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HOGYAN TUDNÁ MEGVÁLTOZTATNI MINDENNAPI ÉLETÉT A FOGÁSZATI IMPLANTÁTUM?
• FOGHIÁNY MIATT ÖSSZEESIK AZ ARC DIMENZIÓJA, EZÁLTAL IDŐSEBBNEK NÉZÜNK KI

• RÁGÁS (VAGYIS MECHANIKAI EMÉSZTÉS) KIMARADÁSA MIATT EMÉSZTÉSI ZAVART 
TAPASZTALHATUNK

• ESZTÉTIKAI OKOKBÓL  ELMARAD A MOSOLY, NEVETÉS, BESZÉLGETÉS

A FOGÁSZATI IMPLANTÁTUM, VAGYIS A FOGBEÜLTETÉS  
VISSZAADJA AZ ÖN FIATALSÁGÁT, JAVÍTHAT AZ EMÉSZTÉSI  

PROBLÉMÁIN ÉS GARANTÁLTAN MEGSZÉPÍTI MOSOLYÁT.
MINDEZ FÁJDALOMMENTESEN TELJESÜL NÁLUNK.
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Részletek a 8. oldalon

Két játszótér újul 
meg Sülysápon

A dió, mint  
gyógy- 
növény

 Ártalmatlanná tettek 
egy őrjöngő férfit a TEK-
esek Tápiószecsőn. Azért 
volt a különleges egység-
re szükség, mert a zavart 
férfi környezetében kések, 
tőrök mellett számszeríj, 
kard, nyíl és dárda is volt.

Részletek a 4. oldalon

 Talán kevesen hal-
lottak még a a sikert si-
kerre halmozó E-dance 
Tánc- és Mozgásstúdió 
csoportjáról, pedig sorra 
nyerik a nemzetközi ver-
senyeket, sőt Európa-baj-
noki címeket is szereztek.

Részletek a 12. oldalon

Közösségi oldalakon röp-
pent fel a hír, hogy a Ro-
mantika Ünnep Gyöm-
rő  neve körül vita alakult 
ki. Lapunk ennek próbált 
nyomába járni, így meg-
kerestük Mezey Attilát, 
Gyömrő polgármesterét. 

 Részletek a 13. oldalon

Európa tetején

Őrjöngő férfi

RÜGY-ügy

Részletek a 7. oldalon

 Az almáskerti területen 
már elbontották a régi, tönk-
rement játszótéri eszközö-
ket, mára a helyükön már új 
fémszerkezetből készült já-
tékok állnak. 
 A régi faszerkezetű eszkö-
zök sem lesznek kidobva, a 
Kastély-kertbe kerülnek fel-

 Papp János gyógynövény-
alkalmazási szakmérnők és 
fi to terapeuta egészségrovatá-
nak ebben a részében egy igen 
érdekes termést vett górcső 
alá. A közönséges diót. Amit 
igaz, évezredek óta fogyasz-

HirdetésHirdetés

Részletek a 3. oldalon

SzISE Monoron  Immár hivatalos a hír, ami-
ről a monori lakosok a Strázsa 
újságból már informálódhat-
tak, hogy a remek adottsá-
gokkal rendelkező Monor 
Városi Sportcsarnokba költö-
zik a 2019/2020-as idényre a 
Szent István SE női együttese, 
így ezentúl ott játssza majd a 
K&H Női Kézilabda Liga ha-
zai mérkőzéseit. 
 A kézilabdás hölgyek félig 
már monorinak érzik magu-
kat, a helyi rendezvényeken 
is igyekeznek részt venni. Azt 
mondják, Monoron otthonra 
találtak és remélik egyre több 
és több helyi sportszerető ki-
látogat majd a mérkőzéseik-

re, ahova ők cserébe elhozzák 
a világ legjobb csapatait és já-
tékosait. Nagy álmuk, hogy a 
Fradi, a Győr vagy a Siófok el-
len megteljen új otthonuk, a 
monori sportcsarnok. Szeret-
nének bizonyítani a városnak, 
hogy méltók a befogadásra, és 
remélik az 1000 fős csarnok 
minden hazai mérkőzésükön 
megtelik. 
 Bognár László szakosztály-
vezető szerint a monori csar-
nok kiváló, modern létesítmény, 
ahol a serdülő, az ifjúsági és fel-
nőtt csapataik hármas meccse-
ket is játszhatnak majd. 

tunk, de keveset tudunk jóté-
kony hatásairól. A cikk arra 
is kitér, miért nem csak a 
sznekkek és csipszek helyett 
érdemes diót fogyasztani, ha-
nem mitől különlegesebb 
más héjas gyümölcsöktől. Sőt 
megtudhatjuk a Magyarorszá-
gon is őshonos dióról és leve-
léről, miként használhatjuk fel 
egészségünk megőrzésére, és 
miért ne alkalmazzuk a szárí-
tatlan zöld levelet belsőleg.

újításuk után, akárcsak a He-
vesy parkban augusztus vé-
gén elbontásra kerülők. Itt 
is fémre cserélik a faeszkö-
zöket. A projekt 19 millió fo-
rintba kerül, ennek nagy ré-
sze LEADER-forrásból ered.

Októberben ismét választunk 7. oldal

Interjú Majorosi 
Mariannával 10. oldal
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

EGYENES PÁLYA

800 járművezetőt  
ellenőriztek

Szolgálatba áll  
az új megyéspüspök 

Ismerőse végezhetett  
a maglódi vállalkozóval 

A 2019/2020. iskolaév  
fontosabb időpontjai

 Fokozott, közlekedésbiz-
tonsági célú ellenőrzést tar-
tottak a rendőrök Vecsés és 
Pilis térségében.
 Prevenciós célú, demonst-
ratív ellenőrzést hajtottak 
végre Vecsés és Pilis közútja-
in 2019. július 18-án a Mono-
ri, az Érdi és a Dabasi Rend-
őrkapitányság munkatársai 
a közúti balesetek megelőzé-
se céljából.

 A Bors úgy tudja, hogy köz-
reműködhetett Pintér Gyula 
holttestének eltűntetésében 
az az ismerőse, aki utoljára 
élve látta az eltűnt autósze-
relőt. A férfit május végén le-
tartóztatták.
 A lap azt írja, az illető és 
a vállalkozó egy órán át be-
szélt telefonon azt megelőző-
en, hogy Pintér Gyula eltűnt. 

 Az ellenőrzések helyszíne-
in a polgárőrség bevonásával 
rendszám-felismerő rendszert 
is működtettek. A rendőrök 
közel nyolcszáz járművezetőt 
ellenőriztek, amely során it-
tasság gyanúja egyetlen sofőr-
nél sem merült fel, azonban az 
egyenruhások huszonkét gép-
kocsivezetővel szemben hely-
színi bírságot szabtak ki ki-
sebb súlyú szabálysértések 
elkövetése miatt. Régió-infó

2019. augusztus • Régió Régió • 2019. augusztus 

 Nem okozott meglepetést: 
Marton Zsoltot, a Közpon-
ti Papnevelő Intézet rektorát 
nevezte ki Ferenc pápa váci 
megyéspüspökké. Az új püs-
pök Beer Miklóst váltja, aki 

2018. június 1-jén töltötte be 
75. életévét és nyújtotta be 
nyugdíjazási kérelmét a pá-
pának. 
 Marton Zsolt 1966. márci-
us 26-án született Budapes-
ten. A kecskeméti Piarista 

Legutóbb a Ve-
csés férfi csapa-
ta szerepelt az NB 
I-ben, és bár saj-
nos nem sikerült 
megragadnia az 
első osztályban, a 
sportág szerelme-
sei augusztus vé-
gétől újra élvonal-
beli mérkőzéseket 
izgulhatnak végig, 
csak most a mono-
ri sportcsarnokban. 

Régiónkba költözik  
a kézilabda-élvonal

A férfit tanyáját, a közeli er-
dőt és gyümölcsöst átvizs-
gálták a rendőrök, de akkor 
nem találtak emberi ma-
radványokat. Egy, a férfihoz 
köthető helyen viszont meg-
találták Pintér Gyula vizslá-
jának DNS-ét. 
 A férfit – aki egyébként 
korábban egyedi azonosító jel 
meghamisítása és orgazda-
ság miatt három évet töltött 

 A Magyar Közlönyben 
megjelent a következő tanév 
időrendje. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma rende-
lete szerint a 2019/2020-as 
tanév első tanítási nap-
ja szeptember 2. (hétfő), az 
utolsó tanítási nap: 2020. jú-
nius 15. Az első félév január 
24-ig tart, az iskolák janu-

Gimnáziumban érettségizett, 
majd 1988-ban szerzett taní-
tói diplomát a Zsámbéki Ta-
nítóképző Főiskolán.
 Teológiai tanulmánya-
it Veszprémben, Győrben és 
Budapesten végezte, 1998-
ban szerzett teológus dip-
lomát a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem hittu-
dományi karán. 1998. júni-
us 20-án Vácott szentelték 
pappá. 1998–1999-ben püs-
pöki titkár és bírósági jegy-
ző volt, 1990-től Nagyká-
tán, majd Dányban szolgált. 
2002–2003-ban a Váci Hit-
tudományi Főiskola levelező 
tagozatának tanára, 2003 és 
2008 között a Központi Pa-
panevelő Intézet prefektusa 
volt.
 2008-tól 2015-ig Felső- és 
Alsógöd plébánosa, valamint 
váci kerületi esperesként 
szol gált. 2015-től a Központi 
Papnevelő Intézet rektora.
 Egyenes pálya, a kinevezé-
se nem okozott meglepetést. 
Püspöki beiktatására 2019. 
augusztus 24-én, szombaton 
10 órakor került sor a Váci 
Székesegyházban.  ádám

 A mentő, a rendőrség, a 
katasztrófavédelem egyet-
len számon elérhető. 
 Az Európai Unió terü-
letén 1991 óta működik 
a 112-es segélyhívószám, 
amely szinte egész Európá-
ban, így Magyarországon 
is ingyenesen hívható ve-
zetékes vagy mobil telefon-
ról egyaránt. 
 A 112-re beérkező hí-
vások csak ötöde valós se-
gélykérés! Ezért csak ak-

kor hívja a 112-es számot, 
ha valóban segítségre van 
szüksége: bajban van, bal-
eset érte, megsérült, lángo-
ló épületet lát vagy szemta-
núja egy betörésnek! 
 Ne hívja a 112-t indo-
kolatlanul, mert a felesle-
ges hívások túlterhelhetik 
a rendszert, veszélybe so-
dorva azok életét, akik va-
lóban a készenléti szervek 
segítségére szorulnak! 

MRK

Ne hívja feleslegesen a 112-őt!

ár 31-ig értesítik a tanulókat, 
kiskorú tanuló esetén a szü-
lőket, az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről. 
 Az őszi szünet előtti utol-
só tanítási nap október 25-
én (pénteken) lesz, a szünet 
utáni első tanítási nap no-
vember 4. (hétfő). A téli szü-
net december 21-én (szom-
bat) kezdődik, a szünet utáni 

börtönben – úgy tudni, azzal 
gyanúsítják, hogy közremű-
ködött Pintér Gyula holttesté-
nek elrejtésében. Ezt azonban 
a rendőrség – a nyomozásra 
való tekintettel – nem erősí-
tette meg a lapnak.
 A luxuskocsik javításával 
foglalkozó maglódi vállalko-
zó május 10-én tűnt el, azóta 
nem tudni, hogy pontosan 
mi lett vele.

első tanítási nap 2020. janu-
ár 6-án (hétfő) lesz. 
 2020. január 18-án tart-
ják a 6 és 8 évfolyamos gim-
náziumok központi írásbeli 
felvételi vizsgáit. 
 2020. február 24. és már-
cius 13. között lesz a középis-
kolába jelentkező diákok szó-
beli meghallgatása. 
 A tavaszi szünet 2020. áp-
rilis 9-én (csütörtök) kez-
dődik és április 14-ig (kedd) 
tart. Az írásbeli érettségi 
vizsgákat 2020. május 4. és 
május 25. között tartják. 

Régió-infó

BESZÉLTEK TELEFONON

ÚJRA AZ ISKOLAPADBAN

Í gy továbbra sem marad 
régiónk színvonalas fel-
nőtt kézilabda-esemé-

nyek nélkül, ráadásul úgy, 
hogy a világ legjobb női ké-
zilabdázóit láthatják a nézők 
majd testközelből, igazi tét-
mérkőzéseken szerepelni.
 Az NB I/B Keleti csoport-
jában legutóbb élen végzett 
és ezzel a legmagasabb osz-
tályba feljutott Szent István 
SE-OTP Bank női együttese 
ugyanis úgy döntött, hogy a 
2019/2020-as idényben Mo-
noron rendezi hazai bajnoki 
találkozóit. Ennek köszönhe-
tően régiónkba látogat töb-
bek között a Ferencváros, 
valamint a világsztárokkal te-
letűzdelt ötszörös Bajnokok 
Ligája-győztes Győri Audi 
ETO is!

Bő tíz év alatt a megye 
2-ből az élvonalba
A Szent István Sportegyesület 
azért alakult meg, hogy a fő-
város IX. kerületében, a Mes-
ter utcában működő Szent 
István Közgazdasági Szak-

gimnázium és Kollégium ta-
nulói számára biztosítson 
sportolási lehetőséget. Elein-
te csak labdarúgó-szakosz-
tállyal rendelkezett, s után-
pótlás-neveléssel foglalkozott. 
A szakmai munka színvonalát 

bizonyítja, hogy olyan labda-
rúgók sajátították el a sportág 
alapjait a „Szenti”-ben, mint 
Lisztes Krisztián, Sebők Vil-
mos, vagy Hrutka János.
 A klub 2006-ban indítot-
ta el kézilabda-szakosztályát, 
az iskolában tanuló 14 éves 
lányokból összeállított csa-
pat azonban nem csak a kor-
osztályos bajnokságban, ha-
nem ezzel párhuzamosan a 
felnőttek között a legalacso-
nyabb szinten, a megyei má-
sodosztályban is elindult. Év-
ről évre előre lépve több mint 
fél évtizede szerepelt már az 
együttes az NB I/B-ben, ami-
kor idén tavasszal megtörtént 
a csoda: a Szenti lányai izgal-
mas végjátékban kiharcolták 
az élvonalba jutást!
 – Végletekig kiélezett 
küzdelemben dőlt el a bajno-
ki cím, öt fordulóval a vége 
előtt csak három pont volt a 
különbség az első és az ötö-
dik helyezett között, így több 
csapat is pályázott a feljutás-
ra – emlékeztetett Bognár 
László szakosztályvezető, aki 
szerint a Szenti lányai olyan 
koncentráltan, nagy odafi-
gyeléssel csinálták végig az 
edzéseket és játszották le a 
bajnokság hajráját, ami alap-
ján abszolút megérdemlik, 
hogy az élvonalban is meg-
mutathassák magukat.

Továbbra is  
a fiatalokra építenek
A Szent István SE úgy nyer-
te meg az NB I/B Keleti cso-
portját, hogy a csapat átlag-
életkora 24 év körül volt.
 – Most még fiatalabbak 
leszünk – tette hozzá Bog-
nár László, megemlítve, hogy 
az új bajnokságban náluk ját-
szik majd a nyár közepén 
Győrben az U19-esekkel juni-
or Európa-bajnokságot nyert 
Stranigg Zsófia, akit az MTK-
tól szerződtettek, a még csak 
22 éves átlövő, Monori Orsi, 
aki Fradi-nevelés, de Dunaúj-
városból igazolták, valamint 
a 2000-es születésű Vajú Lili-
ána, aki a Vasastól érkezett a 
Szentihez. A tehetséges Tieff 
Zsanett és Stachó Vivien a 
saját utánpótlásból került fel 
a felnőttekhez. A keretben a 
több száz élvonalbeli meccset 
játszott 35 éves balszélső, Ba-
log Beáta a rangidős, ő koráb-
ban az MTK-ban és az Érd-
ben szerepelt.
 A Szenti a Magyar Kézi-
labda Szövetség edzőbizott-

 A Szenti keretében csak 
egy külföldi játékost lehet 
találni, a norvég Cornelia 
Lyngbyt, aki Szentend-
réről igazolt át, de mivel 
már öt éve Magyarorszá-
gon játszik, ezért nem szá-
mít külföldinek. A 26 éves 
beállót elsősorban a sze-
mélyisége és hozzáállása 
miatt szerződtették. 

ságát is vezető Győrfi Já-
nos irányításával vívta ki 
az NB I-es tagságot, ő azon-
ban egyéb elfoglaltságai mi-
att az élvonalban már nem 
vállalta a feladatot, így nyár-
tól a Szegedről szerződte-
tett Vojkovics László a veze-
tőedző, Győrfi pedig szakmai 
igazgatóként folytatja.

Miért éppen Monor?
 – Budapesten viszony-
lag kevés olyan helyszín van, 
ahol élvonalbeli mérkőzése-
ket lehet játszani. Szerettünk 
volna egy olyan otthont talál-
ni, ahol a helyi embereket is 
meg tudjuk szólítani, igyek-
szünk részt venni a monori 
rendezvényeken, elmélyedni 
a város életében. Nagyon szá-
mítunk a helyiek támogatá-
sára – hangsúlyozza Bognár 
László.
 Újonc, fiatal csapatként 
természetesen nem is lehet 
más a cél a Szenti számára, 
mint a bennmaradás.
 – Várhatóan a Békéscsa-
bával, a Szombathellyel és az 
MTK-val harcolunk majd a 
kiesés elkerüléséért, ehhez 
12 pont már elegendő lehet 
– mondja Győrfi János, aki 
szerint sok múlik majd azon, 
hogy tudnak-e olyan model-
leket létrehozni, amelyekkel a 
többi együttest meglepik. Vé-
leménye szerint ugyanis azo-
nos metódusokkal rutinosabb, 
régebb óta edződő csapatokat 
nehéz megverni. Ugyanakkor 
a Szenti élvonalbeli szereplé-
se arra a kérdésre is választ 
ad majd, hogy a sport- és ta-
nulásmodellel mire lehet jut-
ni a világ legerősebbnek tar-
tott női bajnokságában.
 A Szenti első hazai bajno-
kiját augusztus 29-én 18 órá-
tól a DVSC Schaeffler ellen 
játssza.  Pósfai Gyula 

Egy, csak  
egy légiós 

A szakvezető öröme

A Szenti-lányok otthonra találtak Monoron
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Adótervező Kft. • 2234 Maglód, Katona J. u. 62.
06-29/325-337 • www.adotervezokft.hu

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

Kft., Bt. egyszerűsített 
végelszámolással kapcsolatos 

ügyintézés.

Magócsi Ruhatisztító

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

Teljes körű ruhatisztítás 
Függönyök, lakástextilek tisztítása

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

A falu apraja-nagyja 
összegyűlt a sportpá-
lyán, hogy kiélvezze 

ezt a napot. Az időjárás ke-
vésbé volt kegyes, a közön-
ség nyakába zúdított esővel. 
De ez sem tudta eltántorítani 
Úri és a környékbeli települé-
sek lakosságát, hogy ezen a 
szombaton közösen élvezzék 
ezt a felejthetetlen délelőt-
töt és délutánt. Ráadásul sá-
toros programokból is akadt 
bőven aznap, így a közönség-
nek esőben sem kellett unat-
koznia. Sőt a sörsátorban egy 
eszem-iszomot is be lehetett 
iktatni a programsorba. 
 Bár a hivatalos megnyitót 
délután három órakor tar-
tották, aki délelőtt már ki-
ment a sportpályára meg-
nézhette és szurkolhatott a 
Falukupán kedvencének, az 
Alvégnek, avagy a Faluköze-
pének, ki-ki ismerősi szim-
pátia szerint. Mint az már a 
csapatnevekből is kiderül-
hetett, véresen komoly küz-
delem folyt a pályán a bará-
ti társaságok között. 
 Délután a Napsugár óvo-
da Mackó csoportját nézhet-
ték meg a falunapra kiláto-
gatók a sátorban felállított 
színpadon. A sportpályán 
sem állt le az élet délután 
sem, a Baráthegyi Vakveze-
tő Kutyaiskola bemutatóját 
és az Üllő Vezér Hagyomány-
őrző Egyesület Emese álma 
című élőképét élvezhették ki-
csik és nagyok egyaránt. 
 Közben a színpadon az Úri 
Szent Imre Általános Iskola, 
Úri Község Őszirózsa Nyug-
díjasklub és a vendég mendei 
tánccsoport programját néz-
hették meg az érdeklődők. 
Majd hat óra tájt Egy darabot 
a szívemből című Mohácsi 
Attila, a Győri Nemzeti Szín-
ház művésze retro műsorá-
nak lehetett tanúja a nagyér-
demű közönség. 
 Azoknak sem kellett ám 
unatkozniuk, akik a színpa-
di műsorokat kevésbé kedve-

lik, hisz a vendégeket sok-sok 
szórakozási lehetőség vár-
ta. Volt ingyenes légvárhasz-
nálat a gyerekeknek, kreatív-
sarok az alkotókedvűeknek, 
dodzsem a kacagni vágyó ve-
zetőknek, és az elmaradha-
tatlan vattacukor, kézműves 
édességsátor, büfé, ja és per-
sze a felnőtteknek sörsátor. 
 Késő délutánra meg is telt 
a sportpálya, a sátorban már 
mozdulni sem lehetett, hisz 
sorra jöttek az események 
fénypontjai. Előbb várva várt 
tombola, mely nyereményei-
vel sokaknak okozott boldog-
ságot, de mégis a prímet Biki-

ni együttes koncertje vitte el 
az nap este. Ez utóbbin szin-
te mindenki együtt énekelte a 
közismert dalokat. 
 Ami még különösen tetsze-
tős volt a rendezvényen, hogy 
odafigyeltek a tisztaságra a 
szervezők és az odalátogatók 
egyaránt. Nem csupán a sze-
metesek használatára és meg-
teltére ügyeltek, hanem arra is, 
hogy a dohányosoknak kevés 
vízzel előre megtöltött nagy 
befőttesüvegeket helyeztek ki, 
amit a bagósok használtak is. 
 Ezt a derűs és vidám csa-
ládi napot végül az utcabál 
zárta Úriban.  (x)

Idén július második szombatján igazán megtett Úri köz-
ség vezetése mindent azért, hogy az emberek és a csalá-
dok jól érezzék magukat és közösen szórakozhassanak.

Igazi Úri muri  
a falunapon

Mackó csoport (Napsugár óvoda) fellépése

Az est fénypontja a Bikini koncertje volt

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

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!

ELFOGADÓHELY!

Bankkártya és  

ajándékutalvány

  monor.jeansfactory

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

8 ezer Ft 
feletti vásárlás  

esetén 
700 Ft 

kedvezmény! 
Minden más akciónkkal 

összevonható!
a kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

HELYSZÍN: 2723 NYÁREGYHÁZA, Nyáry Pál út 35. • INFO: facebook.com/nyaregyhazafesztival • TEL.: +36 (70) 948-8068

MOTOROS FELVONULÁS | MERCEDES GIGA TALÁLKOZÓ | KACKIÁS VERKLIS 
ROCKABILLY SHOW | RETRO DISCO | UTCABÁL | SELFIEMAT | VIDÁMPARK 

JAPÁN BABA KIÁLLÍTÁS | LED ZSONGLŐR SHOW | VÁNDOR JÁTSZÓTÉR

SZ 23.00

&   BÓDI Guszti
Margó

SZ 22.00

KIS ÉLŐ
Dolly
         Plusssz

SZ 20.45
ÉLŐ KONCERT

BON-BON
SZ 19.00

SZ 17.30

LIVE ACTUSNKSZ 16.30

SZ 15.30

SZ 00.30 DJ SZATMARI
     feat          JUCUS

DJ SZATMÁRI

P 24.00 KOZSO és az

ÉLŐ KONCERT

P 21.00

P 19.45 Polgár Peti

TOLVAI RENIP 19.00

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

Nagyüzemi konyha 

hűtőraktáros
–komissiózó  
munkatársat keres,  

éjszakai/délutáni munkavégzésre.

 A település hírnevét a 
szlovák-magyar visele-
tek keveredéséből kialakult 
népviseletnek, valamint az 
Állami Népi Együttes vi-
lágszerte ismert Ecseri la-
kodalmas című előadásá-
nak köszönheti. Ecser már a 
19. század közepén kitűnt a 
környező falvak közül a gaz-
dag népviseletével. A lányok 
és asszonyok számos szok-
nyát viseltek és a fejdíszeik 
is díszesek voltak.  Az Ecse-
ri lakodalmast Rábai Mik-
lós koreografálta, mely az 
1951-es bemutatója óta nem 
csak a hazai, de a világ tánc-
szerető közönségének elis-
merését is méltán vívta ki. 
A több mint ezer alkalom-

mal színre vitt produkció a 
magyar színpadi néptánc-
művészet egyik emblema-
tikus alkotása. Film is ké-
szült Ecseri lakodalmas 
címmel 1952-ben, a filmet 
a faluban forgatták, rende-
zője Kalmár László, opera-
tőre Badal János volt. A Rá-
bai Miklós által koreografált 
tánccal a világ több táján si-
kerrel léptek fel. Rábai tisz-
teletére vette fel a helyi 
művelődési ház a nevét. A 
település központjában, az 
Ecseri Művelődési Ház kö-
zelében avatták fel az Ecseri 
lakodalmas kétalakos szo-
borkompozíciót, melyben 
népviseletbe öltöztetett fia-
tal pár „mars lépést” táncol.

Ecseri lakodalmas

Megint okosabb lettem
Földváry Gergely rovata

A vakvezatő kutya 
ügyességét ki is 
lehetett próbálni

A TEK SEGÍTSÉGÉVEL

Ártalmatlanná tették 
az őrjöngő férfit
 Egy őrjöngő férfi miatt hív-

ták ki a rendőröket Tápiósze-
csőre, majd a TEK is meg-
érkezett a településre, hogy 
ártalmatlanná tegye a férfit. 
 Mint kiderült, az édesany-
ja hívta ki a rendőröket, mi-
vel attól tartott, hogy a fiánál 
lévő számszeríjjal, karddal és 
dárdával kárt tehet valakiben.  
A helyszínre először a rendőrök 
érkeztek, az ő felkérésükre je-
lentek meg a TEK komman-

dósai. A TEK közlése szerint a 
tárgyalójuknak sikerült kap-
csolatot létesíteni a zavart ideg-
állapotú, 45 éves férfival. A 
hosszas, több órán át elhúzódó 
akció végén sikerült sérülés-
mentesen intézkedés alá vonni 
a testes, izmos, 195 cm magas 
és kb. 120 kilós férfit.
 A házban a kóros elmeálla-
potú férfi környezetében kü-
lönböző kések, tőrök, szám-
szeríj, kard, nyilak és dárdák 
voltak elhelyezve. IJ
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Hirdetés

A dió, mint  
gyógynövény
A diót az emberiség évezredek óta fogyasztja élelmiszer-
ként. A hazánkban is őshonos fát szívesen ültetjük a kert-
be, ma is alig akad olyan vidéki ház, ahol legalább egy 
diófa ne állna. Ha pedig nincs, akkor a szomszédban biz-
tosan akad egy. Mégis egyre kevesebb diót eszünk.

2019. augusztus • Régió Régió • 2019. augusztus 

Hirdetés

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

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

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

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

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

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

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

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

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Nagyüzemi konyha 
 alapaNyag

raktárba
munkatársat keres! 

K omoly sikert könyvel-
hetett el Péteri. A Mo-
nor-Pilisi régióban 

található település önkor-
mányzata ugyanis Pest me-
gyei szinten is a legkiemelke-
dőbb támogatást kapta meg 

a Magyar Falu Programban a 
nemzeti és helyi identitástu-
dat erősítésére.
 Összességében már kö-
zel 27 millió forintos támo-
gatást nyert el Péteri. A te-
lepülés a művelődési ház 
tetőszerkezetének felújításá-
ra, klimatizálásra, technikai 
eszközbeszerzésre, a helyi kö-
zösségek megerősítésére – új 
varró szakkör létrehozására 

–, valamint egy közművelődé-
si szakember bérköltségének 

támogatására fordítja a 22,8 
milliós pályázati forrást. 
 A kormány által az 5000 
fő alatti települések számá-
ra februárban elindított prog-
ramban július folyamán újabb 
két pályázat eredményeit hoz-
ták nyilvánosságra, és Péteri 
ezekben is ott szerepel a nyer-
tesek között, miután az orvosi 
rendelő fejlesztésére 2,2 mil-
lió, az orvosi eszközök fejlesz-
tésére pedig közel 2 millió fo-
rintot nyert el.

Közel 27 millió fo-
rint támogatás 
a településnek

Több mint féltucat vasútállomás illetve meg-
állóhely szépülhet meg 2021-ig a régióban 
a MÁV „50 megújuló állomás” elnevezésű 
komplex felújítási programjának keretében.

Magyar Falu Program: 
Péteri megyei  
szinten is az élen

Egyelőre csak a késéseket érezzük 

A z elővárosi vonalak 
néhány állomásának 
lehangoló állapotát 

figyelembe véve csak üdvö-
zölni tudjuk a vasúttársa-
ság törekvését annak érde-
kében, hogy emelni kívánja a 
személyszállítás szolgáltatási 
színvonalát, szépíteni akar-

 A két egészségügyi pályá-
zaton ezen kívül még a régi-
ónk további hat települése ju-
tott támogatáshoz. Vasad az 
orvosi rendelő fejlesztésére 
szintén jelentős, 28,2 millió 
forint támogatáshoz jutott. 
 Ez azért is nagy eredmény, 
mert Gyopáros Alpár kor-
mánybiztos a meszteg nyői 
rétes fesztiválon és falunapon 
tartott sajtótájékoztatóján azt 
mondta, hogy a rendelők épí-
tésére, felújítására meghirde-
tett pályázaton a jelentkezők-
nek csak mintegy fele jutott 
támogatáshoz.
 „Mivel itt ekkora volt az ér-
deklődés, már most ígérni tu-
dom, hogy jövőre újra kiírjuk 
ezt a pályázatot” – jelentette 
ki a kormánybiztos.
 Gyopáros Alpár beszámo-
lója szerint az orvosi eszközök 
beszerzésére kiírt pályázaton 

– amelyen egymilliótól ötmil-
lió forintig lehetett támogatás-

hoz jutni – csaknem minden 
jelentkező nyert, így a kétmil-
liárd forintos keret szinte telje-
sen elégnek bizonyult. 
 Ezen a pályázaton Péterin 
kívül Csévharaszt 1,9 millió, 
Ecser, Felsőpakony és Úri 2,9-
2,9 millió, Nyáregyháza közel 
3 millió forintos támogatást 
nyert el.
 Gyopáros Alpár kiemelte: 
a program indulásakor tettek 
egy ígéretet, miszerint gyors 
lesz a pályázatok lebonyolítása 
és a nyertesek forráshoz jutta-
tása, hiszen az építőipari árak 
folyamatosan emelkednek.
 Az a cél, hogy minél előbb 
forráshoz jussanak a nyer-
tesek, a 100 százalékos tá-
mogatást élvező terveik meg - 
valósításához – mondta, ki - 
hang súlyozva, hogy a vállalást, 
miszerint a beadási határidő-
től számítva 60 napon belül 
eredményt hirdetnek, eddig 
tudták tartani. Pósfai

ja az állomások környezetét 
és a jelenleginél kulturáltabb 
utasforgalmi terek kialakítá-
sát tűzte ki célul.
 Örömteli, hogy az orszá-
gos program régiónkat is 
érinti, így a Budapest–Ceg-
léd vonalon a Vecsés, Vecsés-
Kertekalja, Üllő, Monor és Pi-

lis megállóhelyek, míg Újszász 
irányában Gyömrő és Sülysáp 
vasútállomása válhat komfor-
tosabbá az utasok számára.
 Az országos program kere-
tében természetes azok a fővá-
rosi megállóhelyek is megújul-
nak, ahol az ingázók nap mint 
nap megfordulnak. Ezek közé 
tartozik Zugló, Kőbánya alsó, 
Kőbánya-Kispest és Ferihegy, 
illetve Rákoskert. A munká-
latok a budapesti állomásokon 

– például Zuglón és Kőbánya 
alsón – már elkezdődtek, így 
a felújításoknak egyelőre in-
kább a negatív hatásait, a vá-

gányzárak okozta késéseket 
érezzük, de hamarosan eljön 
majd az az idő, amikor igazán 
jó érzéssel szállunk fel, vagy le 
az említett állomásokon.
 És hogy pontosan mit is 
foglalnak magukba ezek a 
felújítások? Nos, a MÁV hon-
lapja szerint az évente más-
fél milliónál is több utast ki-
szolgáló, és naponta 200-250 
személyszállító vonatot foga-
dó Zugló megállóhelyen pél-
dául a peron teljes hosszában 
új viacolor burkolatot kap, 
majd a második ütemben, 
november végéig a peronte-

tők karbantartási munkála-
tait végzik el a szakemberek. 
A tisztítás, korrózióvédelem 
és festés mellett megszünte-
tik a beázásokat, és megszé-
pül felvételi épület homlokza-
ta is. A megállóhely területén 
lecserélik az tájékoztató táb-
lákat, új padokat és hulladék-
gyűjtő edényeket helyeznek 
el – ígéri a vasúttársaság.
 Mi pedig ehhez csak any-
nyit tudunk hozzátenni, hogy 
ezekkel az esztétikai beavat-
kozásokkal régi adósságait 
törleszti a MÁV az utasokkal 
szemben. P.Gy.

 Áder János köztársasá-
gi elnök október 13-án va-
sárnapra tűzte ki az idei 
önkormányzati választá-
sokat. Ezúttal a polgár-
mesterekre, valamint a 
helyi és nemzetiségi ön-
kormányzati képviselőkre 
lehet voksolnunk. Fontos 
tudnunk, hogy átjelent-
kezni csak arra a tartózko-
dási helyünkre – korábbi 
elnevezés szerint ideigle-
nes lakcímünkre – van le-
hetőségünk, amely leg-
később idén június 26-án 
szerepelt a lakcímkár-

tyánkon. Az átjelentkezési, 
valamint mozgóurnás ké-
relmeket október 9-én 16 
óráig lehet levélben vagy 
elektronikus úton benyúj-
tani az állandó lakhely 
szerint illetékes jegyzőnél, 
valamint az utóbbit a sza-
vazás napján kérni. PGy

Októberben ismét választunk

A z éves dióbél-fogyasz-
tásunk ma csupán 20-
40 dekagrammra te-

hető, ennek pedig jelentős 
része karácsonykor fogy el. A 
szakértők szerint ennek leg-
főbb oka, hogy saját kategóri-
ájában a diónak sok más élel-
miszerrel is versenyeznie kell. 
Ma sokkal inkább mogyorót, 
mandulát, kesudiót és pisztá-
ciát veszünk, ha héjas gyümöl-
csöt szeretnének fogyasztani. 
Ez is inkább az egészségtu-
datosabb emberekre jellem-
ző, a fiatalok inkább a külön-
féle csipszeket, és sznekkeket 
részesítik előnyben.

Magas koleszerintszintre
Pedig a dió az egyik legegész-
ségesebb héjas gyümölcs. 
Nagy mennyiségben tartal-
maz többszörösen telítet-
len omega-3 és 6 zsírsavakat, 
emellett jelentős mennyisé-
gű (7%) rost, foszfor, káli-
um és folát található benne. 
Szintén jelentős az E-vitamin 
(ezen belül is főképp gamma-
tokoferol) -taralma. Több 
klinikai vizsgálat is kimu-
tatta, hogy a dióbél rendsze-
res fogyasztása csökkentheti 
a szív- és érrendszeri be-
tegségek kialakulását 
azáltal, hogy mérsék-
li a vér összes és LDL-
koleszterin-szintjét.

A levelét is használhatjuk
A diólevél fogyasztása ma  soha 
nem látott népszerűségnek ör-
vend és rendkívül sokféle cél-
ra használják az emberek. De 
vajon mit mondanak a hiva-
talos ajánlások? Az Európiai 
Gyógyszerügynökség gyógy-
növényszakértői a diólevél 
használatát ma kizárólag kül-
sőleg ajánlják. Egyrészt ak-
kor, amikor túlzott izzadást 
tapasztalunk a kezünkön, il-
letve lábunkon, másrészt ak-
kor, ha a bőrünk kis mér-
tékben begyulladt, például 
kisebb fertőzések, napégés 
vagy horzsolás miatt. Mind-
két esetben teát kell készíte-
ni a 4-6 gramm diólevélből és 
naponta 2-4-szer kezelni az 
érintett területet. Az Európiai 
Élelmiszer-biztonsági Hiva-
tal úgy látja, hogy a diólevél 
hozzájárul a vér koleszterin- 

és vérzsírszintjének normál 
szinten tartásához, továbbá 
az immunrendszer egészsé-
gének támogatásával fokozza 
a szervezet ellenálló képessé-
gét. Ezek mellett támogatja az 
emésztőrendszert, továbbá a 
vesék kiválasztásának fokozá-
sával az alsó húgyutak egész-
ségét is. A népi gyógyászati 
felhasználása ennél még szé-
lesebb körű, használják pat-
tanásos bőr, ekcéma, fekélyek, 
illetve különböző bakteriá-
lis, gombás és vírusos bőrbe-
tegségek kezelésére is. Mások 
magas vércukorszint, bélgyul-
ladás és vérszegénység esetén 
is alkalmazzák.

Csak szárított formában!
Akármire is használjuk a dió-
levelet, fontos, hogy belsőleg 
csak szárított levélből készült 
készítményeket fogyasszuk!A 
diólevél ugyanis zölden sok 
juglont tartalmaz, amely ál-
latkísérletekben mérgező ha-

tásúnak bizonyult. 
Mivel a juglon a le-

velek szárítása so-
rán elbomlik, ezért 

a diólevélből készí-
tett tea fogyasztása 
már nem jelent kocká-
zatot.

Papp János gyógynövény-
alkalmazási szakmérnők, 

fitoterapeuta

TapaszTalaTTal 
rendelkező 

Varrónő 
kolléganőt  
keresünk  
Monorra

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

Munkavégzés helye: Makrofilt kft.  
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.  

Telefon: 06-29/610-030   
e-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Hirdetés

Früh-
ker
kft.

Női és férfi  
munkaerőt keresünk 

Vecsésen található savanyítóüzembe.
Érdeklődés: allashirdetes1974@gmail.com vagy 06-30/920-4706
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ÚTKORSZERŰSÍTÉS

Utakat szélesítenek Gyömrőn

 A közintézmények és köz-
szolgáltatások könnyebb 
megközelíthetősége érdeké-
ben két forgalmas utat kor-
szerűsítenek Gyömrőn. A 
júliusban kezdődött és várha-
tóan szeptember végéig tar-
tó munkálatok során kiszé-

19 MILLIÓÉRT
 Mire beköszönt az ősz, két 

játszótér is megújul Sülysá-
pon. Az almáskerti terüle-
ten már tavaly elbontották 
a régi, tönkrement fa ját-
szótéri eszközöket, s a he-
lyükre fémszerkezetből ké-
szült játékok kerültek. Ezzel 
együtt a királydinnyével be-
nőtt felső talajréteget is eltá-
volították, amit hamarosan 
termőfölddel és füvesítés-
sel pótolnak. A rongálások 
megelőzése, illetve vissza-

Két játszótér újul 
meg Sülysápon

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

Munkalehetőség  
Vecsésen és Sülysápon

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

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

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

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

Lakatos/ 
Fémipari  

betanított 
munkás

kollégát keresünk 
Monorra

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

Munkavégzés helye: Makrofilt Kft.  
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.  

Telefon: 06-29/610-030   
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

szorítása érdekében a Tán-
csics és Csokonai utcák kö-
zötti játszótéren javítják a 
közvilágítást, s a tervek sze-
rint térfigyelő kamerával és 
kerítéssel látják el, így egy 
kellemes közpark alakul-
hat ki.
 A Hevesy parkban au-
gusztus végén kezdődnek 
a munkálatok. Itt is az ösz-
szes faeszközt elbontják, és 
ugyancsak fémből készült 
játékokra cserélik. A meg-
újult játszóteret várhatóan 

szeptember 21-én, a Mackó 
fesztiválon fogják felavat-
ni. Az elbontott, de még ja-
vítható és használható esz-
közöket a felújítást követően 
a Kastélykertbe telepítik át, 
ahol ezekkel bővül majd ki a 
jelenlegi játszótér.
 A projekt összesen 19 
millió forintba kerül, en-
nek közel 80 százalékát 
LEADER-forrásból, a fenn-
maradó részt önerőből biz-
tosítja a sülysápi önkor-
mányzat. P.Gy.

lesítik a Táncsics Mihály utca 
egy szakaszát, valamint a Ne-
felejcs utcát a teljes hosszá-
ban.
 A projekt keretében ösz-
szesen 2,5 kilométer hossz-
ban újítják fel a két szilárd 
burkolatú utat, járdát épí-
tenek, buszmegállókat kor-

szerűsítenek, napelemes 
sebességkorlátozásra figyel-
meztető berendezéseket he-
lyeznek el, kerékpártáma-
szokat helyeznek ki és fákat 
is ültetnek.
 A 149 millió forintos 
komplex fejlesztés 95 száza-
lékát a Pest megye Terület-
fejlesztési Program kereté-
ből a pénzügyminiszter által 
jóváhagyott 141 milliós tá-
mogatásból valósítják meg, a 
fennmaradó részt a gyömrői 
önkormányzat biztosítja. 
 A projektnek köszönhe-
tően javulnak a városban a 
munkába járás körülményei, 
biztonságosabbá válik a la-
kossági közlekedés, jobban 
megközelíthetők lesznek a 
közintézmények, s a nagyobb 
teherbírású utak hosszú tá-
von is megoldást nyújtanak 
az eddigi problémákra.
 A munkálatok ideje alatt 
forgalomkorlátozásokra, út-
lezárásokra lehet számítani, 
ezért az említett utakat érde-
mes elkerülni.  PGY

FELADAT
A szortírozóüzembe beérkező  
csomagok pakolása, irányítása 
futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK
• Jó fizikai állóképesség
• Terhelhetőség
• Pontosság
MUNKAIDŐ 
Hétköznapokon 16:30–01:30
AMIT KÍNÁLUNK
•  Kezdőként átlag nettó 200 000 Ft, 

betanítás után elérhető átlag 
nettó 220 000 Ft fizetés (alapbér, 
cafetéria, prémium)

•  13. havi fizetés
•  Hosszú távú, stabil munkahely

JELENTKEZZ 
MOST!

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

Éjszakai 
munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ

A szortírozó-üzembe beérkező csomagok
pakolása, irányítása futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK
• Jó fizikai állóképesség
• Terhelhetőség
• Pontosság
MUNKAIDŐ
Hétköznapokon 16:30 – 01:30
AMIT KÍNÁLUNK
• Kezdőként átlag nettó 200 000 Ft,
betanítás után elérhető átlag nettó 220 000 Ft
fizetés (Alapbér, cafetéria, prémium)
• 13. havi fizetés
• Hosszú távú, stabil munkahely

MUNKAVÉGZÉS 
HELYE
Alsónémedi
•  Munkába járáshoz  

ingyenes céges busz  
vagy költségtérítés

•  Autóval könnyen 
megközelíthető az 5-ös útról

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

21  800 
   Ft-ért

Hívjon a 
06-29/412-587, 
vagy a 
06-70/319-4317 
számon! 

M inden bizonnyal fe-
lejthetetlen élmény-
ben volt része annak, 

aki június 29-én szombaton 
a Fő tér melletti Sportparkba 
látogatott. Az Országos Rákó-

czi Napok keretein belül meg-
rendezett díjugrató versenyt 
csikósbemutatók, kirakodó- 
vásár is kísérte.
 A verseny egyik spe-
ciális száma a korlátug-
rás volt, ahol a nevezők-
nek 6  óriás akadállyal 
kellett megküzdeni-
ük, melyeket magas-
ságuk szerint emelke-
dő sorrendben helyeztek 
el a pályán. A szám külön-
legessége az, hogy 110 centi-
métertől kezdve körről kör-
re addig emelik az akadályok 
magasságát, amíg van olyan 
ló-lovas páros, akik képesek 
hibapont nélkül teljesíteni a 
pályát. 
 A nézők és a szervezők 
szája egyaránt tátva maradt, 
mikor az indulók hibapont 
nélkül ugrották meg az egyre 
magasodó akadályokat. 
 Elképesztő hangulatot 
idézett elő, mikor az utolsó 
fordulóban, ahol a legmaga-

Szikrázó napsü-
tés, egy különle-
ges sportrendez-
vény, valamint 
számtalan családi 
program. Kell en-
nél több egy töké-
letes nyári naphoz?

Világszínvonalú sport- 
esemény Gyömrőn!

sabb akadály ember nagy-
ságú, mintegy 165 cm volt, 
még 6 páros állt rajthoz. Ez-
zel a magassággal csak a 
díjugrató szakág legrango-
sabb, világszínvonalú verse-
nyein találkozhatunk. Teljes 
csendben, lélegzetvissza-
fojtva csodálta mindenki a 
szárnyaló párosokat. A ma-
gasságok teljesítéséből adó-
dó sorrend a következőképp 
alakult:

 Harmadik helyen Bori Vi-
vien végzett, Black Jack nevű 
lovával 140 cm magasságig 

jutottak. Második helyen 
Dobozi Zsanett Jackline 
nyergében és Réti Anna 
Escada nevű lovával 150 
centiméterig jutottak. A 
bravúros felkészültségnek 
köszönhetően holtverseny 

alakult ki az első helyen. 
  Hegedűs Kristóf  Carrera 

nevű lován, Bozsoki Zsó-
fia  Charlotte nyergében, va-
lamint Görögtánc hátán Né-
meth Viktoria is sikeresen 
teljesítette az elképesztő 165 
centiméteres magasságot.
 – Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani minden in-
dulónak, hogy részvételükkel 
és kimagasló tehetségükkel 
lehetőségünk volt egy ilyen 
rendkívüli sporteseményt 
megrendezni városunkban 

– mondta  Mezey Attila, 
Gyömrő város polgármestere 
a versenyt követően. (x)  

V ecsés Város Önkormány-
zata és a Német Nem-
zetiségi Önkormány zat 

közös rendezvényén az érdek-
lődők megtekinthetik az or-
szág legnagyobb káposztáját, 
részt vehetnek a káposztaeme-
lő-versenyen, kipróbálhatják a 
káposztagyalulás és a töltött 
almapaprika készítésének tu-
dományát, ellátogathatnak 
egy családi sa va nyí tóüzem be, 
szavazhatnak a savanyúság-
versenyre benevezett ínyenc-
ségekre, és ehetnek-vihetnek 
azokból a káposztás ételekből, 
melyek helyben készülnek. 

 A rendezvényen minden 
látogató megkóstolhatja a 
HÍR-es, azaz a Hagyományok 
Ízek Régiók védjeggyel ellá-
tott savanyított káposztát.
 A Heimatmelodie Színpa-
don koncertet ad többek kö-
zött a Heimattöne Kapelle, a 
Mu sikverein Wetschesch, a 
Szo morer Jung és a Blech-
kraft is. 
 A Becherovka Színpadon 
a művészeti csoportok műso-
rai mellett fellép majd többek 
között a KALÁKA Együttes, 
a SlágerParty keretében pe-
dig Korda György és Balázs 

Klári, az Animal Cannibals, 
Csordás Tibi, Cory, Burai 
Krisztián, valamint Dj Do
mi nique, Dj Thomx, Dj Stuka 
és Bárány Attila. Vasárnap 
Döb rentey IldikóGryl lus Vil  
mosLevente Péter várja a 
gyermekeket, majd este 19 
órától a Magna Cum Laude 
zenekar koncertezik. 
 A Káposztafeszt egyik fő 
eseménye a szentmise és a ter-

ményáldás, valamint a Szent 
Kereszt templomtól induló lát-
ványos felvonulás, továbbá a 
méltán népszerű főzőverseny 
az Epresben. A zsűri elnöke 
szombaton Jegenyei István séf, 
vasárnap Szőke András lesz. 
 A rendezvény idején 
mindemellett kézműves vá-
sárosok, népi játszóeszközök, 
helyben készült finom fala-
tok és jó hangulatot biztosí-

Szeptember 21–22-én ismét Vecsés lesz a 
régió gasztronómiai és kulturális központ-
ja. Immáron tizenkilencedik alkalommal 
rendezik meg a 400-as út mellett, az Ep-
resben a Káposztafesztet, melyre az ország 
minden pontjából érkeznek vendégek. 

XIX. VECSÉSI KÁPOSZTAFESZT
A régió egyik legHÍResebb rendezvénye

tó sétálózenekarok várják a 
vendégeket. A környezetvé-
delem jegyében az Epresben 
majd szelektív hulladékgyűj-
tés zajlik.   
 A feszt egyik fontos kül-
detése a Vecsésen élő német 
nemzetiség hagyományainak 
bemutatása. Idén az ősök tán-
cait őrző helyi csoportok mű-
sorát tekinthetik meg az ér-
deklődők, a Tájházban pedig 
a múltszázadbeli életbe pil-
lanthatnak be a Jókai utca 
6-ba látogatók.
 Bálint Ágnes írónő Em-
lékháza udvarán színdarabok 
és gyermekprogramok várják 
a családokat szeptember 21–
22-én. 
 A rendezvényre gépjármű-
vel érkezők a Lanyi területén 
kialakított, ingyenes parkoló-
ban helyezhetik el autójukat. 
 A XIX. Vecsési Káposzta-
feszt részletes programja a 
www.vecsesikaposztafeszt.hu 
weboldalon olvasható.  (x)
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS POLGÁRMESTERI FUTAMMAL

Albertirsai vendégek Monoron Fogatrekord
 A július 8-án – az egykori 

monori gyűjtőtáborból indu-
ló deportálások 75. évfordu-
lóján – tartott holoka uszt- 
 meg emlékezésen több hely-
ség képviselői is megjelen-
tek. Eljött ekkor Monor-
ra az az irsai Major János 
is, aki, bejáró tanulóként, 
1965-ben érettségizett az 
ottani gimnáziumban. Már 
akkor országosan elismert 
tanulmányt írt József Attila 
monori nevelőszüleiről, ké-
sőbb is részt vett a költő mo-
nori hagyományápolásában 
és verseskötetei is megje-
lentek. Eredményes kutatá-
saiért a monori gimnázium 
(fennállásának 60. évfor-
dulóján) „díszpolgárává” fo-
gadta. Lakóhelyén is komoly 
helytörténeti munkásságot 
folytatott. Most Monorra is 
elhozta megmutatni az ér-
deklődőknek az Albertirsán 
1809-re felépült, de 1941-től 
tönkrement, majd 2017-re 
Művészetek Házaként felújí-
tott zsinagóga, illetve izraeli-
ta hitközség történetének a 
110. évfordulóra általa össze-
állított kötetét. Ebben doku-

„Szabad vagyok, 
mert azt csinálom,  
amihez kedvem van”
Majorosi Marian-
nának nem kel-
lett választania a 
hivatás és a csa-
lád között. Énekes-
ként, pedagógus-
ként ugyanolyan 
sikeres, akár-
csak feleségként 
és háromszoros 
édesanyaként. 

2019. augusztus • Régió 

Zenés nyári esték
Augusztus 30.
Szezonzáró koncert Jákó 
Krisztina énekesnővel és a 
Dirty Slippers együttessel.
Üllő, ÜKK

Gombai Nyár- 
búcsúztató 2019
Augusztus 30
–szeptember 1.
A 19. alkalommal megren-
dezett gombai eseményen 
másfél nap gondtalan ki-
kapcsolódásra számíthat-
nak az érdeklődők. A pén-
tek esti program „retro 
fröccskoncertekkel” kezdő-
dik, majd szombaton reggel 
indul a főzőverseny. Persze 
akik a főzésből kimaradnak, 
azoknak sem kell közben 
unatkozniuk, mert többféle 
program szórakoztat majd 
kicsit és nagyot. Délután 
4kor Apnoé koncert, majd 
este utcabál zárja a nyár-
búcsúztatót.
Gomba, Kenyeres-kert

9. Nyáregyháza 
fesztivál
Szeptember 6-7.
A térség egyik legnagy-
szerűbb kétnapos ingye-
nes fesztiváljára kilátoga-
tó családok biztosan nem 
unatkoznak Nyáregyhá-
zán, hisz ott lesz többek 
között Tolvai Reni, Pol-
gár Peti, EDDA, Kozsó és 
az Ámokfutók, Dj Szatmá-
ri feat. Jucus, DolákSaly 
Róbert, USNK Live Act, 
Rico Miss Mood, Bon-Bon, 
Dolly Plusssz, Bódi Guszti 
& Margó, Unique.
Nyáregyháza, Nyáry Pál. 
út 35.

Ősz, Bor, népzene
Szeptember 13. 18 óra
Folk Stage koncert  
és borkostoló.
Üllő, Üllői Helytörténeti 
Gyűjtemény

Üllői Sportnap
2019. szeptember 14.

Üllő Város Önkormányza-
ta és az Üllői Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat az  
elmúlt 5 év sikerein felbuz-
dulva, idén újra, immár 6. 
alkalommal rendezi meg 
az Üllői Sportnapot az üllői 
általános iskola udvarán.
Üllő, Árpád Fejedelem  
Általános Iskola

II. Maglódi  
Utcazenész Fesztivál 
Szeptember 14.
Maglód, MagHáz

Kapusztnyik  
sütő verseny
2019. szeptember 14. 
15 óra 
Pilis, Csernai Pál 
Közösségi Központ

Most múlik pontosan
Szeptember 15. 18 óra
A Csík zenekar 
énekesnője, Majorosi 
Marianna koncertje.
Üllő, ÜKK

augusztus – szeptember

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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 Ezt a könyvet vagy húsz 
éve, egy ismerősöm aján-
lotta, miközben pécsi laká-
sának konyhájában iszo-
gattunk. Én amatőr, ő profi 
módon űzte az alkohol-
fogyasztást, amibe utóbb 
bele is halt, hasonlóan 
Hajnóczy Péterhez, akit 
alig negyven évesen vitt el 
a szesz. 
 A regény írója és főhő-
se ugyanaz a személy, aki 
miközben fokozatosan 
halad a részegség legfel-
sőbb régiói felé, emléke-
zik: egy budapesti strand-
ra, ahol megismerkedik 
egy fiatal lánnyal, Kriszti-
nával. A lány felszedi ma-
gának a fiút, de feltételeket 
szab a mélyebb kapcsolat-
hoz: a fiú nem ihat, nem 
dohányozhat. A fiú persze 

iszik, dohányzik, és erről 
hazudik a lánynak. Hogy 
mivé fut ki kapcsolat, azt 
nem árulom el, hacsak 
annyit nem, hősünk nem 
csak Krisztinának nem 
mond igazat, de saját ma-
gának sem, például akkor, 
amikor azt ígéri, beveszi a 
gyógyszereit, az „anticolt”, 
vagy amikor azt bizonygat-
ja, hogy a bor csak az alko-
táshoz kell, mert különben 
is, azt „ásványi anyagok-
ban gazdag szikvízzel” isz-
sza. És mi van két ígéret 
között? Az alkoholizmus 
csimborasszója: a delírium 
tremens, melyben „hunyt 
szeme előtt sárga karikák 
táncoltak, majd a karikák-
ból egy sárga halott, egy-
kor perzsák lakta város 
bontakozott ki”.

Hajnóczy Péter:  
A halál kilovagolt Perzsiából

Mit olvassak? Ignácz József rovata

Major János könyvét mutatja Monoron

mentumokat idéz például a 
monori gettó zsidó házainak 
adatairól, illetve irsai egyko-
ri honfitársainak a monori 
téglagyár 1944-es gyűjtőtá-
borába szállításáról és de-
portálásáról is.
 Az ugyancsak albertirsai 
Miklosovits László kiállítása 
szeptember 9-én, 17 órakor 
nyílik meg, a monori Viga-
dóban. E városban láthatták 
már vadászati témájú alko-
tásait, a könyvtárban Márai-
grafikáksorozatát, 2017-ben 
pedig (szintén a Vigadóban) 
az Illusztrátor címmel kiállí-
tott műveit. 
 Az a művészettörténész 

– dr. Feledy Balázs – méltat-
ja majd munkáit, aki a kö-

zelmúltban Monoron Sze-
mők György szobrait, Üllőn 
pedig Koday László festmé-
nyeit is nagy szakértelemmel 
és közönségsikerrel elemez-
te. Mostani képei Újratöltve 
címmel sokoldalúbb techni-
kával készültek és derűseb-
bek, színesebbek az előzőek-
nél. Ezt követően rövidesen 
Varsóban lesznek láthatók a 
grafikái.
 Albertirsán, a Művésze-
tek Háza 2017-es ünnepélyes 
átadásán a monori Pogácsás 
Tibor – országgyűlési kép-
viselőként és önkormányza-
ti államtitkárként – mondott 
beszédet, most a szeptember 
9-i grafikai kiállítás megnyi-
tását is elvállalta. B.G.

Kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a Monori Lo vas-
barátok Egyesülete június 
29-én a Bacchus téren C-, il-
letve D-kategóriás hagyomá-
nyos fogathajtó versenyét. A 
rendezvény népszerűségé-
nek mindennél beszédesebb 
mutatója az évről évre több 
és szélesebb körből ideérke-
ző induló. Az idén 56 fogat 
111 versenyszámát élvezhet-
ték az érdeklődők. 
 E sokszínű látványosság-
ban a pontszerző (C) és a 

szabadidős (D) kategóriák-
ban – a pónik között egyes- 
és kettes-, a nagylovasok 
között pedig még né gyes-
foga tok is indultak. A 9 mo-
nori nevező mellett Gyálról 
pl. 7, Tápiószentmártonból 
6, Abonyból 4 fogat indult. 
De szűkebb körzetünk és tá-
gabb megyei régiónk több já-
rása mellett szép számmal 
érkeztek távolabbról, Nógrád, 
Heves, Fejér, Bács-Kiskun és 
Jász-Nagy kun-Szolnok me-
gyéből is.
 A C-2-es kategória ösz-
szetett győztese és egyben 
a vándorkupa díjazottja hi-
bátlan hajtásával a sárbo-
gárdi Taligás Menyhért lett. 
A C-4-et a Kincsem Egyesü-
let (Galbács Ferenc), a C-1-
et Vecsés (Halász Gábor), a 
Póni C-2-t pedig Tápiószent-
márton (Kosztolányi Zoltán) 
nyerte. A D-2-nek abonyi, a 
D-1-nek tápiószelei, a póni 
D-2-nek gyáli, a póni D-1-
nek pedig monori győztese 
lett. A polgármesterek hob-
bifutamában Monor, Bénye 
és Pánd mellett különdíjat 
kapott Vasad és a leggyor-
sabb Pilis képviselője.  bolcsó

1 Mi hajtotta a pályája felé?
 – Amikor először hallot-

tam Sebestyén Mártát éne-
kelni, már több kis énekesi 

feladaton túl voltam: iskolai 
nótafa, táncegyüttesben elő-
énekes. Titokban vágytam 
rá, hogy egyszer én is éne-
kelhessem azokat a népda-
lokat, amit ő. Ez a gondolat 
adott bátorságot, hogy min-
den adódó alkalmat megra-
gadjak az éneklésre. Talán 
ennek köszönhetem, hogy 25 
éve énekelhetek.

2 Kitől kapta a legnagyobb  
támogatást?

 – A pályám során a leg-
nagyobb támogatást a szüle-
im, később a férjem, fiaim ad-
ták. Ők a mai napig elismerve 
beszélnek arról, amit teszek. 
Persze kritikusaim is egyben.

3 Mi számít ön szerint  
a legnagyobb elismerésnek?

 – Természetesen a csa-
ládi elismerés a legnagyobb. 
De a szakmai elismerések, a 
Népművészet Ifjú Mestere, 
Fonogram-díj, Kodály Zoltán-
díj, Magyar Örökség Díj,  Kos-
suth-díj vagy a közönség sze-
retete, a Prima Primissima-díj 
is motiválja az embert.

4 M i volt a legnagyobb  
ajándék az életében?

 – Számomra elsősorban 
a férjem, Kökény Richárd 
és a fiaink, Bence, Gábor és 
Levente a legnagyobb aján-
dék az életemben. A máso-
dik, hogy az lett a hivatásom, 
amit szeretek csinálni. Éne-
kelhetek, taníthatok. 

5 Mit gondol, mikor és mivel  
érte el a legnagyobb sikerét?

 – Hogy mikor, azt nem 
tudom. De az biztos, hogy a 
Most múlik pontosan című 
Quim by-dal hozta meg a 
Csík zenekarral közösen a 
sikert. Ez a címe a szeptem-
ber 15-i üllői jubileumi kon-
certemnek is.

6 Mire emlékszik vissza  
szívesen a gyermekkorából?

 – Gyermekkorom talán 
legszebb éveit a néptánccso-
porttal való utazások és a csalá-
di nyaralások adják. Kitágult a 
világ a számomra még a 1980-
as évek elején, amikor csak ke-
vesen tehették meg, hogy bár-
hová utazzanak a világban.

7 Hányszor volt szerelmes,  
és emlékszik még az elsőre?

 – Szerintem életemben 
most vagyok először igazán 
szerelmes. Persze volt már 
gyerekszerelem is az életem-
ben, emlékszem minden pilla-
natára, de azt inkább egy igazi 
kis gyerekrománcnak tarta-
nám. A jelenlegi kapcsolatom 
az első igazán nagy szerelem.

8 Mi az, amire  
nem gondol szívesen?

 – A veszteségekre. Az 
édesapám elvesztésére. Arra, 
hogy a kor előrehaladtával 
egyre több hozzám közel álló 
embertől kellett elbúcsúzni. 
Ehhez nem tudok hozzáido-
mulni.

9 Hogy telnek  
a hétköznapjai?

 – Szeptembertől májusig 
tanítok ovisokat, iskolásokat 
és felnőtteket. Időnként zsű-
rizni hívnak. A nyár a csalá-
domé. A koncertek mellett 

igyekszem minél több időt 
velük tölteni.

10 Mivel foglalkozik szívesen  
a szabadidejében?

 – Én igazából mindig sza-
bad vagyok, mert csak azt csi-
nálom, amihez van kedvem. 
De ezen kívül szeretek ker-
tészkedni, lakberendezni, bú-
torokat renoválni.

11 Szívesen  
kér tanácsot?

 – Nem is tudom… Igazá-
ból  mindent a párommal be-
szélek meg. Szakmai és ma-
gánéleti dolgokat is. Addig 
ütköztetjük az érveket, amíg 
meg nem találjuk a megol-
dást. A másik tanácsadó az 
élet maga. Csak figyelni kell 
állandóan a jeleket.

+1 Kitől és mit kérdezne  
meg, ha megtehetné?

 – A kérdés? Csak az, hogy 
meddig tudom még így tenni 
a dolgomat? Nagy Renáta

A Csík zenekar énekes-
nője szeptember 15-
én tartja 25 éves jubi-

leumi koncertjét Üllőn. Ezen 
esemény apropóján a régi-
ónkban élő művésznőnek is 
föltettük villámkérdéseinket.

A BFB plus Kft. egy 
nemzetközileg elismert belga 

tulajdonban lévő,  
kisállateledel-gyártással és 
forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő 
telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő 
munkakörökbe:

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti lehetőség 
MINDEN MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

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

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

Jelentkezz

MOsT!

•    TARGONCAVEZETŐ  
(Termelésbe ÉS raktárba több műszak 
vállalásával)

•    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

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

EMELTÜK  

A bérEKET!
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 Külön-
leges tá-
bort szer-
veztek az 
ecseri di-
ákoknak, 
kalandos, 
vadregé-
nyes túrá-
kon vehettek 
részt augusztus 
elején. Akadt egy szigorú 
kikötés, telefont és hason-
ló eszközöket nem használ-
hattak a gyerekek. 
 Zselic környékét baran-
golták be a diákok, meg-
nézték a Csillagparkot, a 
Bőszénfai Szarvasfarmot, 
ellátogattak a Patcai Kati-
ca-tanyára (ez volt a köz-
pont), a Deseda Tóhoz, és 
az éjszakai túrák sem ma-
radtak el. Az út hosszúnak 
tűnt, a szervezők az egy-
hangú buszozást úgy igye-
keztek színesíteni, hogy 
néhány helyen hosszabb 

időre megálltak, például a 
Gárdonyi Rönkvár-

nál. A merészeb-
bek beko-

pogtak a 
sza ba du-
ló szobába 
(a szülők-
nek nem 
kell iz-
gulniuk, 

mindenki 
kiszabadult).

 Szigorú ki-
kötés csak az volt, 

hogy telefont, tabletet és 
hasonló eszközöket nem 
használhattak a gyerekek. 
Ha belegondolunk, nem 
lehetett egyszerű, még-
is nagyszerű volt az új élet-
helyzet. 
 Látjuk magunk körül a 
fiatalokat, amint kezükhöz 
ragad az okostelefon. Érde-
kes, hogy a tábor alatt sen-
kinek sem hiányoztak ezek 
az eszközök. Ennek való-
színűleg az az oka, hogy le-
foglalta őket a természet 
szépsége és a félig-meddig 
nomád élet.  (más)

Telefon 
„nuku”

T ermészetesen 2019-es 
év sem telhetett el a ré-
giónkban a gyömrői  

romantika ünnepe nélkül.  
A nagysikerű rendezvény 
rendben lezajlott, most is ez-
res nagyságrendben voltak az 
érdeklődők. Ahogy azt már 
megszoktuk, a programok kö-
zött szerepelt a hagyományos 
kívánságlámpások úsztatá-
sa a Tófürdőn egyéb izgalmas 
programokkal kiegészítve, 
mint a Geszti-koncert.
 A háromnapos rendez-
vény lebonyolítása most is 
zökkenőmentesnek tűnt, így 
nem is gondolnánk, hogy a 
háttérben a szervezés köz-
ben komoly nézeteltérések 
zajlottak.
 Egy közösségi posztból 
szereztünk tudomást arról, 
hogy a program neve – és 
hogy ki miként is szervezze, 
továbbá kinek a nevéhez fű-
ződik – komoly vita tárgyává 
vált.
 Hogy a konkrétumokat is 
eláruljuk: a vita Gyenes Le-
vente, Gyömrő előző polgár-

mestere és Gyömrő Önkor-
mányzata között alakult ki.
 Igyekeztünk mi is a dol-
gok után járni és megkér-
dezni az illetékeseket, miről 
is van szó és hogy mi az oka 
ennek a nem kellemes párbe-
szédnek? 
 Gyömrő Önkormányza-
ta nevében Mezey Attila pol-
gármester úr válaszolt arra a 
kérdésre, hogy mi indította el 
a nézeteltérést?
 – Városunk előző pol-
gármestere, Gyenes Leven-
te polgármestersége alatt lett 
létrehozva egy rendezvény, a 
Romantika Ünnep Gyömrőn, 
vagyis a gyömrői romanti-
kaünnep, mert így került be 

a köztudatba. Ilyenkor lám-
pásúsztatás és különféle ro-
mantikus program volt a vá-
ros központjában. Az előző 
városvezető a polgármester-
sége ideje alatt anélkül, hogy 
a testület engedélyét meg-
kérte volna, vagy bármilyen 
hozzájárulást kért volna, ma-
gánszemélyként a saját nevé-
ben levédette a rendezvény 
címét, azt hogy Romantika 
Ünnep Gyömrőn és RÜGY 
– kezdte a jelenlegi polgár-
mester a beszélgetést.
 A polgármester azt is el-
mondta, hogy szerinte az egy 
merőben szokatlan dolog, 
hogy egy település polgár-
mestere a város rendezvényét 
saját magának tulajdonítsa és 
levédesse azért, hogy nélküle 
ne lehessen ezt a jövőben fel-
használni. Tehát nem az ön-
kormányzat nevében tette, 
ahogy az természetes lett vol-
na Mezey Attila szerint.
 – Ha mi most létreho-
zunk egy rendezvényt, mint 
a Gyömrői Zenei Fesztivál, 
ami tavaly indult, ott egyér-
telműen az önkormányzat 
a jogosult levédetni, hiszen 
annak a pénzén valósult meg 
a rendezvény, az fizette ki a 
fellépőket, az volt az egész-

nek a bonyolítója és a művé-
szeti központ. Viszont Gye-
nes Levente a RÜGY-et saját 
neve alatt védette le. Azóta 
már nem polgármester. A 
probléma az, hogy az idén 
küldött egy levelet, hogy 
csak az ő engedélyével lehet 
bármit is fölhasználni. Per-
sze mi ezt nem vettük figye-
lembe. De furcsálljuk, hogy 
azt próbálja elérni, hogy a 
város pénzéből kialakított és 
elhíresült rendezvényt nél-
küle ne lehessen felhasznál-
ni. Tehát ez olyan, mintha 
gazdasági magánvállalko-
zásként akarná működtetni 
– folytatta Mezey Attila.
 – A másik, amivel most 
szembesültünk, hogy a Jó 
itt élni Gyömrő! szlogent is 
jogvédelme alá vette, pe-
dig ugyanezt használják Ül-
lőn, Monoron és a többi tele-
pülésen is. Ez is furcsa, hogy 
ezt is a saját neve alatt, mint 
magánszemély védette le. 
Úgy látszik, szereti az önkor-
mányzati neveket és prog-
ramcímeket oltalma alá ven-
ni. Rossz, hogy ez mindig 
csak akkor derül ki, amikor 
egy dolog kibukik.
 Lapunknak azt is el-
mondta Mezey Attila, hogy 

megkérdezte a környékbe-
li polgármestereket is, hogy 
szokásuk-e levédetni a ren-
dezvényeiket? Amire nem-
leges választ kapott. Vecsést 
külön kiemelte, hogy Szlahó 
Csaba a Káposztafeszttel 
kapcsolatban is azt mondta 
neki, hogy eszükbe sem jutott 
a jogvédés. 
 Ezt Vecsés város vezető-
je, Szlahó Csaba nekünk is 
megerősítette telefonon, hoz-
zátéve, hogy a Káposztafeszt 
olyan nagyszabású rendez-
vény, hogy azt Vecsés város 
nélkül senki nem tudná meg-
rendezni.
 Újságunk nevében mi 
dr. Zsombok Lászlót, Mo-
nor polgármesterét kérdez-
tük meg, mit gondol a történ-
tekről és ilyen előfordulhat-e 
mondjuk Monoron? 
 A polgármester telefonon 
lapunknak elmondta, hogy 
ő jogászként úgy gondol-
ja, előbb a jogszabályi hátte-
ret kell megnézni. Vagyis azt, 
hogy jogszerűen megtehet-
te-e Gyenes Levente, hogy 
ezt a szlogent, vagy a rendez-
vény nevét oltalom, vagy jog-
védelem alá vegye. 
 – Nem tudok ebben a 
konkrét ügyben többet mon-
dani. Hogy ezt a jogszabá-
lyok lehetővé tették-e, nem 
tudom – folytatta Zsombok 
László. – Azt viszont igen, 
hogy az én polgármestersé-
gem alatt, 2014 és 2019 kö-
zötti ilyen eset nem fordult 
elő Monoron. Nálunk ez nem 
volt gyakorlat. Ha az önkor-
mányzat, a civil szerveze-
tek, egyházak, alapítványok 
és egyesületek közösen hoz-
nak össze egy színvonalas 
programot, az szerintem jó 
minden településnek. Arra 
kell törekedni mindenkinek, 
hogy egyre nagyobb és jobb 
legyen a programkínálat. 
Az nem szerencsés, ha akár 
az elnevezésből jogvita ala-
kul ki, de szerencsére sokan 
akarnak tenni a közösségü-
kért úgy is, hogy színvona-
las programokat szerveznek 
együttműködve az önkor-
mányzatukkal, és ez egy jó 
dolog. A lényeg, hogy jók le-
gyenek a programok, a vitás 
kérdéseket pedig megfelelő 
szakemberekkel kell megvi-
tatni. T

Az idén hetedszer-
re megrendezett 
program, a Roman-
tika Ünnep Gyömrő 
(RÜGY) június vé-
gén ismét várta az 
érdeklődő családo-
kat és a szerelmes 
párokat az egyik 
legnépszerűbb és 
legnagyszabásúbb 
fesztiválján.

A merőben szokatlan RÜGY-ügy
AZ ECSERI KISLÁNYOK

Európa tetejére  
táncolták magukat
 Évek óta sikert sikerre hal-

moznak az E-dance Tánc- 
és Mozgásstúdió csoportjai, 
amelyekben ecseri lányok is 
táncolnak. Több Európa-baj-
noki cím is fűződik a tehetsé-
ges fiatalokhoz. A közelmúlt-
ban is szép eredményekkel 
tértek haza.
 Több korosztály, több cso-
portban gyakorolja, műveli a 

ritmusos, pörgő táncot. Be-
járják Európát, fellépnek Ró-
mától kezdve Zágrábig, ren-
geteg városban. A különféle 
versenyeken rendre dobogón 
végeznek a táncosok. Felso-
rolni is sok lenne, milyen si-
keresen szerepeltek az utób-
bi években, Európa-bajnoki 
címeket nyertek például Zág-
rábban is, ahonnan számta-
lan érmet hoztak haza.

 Jönnek az eredmények. 
Legutóbb a Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség verse-
nyein, több csoportjukkal is 
továbbjutottak a Balaton fü-
reden megrendezett X. Lát-
ványtánc Európa-bajnok ság- 
 ra. Egyik csoportjuk – amely- 
nek ecseri kislányok is tag-
jai – A show című darabjuk-
kal szintén a dobogó legfelső 
fokára állhatott, vagyis Eu-
rópa-bajnok lett. 
 A többiek is jól szerepeltek: 
a Survivors című duó 5., a Pá-
rizsba haza című duó 4., és Az 
utolsó remény című szóló ko-
reográfia 5. helyezést ért el.  ÁT

PARKOLÓ IS LESZ

Nyeregtető az orvosi rendelőn
 Merész lépésre szánta el 

magát az ecseri önkormány-
zat, amikor visszavásárolta a 
korábban privatizált házior-
vosi rendelőt, de az idő iga-
zolta, jó döntés született. 
 Ha szétnézünk kis ha-
zánkban, látjuk, az egészség-
ügyben bizony akadnak gon-
dok. Ecseren valahogy mégis 

simán mennek a dolgok. Ko-
rábban az önkormányzat 
visszavásárolta az orvosi ren-
delőket, gondolva arra, hogy 
hatékonyabban, magasabb 
színvonalon működhetnek az 
intézmények. Igazuk lett. Fej-
lesztésbe kezdtek: kicserélték 
a nyílászárókat, energiakor-
szerűsítést hajtottak végre. A 
pályázati lehetőségeket sem 

hagyták ki, például legutóbb 3 
millió forintot nyertek, amely 
lehetővé teszi orvosi eszközök 
beszerzését, és a környezet is 
megújul. Most pedig elbon-
tották a régi melléképületet, 
új parkolót építenek és zaj-
lik már a rendelő bővítése is, 
sőt az épület nyeregtetőt kap, 
ahol további helyiségeket ala-
kítanak ki. (ád)

I dén szeptember 21-én, 
immáron sokadik alka-
lommal kerül megrende-

zésre a nagy népszerűségnek 
örvendő Gyömrői Szüreti fel-
vonulás és bál. A több száz fős 
menetben vidám zenekarra, 
mosolygó, táncoló emberekre, 
lovasokra, fogatokra és ferge-
teges hangulatra készülhet-
nek idén is a Gyömrőiek.

Közeleg a helyi lovasok és hagyományőr-
zők egyik legkedveltebb programjának 
dátuma! Aki részt vett valaha szüreti felvo-
nuláson, annak már a szüreti szó hallatán 
mosolyra görbül a szája és megcsendül 
a fülében a dallam, mely minden évben 
táncra hívja a város apraját-nagyját. 

Elő a szép ruhával, közeleg  
a Szüreti felvonulás!

 A megállóknál a hagyo-
mányhoz hűen néptáncbe-
mutatók, szüreti vásár, sző-
lőpréselés, szőlőlopás, illatos 
borok és finom ételek fogad-
ják majd az arra látogatókat. 
Ráadásul, ha mindez nem 
lenne elég az idei évben a 
Gyömrői szüreti bállal és fel-
vonulással egy napon kerül 
megrendezésre az országos 

jelentőségű Egyházi és világi 
borok versenye.
 A rangos esemény meg-
rendezésének lehetőségét a 
tavalyi évben nyerte el Gyöm-
rő városa.  2018. Június 30-
án szombaton Mezey Attila, 
Gyömrő polgármestere ve-
hette át a vándorzászlót, me-
lyet ünnepélyes keretek kö-
zött Mogyoród hangulatos 
pincesorán Kapitány Attila 
alpolgármester adott át. 
 – Nagyon örülök, hogy 
városunk kulturális élete egy 
újabb rangos eseménnyel bő-
vül. Köszönöm a felkérést, a 
szívélyes fogadtatást Mogyo-
ród vezetésének és lakosai-
nak egyaránt – nyilatkozta a 
polgármester.
 A zászló átvételével az idei 
évben Gyömrőn rendezhetik 
meg az országos jelentőségű 
eseményt. Az egyházi és világi 
borok versenyének eredmény-
hirdetését követően ingye-
nes borkóstolásra és mustfo-
gyasztásra is lehetősége nyílik 
a programon résztvevőknek.
 Szeptember 21-én tehát a 
Szüreti felvonulás és bál vég-
telen jókedvén túl az ország 
legkiválóbb boraival fogadják 
majd a Gyömrőre látogatókat.
 (x)  



Augusztusi rejtvényünk fősorából a Guru GSM – Monor üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: szeptember 5. A helyes megfejtést beküldők 
között 2 db 2000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki a Guru GSM felajánlásából. 
Előző számunk megfejtése: Alakformálás felsőfokon. A Piros 2000 Kft. jóvoltából 2 db 20 perces próbaedzést sorsoltunk ki, melynek 
nyertesei: Hajnal Kálmánné (Üllő), Ducsainé Lukács Judit (Péteri), továbbá 1 db Guam fogyasztókrémet nyert: Ree Orsolya (Gyál).

2200 Monor, 
Petőfi Sándor 

utca 29/A
Nyitva:

H–P: 9–17, 
Sz: 8–13

gurugsmmonor.hu
06-70/626-6284

Szerviz
MobiltelefoNok
NAvigációk tAbletek
kiegéSzítők tArtozékok

KÁVÉZÓ  •  15 2019. augusztus • Régió Régió • 2019. augusztus 14  •  CSALÁDBARÁT

Több mint 1,3 milliárd forintnyi támoga-
tást osztanak szét, ebből ötvenhárom 
Pest megyei önkormányzat – köztük régi-
ónk nyolc települése – nyert el összesen 
több mint 9,2 milliárd forint hazai fejlesz-
tési forrást a települések bölcsődei ellá-
tásának fejlesztésére, korszerűsítésére. 

Nyolc régiós településünkön  
fejlesztik a bölcsődei ellátást

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

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

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

Nyugdíjasokat keresünk üllőre, 
hidegkonyhai feladatok ellátására 
és takarításra. Napi 4-6 órában, 
két műszakban, kiemelkedő br. 
1300 Ft/órabérért. Ingyenes étke-
zés, utazástérítés! Tel.: 06-20/268-
4397, 06-20/218-0837. Szomszédok 
Nyugdíjas Szövetkezet

Gyáli élelmiszerboltba 
eladót keresünk. Szakkép-
zettség nem szükséges. Albér-
letet, szállást családi házban, 
kedvezményes díjon tudunk 
biztosítani dolgozóink részére. 
T.: H–P 8–18 óra, 06-70/432-9810, 
06-30/449-4506

Fiatal ács vagy tetőfedő 
szakmunkást, vagy gyakorlattal 
rendelkező segédmunkást kere-
sek Pest és Pest megyei munka 
végzésére. Bérezés a szakmai 
tudástól függően, megegyezés 
szerint. Érd.: 06-20/216-8338

ÁLLAT–ÁLLATFELSZERELÉS
Szobatiszta, egészséges 
kiscicák ingyen 
elvihetőek Monorról. 
Érd.: 06-30/281-4413

Tyúkvásár ingyenes házhoz szál-
lítás! 1 éves vörös tojótyúkok, szép 
tollasok. 650 Ft/db. 06-30/171-6629

14 darab 25 kg-os süldő hús 
malac (pietrain vérvonalú) 
20000 Ft/db áron eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

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

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

AJTÓ – ABLAK  
Ajtó, ablak, redőny, reluxa, szú-
nyogháló, lakatosmunka. Szatmári 

Ferenc: 06-70/317-8857, 
www.ablakfer.hu 

AUTÓ

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

Műszaki vizsgáztatás és 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, után-
gyártott, bontott alkatrészek. 
GUMISZERVIZ – tárolás, centríro-
zás, fék – futóműjavítás, műszaki 
vizsga TPMS szenzorszerelés 

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

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

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa 
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont – Mo-
nor, Jókai u. 3-5. és az evedd.hu-n 

is megrendelhető sok diszkont 
áras termék. Jöjjön, vásároljon, 
rendeljen! Velünk megéri.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Duguláselhárítás, ázások, csőtö-
rések megszüntetése, vízszerelés. 
Érd.: 06-20/491-5089

ÉTTEREM
TAVERNA GYROS MONORON 
– Móricz Zs. u. 39. Nyitva: H–Szo: 
11–21. A kiszállítási helyekről 
kérjük érdeklődjön telefonon: 
06-70/775-8585

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

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 

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

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Bútor áthúzása, fel-
újítása, 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

Konténerszállítás 6  000 Ft/m³ 
ártól! Konténeres sitt és törmelék 
szállítása Gyál, Ócsa, Vecsés, 
Gyömrő, Maglód és Monor von-
záskörzetében 4, 6 és 8 m3. Föld- 
elszállítás, szemételszállítás. Tel.: 
06-30/230-1665, 06-70/431-2809

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

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka díjtalan felmérés-
sel. 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

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 Gyöm-
rőn és vonzáskörzetében. Fix 
áras transzferek. T.: 06-30/299-
4444 • info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

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

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

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

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 szere-
lése. 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: 3300 Ft/q, 
tölgy, bükk: 3000 Ft/q, kalodás 
vegyes: 34000 Ft/kaloda, 
kalodás akác: 39000 Ft/kaloda. 
+ szállítás. A némediszőlői 
hídmérlegen ellenőrizheti a 
megvásárolt mennyiséget. 
Forest Vill Bt. EUTR: AA5856576. 
Tel.: 06-20/511-7557, 
06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingyenes 
házhoz szállítással 2 800 Ft/q. 
Őrbottyáni telephelyen hitelesí-
tett hídmérlegen ellenőrizheti a 
mennyiséget. EUTR: AA6236153 
Bármikor hívható, hétvégén is: 
06-30/347-3504

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
– JAVÍTÁS

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új és 
meglévő épületek teljeskörű 
gépészeti kivitelezése. Gázveze-
ték 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

A Jászai Mari Általános Iskola
Fizika, kémia, matematika, informatika, tanító

Érdeklődni:  
Dr. Faragóné Kisari Anna 06-30/160-0410

http://jaszai-iskola.net  • https://kozigallas.gov.hu
https://www.facebook.com/jaszaisuli

Hirdetés

R ákossy Balázs, a Pénz-
ügyminisztérium ál-
lamtitkára azt mond-

ta: a Pest megye fejlesztését 
szolgáló program felhívásá-
ra több mint kétszeres volt 
a jelentkezés, így a tárca az 
eredeti támogatási keretösz-
szeget további 4,7 milliárd fo-
rinttal megemelte. Ennek kö-
szönhetően 1260 új, korszerű 

bölcsődei férőhely létesül, 
amivel megyei szinten mint-
egy 27 százalékkal emelkedik 
meg a férőhelyek száma.
 A több mint 9,2 milliárd 
forintból régiónk 1 milliárd 
352,5 millióval részesedik, 
amely nyolc településünkön 
oszlik el. A forrásból a legtöb-
bet, 400 milliót Monor kapja, 
ahol egy új, 6 csoportos, 80 

férőhelyes bölcsőde létesül-
het. Felsőpakony nagyköz-
ség bölcsődeépítési projektje 

– kétcsoportszobás, huszon-

nyolc férőhelyes új bölcső-
de – 224 millió forintos tá-
mogatáshoz jut, míg Mendén 
192 millió áll rendelkezésre a 

Mesevár bölcsőde bővítésére. 
Gyömrőn 182,8 millióból két 
csoportszobával bővülhet az 
önkormányzati bölcsőde – és 
megújulhat a konyhája is –, 
Péteri pedig kereken 100 mil-
liót nyert el arra, hogy a ki-
jelölt ingatlant a bölcsődei 
szabványoknak megfelelően 
építse át. Ecser 75 milliót kap 
a minibölcsőde építésére, Úri 
pedig 50 milliót arra, hogy a 
Napsugár Óvodát egy mini-
bölcsődével bővítse ki.
 A még 2018-ban megje-
lent pályázati kiírás célja a 
kevés szolgáltatást kínáló 
és bölcsődei férőhelyhiány-
nyal küzdő Pest megyei tele-
püléseken az önkormányzati 
tulajdonú bölcsődék, mi  ni-
bölcsődék és többcélú óvo-
da-bölcsődeként működő 
intézmények bölcsődei, mi-
ni bölcsődei férőhelybővítése, 
felújítása volt. A konstruk-
ció keretében felújítás ese-
tén maximum 100 millió, új 
bölcsőde építése esetén pe-
dig maximum 400 millió fo-
rint állami támogatásra lehe-
tett pályázni. Pósfai Gyula

Péteri 100 millióból építheti át az óvodáját  
a bölcsődei szabványoknak megfelelőre



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
•  üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben tartása,  

felülettisztítása (takarítói munkakör)
•  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 kezdő jövedelem, próbaidő letelte után béremelés
•  egyéb juttatások: időarányos negyedéves és év végi jutalom
•  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 (hétfő–péntek: 08:00-14:00) 
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, 
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás, 

köményes, bazsalikomos és ánizsos.

termelői mézdiszkont
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

Gyógynövényágyon érlelt  
termelői mézek

minden 
mézünk 

egységesen:

990  
Ft/ ½ kg

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

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

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

Natura 2000 területen termelt mézek! 

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

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat keresünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére  
a dél-Pest megyei régióban.

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

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

  1%jutaléktól!

 
tel.: 06-70-935-5181

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


