.
A Szücs Magyarország Kft. monori
bemutatókertjébe keresünk érettségivel rendelkező kereskedelmi
ügyintéző hölgyet. Kereskedelemben szerzett tapasztalat nem
feltétel, várjuk pályakezdők jelentkezését is! Fényképes önéletrajzát
küldje a szucsgranit@gmail.com
e-mail címre.

zsűri vagy vadidegen emberek odafordulnak gratulációt nyilvánítani, vagy azt
mondják, hogy neki szurkoltak, szerintem ezek
igazán nagy szavak, melyek engem mindig is éltettek.
Mi volt a legnagyobb
4–ajándék
az életében?
A legnagyobb dolog az

életemben a társam, mert
azóta nagyon kiegyensúlyozott vagyok a magánéletben,
a munkában és a szépségversenyek terén.
gondol, mikor és mivel
5–MitérteSzámomra
el a legnagyobb sikerét?
Pest Megye

Szépe királynői címe volt a
legnagyobb siker, ez egyérÁLLAT
Szobatiszta, egészséges
kiscicák ingyen elvihetők
Monorról. Érd.: 06-30/281-4413
14 darab 25 kg-os süldő
húsmalac (pietrain vérvonalú)
20000 Ft/db áron eladó
Maglódon. Érd.: 06-30/152-0388
Monoron hús- és tejtípusú
(Búr – Núbiai vonalú) nőstény
és bak kecskék széles választékban 600 Ft/kg-os áron eladók.
Érd.: 06-70-607-4444

AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny,
reluxa, szúnyogháló,
lakatosmunka. Szatmári
Ferenc: 06-70/317-8857,
www.ablakfer.hu
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AUTÓ
Cserényi márkafüggetlen autószerviz. Általános szervizmunkák,
vizsgáztatás, javítás. Monor,
Arany J. u. 7. Tel.: 06-20/805-6686
Műszaki vizsgáztatás és
felkészítés, eredetiségvizsgálat,
gépjármű-diagnosztika, gumiszerelés, -javítás, centrírozás.
Méhész János Kft. Monor,
József Attila u. 108/38.
Tel.: 06-29/416-123,
muszakivizsga-monor.hu
OPEL BONTÓ új, gyári, utángyártott, bontott alkatrészek. GUMISZERVIZ – tárolás, centrírozás,
fék – futóműjavítás, műszaki
vizsga TPMS szenzorszerelés
Gyál, Pesti út 26.
06-29/340-899, opella.hu,
alkatreszshop.eu

+1

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is!
A, B, C, C+E, D kategóriák GKI.
Gyorsított képzés. Tel.: 06-20/9126359, www.tan-go.hu

BIZTONSÁGTECHNIKA
RIASZTÓ és KAMERARENDSZEREK. Hatóságilag regisztrált
biztonságtechnikai szerelő!
T.: 06-30/948-4104

Júliusi rejtvényünk fősorából az Piros 2000 Kft. üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 71A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: augusztus 10. A helyes megfejtést beküldők között 2 db 20
perces próbaedzést és 1 db Guam fogyasztókrémet sorsolunk a Piros 2000 Kft. felajánlásából. Előző számunk rejtvényének megfejtése:
Élményvásárlás az Oázisban. 3 darab 5000 Ft értékű ajándékutalványt sorsoltunk az Oázis Monor felajánlásával.
A nyertesek: Lestár Zoltánné (Gyömrő), Tóth Gézáné (Tápiószecső), Baricz Tiborné (Vecsés).
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, vízszerelés.
Érd.: 06-20/491-5089

FŰKASZÁLÁS
Rendszeres, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok rövid
határidővel. Árajánlatot ingyenes
helyszíni felmérés után adok.
GALLYAZÁST VÁLLALOK
kb. 5 méteres magasságig.
Hívjon most! 06-30/218-7023

GÉP, ESZKÖZ
Eladó, egy terménydaráló,
egy villanymotor
(betonkeverőhöz)
és egy kézi hajtású kút.
Érd.: 06-20/335-5626

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS
BURKOLÁS
Teljes körű meleg- és hidegburkolást vállalok! Számlával,
garanciával! Érd.: Angyal Róbert
06-70/632-7473

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa Gy.
u. 37., L.I.V.E. diszkont – Monor,

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

Egyedi konyha- és szobabútorok
készítése, kárpitozott bútorok
áthúzása, javítása www.naem.
lapunk.hu Tel.: 06-30/291-5125,
06-29-951-570

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszállítás,
lomtalanítás. Rendelhető: sóder,
homok, cement. Maka Sándor,
Gyömrő, Állomás Tüzép.
Tel.: 06-29/333-347, 06-20/444-9963
Konténeres hulladékszállítás 4-8
m3-es konténerekkel. Szabó Sándor
Tel.: 06-30/200-1163
Konténer szállítás 6000 Ft/m³ ártól!
Konténeres sitt- és törmelékszállítás
Gyál, Ócsa, Vecsés, Gyömrő, Maglód és Monor vonzáskörzetében,
4, 6 és 8 m3. Földelszállítás, szemételszállítás. Tel.: 06-30/230-1665,
06-70/431-2809

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS! Szerelt
kémények kályhákhoz, kandallókhoz. Régi kémények felmarása,
bélelése bontás nélkül.
Érd.: Elek Gábor 06-30/505-2636,
Kiss Zoltán 06-70/398-2871

LAKATOS MUNKA
Lakatosmunka díjtalan felméréssel. 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

SÁTOR, SÖRPAD
Partisátor és sörpadbérlés
Tel.: 06-30/358-1779

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 kiindulási
pontról hívjon bizalommal:
06-70/3-595-595
Személyszállítás, reptéri
transzfer, kisáruszállítás Gyömrőn
és vonzás körzetében. Fix áras
transzferek. T.: 06-30/299-4444
info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőségi munka, tiszta környezet,
megbízható, tapasztalt szakemberek! Tel.: 06-20/260-3768,
Gerstenbrein István

TAKARMÁNY
30 darab első osztályú kis bálás
lucernaszéna eladó Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388

TÁRSAT KERES
180/110/68 éves férfi keres vékony,
nem dohányzó hölgyet. Oroszlán
jegyűek előnyben. Tel.: 06-20/2770559. 20 óra után mindennap hívható.

TETŐFEDŐ
Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás,
kisebb javítás, beázás. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. INGYENES
FELMÉRÉSSEL. Hívjon bizalommal!
Kertész Attila Tel.: 06-20/216-8338
Mindenféle tetők készítése,
javítása. Ereszcsatornák szerelése.
INGYENES FELMÉRÉS, kisebb
javítások azonnali kezdéssel
GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság
szolgálatában! T.: 06-30/475-2917,
06-20/271-2401

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz
akác: 20  000 Ft/m³, tölgy-bükk:
20  000 Ft/m³. 8 m³ feletti rendelésnél
19  000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! Koczó Zsolt tel.:
06-20/343-1067 EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3200 Ft/q, tölgy,
bükk: 2900 Ft/q, kalodás vegyes:
33  000 Ft/kaloda, kalodás akác:

Régió • Független, ingyenes
regionális hírújság • Felelős kiadó: Papp János • Szerkesztő: Trnavecz Adrienne •
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. •
Nyomda: Oláh Nyomdaipari
Kft. (1211 Budapest, Központi u. 69–71)
A nyomtatásért felel a
nyomda ügyvezető igazgatója.
Kiadó címe: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. •
Szerkesztőség címe: 2200
Monor, Kossuth L. u. 71/A,
I. em 1. (a K&H bank felett)
E-mail: info@regiolapok.hu
Tel.:06-29/412-587 • Hirdetésfelvétel:
06-70/319-4317
Terjesztés: Mag yar Posta
Zrt. • Készült: 60 000 példányban. ISSN 2060-1719
Az újság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus
tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog
fenntartva.
Értesüléseket átvenni csak
az újságra hivatkozva lehet.
Az újságban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. Az
újságban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
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38  000 Ft/kaloda + szállítás.
A némediszőlői hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget.
Forest Vill Bt. Tel.: 06-20/511-7557,
06-29/343-689 EUTR: AA5856576
Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa konyhakészen, hasítva, ingyenes házhoz
szállítással 2 800 Ft/q. Őrbottyáni
telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR:
AA6236153 Bármikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új
és meglévő épületek teljeskörű
gépészeti kivitelezése. Gázvezeték kiépítése, műszaki átadása,
MEO-ügyintézés, ismételt nyomáspróba. T.: 06-20/348-8073,
info@futesrendszer-vedelem.hu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-szerelés, -javítás, -karbantartás,
duguláselhárítás Kaposvári Péter
06/30-662-7087, 29/739-983
www.gazfutes.eu

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
• 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
• a takarítói munkakör feltétele: gépjárművel való rendelkezés
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• átlag nettó 200 000 Ft jövedelem
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
• munkába járás támogatása takarítói munkakörben
Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
• Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között,
napi 12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
• Takarítói munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között,
napi 8 óra, heti 5 nap) és részmunkaidős (éjszakai és hétvége) munkarend.
Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen
(hétfő–péntek: 08:00-14:00) érhető el.

termelői
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kiscsillag termelői gyógyteakeverékek

Dolgozz Maglódon!
Hogy legyen időd azokra akik fontosak!

www.ekkeagle.hu

30 g-os csomagban, 10 féle 990 Ft/csomag
Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,
bazsalikomos
és ánizsos.

minden
mézünk
egységesen:

990
Ft/ ½ kg

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

Nyári Nyitvatartás:
2019. április 10-től augusztus 20-ig
csak csütöRtökön, pénteken és szombaton
vagyunk nyitva 8-tól 12-ig.

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

DOLGOZZ 10 PERCRE
OTTHONODTÓL!
Várjuk jelentkezésed:

műszakvezető, gépkezelő operátor,
kulcsoperátor-gépbeállító munkakörökbe.
Bővebb információk és jelentkezés:
www.ekkeagle.hu, 06-70/400-4480

