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Pályázat civil
szervezeteknek
Kétmilliárd forintos
forrásbővülést jelentettek
be 2020-ra a NEA (Nemzeti Együttműködési
Alap) pályázataira, melyre a szervezetek már októbertől jelentkezhetnek.
Részletek a 4. oldalon

Ebzárlat
Megkezdődött a rókák
veszettség elleni vakcinázása, ezért a sűrűn lakott területeken kívül
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el októberben.

Önkormányzati
választás 2019

külön ügyletként – ugyancsak támogatott díjon – az
AVHGA (AgrárVállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány)
kezessége is segíti a gazdákat és gazdaságokat, ha nem
áll rendelkezésükre a hitel
fedezete.
Részletek a 8. oldalon

A sertéspestis veszélyei

Bevonják a régi
ötszázasokat

Részletek az 5. oldalon

11. oldal

Bővülnek az agrárberuházási támogatások

A hitelintézetek már októbertől elkezdték azoknak a
támogatott hiteleknek a kiajánlását, melyekhez az agOktóber 13-án polgármes- megtartott
választásokon. rártárca kamattámogatást
tereket, helyi képviselőket Pest megyében 45,29 száza- nyújt. Nagy István agrárválasztottak 3177 települé- léka, vagyis 426  902 ember miniszter bejelentette, hogy
sen. A lakosság 47, 2 százalé- adta le érvényes szavazatát.
100 milliárd forintnyi beruka voksolt a rendszerváltozás
házási hitelhez tud segítséFolytatás a 8. oldalon
óta nyolcadik alkalommal
get adni a tárca. Ezen kívül,

Részletek a 4. oldalon

Figyelem! November
1-jétől a kereskedők már
nem kötelesek elfogadni a régi, 2018 előtt kibocsátott ötszázforintosokat.
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Maglódon

Az afrikai sertéspestis a
házi sertések és vaddisznók

járó, vírusos betegsége. A kórokozó vírusra jellemző, hogy
ellenálló képessége a környezeti hatásokkal szemben nagy,
nem hőkezelt termékekben,
illetve nem ártalmatlanított
sertés- vagy vaddisznótetemben hónapokig fertőzőképes
marad.
Eddig
Magyarországon
932 esetben lőttek ki, vagy
találtak megbetegedett vaddisznókat a Nebih (Nemzeti
heveny, lázas általános tüne- Élelmiszerlánc-biztonsági Hitekkel, test szerte vérzésekkel vatal) statisztikái szerint. Az

első esetet 2018 áprilisában,
az utolsót (lapzártánkig) október 6-án regisztrálták.
Szerencsére Magyarországon eddig sikerült megelőzni,
hogy a betegség megfertőzze
a házisertés-állományt, de így
is nagy gazdasági kiesést jelent a vírus megjelenése, mert
több mint 10 ország teljes zárlatot rendelt el a magyar sertéshússal és annak készítményeivel szemben.
Részletek a 3. oldalon

Hirdetés

Pécelre keresünk
összeszerelőket,
gépbeállítót,
minőségellenőrt
3 műszakos, 8 órás munkarendbe.
Átlag nettó bér 180-220.000 Ft.
Céges busz:Tápiószecső, Tápióbicske,
Tápiószentmárton, Tápióság, Tápiószele,
Tápiógyörgye, Nagykáta,
Szentmártonkáta, Farmos.

Alsónémedibe keresünk
csomagszortírozót
állandó délutánra.
Céges busz: Tápiószecső, Sülysáp.
Felvételi interjú 2019. október 29.
kedd, 13.00 óra, Tápiószentmárton,
Kossuth Lajos u. 11., Művelődési Ház
Érdeklődni: 06 70 342 1653

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit
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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Sertéspestis veszélyeire
figyelmeztetik az állattartókat

BikeSafe- és házhoz
megyünk program
MONORON ÉS VECSÉSEN

2020-ban új napelemfarmok?
Az agrárminiszter nemrég kezdeményezte az ágazati és pénzügyminisztériumi koordinációt egy új
pályázat kidolgozására.
Ebben 1 hektár terület és
vissza nem térítendő támogatás is szerepel.
A kormány továbbra is
támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági
társaságok és mezőgaz-

dasági vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat
hozzanak létre. Ezek a legalább 600 db, minimum
300 MW összteljesítményt
elérő naperőművek – a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara koordinálásával –
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások lennének.

T.A.

Felmentették a
csecsemőjét kádba
fojtó sülysápi anyát
EMBERÖLÉS VÁDJA ALÓL

Felmentette a bíróság a három hónapos csecsemőjét tavaly ősszel kádba fojtó nőt,
mert tette elkövetése idején
kóros elmeállapotban szenvedett – közölte a Budapest
Környéki Törvényszék.
A házas, rendezett körülmények között élő nő tavaly
október 26-án fojtotta kádba
gyermekét, amikor egyedül
volt otthon. Később öngyilkosságot kísérelt meg, majd
Szolnokra utazott és a rendőrségen bejelentette, hogy
megölte a csecsemőjét.
Az igazságügyi elmeor
vosszakértő véleménye szerint a vádlott kóros elmeállapotban követte el tettét: és

a szülés után kialakult, majd
egyre mélyülő depressziós
tünettan volt észlelhető nála.
A tünetek között megemlítették, hogy hangokat hallott, érzékcsalódása volt, elszakadt a valóságtól és kóros
motivációi voltak, amit ös�szességében heveny kialakuló elmezavarnak neveztek.
A kórós elmeállapot a
gyanúsítottat képtelenné tette arra, hogy a terhére rótt
cselekmény következményeit felismerje, illetve e felismerésnek megfelelően cselekedjen – áll a közleményben.
A bíróság a vádlottat az
emberölés bűntettének vádja
alól felmentette és elrendelte a
kényszergyógykezelését. Ignácz

Tovább nőttek
a termőföldárak
MÉGIS TÖBB A TRANZAKCIÓ

2018-ban 9,8 százalék
Őszre ismét emelkedtek a volt az emelkedés, idén elértermőföldárak, mégis 2,5 szá- heti a 2010-es árak 2,5-szezalékkal több termőföld cse- resét is a szakértők szerint.
rélt gazdát eddig, mint tavaly.
Régió-infó

A Monori Rendőrkapitányság munkatársa prevenciós
tanácsokat adott egy vecsési
és egy monori rendezvényen.
A Házhoz megyünk program Monoron szeptember
21-én az V. Kék Lámpás és
Autómentes nap elnevezésű
rendezvényen, majd 22-én
Vecsésen a XIX. Vecsési Káposztafeszt keretein belül került megrendezésre. Ezeken a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által biztosított Mobil
Bűnmegelőzési Centrummal
vett részt a Monori Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
előadója.

A Házhoz megyünk program keretében a megelőzési
szakember a rendezvényeken
prevenciós vagyonvédelmi
lehetőségekről adott tanácsokat. A program elsődleges célja, hogy a lakosság vagyonbiztonságának növelése
érdekében az állampolgárok
hiteles forrásból, közvetlenül a szakemberektől kérhessenek BikeSafe- és házhoz
megyünk programhoz ajánlásokat, ezzel is erősítve szubjektív biztonságérzetüket és
önvédelmi készségeiket.
Mindkét helyszínen lehetőség nyílt a BikeSafe-program
keretében kerékpárregisztrá

Állítólag, a Romániából átvándorló vaddisznók terjesztették el a sertéspestist (ASP) hazánkban, ezért volt
a vírus első megjelenési helye a Dél-Alföld. Sajnos
mostanra Pest megye egyes területeit és Budapest
budai oldalát is elérte a vaddisznókban található kór.
cióra is. Ez az országos nyilvántartási rendszer azáltal
nyújt nagyobb biztonságot,
hogy azokat a kerékpárra jellemző adatokat tartalmazza,
melyek adott esetben segíthetik a kerékpár tulajdonosának
megállapítását.
Régió-infó

Támogatás csapadékvízelvezető rendszerekre
PEST MEGYÉBEN

Pest megyében 25 önkormányzat nyert el mintegy 4,3
milliárd forint hazai fejlesztési támogatást csapadékvízelvezető rendszereik felújítására, korszerűsítésére vagy
kiépítésére.
A pályázók minimum 40
millió és maximum 300 millió forint értékben pályázhattak vissza nem térítendő költségvetési támogatásra Pest
megyei települési önkormányzatok területén lévő felszíni
csapadékvíz-elvezető
rendszerek fejlesztésére – mondta
Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai
uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
A Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén című felhívása 80 milliárd forint keretösszegű. Ebből a Pest megye
célzott fejlesztését szolgáló támogatási program a tizenharmadik pályázati felhívás volt.
Ez utóbbi célja a megye területén a települések infrastrukturális ellátottságának javítása,
a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztése, a
települési
csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítésének

M

indannyian hallottunk már akarvaakaratlanul az afrikai
sertéspestis
magyarországi megjelenéséről. Hazánkba
Ukrajnából, illetve Romániából a vadállományon keresztül természetes úton is jutott
be vírus, ami ellen rendkívül
nehéz küzdeni. Bár egyelőre a hazai sertésállományban
még nem jelentős – a gazdasági kárral is fenyegető – betegség, de az érintett területeken az utóbbi időben már
eddig is több ezer jószágot
kellett levágni a járványügyi
szakemberek döntéseit követve.
Egyes értesülések szerint október első hetéig 161
településen összesen 5300
sertést kellett leölni – Magyarországon 2,85 millió darabnál stagnál az állomány –
szerencsére mindannyit megelőzési céllal, mivel eddig egy
tetemben sem találtak kórokozót.

Mi az ASP?

támogatása – olvasható Pest
megye honlapján.
Ezekből az összegekből
a nyertes önkormányzatoknak olyan fejlesztések megvalósítására van lehetőségük,
amelyek megakadályozzák az
utóbbi tíz évben igazolhatóan
bekövetkezett káresemények
megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét
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vagy gyakoriságát, elősegítik
a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy biztonságosan
működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához
– emelte ki Rákossy Balázs.
A nyertes önkormányzatok keretösszegei a www.
pestmegye.hu
weboldalon
megtalálhatók.
Régió-infó

A sertéspestis, egy olyan vírusfertőzés, amely gyors lefolyású és órák alatt végezhet
a fertőzött egyedekkel. Ilyenkor a többi tenyésztőnél elrendelhető a karanténálla
pot – sőt rosszabb esetben a
kényszervágás is –, ami háztáji körülmények között nehezen tartható be, de a sertéságazat inkább a sertéstelepek
fertőzöttségétől fél.
Az ASP-re Európában a
házisertés és az európai vaddisznó fogékony. Afrikában a
közönséges varacskosdisznó
és egyéb vaddisznó fajok, valamint Ornithodoros nembe
tartozó óvantagok (lágy kullancsok) játszanak szerepet a
betegség fenntartásában. Európában az óvantagok ASP-

átvitelének szerepéről még
kevés az információ.
Az utóbbi hetekben Pest
megyében is igazolódott a
vírus jelenléte a budakeszi erdészet elkerített vadászterületén. Öt elpusztult
vaddisznóból is kimutattak
ASP-vírust szeptember végén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Ne
bih) laboratóriumában. A
vadaskertben ezért a teljes vaddisznó-állományt felszámolták, a cél ugyanis az,

hogy a vírus ne jusson ki az
elkerített részről.
Azokból a régiókból, ahol
a fertőzés már felbukkant,
mint például Lengyelország
északi része, sehová nem lehet húst, illetve húskészítménynek alapot adó sertést szállítani, így sok helyen
kényszervágásokra kerül sor.
Magyarországon egyelőre sikerrel védjük a házi állományt, de vajon ez a jövőben
is így marad? Az biztos, ha
a vírus megjelenne egy ma-

NÉBIH SZERINTI KOCKÁZATI ASP-BESOROLÁS A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEIN
TELEPÜLÉS

MEGYE

JÁRÁS

KOCKÁZATI BESOROLÁS

Bénye
Csévharaszt
Ecser
Felsőpakony
Gomba
Gyál
Gyömrő
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Tápiószecső
Úri
Üllő
Vasad
Vecsés

Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest

Monori
Monori
Vecsési
Gyáli
Monori
Gyáli
Monori
Monori
Vecsési
Nagykátai
Monori
Monori
Monori
Monori
Monori
Nagykátai
Nagykátai
Nagykátai
Vecsési
Monori
Vecsési

közepes
közepes
magas
magas
közepes
magas
magas
közepes
magas
magas
közepes
közepes
közepes
magas
közepes
közepes
közepes
közepes
magas
magas
magas

gyar házisertés-telepen, tovább romlanának az exportlehetőségeink, mivel újabb
korlátozások lépnének életbe
az országgal szemben – írja a
Nebih.

Térítésmentesen lehet
fertőtlenítőszert kérni!
A vírusfertőzés általában emberi gondatlansággal kerülhet csak be a sertéstelepekre,
a nem megfelelő higiéniai szabályok által. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
hangsúlyozza, az állattartók
és a hatóság közös érdeke,
hogy a lehető legkisebb legyen
az ASP-vírus megjelenésének
veszélye a házisertés-állományokra, ezért a Nebih az országos főállatorvos utasítására ingyenesen biztosít minden
állattartónak a sertésól és a
sertéstartáshoz
szükséges
eszközök fertőtlenítésére szolgáló szereket, melyeket az állatorvosoktól lehet igényelni.
Az állattartó-telepeken végzett takarítások és fertőtlenítések fontosak, célja a fertőző
betegségek megelőzése. A hatékony fertőtlenítés alapvető feltétele a megfelelő, az adott kórokozóval szemben hatékony
fertőtlenítőszer kiválasztása
és annak előírt mennyiségben,
megfelelő behatási idővel történő alkalmazása.
A fertőtlenítőszerek aktivitását felhasználás előtt ellenőrizni kell, mivel bizonyos
fertőtlenítőszerek hatékonysága a hosszú tárolás során
csökken, vagy megszűnik.
Továbbá a Nebih azt is közölte, hogy a sertések megóvása érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy minden
sertéstulajdonos ismerje meg
és tartsa be a járványvédelmi
szabályokat, intézkedéseket,
ezért a trágyát, hígtrágyát és
alomanyagot is a hatósági állatorvos felügyelete mellett
kezelésnek kell alávetni.

Régiónk is
veszélyeztetett terület
A monori, nagykátai, gyáli
és a vecsési járás településeit

24 órás
sertésügyelet
„Növelni kell a sertéstelepek kontroljának
szintjét, meg kell előzni a sertéspestist!” Ezekkel a sorokkal hirdeti OkosFarm programját
egy cég. Ha hihetünk
neki, az információs
technológiára épül fel
minden – egy átfogó felügyeleti rendszer segítségével. A hatékony
OkosFarm-rendszer képes arra, hogy ellenőrzés
alatt tartsa a dolgozók
mozgását a telepen belül, illetve folyamatosan
megfigyeli az egyes épületek környezeti paramétereit és riaszt, ha beavatkozásra van szükség.
egyaránt érinti a Monori Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztályának felhívása,
amelyben arra kérik a sertéstartókat, hogy a helyi önkormányzatoknál megtalálható
ismeretterjesztő anyagról érdeklődjenek, annak rendelkezéseit tartsák be.
Az afrikai sertéspestis (ASP) hazai vaddisznókban történt megállapításai,
valamint az európai országok ASP járványhelyzetének
gyors és drámai romlása miatt minden sertés állományról információval kell rendelkezni a hatóságoknak, ezért,
ha valaki sertést tart, az lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzat ügyintézőjével,
azt követően a hivatal által
kirendelt állatorvossal, esetleg az állományban kezelést
végző állatorvossal a felmerülő járványügyi kérdésekben – írja a hatóság.
A Nebih honlapján megjelent egy térkép és egy táblázat
is a fertőzött és a fertőzésveszélynek kitett területekről,
és azok minősítéséről. Sajnos
a Régió települései is megtalálhatók a kockázat alatt állók között. Közepes kockázati
besorolásúként jelölve a Monori Járás – kivétel Gyömrő,
Péteri és Vasad – és a Nagykátai Járás településeit – kivétel Mende –, míg a többit
magas kockázati besorolásúként találhatjuk meg.
T.A.–I.J.
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Megint okosabb lettem

Földváry Gergely rovata

II. Rákóczi Ferenc gyömrői beszéde
1705. május 5-én meghalt
Lipót, s utóda I. József lett.
Az országgyűlésre készülő
Magyarországon 1705 várakozásteljes nyarán addig
soha nem tapasztalt erővel
lobbant fel a jobbágyok és
katonák haragja a főtisztek,
nemesek, földesurak ellen.
A gyömrői tábor elszánt,
égőszemű katonái közé
1705 nyarán tisztjeik már
napok óta nem mertek kimenni, de akkor még Rá-

Elkezdődött a rókák veszettség elleni vakcinázása
Ismét oltják a rókákat ve- négyzetméterenként. Az
szettség ellen, a vakcinákat érintett települések listája
október 5-től repülőgépről
a Nébih honlapján megteszórják az érintett terülekinthető – ismertette.
tekre, de ez a lakott, sűrűn
A rókák veszettség ellebeépített területeket nem
ni immunizálási programja
fogja érinteni – mondta a
1992 óta működik MagyarNemzeti Élelmiszerláncországon. A kezdeményebiztonsági Hivatal (Nébih)
zésnek köszönhetően a
országos állatvédelmi főfe- veszettség teljesen visszalügyelője az egyik televízió- szorult: 2017 óta egy állatcsatorna műsorában.
ban sem találtak veszettséPallós László hozzátetget. Ahhoz, hogy a helyzet
te: a vakcinázás miatt ebne változzon – prevenciós
zárlat és legeltetési tilalom
jelleggel – a déli, a keleti és
lépett életbe.
az észak-keleti határterüleAz oltóanyagok csalteket kiemelten vakcinázétekbe kerülnek, amelyekzák a szakemberek
ből a szakemberek körül– mondta Pallós László.
belül húszat szórnak ki
Régió-infó

Leégett egy családi ház
SÜLYSÁPON

tetőszerkezet lángolt. Az esetA tűz az Ady Endre utcában, hez a nagykátai hivatásos és
egy kétszintes családi házban a sülysápi önkéntes tűzoltók
keletkezett szeptember 23-án vonultak ki, akik eloltották a
– írta a Origo. A tűzben a teljes tüzet.
-IgJó-

Várom azon vidéken élők jelentkezését,
akik Ecser települést vonattal el tudják érni.
Amit kínálok:
• Hosszú távú, bejelentett
munkaviszony.
• Határozatlan idejű szerződés.
• 1 vagy 2 műszak rugalmasan kezelve.
• Bérezés nettó 900–950 Ft/óra.

Elvárások:
• Felelősségtudat,
ami a legfontosabb.
• Csomagolói tapasztalat
csak előny, de nem feltétel.
• Orvosi alkalmassági.

Telefon: 06-70/678-6030

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Telefon.: 29/412-320

NOVEMBERRE LEJÁRNAK

Pályázat civil szervezeteknek
EGY HÓNAPIG NYITVA

Október és november elsejétől ismét pályázhatnak a
civil szervezetek a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA)
forrásaira.
Szalay-Bobrovniczky Vin
ce (Miniszterelnökség civil és
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár)
tájékoztatója szerint, a megpályázható összeg az előző
évihez képest csaknem kétmilliárd forinttal emelkedett
– 5,9 milliárdról –, 2020-ra 7,7
milliárd forintra lehet pályázni a kormány által létrehozott
NEA keretein belül.
A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a

kisebb összegű – egyenként
általában kétszázezer forintnál nem nagyobb támogatási igényű – egyszerűsített pályázatoknál nagyon fontos a
gyorsaság, hiszen azokat a beérkezés sorrendjében, a keretösszeg kimerüléséig részesítik
támogatásban.
A forrásbővülés annak
köszönhető, hogy a személyi jövedelemadónak az az
egy százaléka, amelyet civil szervezeteknek adhatnak,
de arról nem rendelkezett
az adózó, automatikusan
a Nemzeti Együttműködési Alapba kerül, és azt a civil szervezetek támogatására fordítják.

Kiemelt bérezéssel, akár azonnali munkába állással

lendületes csapatunkba.
Hétfőtöl péntekig napi 8 órás beosztásban.

kereshessem, oly szívvel,
az mint kezdtem, hazám,
mindnyájunk boldogulásira célozó igyekezetemet!
Nem kívánok birodalmat,
nem kincset tületek, s nem
egyebet: az igaz bátor magyar szívet, hogy az magaméval öszvekapcsolván, veletek éljek és haljak!”
Ez a beszéd termékeny
hatása a szabadságharc további katonai sikereiben
mutatkozott meg.

Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18

Vége a régi ötszázasoknak
A konstrukció jól működik,
hiszen az alap évről évre nő, és
a forrásaiból szinte bármilyen
hasznos célra lehet pályázni,
például szociális szolgáltatások, egészségügyi, kulturális,
oktatási és sportcélok megvalósításához – mondta SzalayBobrovniczky Vince.
Október elsejétől egy hónapon át az összevont szakmai és működési célokat is
tartalmazó kérelmeket adhatják be a pályázók, míg no
vember 1-től az egyszerűsített
pályázatokat várják, amelyek
beadására szintén egy hónap
áll rendelkezésre.
Döntés a jövő év első felében várható.
T.A.

Hirdetés

munkatársakat
keresünk

kóczi őszinte felindulástól
fűtött beszéde lecsillapította őket. 1705. július 3-án
II. Rákóczi Ferenc Gyömrő
határában mondta el híres
beszédét, az úgynevezett
Gyömrői pátenst. A beszéd
vége így hangzott: „Magatok pedig, ó fiaim, ó társaim, segítsétek magatok
boldogulására való igyekezetimet, vigasztaljátok elkeseredett szívemet, hogy
veletek élet s halál között

Hirdetés

Ön megrendeli,
mi megsütjük!
Torták és formatorták
készítése minőségi
alapanyagokból,
rendelésre.

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

Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel:
06-70/661-3439
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13
: Levendula Rétesház

Már csak október 31-ig lehet fizetni a 2018 előtt kibocsátott 500 forintos bankjegyekkel – közölte a Magyar
Nemzeti Bank (MNB).
November 1-jétől a kereskedők már nem kötelesek elfogadni a régi ötszázasokat,
de a bank- és postafiókokban
még 3 évig, a jegybanknál pedig 20 évig díjmentesen beválthatók.
csátás óta megfelelő ütemben az új ötszázasok több mint 60
Az MNB szerint az új terjedtek el a készpénzforga- százaléka volt kint a forgabankjegyek a februári kibo- lomban, szeptember végére lomban.
Régió-infó
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Nagyüzemi konyha

alapaNyag
raktárba

munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

Magó
tüzép
EUTR: AA5845901

Nádszövetek,
Tűzifa, biobrikett, német beton
termékek,
brikett, lengyel szén! betonacélok, ragasztók,
Koromtalanító, alágyújtós kapható! Kingstone-vakolatok,

Beton Epag térkövek.
Trapéz- és cserepeslemezek kedvező áron!

30 N+F tégla
Monorierdő,
4-es főút 43-as km kedvező áron!
Építőanyagok gyári ár alatt!
06-29/416-858,
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
06-30/974-1744 Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

Bankkárt ya ésy
án
ajándékutalv
ELFOGADÓHE

LY!

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

kedveászm
akciónkkal
Minden m ható!
összevon y
A kedvezmén zza
z ho
érvényesítéséhe etést!
magával a hird

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

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
FOGBEÜLTETÉS FÁJDALOMMENTESEN
Fogaink elvesztése mindannyiunkat megvisel. Nem tudunk jól rágni, nem tudunk
egy jóízűt enni, nem tudunk felszabadultan mosolyogni, kényelmetlenül érezzük
magunkat, rosszkedvűek vagyunk.
A hagyományos fogpótlási módszerek nem mindig képesek
megfelelően orvosolni meglévő problémáinkat.
A legjobb megoldás lehet ezekben az esetekben az implantátumos fogpótlás!

A DIAMOND TEAM ÖRÖMMEL SEGÍT, HOGY ÖN BOLDOGAN MOSOLYOGJON MINDEN NAP!
Megrendelés:
minimum 3 nappal előtte.

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

Az utasforgalom bővülési ütemének fenntartásához
egészséges áruszállítási üzletágra is szükség van – ezzel a bevezetővel olvasható az
AIRportal.hu oldalon az új beruházás, a CargoCity megépülésének indoklása.
Rolf Schnitzler, a Budapest
Airport új vezérigazgatója arról
is beszámolt, hogy novemberben a terveknek megfelelően
átadják az új árukezelő központot, amire a növekvő igények miatt van szükség, mivel
a repülőn szállított termékek
mennyisége az elmúlt három
évben jóval nagyobb ütemben

Fotó: Budapest Airport

Átadják az
új CargoCityt

KIADÓ A VIGADÓ ÉTTEREM

fejlődött Ferihegyen, mint az
utasforgalom – 2015 és 2018
között ugyanis 60 százalékkal
több áru fordult meg a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mint korábban. 2018-ban
pedig rekordmennyiséget, közel 150 ezer tonnát kezeltek.
Az AIRportal.hu kérdésére azt is elmondta a vezérigazgató, hogy átlagosan 77 százalékos töltöttséget értek el az
áruszállításban, amely rendkívül magasnak számít, mindemellett az új Európán belüli LOT-járatoknak elsősorban
az e-kereskedelemben és postai szolgáltatások terén lesz jelentőségük.
TA

Őstermelőket érintő
adóváltozások
2020-tól jelentős módosítására kell felkészülniük
az őstermelőknek és a családi gazdaságoknak. Jön az
MCSV (mezőgazdasági családi vállalkozás) és változnak majd az őstermelői adózás szabályai.
Az új mezőgazdasági családi vállalkozás nem
azonos a jelenlegi családi gazdasággal, mert ez jogi

Október végéig még
lehet pályázni!
Mint nyáron már beszámoltunk róla, Monoron a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. pályázati
úton bérbe adja a Vigadó jelenleg étteremként működő
egységét, a Vigadó Éttermet
üzemeltetésre.
Fontos, hogy pályázni nem
kizárólag csak étteremként
történő üzemeltetésre lehet,
de ez esetben a pályázat külön elbírálás alá esik. A pályázatokat pontrendszer alapján
értékelik, melynek pontszámait Monor Város Önkormányzatának képviselőtestülete, illetve annak illetékes
bizottsága állapítja meg.

Mit érdemes tudni
a bérleményről?
A bérleményhez 10 helyiség,
annak berendezései és felszerelései tartoznak: egy kávézó (49,6 m2), egy nagyterem
(114,6 m2), 2 db raktár (összesen 10,2 m2), tároló (8,8 m2),
konyha (38,8 m2), 2 db előkészítő (16 m2), iroda, személy-

Az ősz egyik veszélye, a borospince
A MUSTGÁZ

„egyéni céges” vállalkozási forma lesz cégbírósági bejegyzési kötelezettséggel,
adószámmal, mérlegkészítési kötelezettséggel.
Az MCSV kereteibe szerveződő családtag-termelők,
amennyiben az új vállalkozási formát választják, 100
millió forint nettó ár-bevételig adómentesek lesznek.

-Trna-

A pályázat benyújtási határideje október 30. A pályázatot egy eredeti példányban
cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani a Vigadó Nonprofit Kft. címére
(2200 Monor, Kossuth Lajos
utca 65-67.).

Az ország több pontján lezajlott a szüret, legtöbb helyen már a mustot érlelik a
pincékben.
A must erjedése során
mustgáz keletkezik, amely
nem megfelelő körülmények
között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint
szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy a
veszélyes mennyiségben felhalmozódott gáz balesetet
okozzon.
Tavaly három ember halálát okozta a mustgáz. A So-

mogy megyei Kányán egy, a
Szabolcs megyei Kékcsén
pedig két ember életét követelte. Több helyen pedig csak
a szerencsén múlott, hogy
időben rátaláltak a balesetet
szenvedett emberekre. Évről évre még mindig számos
esetben riasztják ezekhez az
esetekhez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen
megelőzhetők.
Nem árt hangsúlyozni, a
szén-dioxid nehezebb a levegőnél, így szellőzés nélkül kiszorítja azt. Egy liter erjedő
must csaknem 42 liter szén-

zeti öltöző, zuhanyozó (24 m2),
női és férfi WC, takarítószertároló helyiség.
Utcai terasz használatára is van lehetőség, melynek
közterület-foglalását és díját
a bérlőnek kell majd rendezni.
A bérleményegység étteremként való üzemeltetése a
tulajdonos által támogatott, a
megajánlható minimum havi
nettó bérleti díj 150 ezer forint, míg egyéb tevékenységre
nettó 350 ezer forint. Sikeres
pályázat esetén a szerződés
időtartama 1 év, mely mindkét fél egyetértésével meghosszabbítható. Az üzemeltetés tervezett kezdő napja
2019. november 20.
Az érdeklődők a részletes
pályázati kiírást és az elbírálás szempontjait a Vigadó
honlapjáról a Pályázati felhívás oldalról tölthetik le.
Régió-infó

dioxidot termel. Éppen ezért
fontos szellőztetni a pincéket és célszerű szén-dioxidérzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a jól ismert gyertyás
módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő? Fontos,
hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, úgy
menjünk le a mustot ellenőrizni. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített
levegős légzőkészülékben
szabad bemenni, ezért aki
mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a
112-es segélyhívó számot és
kérje a tűzoltók segítségét!

Régió-infó

Hirdetés

ceglédi cipőgyár
mintaboltja
cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!
gyermek, női, férfi kiváló minőségű
bőrből készült cipők gyári áron!

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő
Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11.
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig
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FÖLDMÉRÉS

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

Nagyüzemi konyha

hűtőraktáros
–komissiózó
munkatársat keres,

éjszakai/délutáni munkavégzésre.
Fényképes önéletrajzokat várunk:
karrier.city@gmail.com címre

AUTÓBUSZVEZETŐKÉPZÉS BUDAPESTEN!
NE MALMOZZ, BUSZOZZ!

INGYENES AUTÓBUSZVEZETŐ-KÉPZÉS BUDAPESTEN!
Munka mellett végezhető átképzés
B, vagy C kategóriáról D kategóriára GKI kártyával.
A képzés alatt ÖSZTÖNDÍJAT is biztosítunk.
Folyamatos tanfolyamindulás.
Jelentkezési feltétel: legalább 2 éves B kategóriás
jogosítvány és betöltött 21. életév
Jelentkezés: fekete.nikolett@pannonjob.hu
vagy 3620/329-9522
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Melyek a legnépszerűbb
gyógynövények?

Itthon is népszerű

A gyógynövények népszerűségi listája folyamatosan változik,
mivel a média és az internetes közösségi szájtok gyakran divatot teremtenek egy-egy fajból. Bár hazai adatok nem állnak
rendelkezésre a legtöbbet eladott gyógynövényekről, az Egyesült Államokban rendszeresen közzé tesznek ilyen listákat.

A

divat pedig jellemzően nyugatról kelet felé
halad, ezért az ott népszerű gyógynövények hamar
meghódítják a hazai piacot is.

A mindent gyógyító
A kurkumát ma sokan szinte
mindent gyógyító gyógy-

növénynek tartják. Nem véletlen, hogy Amerikában ma
ez az ötödik legnépszerűbb
gyógynövény, amiből évente
32 millió dollár értékben adnak el termékeket. Alig marad le mögötte valamivel el-

adásban a fürtös poloskavész,
amelyet főképp menstruációs zavarok kezelésére, klimaxos kellemetlenségek enyhítésére alkalmaznak. Hazánkban
étrend-kiegészítő
formájában nem kapható, de számos
gyógyszer tartalmazza a belőle készült kivonatot.

féle kasvirágból (Echinacea)
készült termékek. Ha a betegség kezdetén kezdjük el
gyógyszerként szedni, akkor
igazoltan csökkenti a gyó
gyulás időtartamát. A tudományos vizsgálatok eredményeit a vásárolók is
visszaigazolják, hiszen évente 85 millió dollár értékben
vesznek ilyen készítményeket
Amerikában, ezzel ott a második legnépszerűbb gyógynövénynek számít.

A negyedik legtöbbet eladott gyógynövény a borostyán, amely nálunk is
egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen köptető hatása más szintetikus
készítményekkel is összevethető. Ráadásul biztonságosan használható, ezért már
kisgyermekkortól is adható Gondolta volna?
hurutos köhögés esetén.
Elsőre talán meglepő lehet,
de az USA-ban torony magasan vezetik az eladásokat a
Amivel átverték
pemetefűből készült terméaz egész világot
kek évi 141 millió dollárral. A
Az amerikai vörösáfonya-ter- pemetefű alapvetően három
mesztők szövetsége számos tu- dologra jó. Az első – ami midományos kutatást finanszí- att Amerikában olyan néprozott, amellyel azt a látszatot szerű – az illóolajából nyert
igyekeztek kelteni, hogy a vö- készítmények köptető harös áfonya előnyös húgyúti fer- tása. Leginkább erre hasztőzések esetén. A tudományos náljuk hazánkban is, hiszen
álláspont ma már egyértelmű: ki ne ismerné a pemetefűhatása semmivel nem jobb, cukorkát? A második, az
mint a placebónak. Az évti- emésztőrendszerre gyakozedekig tartó áltudományos rolt kedvező hatása, amekampány azonban olyan jól lyet az emésztési zavarokkal,
sikerült, hogy a vörösáfonya- puffadással küzdők használkészítményekből még most is hatnak ki. Ezt a kedvező tuévente 68 millió dollárnyit ad- lajdonságát a benne lévő kenak el az Egyesült Államokban. serű anyagoknak köszönheti,
amelyek fokozzák az emésztőenzimek
elválasztását.
Az immunrendszer
Erre épül harmadik, étvágyvédelmezője
javító hatása is.
Hazánkban is nagy népszerűPapp János gyógynövény-alkalmazási
ségnek örvendenek a különszakmérnök, fitoterapeuta

Hirdetés

• TARGONCAVEZETŐ
(Termelésbe ÉS raktárba; több műszak
vállalásával)
• GÉPBEÁLLÍTÓ
A BFB plus Kft. egy
(Gyártási területre-, csomagológépre ÉS
nemzetközileg elismert
présgépre)
belga tulajdonban lévő,
• ÜZEMI OPERÁTOR (betanított munkás)
kisállateledel-gyártással és
(Több műszakba, több üzemünkbe is)
-forgalmazással foglalkozó
• KARBANTARTÓ
vállalatcsoport tagja, melynek
(Villanyszerelő/géplakatos/mechanikai
műszerész)
Csévharaszton működő
telephelyére keressük
• UDVARI ÉS ÜZEMI TAKARÍTÓ
csapatunk új tagjait a következő (1 illetve 2 műszak vállalásával)
• ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR
munkakörökbe:
(2 műszak vállalásával, targoncavezetői
engedéllyel. Előny: GKI-kártya)
z
Jelentkez
•
LABORASZISZTENS
M O sT!
(2 műszak vállalásával)
• RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR
K
(2 műszak vállalásával)
E M E LTÜ T!
E
• MŰSZAKVEZETŐ (Gyártási területre,
K
A bérE
szakmai tapasztalattal)

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK!

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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ÉS HITELGARANCIA

Szeptemberben Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy az agrártárca 100
milliárd forintnyi beruházási
hitelhez nyújt kamattámogatást kis- és középvállalkozásnak minősülő és elsősorban
mezőgazdasági termeléshez
kapcsolódó mezőgazdasági
termelőknek, valamint erdészeti célú beruházást megvalósító, mezőgazdasági termékeket feldolgozó vállalkozásoknak, mivel a pályázati
tapasztalatok azt mutatják, a
mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban erős a fejlesztési igény.
A miniszter azt is elmondta, a magyar gazdálkodók 2010-hez képest 2018ban 40%-kal többet, 336
milliárd forintot költöttek

fejlesztésekre, 2019 első fél
évében pedig meghaladta a
17%-ot a beruházások növekedési üteme.
A kamattámogatásokkal
kapcsolatban megemlítette,
hogy a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásoknál a támogatott beruházási hitelek legnagyobb
hitelösszege
beruházásonként és ügyfelenként 1,3 milliárd forint lehet.
A hitelintézetek már októbertől elkezdték a támogatott hitelek kiajánlását. A
pénzintézetek által kért biztosítékok hiánya esetén a hitelfelvételt külön ügylet keretében ugyancsak támogatott
díjon keresztül az AgrárVállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (AVHGA) kezessége segíti.
Régió-infó

Tanyafejlesztés

FOLYTATÁS A CÍMLAPRÓL

A fővárosi közgyűlésben ellenzéki többség lesz, míg az
összes megyei közgyűlés kormánypárti többségű maradt.
A Pest megyei közgyűlés megválasztható tagjainak
száma 44, ebből a Fidesz-magyar polgári szövetség-Ke
reszténydemokrata néppárt
24, a Momentum mozgalom
9, a Demokratikus koalíció 7,
és a Jobbik Magyarországért
mozgalom 4 mandátumot
szerzett.
A Pest megyei közgyűlési listákra leadott érvényes
szavatok alapján 51,6 %-ot a
FIDESZ-KDNP, 19,62 %-ot a
Momentum, 14,9 %-ot a DK,
9,25 %-ot Jobbik, 4,63 %-ot
az MSZP szerzett meg.
A Régió újság megjelenése szerinti települések polgármesterei lettek 2019. október 14-től: Bénye – Kovács
Erika (független), Csévharaszt – Pulisch József (független), Ecser – Gál Zsolt (független), Felsőpakony – Nagy
János (FIDESZ-KDNP), Gomba – Lehota Vilmos (függet-

HOSSZABBÍTÁS ÁPRILISIG

len), Gyál – Pápai Mihály
(FIDESZ-KDNP),
Gyömrő
– Gyenes Levente Zoltán (Jó itt
élni! közösség), Káva – Veszteg István (független), Maglód
– Tabányi Pál (független), Mende – Kaszanyi József (független), Monor –Darázsi Kálmán
(FIDESZ-KDNP), Monorierdő
– Szente Béla (független), Nyáregyháza – Mészáros Sándor
(FIDESZ-KDNP), Pilis – Hajnal Csilla (független), Péteri
– Petőné Vizi Valéria (függet-

len), Sülysáp – Horinka László
(FIDESZ-KDNP), Tápiószecső
– Gál Csaba (független), Úri
– Haraszti Imre (független),
Üllő – Kissné Szabó Katalin
(független), Vasad – Marton
József Zoltán (független), Vecsés – Szlahó Csaba (FIDESZKDNP).
További régiós információkat a 2019-es önkormányzati választásokról a következő
lapszámunkban olvashatnak
majd.
TA

Bár régiónkban kevesebben élnek tanyán, mint Pest
megyén kívül, azért jó hír,
hogy az Agrárminisztérium
(AM) egy évvel meghosszabbította a tanyás térségek háztartási léptékű fejlesztéseit

szolgáló vidékfejlesztési pályázatot, így a tanyán élők és
a tanyás térségekben található önkormányzatok 2020.
április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a 8,23
milliárd forint keretösszegű
felhívásra.

A Vidékfejlesztési Program pályázata többek között
a tanyavillamosítást, a vízellátás kiépítését, valamint a
szennyvízkezelési fejlesztések megvalósítását támogatja.
A pályázati felhívásban a természetes személyek legfeljebb
6,2 millió forint, az önkormányzatok pedig maximum
50 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, akár 95 százalékos
támogatásintenzitás mellett.
Az Agrárminisztérium eddig már több mint 300 kérelmet támogatott 1,6 milliárd
forint értékben.
A pályázat feltételeiről
bővebb információ a www.
szechenyi2020.hu oldalon
érhető el.
Régió-infó

VEZETÉSRE SZÜLETETT

Szeressen bele Ön is a Tivoli fiatalos önbizalmába

és dinamikus, elegáns, határozott stílusába!

Libadalom és teljesítménytúra Úriban!

Elegáns formatervezés
Számtalan új technikai
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző
részletek
Határozott karakter,
erős szív
A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatóak. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max.
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti
fordulatszám-tartományban.

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

Úri Község Önkormányzata szeptem
ber 7-én tartotta a
már hagyomán�nyá vált Libadalom Főzőversenyét.

4 560 000 Ft-tól
A Ssangyong Tivoli X150 modell
vegyes üzemanyag-fogyasztása:
5.53-8,56l/100km felszereltségtől
függően.
A kép illusztráció.

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

kollégákat keresünk
Ecserre

Hirdetés

Tivoli X150

Hirdetés

KONYHAI DOLGOZÓ
és sZAKács

Fotó: Halász Alexandra

Bővülnek
az agrárberuházási
támogatások

Önkormányzati választás 2019
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A

reggeli órákban 16
csapat foglalta el a főzőhelyeket. Minden
résztvevő saját alapanyagból
dolgozott és saját eszközöket használt. Az önkormányzat helyet, sátrakat, valamint
asztalokat és padokat biztosított minden csapatnak.
Idén először Úri testvértelepülése, Kisiratos meghívott-

jai is részt vettek a versenyen. A borongós idő ellenére több
Autentikus birkapörköltet tá- mint 600 résztvevő regisztlaltak és kemencében sült, rált a 9, 14 és 27 kilométeres
kolbásszal töltött kenyeret kí- túrák valamelyikére. A Tá
náltak a nézelődőknek. Az piómenti Tömegsport Alaételek elkészítésén túl a csa- pítvány szervezésében megpatoknak arra is figyelni kel- rendezett túra nem csak a
lett, hogy a terítés és a tálalás helyiek és a környező telepüis esztétikus legyen. A zsűri- lésről érkezők körében örnek, melynek elnöke Füle Zol- vend nagy népszerűségnek,
tán Knorr-séf volt, nehéz dol- évről évre az ország minden
ga volt, hiszen a versenyzők tájáról Úriba vonzza a túrázni
finomabbnál finomabb falavágyókat.beérkező
Az eseményre
A szortírozó-üzembe
csomagok torta
pakolása,isirányítása
futószalag
mellett.
tokkal próbálták lenyűgözkészült,
melyet
az a Szent
ELVÁRÁSOK
ni őket. Végül több kategóriImre általános iskolai osz• Jó fizikai állóképesség
ában díjazták a résztvevőket,
tály kapott, amelyből az osz• Terhelhetőség
a vándorfakanalat pedig• Pontosság
a tálylétszámhoz viszonyítva a
kisiratosi csapatnak ítélték.MUNKAIDŐ
legmagasabb volt a résztveHétköznapokon
16:30 – 01:30
A rendezvénnyel egyidevők aránya.
Így az idei évben
AMIT KÍNÁLUNK
jűleg zajlott az idén XI.• Kezdőként
al- a harmadik
falaátlag nettó 200osztályosok
000 Ft,
kalommal megrendezett betanítás
Li- tozhattak
mennyei
után elérhetőaátlag
nettó 220libatere000 Ft
baterelő
Teljesítménytúra.
lő tortából.
 prémium)
(x)
fizetés (Alapbér,
cafetéria,
• 13. havi fizetés
• Hosszú távú, stabil munkahely

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

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

Éjszakai

munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
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

MUNKAVÉGZÉS
HELYE
Alsónémedi
• Munkába járáshoz
ingyenes céges busz
vagy költségtérítés
• Autóval könnyen
megközelíthető az 5-ös útról
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Nem bánok semmit,
a kudarcokból is tanulok
Újra Monorra érkezik az Experidance
Produkció. November 10-én a 2016-os
év legjobb zenés előadása, a Gyöngyhajú lány balladája látható majd a
Monor Városi Sportcsarnokban. Ennek apropóján Szabó Mátéval, a
musical és a Barátok közt (az ország legrégebbi legendás sorozata) főszereplőjével beszélgettünk.

1

Mi hajtotta a hivatása felé?
– Gyerekkoromban kezdődött a történet. Kecskeméten, ahol laktunk zeneóvodába jártam, aztán később az
iskolában is valahogy mindig egyértelmű volt, hogy a
művészpálya lesz az én utam.
Akkor még nem tudtam, hogy
pontosan melyik része. Aztán
ez 1993-ban manifesztálódott, amikor anyukám meglátott egy felhívást, melyben
gyerekszereplőket kerestek
a Légy jó mindhalálig című
musicalhez. Megpróbáltam,
be is válogattak a darabba,
ettől kezdve aztán kirobbanthatatlan voltam a színházból. Folyamatosan játszottam, majd felvételt nyertem
a Nemzeti Színi Akadémiára,
így kerültem a Pesti Magyar
Színház társulatába.

jú előadásokban. Emlékszem,
amikor például a Bob hercegben Fred szerepében léptem
színpadra, Agárdi Gabi bácsi
mindig megnézte a játékomat
a takarásban. Az embernek
ritkán mondanak véleményt
szemtől szembe, ám ilyen
háttérinformációk tudják az
ember lelkét simogatni.
Mi volt a legnagyobb
4 –ajándék
az életében?
Én maximalista vagyok

nem csak a munkámban, de
emberileg is megpróbálok
mindig a lehető legjobbat
adni. Talán az isteni gondviselésnek is köszönhetem,
hogy ilyen szépen alakulnak
a dolgok az életemben, ám e
mögött nagyon sok munka
van. A sok fáradságnak most
már beérni látszik a gyümölcse. Minden szerepem, felKitől kapta a legnagyobb
adatom a munkám alaptámogatást?
ján talált meg, és nem azért,
– A családomtól. Anyu- mert valakinek az ismerőse
kám szentimentálisabb alkat, vagyok. És ha még emellett
a többiek hajlamosak inkább
gyakorlati oldalról megközelíteni a dolgokat. Ők gyakran feltették nekem a kérdést,
hogy bár elismerik a művészpálya szépségét, de miből fogok megélni? Mivel azonban
látták, hogy ez mennyire fontos nekem, mindenki támogatott, és végül is csak kialakult.
Fotók: Experidance Produkció

2

számít ön szerint
3 –aMilegnagyobb
elismerésnek?
Minden élethelyzetnek

megvan a maga elismerése.
Örülök annak, hogy rengeteg darabban szerepelhettem,
különböző stílusú és műfa-

idő után mókuskeréknek tűnik, de a mi szakmánkban,
úgy gondolom, sok a változatosság. A szinkronizálásnak, a sokféle színházi és
tévészereplésnek is köszönhető, hogy minden nap máshol, más emberekkel, másmás társulattal dolgozom.
Ugyanakkor kemény pálya
is a mienk, hiszen lelkileg fel
kell készülni a megpróbáltatásokra. Van, aki egy társulatban egész életében várja,
hogy komoly szerepet kapjon.
Mindig reménykedik, hogy
majd a következő, majd a következő előadásban főszerepet kap, de senki nem fogja neki megmondani, hogy
soha nem fog ilyen szerepet
kapni. A mi pályánkat általában emocionálisan érzékeny emberek választják, és
nem könnyű feldolgozni a tehetetlenség érzéséből fakadó
kudarcokat. Nem szabad beleragadni egy-egy sikertelenségbe, merni kell továbblépni.
Én magam is nagy kockázatot vállaltam, amikor 2010ben gondoltam egy nagyot,
és szabadúszó lettem. Jó döntésnek bizonyult, hiszen egy
év sem telt el, és már válogatni tudtam a különböző felkérések között.

érdekelt. A görkoritól kezdve a teniszen át sokféle sportot űztem. Persze volt, ami
sokáig tartott, és volt, ami
kevésbé, de egy dolog: a
zene mindig ott volt az
életemben. A dobszerkóm például még mindig megvan. Ének-zene
tagozatos iskolába jártam, ahonnan emlékszem, életmódtáborba jártunk 10-12 éven keresztül.
Persze ide főleg a társaság
miatt mentem el, itt mi voltunk a zenefelelősök. A zene
számomra mindig gyógyító
emberileg is egy tűrhető csá- volt, sok mindenen átsegített.
vónak tartanak, annak külön
örülök.
Hányszor volt szerelmes,
és emlékszik még az elsőre?
Mit gondol, mikor és mivel érte
– Igen, voltam szerelel a legnagyobb sikerét?
mes egyszer-kétszer életem– Azt mondják, nincs kis ben. Az első szerelem a gimszerep, csak kis színész. Je- náziumban volt. Akkor én
lenleg nagyon szeretem a még a zöldhajas rocker korGyöngyhajú lány balladája szakomat éltem, a lány pecímű musical szerepét. Jó és dig fuvolista tagozatos volt
értékes előadásnak tartom, ugyanabban a suliban. Mivel
és úgy érzem, nekem való ez a ő szakközepes volt, délutáni
Mivel foglalkozik szívesen
szerep. De minden egyes fel- zeneórái miatt szinte egész
a szabadidejében?
adatomat szeretem, és igyek- nap bent volt az iskolában,
– A hagyományos érteszem úgy végezni őket, hogy így ebéd és tanulás után én lemben vett hobbim nincs,
mindig értéket teremtsek és is mindig visszamentem hoz- de nem is alakulhatott ki, hihordozzak ebben a felgyor- zá. Jópofa társasági élet ala- szen már az Akadémián is
sult világban.
kult ott ki, ám amilyen hir- nagyon le voltunk terhelve.
telen létrejött, érettségi után Szabadidőről egyelőre nem
Mire emlékszik vissza
ugyanolyan gyorsan el is vál- igazán beszélhetek, hiszen a
szívesen a gyermekkorából?
tak útjaink, hiszen mindenki mi szakmánkra a 0-24 órás
– Sok mindenre szíve- a maga útját kezdte járni.
stand by állapot jellemző. Én
sen gondolok, hiszen jó gyea szabadidőmben is a munrekkorom volt, vidám évek
Mi az, amire
kámmal foglalkozom. Példávoltak. Rengeteg dolgot kinem gondol szívesen?
ul elkezdtem írni egy színdapróbáltam, szinte minden
– Pont a napokban be- rabot, melyet idén tavasszal
szélgettünk egy társaságban már be is mutattunk. Ez egy
arról, hogy mennyire feles- rendhagyó színházi est, címe
leges feltenni a mi lett volna, Ketten egymás ellen.
ha kezdetű kérdéseket. Hiszen az adott helyzetben vaSzívesen
lószínűleg mindenki a tőle
kér tanácsot?
telhetően legjobbat cselek– Igen. Például a bátyám
szi. Nincs olyan dolog, amit remek kiképzőtiszt, tudatnagyon megbántam volna az talanul is felhasználom az ő
életben, hiszen mindenből tapasztalatait akkor, amikor
megpróbáltam a lehető leg- döntést hozok egy-egy helyjobbat kihozni. Amikor meg zetben. Be kell látni azt, hogy
nem így tettem, abból igye- nincs tökéletes. Ami az egyik
keztem tanulni.
embernek hiányossága, az a
másiknak előnye. Szeretek
Hogy telnek
érveket ütköztetni és a saját
a hétköznapjai?
nézőpontomat kitágítani az– Sokféle munkával, sze- zal, hogy mások véleményét
rencsére. Minden munka egy is meghallgatom.  Nagy Renáta
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Mit olvassak?

Ignácz József rovata

Daniel Keyes:
Virágot Algernonnak
Adva van egy felnőtt férfi, aki egy hatéves gyerek
szellemi szintjén áll, ennek minden velejárójával:
csúfolják, gúnyolják, kihasználják, nincsenek barátai, nincs szerelme.
Charlie pedig mindegyiket szeretné. Aztán
mintegy varázsütésre előkerül egy orvoscsoport,
akik egy műtéttel zsenit
faragnak Charlieból. A férfit már nem győzi le az útvesztők játékában Alger-

non, az egér. Már nem
gúnyolják, kihasználni
sem tudják, sőt, egy picit
félnek tőle. Charlie megtalálja a szerelmet is, de
mint minden jó történetben, itt is van egy csavar:
Charlie állapota visszafordul, intelligenciája rohamosan hanyatlik, ezt tudja
ő is, és próbál gyógymódot
találni.
Hogy sikerül neki?
Megmarad-e mellette a
szerelme? Járjanak utána!

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
Térben-fényben

OMEGA-SLÁGEREK

Monoron november 10-én
(vasárnap) 18 órakor a Monori
Városi Sportcsarnok színpadán 24 ExperiDance táncművész és 5 kiváló musicalszínész adja elő a Gyöngyhajú
lány balladáját. A mese erősítését 21 szenzációs Omegasláger garantálja.
Ez a történet, amit mindenki átélt, aki volt fiatal és
szerelmes, az ExperiDance
Production első musicalje. A
Gyöngyhajú lány balladája,
egy fiatal lány felnőtté válásán, első nagy szerelmi csalódásán keresztül idézi meg
a Balatonpart, a tó ősi mitikus legendáit. Mindenkiben
ott van a szunnyadó gyermek, így a tündérmeséket a
felnőttek is szeretik, csak be
kell őket csomagolni „felnőtt
köntösbe” – olvashatjuk az
ExperiDance oldalán.

Ennek bemutatására vállalkozott közösen az Omega
együttes és az ExperiDance
alkotócsapata, amikor gondos tervezés és aprólékos
munka után ismert és kedvelt musicalszínészek főszereplésével színpadra állította
első közös darabját.
Az előadásban felcsendülnek az Omega együttes jól ismert slágerei, amelyekből
természetesen a Gyöngyhajú
lány sem marad ki.
Az előadásban elhangzó
dalok: Start, Hűtlen barátok,
Holló, Fekete pillangó, Nem
tudom a neved, Kötéltánc,
Ha én szél lehetnék, Gyöngyhajú lány, Petróleumlámpa,
Őrültek órája, Nyári éjek as�szonya, Hazug lány, Napot
hoztam csillagot, Régi csibészek, Boldog angyalok, Ezüst
eső, Trombitás Frédi, Addig
élj, Meghívás.
Régió-infó

Monor SE–VMG DSE

Október 18
–november 9.
Ónodi Mátyás, ecseri származású üvegtervező iparművész gyönyörű üvegképeiben gyönyörködhetnek
az érdeklődők.
Üllő, Vargha Gyula
Városi Könyvtár

November 13. 19 óra
NBII-es férfi kosárlabdamérkőzés.
Monor, MVS

A nagymama

Szent István SE
–Váci NKSE

Október 31.
NBI-es női kézilabdamérkőzés.
Monor, MVS

Márton-napi libahajtó

Honeybeast
klubkoncert

Gyöngyhajú
lány balladája

október – november

Október 26. 21 óra
A Honeybeast aranylemezes, magyar együttes, mely
elektronikus pop-rock zenét játszik. Ezen a néven
2011-től működik, bár történetét 2005-ig vezeti vissza.
Első nagy sikereit az együttes 2010-ben érte el, majd a
2014-es Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójának szereplőiként
szereztek országos ismertséget. Kapunyitás: 19 óra.
Vecsés, BÁKK

Bábos Mesekuckó
– Julcsival

Október 30. 9.30 óra
Mesés torna és bábos
foglalkozás, maszatolás,
kézműveskedés szerdánként.
Felsőpakony,
Lagúna Rendezvényház

November 9. 14 óra
Libahajtás és kézművesprogramok.
Gyömrő, Tájház

Márton-napi
Újbor Ünnep

November 16. 17 óra
A GyömrőSzínház előadásában Csiky Gergely darabja. Második előadás november 24-én.
Gyömrő, Hankó István
Művészeti Központ

Nyáry Krisztián
író-olvasó találkozó

November 16. 18 óra
Pilis, PKH

Angyali üdvözlet

November 22. 19 óra
Adventi kiállítás.
Monor, Vigadó

November 9. 16 óra
Monor, Vigadó

Márton-bál

November 9. 19 óra
Gyömrő, Hankó István
Művészeti Központ

ExperiDance
Monoron

November 10. 18 óra
Omega Musical – Gyöngyhajú lány balladája
Monor, MVS

Véradás Pilisen

November 11-én
12.30-18 óra
Kérjük, aki tud segítsen!
Aki vért ad, életet ad!
Pilis, PKH (Pilis, Dózsa
György út 2.)

Palya Bea Quartett

November 26. 19 óra
Palya Bea a magyar zenei
színtér egyik meghatározó alakja, elismert dalszerző, énekes, előadóművész és
író Maglodon ad koncertet.
Jegyek a Maglódi Művelődés Házában 4900 Ft-ért
kaphatók.
Maglód, MagHáz

Hirdetés

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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Újabb szakasz készült el az M4-esből
CSAK 27 KM HIÁNYZIK

Még az idén befejezik az
M4-es Üllő és Albertirsa közötti szakaszának építését.
Miután október elején átadták a forgalomnak a gyorsforgalmi út újabb három kilométeres részét, már csak
27 km hiányzik ahhoz, hogy
a két Pest megyei település
között végig 2 x 2 sávon lehessen haladni.
A projektben a 405-ös
főút és az M4-es találkozási pontjánál egy külön szin-

KÖZLEMÉNY
Öt év után ismét lezajlottak az önkormányzati választások,
és öt év után ismét hatalmas örömmel és büszkén jelenthetem ki, hogy folytathatjuk a megkezdett közös munkát.
Úri ismét határozottan és megfellebbezhetetlenül amellett
döntött, hogy a tevékenységünk, ha nem is mindig hibátlan, de mindenképpen üdvös és a település javát szolgálja.
Úgy gondolom, ilyen helyzetben az első gesztusnak mindenképpen a köszönetnek kell lennie. Köszönet illeti azokat,
akik részt vettek a kampányban, akik az elmúlt időszakban
mindent megtettek azért, hogy sikerrel járjunk. Köszönöm
a segítőinknek! És persze köszönöm ezt a sikert a szavazóinknak, azoknak, akik bizalmukkal ajándékozták meg csapatunkat és döntést hoztak arról, hogy folytathassuk!
Úgy hiszem, az alapok hosszú ideje jól működnek, a település gazdálkodása évek óta stabil és átlátható. Az itt élő
emberek és családok településünk alappillérei, ezért támogatjuk a gyerekvállalást, a szülőket, a nagyszülőket és
a nagycsaládosokat. Lehetőségeinkhez mérten anyagilag is hozzájárulunk boldogulásukhoz. Ahogy 2002-es beszédemben is fogalmaztam, talán az a legfontosabb, és
ez a kulcskérdés, hogy településünk minden egyes lakója jól érezze magát itthon, hogy úgy érezzék, van lehetőségük mindenre, amit meg kell tenniük vagy meg szeretnének tenni. Az, hogy Úri-lakosnak lenni büszkeségre adjon
okot, hogy vendégeink is lássák, mi mindent megteszünk
azért, hogy jó legyen itt élni. Ahogy a választások előtt is
megígértem, a munkát az eddigiek szellemében folytatjuk. Fontos látnunk a győzelem öröme mögött azt a felelősséget, amit ez az új lehetőség ró ránk. Mindent meg kell
tennünk a jövőben is azért, hogy Úri egyre jobb és jobb
hely legyen mind az itt lakók, mind az idelátogatók számára. Meg kell kötnünk a szükséges kompromisszumokat is.
A választásokon elért eredményeket maximálisan tiszteletben tartva felül kell emelkednünk ellentéteinken és közösen kell dolgoznunk a jövő érdekében. Ettől a perctől fogva öt évig nem küzdenünk kell egymás
ellen, meg kell tennünk mindent a közös célért, a település közösségének boldogulásáért. A siker kulcsa
a közös erőfeszítés és a megalkuvást nem ismerő közös munka! Ebben a szellemben indítanám ezt a ciklust, és ismerve önöket, nem csupán remény az, hogy
az első lépésünktől az utolsóig mindannyian megteszünk mindent azért, hogy Úri továbbra is virágozzon!
Tisztelettel: Haraszti Imre polgármester

tű forgalmi csomópont is létesült, és az újabb szakasszal
Albertirsától immár Abonyig összesen 30 kilométeren lehet gyorsforgalmi úton
közlekedni. A beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapja szerint
októberben Cegléden, az M4
és a 311. számú főút csomópontját is birtokba vehették
az autósok.
Az Üllő és Albertirsa között még hátralévő szakaszon is már a befejező mun-

kálatok, a burkolati jelek
felfestése és a szalagkorlát felhelyezése zajlik, a forgalomba helyezés a jövő év
első negyedében várható. A
Pest megyében tisztán költségvetési forrásból finanszírozott M4-es gyorsforgalmi
út megépítése a (régi) 4-es
út melletti településeken
élők életminőségét is nagymértékben javítja, mert nem
csak gyorsforgalmi, hanem
a településeket elkerülő út is
egyben.
Az M4 MO-tól Ceglédig
tartó 44 km-es szakasza 72,5
milliárd forintba kerül.

Bővülő közlekedés
INTERNETEZNI IS LEHET

Az eddigi egy helyi buszjárat helyett szeptember elsejétől két párhuzamos járat közlekedik Gyömrőn.
A bővítéssel megduplázódott az új járattal a férőhelyek
száma is és hozzávetőlegesen a felére rövidült a járatindulások közötti idő, így rugalmasabban tud igazodni
a busz a vasúti menetrendhez, illetve nagyobb lehetőség lesz megvárni a vonatot
késés esetén.
Minden megállóban ígérnek a megállóra vonatkozó,
logikus menetrendet és járatútvonalat mutató táblát a város térképével. A menetrendeken lesz egy QR-kód is, ami
az interneten a részletes menetrend oldalára irányítja az
utazót. A buszokon wifi is van.
A helyi busz reggel 4 és
este 10 között közlekedik és
három különféle útvonalat
jár be a városban. 
IJ
Hirdetés

P.Gy.
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Modern egészségközpont épül Sülysápon!

A végéhez közeledik annak a modern egészségháznak a kivitelezése, melyre 2017-ben 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Sülysáp. A pályázati úton nyert támogatásból egy olyan modern egészségcentrumot hoznak
létre, melyben az alapellátás rendelései kapnak majd helyet.

A

z új egészségügyi központban három felnőtt háziorvosi-, két
gyermekorvosi-, egy védőnői,
és egy fogászati rendelő kerül kialakításra. Az épületben
ugyanakkor lesz még egy ún.
multifunkcionális helyiség is,
ahol például helyet kap majd

alkalmanként a tüdőszűrés,
valamint itt lesz lehetőség egyegy szakrendelés elindítására is. Szeretnénk a Losonczi
utcai rendelőben most is működő vérvételi rendszert továbbfejleszteni és bővíteni, de
gondolkodunk a háziorvosok
diagnosztizáló munkáját segí-

tő műszerek beszerzésében is.
– nyilatkozta Horinka László,
Sülysáp polgármestere.
Azt, hogy ezek közül melyik rendelés mikor veszi kezdetét az új központi
helyszínen, az átadást követő időszakban a helyi egészségügyi alapellátásban részt

Az új egészségcentrum látványterve.

vevő dolgozókkal közösen
alakítja ki az önkormányzat.
A tervezéskor kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy
az új épület hosszabb távon
megfelelő helyszín legyen
akár szakorvosi rendelések

Szüreti felvonulás Úriban
Szőke Attila felvételei

12 • KÁVÉZÓ

Szüreti felvonulás Úriban

Szeptember
28-án a
kedvező időjárásnak, a kiváló szervezésnek, valamint
a vendéglátók által készített finom
falatoknak köszönhetően egy fergeteges szüreti mulatságon vehetett részt
Úri apraja-nagyja.

Hirdetés

Családi házak teljes körű

kőműves kivitelezése
alapozás • falazás • födémkészítés
lépcsőkészítés • vakolás • hőszigetelés
megbízható, ötfős Csapat
szakszerű munkavégzés • műszaki vezetés

helyi referenciákkal!

Drapály imre • 06-70/6399-733

kialakítására is. Az új egészségcentrum a település központjában, a gyógyszertár
közvetlen szomszédságában,
a Vasút utcában kapott helyet,
hogy minden településrészről
jól megközelíthető legyen.  (x)

I

dén is rengeteg
lovas és hagyományőrző látogatott el a környező településekről
Úriba. A szervezők
nagy örömére évről évre egyre több
népviseletbe öltözött
helyi is csatlakozik az
ünneplő menethez. Az állomásokon a kisbíró felvezetését követően rövid műsorok
szórakoztatták a közönséget.
Idén a felvonulás egy új
megállóval is kiegészült. A
Socius Idősek Otthonánál az
otthon lakóit a helyi nyugdíjasklub egy fantasztikus műsorral lepte meg. A díszes lo
vaskocsikkal, lovasokkal és
kisvonattal tarkított menet
egészen késő délutánig járta
dalolva Úri utcáit.
(x)

1%

eladó ingatlanokat keresünk
jut
alé
meglévő készpénzes ügyfeleink részére
kt
ól!
a dél-Pest megyei
és Budapesten, a dél-pesti régióban

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

ingatlan
piaci.com

közvetítő iroda

tel.: 06-70-935-5181

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

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!
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Családi program
faluszépítéssel
ZÖLDÍTŐK

  Október

első hétvégéjén nyüzsgött a falu. Vasárnap reggel az alig egy hónapja szerveződött Monorierdei
Falu Zöldítők népes csapata
indult el, hogy kezelésbe vegye a település közvetlen környezetét és a széthordott szemetet.
Holzerné Diós Karolina, a
csoport megálmodója mesélt
a vasárnapi programról és a
hozzá vezető útról. – Nagyon
pozitív, ugyanakkor megdöbbentő élmény volt. Harmincnegyvenen voltunk, teljes
családokkal szedtük a szemetet. Kisgyerekek, ovisok, iskolások is jöttek a szüleikkel.
Három csoportba szerveződtünk, felosztottuk a területeket és dolgoztunk – kezdte
Karolina. – Régóta érlelődött
bennem a gondolat, hogy Erdőn is össze kellene fognunk,
zöldebb megmozdulást kezdeményezni, tenni a faluért. Vallom, hogy amellett,
hogy a saját életemben törekszem a környezettudatosságra, beszélni is kell róla és
időt áldozni rá. Teljesen véletlenül indult minden. Az
egyik monorierdei csoportban felvetődött a faültetés ötlete, mire elkészítettem a Zöldítőket, ahová meghívtam az
együtt gondolkodni akaró ismerőseimet. Elég gyorsan a
tettek mezejére léptünk és
ki is találtuk az október elejei szemétszedést. Pillanatok
alatt húszból háromszázan
lettünk a csoportban, meglepően aktív tagokkal. Nem
gondoltam, hogy ekkora az
igény erre. Kevesen tudják,
de Monorierdő környezete

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS
Monori szálloda keres recepciós,
szakács és konyhai kisegítő munkakörökbe munkatársakat, állandó
munkára. Érdeklődni 06-30/9868988-as telefonszámon lehet.
Monori cukrászda nemdohányzó
pultost keres. Érdeklődni Gál Péternél: 06-20/457-3786
Gyáli élelmiszerboltba eladót
keresünk. Szakképzettség nem szükséges. Albérletet, szállást családi

gyönyörű. A külső területek
nagyszerű kirándulóhelyek,
jó itt sétálni, futni, kutyát
sétáltatni, de sajnos, rengeteg a szemét. Vannak részek,
ahol 50-100 méteren keresztül egybefüggő szeméthegyek
várják az arra sétálókat. Ezen
akarunk változtatni – mesélte a helyi faluzöldítők megálmodója.
A csapatok gumikesztyűkkel és szemeteszsákokkal felszerelkezve indultak és délelőtt tíz órától délután három
óráig dolgoztak. Kicsik és nagyok együtt. – Nagyon-nagyon sok felajánlást kaptunk,
konténert, platós autót. An�nyi szemét gyűlt össze, hogy
nem fért bele a konténerbe.
Legközelebb többre lesz szükségünk. A srácok, a fiaim is
reggeltől délutánig dolgoztak.
Számukra is szemléletformáló, hogy látják, mennyire csúnya és buta dolog eldobni a
szemetet, de szerencsére fel
lehet szedni.
A Monorierdei Falu Zöldítők idén őszre két programot
szerveznek még maguknak.
A sikeres szemétszedés után
november elejére közösségi
faültetéssel készülnek. – Már
százhatvan fát megrendeltünk és ki is fizettünk. Névre
szóló fák lesznek, mert a családok vállalták, hogy legalább
fél évig gondoskodni fognak
róluk. A mi családunk két fát
vállalt, egyik Miló, a másik
Zente fiamé lesz. Ők nevelik
majd, öntözik és vigyáznak
rájuk. Sok család hasonlóan,
a gyerekekkel együtt készül
az ültetésre. Tenni akarunk a
jövőnkért!
Kovács-Solymosy Zsuzsanna
házban, kedvezményes díjon tudunk
biztosítani dolgozóink részére.
T.: H–P 8-18 óra, 06-70/432-9810,
06-30/449-4506
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

ÁLLAT
14 darab 25 kg-os süldő húsmalac
(pietrain vérvonalú) 20  000 Ft/db áron
eladó Maglódon. Érd.: 06-30/152-0388
Monoron hús- és tejtípusú (Búr –
Núbiai vonalú) nőstény és bakkecs-
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Közeledik mindenszentek és halottak
napja, emlékezzünk!
A délutáni Nap sugarai erőtlenül próbálják felmelegíteni a novemberi széltől átfújt lelket, amikor belépünk a temető kapuján, hogy tiszteletünket tegyük és
meglátogassuk őt, akit elveszítettünk.

A

halál talán a legnagyobb
tabutémánk,
nehéz róla beszélni, félelmetes, ijesztő és végtelenül fájdalmas átélni, amikor
egyik szerettünkkel történik.
Olybá tűnik, hogy már semmi nem lesz ugyanolyan. Ha
lenne igazság, akkor megállna az idő, és soha többé nem
akarna újraindulni nélküle.
De ez az élet rendje, és minden megy tovább.
Évente egyszer beköszönt
az ősz, vele pedig megérkezik a mindenszentek. A régiek tudták jól, hogy kell ez a
nap. Emlékezni, helyre tenni az érzéseket, oda menni,
együtt lenni az elmenttel és
kék 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

AJÁNDÉK, BIZSU
Belizo Ajándéksziget! Látogass el üzletünkbe vagy rendelj webáruházunkból
ajándékot szeretteidnek! BelizoBox
Monor, Petőfi S. u. 8. Nyitva: H–P: 9-17,
Szo.: 8.30–12.30; www.belizonia.hu

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

az itt maradottakkal. Kivirágoznak a temetők, a gyertya
lángja cseppnyi melegséget
ad, mi pedig virággal, seprűvel, kannával felszerelkezve
megyünk, hogy gondoskodjunk egy kicsit a sírhelyéről.
Még egyszer tegyünk érte.
Leseperjük a sírt, összeszedjük az elhervadt virágokat,
téliesítünk, ha kell. Közben
ismerősökkel és barátokkal is
találkozunk, együtt vagyunk
rég nem látott családtagjainkkal.
Monoron Várszegi Józsefnek, a temető gondnokának
köszönhetően a katolikus temetőben egy emlékhely létesült, ahol gyertyát gyújthaAUTÓ
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.: 0629/416-123, muszakivizsga-monor.hu
OPEL BONTÓ új, gyári, utángyártott,
bontott alkatrészek. GUMISZERVIZ,
-tárolás, -centrírozás, fék-, futómű-javítás, műszaki vizsga TPMS-szenzor
szerelése. Gyál, Pesti út 26. 06-29/340899, opella.hu, alkatreszshop.eu

tunk azokért is, akik messze
nyugszanak. Az ehhez hasonló emlékhelyek nagy segítséget jelentenek azoknak a családoknak, akik rokonsága az
ország más tájain, vagy akár a
határon túl él. Monoron idén
gyúlhatnak meg először az
emlékezés gyertyái az adakozásból és tenni akarásból létrejött emlékhelynél.
Lássuk be, futunk, szaladunk az év szinte minden napján. Sokszor csak az ünnepnapok adnak egy kis pihenőt.
Ahogy teszi a mindenszentek
is, megállít és nyugalomra int.
Kiküld a temetőbe, ahol alkalmunk nyílik átszellemülni, elengedni a fáradságot
és szabadon visszautazni a
múltba. Újra futhatunk a mezőn, fára mászhatunk vagy
nintendózhatunk. Egy pillanatra a sülő almás pite illatát
is megérezhetjük.
A nagyszüleim két, egymástól távollévő faluban és
városban nyugszanak, mi pedig a harmadikban laktunk.
Ez a nap a kirándulásé és a
sült gesztenyéé volt. Este, a
pattogó tűz mellett kormos
maszatosan a gesztenyétől
hallgattuk a szüleink történeteit azokról, akiket mi már
csak emlékekből ismertünk.
Ma a negyedik városban
élünk távol mindenkitől, de
a temető Mindenki Keresztjéhez mi is kivihetjük a gyertyáinkat.
Kovács-S. Zsuzsa
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
VÁLLALOK, rövid határidővel
és garanciával! Érd.:
Angyal Róbert 06-70/632-7473

CSERÉPKÁLYHA
Cserépkályha építése és javítása!
Tel.: 06-20/254-0811 vagy 06-20/4665474, Gellér Csaba

Monor,
4-es Fő út,
34. km kő,
a TESCO-ban.

Házhoz szállítás:

06-70/63 36 395
Étlap és kiszállítással kapcsolatos infó: http://mrguszto.hu/
: Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria

Októberi rejtvényünk fősorából a monori Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria 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: október 31. A helyes megfejtést beküldők között 5 db 3 000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a monori Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria felajánlásából.
Előző számunk megfejtése: A monori koncert helyszíne Monor Városi Sportcsarnok. A Vigadó Kulturális és Civil Központ jóvoltából 5
db páros belépőjegyet sorsoltunk ki Halász Judit koncertjére, összesen 32 000 forint értékben, melynek nyertesei: Pálinkás László (Monor),
Vincze Mária (Vecsés), Kravecz László (Jászdózsa), Kis Sándorné (Gyömrő), Halász Csenge (Üllő).

DEKORÁCIÓ
Családi és céges rendezvények
dekorálása. Egyedi és környezetbarát partikellékek forgalmazása.
www.baradekor.hu,
info@baradekor.hu
06-70/263-4877

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások,
csőtörések megszüntetése,
vízszerelés. Érd.: 06-20/491-5089
Duguláselhárítás, vízvezetékszerelés. Kis Rajmund
Tel.: 06-30/593-2282

ÉTTEREM, VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON
Móricz Zs. u. 39. Aktuális akció (vis�szavonásig): diák pita 890 Ft, helyben
fogyasztással. Egyéb esetben a
kiszállítási helyekről kérjük érdeklődjön telefonon: 06-70/775-8585
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

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

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Bútor áthúzása,
felújítása, javítása. Csordás György,
tel.: 06-30/576-3456
Egyedi konyha- és szobabútorok készítése, kárpitozott
bútorok áthúzása, javítása,
www.naem.lapunk.hu
Tel.: 06-30/291-5125, 06-29-951-570

KERÉKPÁRBOLT
E+hajtás kerékpárbolt. Monor,
Virág u. 25. Tel.: 06-30/371-9696
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12

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

LAKATOSMUNKA
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

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

Minden típusú klíma tervezése, telepítése, javítása. Ingyenes helyszíni
felmérés. T.: 06-70/450-2421

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

TAKARMÁNY
Nagy körbálás lucernás réti széna
6500 Ft/bála áron 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
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Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a
mennyiséget! Koczó Zsolt tel.:
06-20/343-1067 EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, bükk:
3100 Ft/q, kalodás vegyes: 35000
Ft/kaloda, kalodás akác: 40000 Ft/
kaloda. + szállítás. A némedi
szőlői 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 3000 Ft/q. Őrbottyáni
telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR:
AA6236153 Bármikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS

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

Mindenféle tetők készítése,
javítása. Ereszcsatornák
szerelése. INGYENES FELMÉRÉS, kisebb javítások
azonnali kezdéssel GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság szolgálatában! Tel.: 06-30/475-2917,
06-20/271-2401

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új és
meglévő épületek teljes körű gépészeti kivitelezése. Gázvezeték
kiépítése, műszaki átadása, MEOügyintézés, ismételt nyomáspróba. T.: 06-20/348-8073,
info@futesrendszer-vedelem.hu

Személyszállítás, reptéri transzfer,
kisáru-szállítás Gyömrőn és vonzáskörzetében. Fix áras transzferek.
T.: 06-30/299-4444 • info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

Ács, bádogos, tetőfedő! 20 éve a
lakosság szolgálatában! Ingyenes
felmérés, kisebb javítások azonnali
kezdéssel! Bécsi János
Tel.: 06-30/732-8492

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-szerelés, -javítás, karbantartás,
duguláselhárítás Kaposvári Péter
06-30/662-7087, 29/739-983
www.gazfutes.eu

KLÍMA
KLÍMASZERELÉS,
TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS!
Tel.: 06-70/314-3924

megbízható, tapasztalt szakemberek! Tel.: 06-20/260-3768,
Gerstenbrein István

Impresszum

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőségi munka, tiszta környezet,

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz
akác: 20000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20000

Cirkók, kombi cirkók, vízmelegítők, konvektorok, gázkazánok, gázbojlerek szervizelése.
Rab Attila, 06-70/450-2421

termelői
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.
Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,

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

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
minden
mézünk
egységesen:

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,
bazsalikomos
és ánizsos.

990
Ft/ ½ kg

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

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek,
savanyúságok, tésztaszószok
termelői áron 490 Ft-tól.

× 8 órás munkaidő
× Fizetett munkaközi

szünetek
× Átlagon felüli bérezés
× Munkavállalóközpontú vezetői
hozzáállás
× Ingyenes céges busz
× Beutazási támogatás
× Egészségbiztosítás
Gépkezelő munkatárs
MAGLÓDON

06-20/804-8000

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

jelentkezes@delego.hu

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

Jelentkezz még MA!
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ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOROKAT
keresünk könnyű fizikai munkára
Modern, tiszta,
emberközpontú
munkakörnyezet.
Gyakorlat nem
szükséges.

A Magyar Közút Nzrt. Monori Mérnöksége

felvételt hirdet

útüzemeltető szakmunkás

munkakörbe.
A „C” kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Ha szeretne egy megbízható cégnél dolgozni hosszú távon,
jelentkezzen önéletrajzzal a mérnökség telephelyén:

2200 Monor, Országút-Ipartelep 4913/26 hrsz.,
vagy a következő telefonszámon:

Amit kínálunk:

BR. ALAPBÉR + PÓTLÉKOK: 250 – 350 ezer Ft/hó
+ BR. 32 400 Ft CAFETERIA
+ BR. 22 000 – 32 000 Ft/hó BÓNUSZ
+ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
+ SPORTOLÁS TÁMOGATÁSA
INGYENES UTAZÁS A CÉG BUSZJÁRATAIN
már Tápiószecső, Szentmártonkáta és Nagykáta felől is.
A CÉGES BUSZJÁRATTAL NEM ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL
ÉRKEZŐK SZÁMÁRA UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
(MÁV, VOLÁN, GÉPJÁRMŰ)
Jelentkezés:

HUMILITAS Kft.: 06-70/903-9037
david.eva@humilitas.hu

06/29-413-220

