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x. oldal

GYÖMRŐ, MAGLÓD, ECSER, MENDE, TÁPIÓSZECSŐ, SÜLYSÁP, ÚRI

 Kiadós vereségbe sza-
ladtak bele a maglódi fo-
cisták a Magyar Kupában 
a 32 közé jutásért leját-
szott fordulóban.

Részletek a 4. oldalon

November végéig az 
önkormányzatok még re-
gisztrálhatnak a Holnap 
városa díjra. Pályázni 
7 kategóriában lehet.

Részletek a 9. oldalon

Budapesten és a főváros 
agglomerációjában egy-
aránt árcsökkenést várnak 
a szakértők a lakáspiacon, 
miközben a logisztikai in-
gatlanpiac még emelkedő 
aktivitást mutat. 

Részletek a 12. oldalon

Lakáspiac

Holnap városa

x. oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

Fressnapf • Praktiker • Vögele 
PecaPláza • Coff eeshop 

Skiny • Vision Express
Líra • Intersport 

Gyógyszertár
Telenor

AKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

ÉLJEN A JÓ 
ÁRAKKAL! 
Vágja ki és vigye 

magával 
a kuponokat!

Részletek a 13. oldalon

Droggal is 
lebuktak

 Három fi atalkorú, egy 17 
éves, egy 16 éves és egy 15 
éves fi ú szeptemberben el-
tulajdonított Gyömrőn egy 
nyitva hagyott személyautót. 
A rendőrök az adatgyűjtés 
után gyorsan elfogták a há-
rom fi út, de amikor az ilyen-
kor szokásos drogtesztet el-
végezték a ruhájukon, az 
pozitív eredményt mutatott, 
így alapos a gyanú, hogy a 
droggal kapcsolatban is baj-
ba kerülhetnek.

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK 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. 

Dental Diamond 

A LEGJOBB MEGOLDÁS LEHET EZEKBEN AZ ESETEKBEN AZ IMPLANTÁTUMOS FOGPÓTLÁS!A

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:
PecaPláza • PatikaPlus

Praktiker • Fressnapf 
Líra • Coff eeshop

Kulcsszerviz 
 Intersport

Budmil
Séf

Kié lesz az Év Honlapja? 6. old.

Hirdetés

Kupán 
vágott 
maglódiak

Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati választások 2019

Szabó Istvánt először 
2014-ben választotta el-
nöknek a közgyűlés. 

 Az elnök a köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy Pest me-
gye fontos szerepet tölt be az 

országban. Megmaradt a leg-
népesebb megyének, sőt, a 
megyék között kivételes mér-

A Pest Megyei Közgyűlés alakuló ülésén a 
jelenlévő 43 képviselő 42 igen szavazatával 
választotta meg Szabó Istvánt, a Fidesz-
KDNP politikusát újra elnöknek, míg a két 
alelnök Wentzel Ferenc (Fidesz-KDNP) 
és Szerenka Tibor (Fidesz-KDNP) lett.

tékben növekedett a népessé-
ge, mára 1,3 millió ember él 
a 187 megyei településen, és 
itt a legmagasabb a gyerme-
kek száma is az egész ország-
hoz képest. 350 ezer munka-
hely van a megyében és majd 
90 ezer vállalkozás működik 
Így a Pest megyei 187 város és 
község ereje, tehetsége és sor-
sa Magyarország fejlődésének 
kulcsa – mondta az elnök.

Új versenyképes bank 
alakult

Részletek a 4. oldalon

 Létrejött az univerzális ke-
reskedelmi bankként működő 
Takarékbank Zrt., mivel egye-
sült a Takarék Csoporthoz 
tartozó 11 kisebb takarékszö-
vetkezet, plusz a Takarék Ke-
reskedelmi Bank Zrt. és a Ta-
karékbank Zrt.
 Az egyesülésre azért került 
sor, mert így közösen verseny-

képesek maradhattak a mai 
bankpiacon, továbbá köny-
nyebben megfelelhetnek az 
uniós elvárásoknak. 
 Így közösen a tőkeerejük-
kel és fi ókhálózatukkal máris 
az 5. legerősebb bankká tud-
tak válni Magyarországon. 
 A takarékszövetkezeti ta-
gok ezután is osztalékra jogo-
sultak.
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WIZZ AIRREL SZEMBEN

A VASÚTI BÉRLET 
AZ ESZEMÉLYIHEZRyanair helyett Buzz

Már hozzárendelhető

November végén bezárja 
budapesti bázisát a Ryanair, 
az Aerotelegraph szerint az ír 
fapados légitársaság azonban 
nem adja fel magyarországi 
jelenlétét, lengyel leányválla-
lata, a Buzz ugyanis még idén 
télen egy új bázist épít ki Bu-
dapesten. 

 Az indoklás szerint a Buzz 
légitársaság jóval alacsonyabb 
költségbázissal működik, ezért 
a Ryanairnél azt gondolják, 
hogy a lengyel légitársaság-
gal hatékony eszközt találtak a 
Wizz Airrel szemben. Az új bá-
zis ugyanis a konkurenciánál 
alacsonyabb költségek mellett 
működhet.  PGY

2019. november • Régió Régió • 2019. november 

A címünkben idézett kifejezéssel nevez-
te meg a MÁV-Start Zrt. azt a nyílt na-
pot, amit az új, emeletes motorvonattí-
pusa iránt megnövekedett érdeklődés 
kielégítésére szerveztek meg – Vác 
után és Szolnok előtt – Monoron is. 

Sikere volt a „KISS-
símogató”-nak

Még csak a tesztelése 
folyik a várhatóan jövő év 
elején Magyarországon 
forgalomba álló új, eme-
letes Stadler KISS mo-
torvonatnak, de a német-
országi tesztpályán már 
összefi rkálták az egyiket – 
adta hírül az Index. A vo-
natoknak jelenleg két pá-
lyán folyik a tesztelése: a 
csehországi Velimben és a 
németországi Mindenben. 
Ez utóbbi helyszíntől nem 
messze, Treuchlingenben 
festették össze grafi tisek 
a magyar motorvonatot. 
A portál értesülései sze-
rint a grafi tit már sikere-
sen eltávolították a szerel-
vényről.

Rongálás a 
próbapályán 

A Pest megyei testület 43 képviselője a betöltött pozícióik szerint:

NÉV
KÉPVISELŐ-

CSOPORT
BIZOTTSÁG

Alattyányi István FIDESZ-KDNP Jogi és önkormányzati bizottság

Bazan Tibor FIDESZ-KDNP
Jogi és önkormányzati bizottság; 
területfejlesztési bizottság

Bodnár András FIDESZ-KDNP
Jogi és önkormányzati bizottság; 
Gazdasági és pénzügyi bizottság

Bukovszky István DK  

Csanádi Gábor Ferenc Független Jogi és önkormányzati bizottság

Császárné Kollár Tímea Független Területfejlesztési bizottság

Edelman György FIDESZ-KDNP Területfejlesztési bizottság

Fehér Zsolt JOBBIK Megyei értéktárbizottság

Földi Áron LMP Területfejlesztési bizottság

Gazdikné Kasa Csilla FIDESZ-KDNP Gazdasági és pénzügyi bizottság

Géczy Krisztián FIDESZ-KDNP Gazdasági és pénzügyi bizottság

Harkai László FIDESZ-KDNP Megyei értéktárbizottság

Horváth Tamás FIDESZ-KDNP Gazdasági és pénzügyi bizottság

Karácsony Ádám FIDESZ-KDNP Gazdasági és pénzügyi bizottság

Koncz Szilvia Független  

Krállné Malecz Julianna Független Gazdasági és pénzügyi bizottság

Laczik Zoltán MSZP  

Lengyel Szilvia LMP  

Oldal István MSZP Területfejlesztési bizottság

Penz András DK Gazdasági és pénzügyi bizottság

Seltenreich József FIDESZ-KDNP Megyei értéktárbizottság

Sepsei Gergely Mihály LMP Megyei értéktárbizottság

Sipos Richárd Független Megyei értéktárbizottság

Sosity Irén FIDESZ-KDNP Területfejlesztési bizottság

Svisztné Kis Ildikó DK Megyei értéktárbizottság

Szabó Attila DK  

Szabó Imre MSZP Jogi és önkormányzati bizottság

Szabó István FIDESZ-KDNP Elnök

Szabó József FIDESZ-KDNP Területfejlesztési bizottság

Szalontai Boldizsár JOBBIK Gazdasági és pénzügyi bizottság

Szente Béla JOBBIK  

Szentgyörgyi József MSZP  

Szerenka Tibor FIDESZ-KDNP Alelnök

Takáts László FIDESZ-KDNP Területfejlesztési bizottság

Tóth János FIDESZ-KDNP Megyei értéktárbizottság

Török István FIDESZ-KDNP
Gazdasági és pénzügyi bizottság; 
megyei értéktárbizottság

Varga Zoltán Péter JOBBIK Jogi és önkormányzati bizottság

dr. Vántsa Botond FIDESZ-KDNP Jogi és önkormányzati bizottság

Ványi Lászlóné FIDESZ-KDNP Jogi és önkormányzati bizottság

Vicsi László FIDESZ-KDNP Területfejlesztési bizottság

Wentzel Ferenc FIDESZ-KDNP Alelnök

dr. Zsámberger György Béla FIDESZ-KDNP Megyei értéktárbizottság

Zsebe Zsolt FIDESZ-KDNP Jogi és önkormányzati bizottság

Október 21-től a MÁV vas-
úti bérletei hozzárendelhe-
tők az új típusú – 2016. január 
1-től kibocsátott – személy-
azonosító igazolványhoz, az 
eSze mélyihez – tájékoztatta a 
lakosságot a MÁV.
 A társaság közleménye 
szerint az utasok a bérletü-
ket mostantól az új típusú sze-
mélyazonosító igazolványu-
kon elektronikus adatként 

tárolhatják. Az eSzemélyi-
hez hozzárendelt bérlet elő-
nye, hogy az utasnak nem kell 
papíralapú bérletet őriznie és 
magával vinnie. 
 A vasúttársaság korábban 
a Budapest–Pusztaszabolcs 
és a Budapest–Székesfehér-
vár vasútvonalakon már tesz-
telte ezt a megoldást.
 A tájékoztatás szerint a 
MÁV belföldi pénztáraiban 
megvásárolható bérletek – a 
szolgáltatási területére érvé-

O któber 27-én (9 és 12 
óra között) korra és 
nemre való tekintet 

nélkül, folyamatosan érkez-
tek a kíváncsiskodók a vas-
útállomásra, hogy belülről is 
megnézhessék a minden eddi-
ginél modernebb szerelvényt. 
Az idősek közül még a bot-
tal közlekedők is szétnéztek 
az emeleti szinten, a gyere-
kek között pedig a vezetőpult 
tanulmányozása bizonyult a 
legnépszerűbbnek.
 A szervezők – prospek-
tusok, kitűzők, alkalmi lufi k 
osztogatásával, fogadósátor-
ral és kültéri fűtőberende-
zésekkel, a MÁV és a MÁV-
Start Zrt. vezérigazgatójának 

megjelenésével – megadták 
a módját az esemény ünnepé-
lyessé tételének. 
 A lényeg viszont minden-
ki számára az maradhatott, 
hogy jó érzés lesz majd ilyen 
kényelmes, légkondicionált, 
korszerű utastájékoztatással, 
valamint wifi - és töltéscsatla-
kozással, négy (köztük aka-
dálymentes) mosdóval, kerék-
pár és babakocsi szállításának 
lehetőségével ellátott kocsik-
ban utazni. 
 Megtudhattuk, hogy a váci 
és a ceglédi vonalak járműál-
lományát (a tesztelések után) 
2020 tavaszáig 11, majd az év 
végéig még újabb 8 ilyen – a 
FLIRT motorvonatokkal is 

összekapcsolható – a Stad-
ler Trains Magyarország Kft.-
ben készülő szerelvény fogja 
erősíteni. 
 Ha pedig közben jövő-
re ezen a vonalszakaszon a 
betervezett hatmilliárdos 
korszerűsítés is bekövetke-
zik, 2023-tól e 150 méteres, 
600 fős KISS-ek a Budapest–
Cegléd vonalon 160 km/h 
sebességgel is szállíthatják 
majd utasainkat, sok eddigi 
közlekedési gondunkat meg-
bízhatóan megoldva.  

B.G. 

Bővült a késő esti, éjsza-
kai járatok száma a Buda-
pest–Cegléd–Szolnok vo-
nalon. Október 19-étől 
szombatonként és vasár-
naponként a Nyugatiból 
1.43-kor új személyvonat 
indul Szolnokra. (Eddig 
0.43 és 2.43 között nem 
indult vonat Budapest-
ről.) A 22.28-kor a Nyuga-
tiból Debrecenbe induló 
vonat pedig most már Mo-

noron, Pilisen és Albert-
irsán is megáll. A Nyugati 
pályaudvarról október 21-
től az eddiginél 20 perccel 
később, 22.03-kor Kecske-
métre naponta induló járat 
zónázó vonatként közle-
kedik a Nyugati és Cegléd 
között. Szintén október 21. 
óta 21.43-kor új személy-
vonat szállítja az utasokat 
a Nyugati és Monor között.

PGY

Új esti, éjszakai 
járatok Cegléd felé

HÁROM TÉMÁBAN

KSH-felmérések
A„Ne dőljön be!” címmel ok-

tóberben megjelent cikkünk-
kel kapcsolatban keresett meg 
minket Kása Katalin, a KSH 
főosztályvezetője, hogy tájé-
koztassuk az olvasóinkat, a ré-
gióban jelenleg is folynak hiva-
talos statisztikai adatfelvételek. 
 A statisztikai hivatal at-
tól tart, hogy a megjelent cikk 
tartalma negatív hatással bír a 
régióban dolgozó kérdezőbiz-
tosaik munkájára, ezért arra 
kérte lapunkat, hogy tájékoz-
tassuk olvasóközönségüket 
arról, hogy jelenleg három – a 
Központi Statisztikai Hivatal 
által végzett – különböző té-
májú lakossági felmérés zajlik 
a térségben.
 Egy Európai Lakossá-
gi Egészség Felmérés (ELEF) 

– 2019. december 16-ig; egy 
Munkaerő Felmérés (MEF) – 
folyamatosan minden hónap-
ban; továbbá egy Lakossági 
Utazási Szokások felmérése 
(LUSZ) – negyedévente.
 A főosztályvezető kiemel-
te, hogy a terepen dolgozó 
kérdezőbiztosuk a KSH ösz-
szeírókat koordináló háttér-

intézményének, a STATEK 
Kft.-nek a munkatársa. Az 
összeírás természetéből adó-
dóan, ezt a munkát elsősor-
ban az esti időszakban tudja 
elvégezni. Kiegészítő infor-
máció, hogy tevékenységét 
egy nem saját tulajdonú sze-
mélygépkocsival látja el. 
 A KSH adatfelvételeit vég-
ző munkatársaik minden 
esetben és kizárólagosan az 
összeírás sikerességéért, meg-
valósulásáért felelnek, egyéb 
tevékenységet (saját kérdések, 
promóciós tevékenység, stb.) 
az összeírással egy időben 
nem végezhetnek. Az össze-
íróik igazolvánnyal rendelkez-
nek, mellyel azonosítani tud-
ják magukat. 
 „Azért, hogy biztosíthas-
suk az összeírás transzparen-
ciáját, telefonos ügyfélszol-
gálatot üzemeltetünk, ahol a 
felmérésben résztvevő lako-
sok munkaidőben érdeklőd-
hetnek arról, hogy mikor, mi-
lyen céllal keresik fel őket az 
összeírók – tájékoztatta la-
punkat Kása Katalin. A lakos-
sági telefonszám: 06-80/200-
766/3. Régió-infó

nyes 30 napos dolgozó és ta-
nuló, a havi és félhavi, továb-
bá a regionális – rögzíthetők 
az eSzemélyin. Az elektroni-
kusan rögzített bérlet ára és 
felhasználási feltétele meg-
egyezik a pénztárban váltott 
papíralapú bérlet árával és az 
azzal igénybe vehető szolgál-
tatással.
 Az eSzemélyis bérlet a vas-
úti pénztárakban, az érvény-
tartam kezdete előtt térít-
hető vissza. Egyéb esetben a 
visszatérítési igényt a MÁV-
START ügyfélszolgálatához 
kell benyújtani. Régió-infó

Szabó István azt is elmond-
ta, hogy az elmúlt majd há-
rom évtized alatt Pest Megye 
Önkormányzata nagy válto-
zásoknak volt tanúja. Emlé-
keztette a képviselőket arra, 
hogy 2016-ban az Európai 
Bizottság régiókra vonatko-
zó rendeletének módosítá-
sa alapján létrejött az önálló 
Pest Régió, mint NUTS2 szin-
tű statisztikai tervezési térség. 
Ez lehetőséget ad a megye va-
lós kihívásainak és jólétének 
megfelelő támogatások le-
hívására, ami az elmúlt idő-
szakban még a hazai költ-
ségvetés forrásaiból történt, 
de 2021–2027 között már az 
új uniós regionális fejlesztési 
források biztosítják majd ezt.
 A közgyűlés alelnököknek 
a Fidesz-KDNP képviselőit, 
Sze renka Tibort és Wentzel 
Ferencet választotta meg.
 Mint előző lapszámunk-
ban már megírtuk, a köz-
gyűlés 44 tagja közül 24-en 
a Fidesz-KDNP, 9-en a Mo-
mentum, 7-en a Demokra-
tikus Koalíció, 4-en pedig 
a Jobbik színeiben nyertek 
mandátumot.
 Frakcióvezetők: Szerenka 
Tibor – FIDESZ-KDNP; Csa-
nádi Gábor Ferenc – JOBBIK; 
Szentgyörgyi József – MSZP; 
Földi Áron – Lehet Más a Poli-
tika; Bukovszky István – De-
mokratikus Koalíció.

Helyi választások
A településeken polgármeste-
reket és önkormányzati képvi-
selőket is választottak. Azokon 
a településeken, ahol már (lap-
zártánkig) megalakult a testü-
let és nyilvánosságra hozták, 
ott az alpolgármestereket is 
feltűntettük. Helyhiány miatt 
nem jelöltük sem a polgármes-
tereknél, sem az alpolgármes-
tereknél a független jelöltként 
indulókat.
 Bénye polgármestere Ko-
vács Erika, alpolgármeste-
re Kalmár Attila lett. Csév-
haraszton Pulisch József lett 
a polgármester, alpolgármes-
ternek Kovács Györgyöt vá-
lasztották. Ecser polgármeste-
re Gál Zsolt lett. Felsőpakony 
polgármestere Nagy János 
(FIDESZ-KDNP), alpolgár-
mestere Czecidlovszky Her-

vatin Gábor (FIDESZ-KDNP) 
lett. Gomba polgármeste-
re Lehota Vilmos, alpolgár-
mestere Szegedi Csaba lett. 
Gyál polgármestere Pápai Mi-
hály (FIDESZ-KDNP), alpol-
gármestere Nagy József Elek 
(FIDESZ-KDNP) lett. Gyömrő 
polgármestere Gyenes Leven-
te Zoltán (Jó itt élni! közösség) 
lett. Káva polgármestere Vesz-
teg István lett. Maglód pol-
gármestere Tabányi Pál lett. 
Mende polgármestere Ka-
szanyi József lett. Monoron 
Darázsi Kálmán lett a pol-
gármester (FIDESZ-KDNP), 
Juhász László az alpolgár-
mester (FIDESZ-KDNP). Mo-
norierdő polgármestere Szen-
te Béla lett. Nyáregyházán 
Mészáros Sándor (FIDESZ-
KDNP) lett a polgármester. Pé-
teri polgármestere Petőné Vizi 
Valéria lett. Pilisen Hajnal 
Csilla lett a polgármester. Süly-
sáp polgármestere Horinka 
László (FIDESZ-KDNP), al-
polgármester Katus Norbert 
(FIDESZ-KDNP) lett. Tápió-
szecső polgármestere Gál Csa-
ba lett. Úri polgármestere 
Haraszti Imre lett. Üllőn a pol-

gármester Kissné Szabó Ka-
talin, az alpolgármester Fehér 
Imre (FIDESZ-KDNP) lett. Va-
sadon a polgármester Marton 
József Zoltán (FIDESZ-KDNP) 
lett. Vecsésen Szlahó Csaba 
(FIDESZ-KDNP) a polgármes-
ter, Tábori Ferenc (FIDESZ-
KDNP) társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester lett.

Nemzetiségi 
önkormányzatok
Pest megyében 12 nemze-
tiségi önkormányzat van a 
választási jegyzékben: bol-
gár, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma, ro-
mán, ruszin, szerb, szlovák 
és ukrán. Ebből a régiónk-
ban lengyelt Vecsésen, né-
metet Péteriben és Vecsésen, 
romát Gyálon, Maglódon, 
Mendén, Monoron, Sülysá-
pon, Tápiószecsőn, Üllőn és 
Vecsésen, románt Monoron, 
szlovákot Ecseren, Magló-
don, Péteriben és Pilisen vá-
lasztottak. 
 A vecsésiek különbö-
ző aktivitást mutattak. Ér-
dekesség, hogy a nevükhöz 

Önkormányzati választások 2019
FOLYTATÁS A CÍMLAPRÓL

Wentzel FerencWentzel Ferenc

Szerenak TiborSzerenak Tibor

fűződik a legkevesebb érvé-
nyes szavazat (4 darab), ami 
a vecsési lengyelekre érke-
zett, míg a legtöbb (436) sza-
vazat is hozzájuk kötődik a 
nemzetiségi önkormányzati 

választásokon a régiónkban, 
amit a német önkormányza-
ti választásra adtak le – ezt 
csak Taksony és Pilisvörös-
vár német lakossága előzte 
meg a megyében.  TA
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Kft., Bt. egyszerűsített 
végelszámolással kapcsolatos 

ügyintézés.

A Takarék Csoporthoz 
tartozó 11 takarékszövet-
kezet (3A Takarékszövet-
kezet, a Békés Takarék 
Szövetkezet, a Centrál ta-
karék Szövetkezet, a Dél 
Takarék Szövetkezet, a 
Fókusz Takarékszövet-
kezet, a Hungária Taka-
rék Takarékszövetkezet, a 
Korona Takarék Takarék-
szövetkezet, az M7 Taka-
rék Szövetkezet, a Nyu-
gat Takarék Szövetkezet, 
a Pátria Takarékszövetke-
zet és a Tiszántúli Taka-
rék Takarékszövetkezet), 
valamint a Takarék Ke-
reskedelmi Bank Zrt. és 
a Takarékbank Zrt. még 
augusztusban megtartott 
küldött-, illetve közgyű-
lésein a tulajdonosok jó-
váhagyták, hogy a hitel-
intézetek október végéig 
egyesüljenek egyetlen kö-
zös pénzintézetben, a Ta-
karékbank Zrt.-ben. Így 
novembertől Takarék-
bank Zrt. néven országos, 
univerzális kereskedelmi 
bankként működnek to-
vább.
 A létrejött Takarék-
bank Zrt. mintegy 1,1 
millió ügyfelet szolgál ki, 
mérlegfőösszegét tekint-
ve az ötödik legnagyobb 
pénzintézetként, továbbá 
az ország legkiterjedtebb 
fi ókhálózatát működte-
ti, aggregált mérlegfőösz-
szege pedig a várakozá-
sok szerint az év végére 
meghaladja majd a 2300 

milliárd forintot. A ko-
rábbi takarékszövetke-
zeti tagoknak megérte a 
Takarékbankban törté-
nő közvetlen tulajdon-
lást választani, mert az 
új, egyesült Takarékbank 
egyik legnagyobb tulaj-
donosának, a Takarék 
Egyesült Szövetkezetnek 
(TESZ) a részjegyeseivé 
válhattak, így a megújult 
szövetkezeti tulajdoni 
formán keresztül, köz-
vetve osztalékra jogosul-
tak a Takarékbank ered-
ményéből.
 Az egyesülés azért vált 
szükségessé, mert az el-
múlt időszakban a taka-
rékszövetkezetek laza kö-
zössége háttérbe szorult 
a korszerű, tőkeerős ke-
reskedelmi bankokkal 
szemben a bankpiaci ver-
senyben, és egyre kevés-
bé tudott megfelelni a szi-
gorodó uniós prudenciális 
szabályozásnak, továbbá 
a rohamtempóban növek-
vő informatikai igények-
nek és előírásoknak. 
 A Takarékbank Zrt. 
megőrzi a hazai taka-
rékszövetkezetek más-
fél évszázados tradícióit, 
megmarad a szövetke-
zeti jelleg és tulajdonosi 
struktúrája, de a nyugat-
európai követelmények-
nek már megfelelve a 
multinacionális bankok-
kal versenyképes formá-
ban tud tovább működni.
 Trnavecz

Új versenyképes 
bank alakult

15 0 RA KAPTAK KI

MÁRTON NAP

Kupán vágott maglódiak

Ludak, tökök, lakomák

MÉHÉSZET

Vége a zárlatnak
Feloldották a mézelő mé-

hek nyúlós költésrothadá-
sa miatt korábban elren-
delt községi zárlatot Maglód, 
Ecser és Gyömrő települése-
ken.

Kiadós verésbe szalad-
tak bele a maglódi focisták a 
Magyar Kupa október végi, 7. 
fordulójában. Az még dicsé-
retes volt tőlük, hogy a 64 
közé jutásért bő egy hónap-
pal korábban a Kertész Ká-
roly Stadionban 6-0-ra le-
lépték a szintén a megyei I. 
osztályban szereplő MVSC-
Miskolc együttesét, ám a 
folytatás annál kevésbé. 
Goran Kopunovics a bajnok-
ságban a középmezőny ele-
jén tanyázó gárdája ugyanis 
hazai pályán 600 néző sze-
me láttára 15-0-ra kapott ki 
az élvonalbeli Puskás Aka-
démiától.

Tápiószecső a hó-
doltság után Esterhá-
zy és Grassalkovich bir-
tok lett, mégis az 1800-as 
évek végén a legnagyobb 
birtokos Hevesy Lajos-
né Scholzberger Jenni 
volt. Ekkor több tanyaköz-
pont épült a településen 
ahogy a Magdolna-telep 
is, ahol megépült a Heve-
sy-kastély. A kastély pon-

tos építési ideje ismeret-
len, homlokzati elemeiben 
és alaprajzában különböző 
stíluselemek keverednek. 
Különlegessége az aszim-
metrikusan elhelyezett, 
alul négy-, a tetején nyolc-
szögletű, körerkélyes, he-
gyes sisakban végződő to-
rony. Az épület egykor egy 
hatalmas szőlőtábla köze-
pén állt, földszinti része 

présházként és bortáro-
lóként szolgált. A korabe-
li időkben a „Borház’’ ne-
vet is viselte, az itt termett 
és feldolgozott nagymeny-
nyiségű szőlőnek köszön-
hetően. Jelenleg raktárként 
hasznosítják. Az építtető 
család leszármazottja He-
vesy György (1885–1966) 
kémikus, aki 1944-ben No-
bel-díjat kapott „a kémiai 
folyamatok kutatása során 
az izotópok indikátorként 
való alkalmazásáért”.

Hevesy-kastély Tápiószecsőn
IDEIGLENES VÁLTOZÁS

Putyin látogatása Megint okosabb lettem Földváry Gergely rovata

Ideiglenes forgalomkorlá-
tozások voltak Budapesten 
és Ecser környékén 2019. 
október 28. és október 30. 
között, mivel Vlagyimir Pu-
tyin, az orosz elnök tett lá-
togatást Magyarországon. 
 Szakaszosan és idő-
szakosan lezárták a Bu-
dapest V., VI., XIV., XV., 

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!

06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

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

Nagyüzemi konyha 

HŰTŐRAKTÁROS
–KOMISSIÓZÓ  
munkatársat keres,  

éjszakai/délutáni munkavégzésre.

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

V: 9–18

Telefon.: 29/412-320 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300féle 

függöny 

INGYEN 

szegéssel

 

AKCIÓS 

parketták és A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Elvárások:
  szakmai tapasztalat 
szerviztevékenység területén,

  hidraulikajavításban és/vagy 
autószerelésben való jártasság

Amit kínálunk:
  versenyképes fizetés
  szakmai fejlődési lehetőség

Jelentkezni: 
fényképes önéletrajzzal az 

info@hyab.hu e-mail címen.

Telefonos elérhetőség 
06-30/ 984-2919 (Ecker Éva)

A HYAB Daruszerviz Kft. 

szerelő 
munkatársat keres 

üllői telephelyére

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

Raktáros 
munkalehetőség Gyálon!

3313-as targoncás jogosítvánnyal 
keresünk kollégákat.

Dobos Imre: 06-70/526-4456

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

 
   Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon! 

Családi házak teljes körű  
kőműves kivitelezése

MEGBÍZHATÓ, ÖTFŐS CSAPAT 

Helyi referenciákkal!

 A Pest Megyei Kormány-
hivatal Monori Járási Hiva-
talának Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi 
Osztálya tájékoztatása sze-
rint, a Maglód, Gyömrő, Ecser 
települések teljes közigazga-

tási területén lévő méhállo-
mányokra a korábban PE-
09/ÉÁO/935-3/2019. számú 
határozatában elrendelt kor-
látozó intézkedéseket visz-
szavonták, a mézelő méhek 
nyúlós költésrothadása miatt 
elrendelt községi zárlatot fel-
oldották. 

Régió-infó

 Lehet azt mondani, pech-
jük volt a maglódiaknak, 
mert épp egy olyan ellenfe-
let fogtak ki, amelynek edző-
je, a felvidéki Hornyák Zsolt 
kilóg a Magyarországon dol-
gozó trénerek közül abban a 
tekintetben, hogy játékosa-
itól 90 percen át a maximu-
mot követeli meg, de a beka-
pott 15 gól akkor is nagyon 
sok. Főleg úgy, hogy a felcsú-
tiak nem a legerősebb össze-
állításukban szerepeltek, és 
több fi atalt is bevetettek. Szo-
morú tény, hogy a Magyar 
Kupában a 32 közé jutásért 
lejátszott fordulóban a Mag-
lód szenvedte el a legnagyobb 
különbségű vereséget. P.Gy.

XVI., XVII. kerület Buda-
pest Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtér „E” porta–4. 
számú főút–M0 autóút–M3 
autópálya bevezető–Kacsóh 
Pongrác úti felüljáró–Kós 
Károly sétány–Hősök tere–
Andrássy út–József Attila 
utca–Széchenyi tér–Lánc-
híd–Clark Ádám tér–Hu-
nyadi János út–Dísz tér–

Szent György utca–Szent 
György tér útvonalat, va-
lamint a 3111. jelű, Ecser–
Maglód közötti úton lévő 
M0 felüljárót, a 31110. jelű, 
M0 ecseri csomópont felé 
vezető utat, a 3101. jelű utat 
az elkerülő 4-es út felett. A 
legtöbb útlezárás, csak rö-
vid ideig tartott.
  Régió-infó

A hó elején rendezték meg 
Ecseren a Márton-napi ha-
todik ludas-ételek főző- és 
süteménykészítő versenyt, 
a tökfaragó versenyen pe-
dig harmadszor mérték ösz-
sze tudásukat a jelentkezők. 
Finom ételek és remek tök-
szobrok születtek.
 Az eseményt nagy érdek-
lődés kísérte, sokan kilá-
togattak a horgásztóhoz. A 
rendezvény időzítése nem 
véletlen. Szent Márton püs-
pök a középkor egyik leg-
népszerűbb szentje volt, aki-
nek a tiszteletére bort ittak 
és kövér ludat ettek. Ez a ha-
gyomány tovább él, és Szent 
Márton napja ma is a jó-
ízű és gazdag falatozás ün-
nepe. Ehhez kapcsolódik az 
ecseriek rendezvénye, már-
mint a ludas ételek készíté-
se és kóstolása. Bizony a li-

bacomboknak és más fi nom 
falatoknak nem nagyon le-
hetett ellenállni.
 A tökfaragó versenyt 
harmadik alkalommal bo-
nyolították le, a zsűri elnö-
ke  Takács József olimpiai 
bronzérmes, és világbajno-
ki ezüstérmes ételszobrász 
volt, aki bemutatót is tartott. 

A versenyzők kezében villo-
gott a kés, érdekes alkotá-
sok születtek. (Ez a verseny 
nem tévesztendő össze az-
zal a tökfesztivállal, amelyet 
a Szlovák Önkormányzat és 
a Rábai Miklós Művelődési 
Ház karol fel minden évben. 
Itt a porták elé teszik a tök-
szobrokat a nevezők, a zsűri 
a helyszínre megy.)
 Hogy a nézők még job-
ban szórakozzanak, a ren-
dezők olyan előadókat hív-
tak meg, mint Kiss Attila 
Andor és Bach Szilvia, aki 
1990-ben első helyezett lett 
a Humorfesztiválon, két éve 
írja és adja elő a Dumaszín-
házban a tévében is gyak-
ran látott karakterjeleneteit. 
Ezúttal is dőlt a nevetéstől a 
közönség. 
 Estig kitartottak a nézők, 
kár, hogy korán jött a sötét.

(más)

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!

                                       
lllll b !l b !

ELFOGADÓHELY!Ó ELY

Bankkártya és  

ajándékutalvány

  monor.jeansfactory

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

 
tt 

y

8 ezer Ft 

feletti vásárlás  

esetén 

700 Ft 

kedvezmény! 

Minden más akciónkkal 

összevonható!

A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

F
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30 MARKET CENTRAL I Passzázs

Market Central Ferihegy 
Bevásárló Park 

Cím: 2220 Vecsés, Fő út 246–248. 
Telefon: 06-29/557-000

E-mail: info@marketcentral.hu
Web: www.marketcentral.hu

 2019. 11. 11-től 12. 31-ig.
Részletek a hátoldalon.

20 %

15 %
Érvényes:  

2019. november 11–30.
Részletek a hátoldalon.

2019. 11. 11-től 12. 31-ig
Részletek a hátoldalon.

10 %

2019. december 15-ig.
További részletek a hátoldalon.

2db La Roche Posay termék 
 vásárlása esetén a 2. (olcsóbb) árából 

50 % kedvezmény

2019. 11. 11-től 12. 31-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %

2019. december 31-ig
További részletek a hátoldalon.

A Babe termékekre

25 % kedvezmény

2019. 11. 11-től 12. 31-ig
Részletek a hátoldalon.

20 %
Kulcsszerviz

Kulcsmásolás
 és cipőjavítás

10 %
2019. 11. 18-tól 12. 20-ig

Részletek a hátoldalon.

3359999025

20 %
2019. november 11–28.

Részletek a hátoldalon.

2019. 12. 15-ig
Részletek a hátoldalon.

3  000 Ft 
kedvezmény

2019. 11. 11-től 12. 31-ig
Részletek a hátoldalon.

Ajándék csali

 A készlet erejéig!

Részletek a hátoldalon.

1800 Ft  felett 

AJÁNDÉK  
ITAL!

HOLTTÁ NYILVÁNÍTOTTÁK

Hazatérne, 
de nem tud

A Pest Megyei Főügyészség-
re szokatlan megkeresés ér-
kezett. Az Egyesült Államok-
ból egy holtnak nyilvánított 
személy ügyében fordultak az 
ügyészséghez.
 Az idős, beteg férfi  ügyé-
ben az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból, Miamiból fordultak 
a Pest Megyei Főügyészség-
hez, mert a férfi  útlevélkérel-
me előterjesztésekor szembe-
sült azzal, hogy nem kaphat 
útlevelet, mert Magyarorszá-
gon holtnak van nyilvánítva.
 A férfi t már 1987-ben holt-
tá nyilvánította a Ceglédi Vá-
rosi Bíróság, mivel a férfi ról 

csak annyit tudtak, hogy ko-
rábban külföldre távozott, de 
azután sem hollétéről, sem 
életben létéről semmilyen in-
formáció nem állt rendelke-
zésre. A férfi  azonban nem halt 
meg, az Egyesült Államokban, 
Floridában telepedett le.
 A magyar állampolgársá-
gú férfi  súlyos beteg lett, és 
még egyszer haza akart tér-
ni Magyarországra, azonban 
az útlevélkérelmét elutasítot-
ták, mivel elhunyt személy-
ként van nyilvántartva. A fér-
fi  a konzulátuson keresztül a 
Pest Megyei Főügyészségtől 
kért segítséget. Az ügyészség 
a férfi  érdekében rögtön fellé-
pett, és a rendkívüli körülmé-
nyekre tekintettel soron kívül 
kezdeményezte a Ceglédi Já-
rásbíróságnál a holtnak nyil-
vánításról szóló bírói döntés 
hatálytalanítását. Régió-infó

BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE 

Kié lesz az Év
Honlapja 2019 díj?

Kié lesz az Év Honlapja díj? 
Ezt még nem tudhatjuk, de 
annyi biztos, hogy a mono-
ri Vigadó Kulturális és Civil 
Központ benevezte a verseny-
re a Borvidékek Hétvégéje 
című oldalát. 
 Monor legismertebb prog-
ramja, a Borvidékek Hétvégé-
je a helyiek vendégszeretete 
mellett egyedi hangulatáról 
és szervezettségéről is isme-
rik már országszerte. Az ese-
mény internetes oldala sokak 
tetszését elnyerte, sok jó visz-
szajelzést kapott, ezért a szer-
vezők úgy döntöttek, hogy be-
nevezik a honlapot az ország 
legrangosabb marketing-
kommunikációs megmérette-

tésére, az Év Honlapja pályá-
zatra.
 A Magyar Marketing Szö-
vetség és az Internet Mar-
keting Tagozat az idén hu-
szonhat kategóriában várta a 
pályázatokat, melyre külön-
böző céghonlapokkal, digi-
tális megoldásokkal és in fl u-
en cer-kampányokkal lehetett 
jelentkezni november 6-ig. A 
pályaműveket egy szakmai 
zsűri rangsorolja, de emellett 
közönségszavazást is hirdet-
tek, melyen minden interne-
tező részt vehetett.
 A cikk elején feltett kér-
dés válaszára még kicsit vár-
ni kell, mert a díjak átadá-
sára 2019. november 27-én 
kerül sor.  T.A.

A teljesítményfokozás 
egyik nagyon hatásos, 
mégis legális formája 

a különféle koff eintartalmú 
gyógynövények fogyasztása. 
Közülük kettő, a kávé és a tea 
a mindennapi életünk részét 
képzi. Vannak azonban más, 
a koff eint nagy mennyiségben 
tartalmazó gyógynövények, 
ilyen például a kóladió, a maté 
vagy a guarana. Mindegyik-
ben más-más kísérő anyagok 
vannak, ennek megfelelően a 
hatásuk is különbözhet egy-
mástól. Klinikai vizsgálatok 
kimutatták, hogy testsúly-ki-
logrammonként 2-10 mg kof-
fein a fi zikai teljesítményt 
7-14 százalékkal javította. Te-
hát akár versenyre készülünk, 
akár egy nagyobb kerti mun-
ka vár ránk, érdemes előtte 
valamilyen koff eintartalmú 
gyógynövényt fogyasztanunk. 
Ráadásul sok kutatás igazolja, 
hogy a a kávé és a tea is védi a 
bélrendszerünk egészségét a 
bennük lévő cseranyagoknak 
köszönhetően.

A zöld ereje
Szintén jótékony hatással 
van a teljesítményünkre, ha 
nitrátokban gazdag zöld-
ségeket fogyasztunk. Ilyen 

is azt jelenti, hogy mindet 
gyógyító. Közeli rokona a ha-
sonló hatásokkal rendelkező 
amerikai ginszeng. Az szibé-
riai ginszeng viszont csak ne-
vében rokona az előző két faj-
nak, gyakran tajgagyökérnek 
is nevezik. Mindhárom faj-
jal sok vizsgálatot végeztek és 
sikerült igazolni a nekik tu-
lajdonított hatásokat, ame-
lyek főként a fáradtsággal, az 
erőtlenséggel és a csökkent 
koncentrálóképességgel kap-
csolatosak.

Segítik a felszívódást
Végül ne feledkezzünk el 
az emésztést segítő gyógy-
növényekről sem, ame-
lyek főképp idős korban 
segíthetnek az erőnlét javí-
tásában. Fokozzák ugyan-
is azoknak az emésztőned-
veknek és a bennük lévő 
enzimeknek a termelődé-
sét, amelyek egyébként nem 

állnának megfelelő meny-
nyiségben rendelkezésre 
az egészséges emésztés-
hez. Ugyanígy hozzá-

járulnak a bélrendszer 
egészségéhez a ma-

gas cser- és nyálka-
anyag tartalmú nö-

vények. Ezekről a 
gyógynövények-
ről a Régió újság 

decemberi számá-
ban írunk részletesen.

Papp János gyógynövény-alkalmazási 

szakmérnök, fi toterapeuta

Fiatal és idős korban is előfordul, hogy 
szükség van a test erejének növelé-
sére, teljesítményünk fokozására.

Teljesítményfokozó 
gyógynövények

mun
őtte 
lmú 
unk.
olja, 
di a 
ét a 
nak 

sal 
, ha 
d-

en 

sét, amelye
állnának

nyiségb
az egé
hez.

járulna
egés

gas
an

v

de
ban ír

Papp János g

sz

ingatlan
PIACI.com

a
a

ingatlan

Kossuth téri Piac Üzletház  Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.
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például a cékla, illetve a le-
vélzöldségek, mint a káposz-
ta, a sóska, a spenót, a saláta. 
Főképp az olyan aerób moz-
gásformák esetén előnyös a 
fokozott nitrátbevitel, mint 
a futás vagy kerékpározás. 
Hogy érezhető legyen a nitrát 
előnyös hatása egy 70 kilo-
grammos embernek legalább 
20-30 dekát kell elfogyaszta-
nia a felsorolt zöldségekből.

Ha alkalmazkodni kell
Adaptogénnek nevezik azokat 
a gyógynövényeket, amelyek 
képesek csökkenteni a testi 
és szellemi  stresszt és fáradt-
ságot. Évezredek óta használ-
ják erre, az ázsiai ginszenget, 
amelynek a tudományos neve 
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A kifejezetten kistelepü-
lésekre koncentráló 
Magyar Falu Program 

keretében éves szinten 50 mil-
liárd forint áll rendelkezésre 
útfelújításokra. A program ke-
retein belül Úri is pályázott és 
nyert 29  997  749  Ft-ot, mely-
ből a Vörösmarty és a Bartók 
Béla utca kaphat új, szilárd út-
burkolatot. Ezzel a sikeres pá-
lyázattal azonban még nem 
dőlt hátra a vezetőség.
 2019. október 8-án érke-
zett a hír, hogy a testület év 
elején benyújtott kérelmét a 
Belügyminisztérium a leg-
magasabb összeggel támo-
gatja. Ennek köszönhetően 
további 15 millió forint tá-
mogatásban részesül a tele-
pülés. Az elnyert támogatás-
ból a Rózsa utca, az Árpád 
utca, valamint a Laczkó köz 
elejét újítják fel hamarosan.
 – A pályázatoknak mind 
a képviselő-testület, mind a 
lakosság nagyon örült, hi-
szen mindenkinek fon-
tos, hogy megfelelően tud-

ja megközelíteni lakóhelyét. 
Előreláthatólag a követke-
ző évben is folytatódni fog a 
Magyar Falu program, mely-
nek keretén belül jövőre is 
mindenképp szeretnénk pá-
lyázni. Ezúton is szeretnénk 

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  

alkatrészek összeszerelése 
 tekercselés
 munkakörnyezet tisztán tartása

Munkalehetőség  
Vecsésen és Sülysápon

Amit kínálunk:
300 000–400 000  

1215–1640 Ft

12  000

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

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

Hívjon munkanapokon 
9 és 15 óra között a 

+36-30-954-1118 számon!

www.juzsoparty.hu

KONYHAI DOLGOZÓ  
és SZAKÁCS

kollégákat keresünk 
Ecserre

a több mint 20 éve működő 
JUZSO Hidegkonyha 
és Party Szervizhez.

Elvárásunk  
a kemény és precíz munka.  
Cserébe korrekt feltételeket  

és megbecsülést ígérünk.

Pécelre keresünk

összeszerelőket
3 műszakos, 8 órás munkarendbe.

Céges busszal a bejárás Sülysáp, Mende, 

Gyömrő, Maglód irányából megoldott.

Átlag nettó bérezés: 180-220 000 Ft.

Tovább keresünk Alsónémedibe

csomagszortírozót
1 műszakos, állandó délutános 

munkavégzésre (16.30 -01.30). 

Ingyenes céges busz: Sülysáp, Monor, Bénye, 

Gomba, Monorierdő, Vasad, Pilis.

Átlag nettó bér: 200-220 000 Ft.

Felvételi interjú: 2019. november 26. 
kedd, 10.00 óra, Sülysáp,

Szent István tér 7., Művelődési Ház

Érdeklődni: 06 70 342 1653

HOLNAP VÁROSA DÍJ

Az önkormányzatok 
még pályázhatnak

Az önkormányzatok no-
vember 30-áig még regisztrál-
hatnak a Holnap városa díjra. 
(Egyéb vállalkozások, szerve-
zetek, intézmények október 
végéig jelentkezhettek.) 
 A díj fővédnöke 2019-
ben is dr. Réthelyi Miklós, az 
UNESCO Magyar Nemze-
ti Bizottságának az elnöke. A 
nyertes vállalkozás, szervezet, 
intézmény a Holnap város-
áért díj védjegyét 2 évig hasz-
nálhatja.
 A City Hungary Program 
része a 2013-ban alapított 
Nemzeti Fenntartható Vá-
rosdíj és a Holnap városá ért 

díj. Az utóbbi a helyi közössé-
gek, helyi emberek követen-
dő példáira hívja fel a fi gyel-
met. Elkötelezett a városi 
jólét iránt. A díj ösztönző a 
jobbra, modernebbre, fenn-
tarthatóbbra, élhetőbb kör-
nyezetre törekvő, magasabb 
életminőséget támogató vál-
lalkozások, intézmények, 
szervezetek, helyi közössé-
gek számára. Saját történe-
tükkel másokat is inspirál-
va – emelte ki Takács Júlia, 
a City Hungary ügyvezető 
igazgatója.
 A díj rangját és presztí-
zsét jelzi az együttműkö-
dő partnerek listája is, ame-

lyek a kezdetektől a Holnap 
városáért díj mellé álltak: 
az UNESCO Magyar Nem-
zeti Bizottsága, Pest Megye 
Önkormányzata, a Települé-
si Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége, a Kisvárosi 
Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetsége, a Német-
Magyar Ipari-és Kereskedel-
mi Kamara, a Magyar Lo-
gisztikai Egyesület. 
 Pályázni 7 kategóriában 
lehetett és lehet: 1. tiszta vá-
rosért (a felelős hulladékgaz-
dálkodásért), 2. természeti 
erőforrások hatékonyságáért, 
3. üzlet a városért, 4. a fenn-
tartható közösségekért (művé-
szet, kultúra, szellemi öröksé-
gek megőrzése), 5 mozgásban 
a város (a fenntartható szál-
lításért és közlekedésért), 6. 
egészség és jólétért, 7. az intel-
ligens városért. TA

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Nagyüzemi konyha 

 ALAPANYAG-
RAKTÁRBA

munkatársat keres! 

Nyitvatartás:  
TESCO: hétfőtől vasárnapig: 5–22 óráig 

ÜZLETEK ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁSA:
hétfőtől szombatig: 10–20 óráig, 

vasárnap: 10–18 óráig

Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása eltérő lehet! 
Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a  

www.marketcentral.hu,  
üzleteink menüpont alatt!

A Market Central Ferihegy Bevásárló Parkban  
az alábbi üzletek szintén várják a vásárlókat: 

Tesco, Biohair, Burger King, CCC, Deichmann, DM, Eurofamily, H&M, Jysk,  
KIK, Müller, Update LOW CARB, Pepco, Sportfactory, Telenor, Vestar, C&A 

Az esetleges elírásokért elnézést kérünk!  
A Market Central Ferihegy üzemeltetése és az üzletek az elírásokkal kapcsolatban nem vállalnak felelősséget.

Gépjárművel érkező  
vásárlóinkat  

1550 FÉRŐHELYES  
ingyenes  

parkolóval  
várjuk!

Velünk pénzt 

takaríthat m
eg!

Vágja ki és hozza magával  
a kuponokat!

20% kedvezmény  
 1 kedvenc termékre. 

A kedvezmény csak teljes árú termékeinkre érvényes,  
a már leárazott, akciósokra nem.  

Más kedvezményekkel nem kombinálható. 

Érvényes   2019. 11. 11-től 12. 31-ig, kizárólag  
a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!

15 % KEDVEZMÉNY  
MINDEN KÖNYVRE,  

KIVÉVE AKCIÓS ÉS TANKÖNYV.
Más akcióval nem vonható össze.

10 % kedvezmény  
minden termékre. 

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Érvényesség: 2019. november 11-től december 31-ig.

Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.  
A kupon készpénzre nem váltható.

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 
a pénztárosnak!

Érvényes 2019. december 15-ig
 kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

Vásároljon egy süteményt  
és a mellé fogyasztott,  
bármely nagy méretű  

kávéital árából  
20  % kedvezményt  

adunk.

Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.  
A kupon készpénzre nem váltható.

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át 
a pénztárosnak!

Érvényes  
2019. december 31-ig  

kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

20  % kedvezmény legalább 
 3 db kulcs másolása,  

vagy 3 pár cipő javítása esetén.

A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér 
mellett található, ahol élezés és elem-
csere-szolgáltatás is igénybe vehető.

10 % KEDVEZMÉNY mindenre*
*A kupon felhasználható 2019. 11. 18-tól 12. 20-ig a vecsési Praktiker 

áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén. 
A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a 
kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre 

nem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használha-
tó fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze! 

A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a 
kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés 

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

20  % KEDVEZMÉNY  
 egy szabadon választott felszerelés árából!*

*A kupon 2019. november 11. és 28. között  
váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban. 

A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze  
és az ajándékkártyára nem vonatkozik!  

A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem 
váltható, értékéből készpénz nem adható vissza. 

 A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!  
Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.

Minden teljes árú kabát árából 
3000 Ft-ot levonunk  

ennek a kuponnak a felmutatásával!

Érvényes: 2019. 12. 15-ig
Az ajánlat egyéb kedvezménnyel nem összevonható.

Ajándék csali  
minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén.  

(maximum 1000 Ft értékben)

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.

Érvényesség: 2019. november 11-től december 31-ig.

1800 Ft feletti vásárlás esetén ajándékba adunk  
egy Ön által választott Italműhely Kft. terméket 

 (Tikkadt Szöcske, Tikkadt Szöcske - zéro cukor, Békanő-
levendulás)

Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható,  

utólagos érvényesítését nem vállaljuk.
A kupon más kedvezménnyel nem összevonható.

A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.

Monori  
péküzletünkbe: 

pék és bolti eladó  
munkatársat felveszünk

 Jelentkezés: 06-29/412-531,
pekmester@monornet.hu 

Úrinak is jutott 
az 50 milliárdos 
keretösszegből.

Újabb öt utcát 
újítanak fel Úriban!

megköszönni a kormánynak 
és az országgyűlési képvise-
lő úrnak a támogatást, mely-
lyel elősegítik településünk 
fejlődését – nyilatkozta Ha-
raszti Imre polgármester úr.
 (x)

 Bartók Béla utca felújítás előtti állapotaBartók Béla utca felújítás előtti állapota
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„Megosztó személyiségek vagyunk”
Kezdőként Nagy László, a költőóriás is-
merte fel tehetségét Mezey Katalin-
nak. Nem állt be a sorba, így aztán ne-
hezen indult írói-költői pályája. Ám a 
tehetség mindig utat tör magának.

2019. november • Régió 

A nagymama
November 16. 17 óra
A GyömrőSzínház előadá-
sában Csiky Gergely darab-
ja. Második előadás novem-
ber 24-én.
Gyömrő, Hankó István 
Művészeti Központ

Nyáry Krisztián 
író-olvasó találkozó
November 16. 18 óra
Pilis, PKH 

Vörös István koncert
November 16. 20 óra
Én az időt nem sajnálom
– önvallomás, Vörös István 
zenekaros koncert. Dalok a 
Prognózistól napjainkig.
 A hazai kultrock elsőszá-
mú képviselője több mint 
négy évtizedes pályafutását 
huszonhárom hanghordozó, 
három DVD-lemez, számta-
lan élő koncert és zajos kö-
zönségsiker fémjelzi.
 Ha azt mondjuk, Tele 
van a város szerelemmel, 
Én az időt nem sajnálom…, 
Kutya világ, Minden viha-
ron át, Ne zavarjon sen-
ki, Magányos utazó, vagy a 
legújabb sikerdala, a Min-
den percért kár, a tiné-
dzsertől a nagy generációig 

mindenki azonnal rávág-
ja: Vörös István. A népsze-
rű énekes, gitáros, dalszer-
ző 17 évesen került Radics 
Béla helyére Nevada zene-
karba, majd több zenekar 
(Hadirock, Prognózis, Vö-
rös István és a Prognózis) 
alapítása után 1999-től im-
már saját nevén koncerte-
zik, illetve jelennek meg le-
mezei. Pályafutása azóta is 
töretlen.
Gyál, AJKH

Csoportterápia
November 18. 19 óra
Vecsés, BÁKK

Angyali üdvözlet
November 22. 19 óra
Adventi kiállítás Kruchió 
László munkáiból.
Monor, Vigadó

Táncház
November 23.
Szervező a Monori Strá-
zsák Néptánc Egyesület.
Monor, MMH

Jókai Anna
– Igazgyöngy 
a Csillagos égen
November 25.
Emlékelőadás Jókai An-
náról. Díszvendég: Jó-
kai Anna leánya, Molnár-
né Bánky Nóra. Előadók: 
Szalók Edit csillagbölcsész, 

Bukai Tibor középis-
kolai tanár.
Monor, MVK

Író-olvasó találkozó 
Nyulász Péterrel
November 27. 15 óra
Az olvasás hete alkalmá-
val Nyulász Péter meseíró 
Gyömrőre látogat.
Gyömrő, GYVK

Advent első vasárnap
December 1.
Az első adventi gyertya 
meggyújtása.  Közremű-
ködnek a református, a ka-
tolikus, az evangélikus és a 
baptista egyház kórusai.
Monor, Szent István tér

Vecsési baba- és 
gyermekruhabörze
December 7. 8-13 óra
Karácsonyi játékvásár.
Vecsés, JAM-HÁZ

Adventi várakozás
December 7. 18 óra
Decemberben ismét Mo-
noron köszöntik dr. Csá-
ki Tibort, azaz Tibor atyát. 
Szeretettel várják az érdek-
lődőket az Adventi várako-
zás című előadására.
Monor, Vigadó

Holdviola
December 7. 19 óra
Ünnepi koncert.
Vecsés, BÁKK 

november – december

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
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A Régió Lapkiadó Kft.
ügyfélkapcsolati munkatársat keres
Feladatok:     
   Cégek telefonos és személyes megkeresése  

során a termékek és szolgáltatások bemutatása.
    Egyedi ajánlatok kidolgozása.
    Marketingstratégiai tanácsadás ügyfelek részére.
   A megkeresések eredményének rögzítése  

CRM-rendszerben.
   Árajánlatok készítése és elküldése.
   Potenciális új ügyfelek folyamatos 

feltérképezése.
   A kiadói csapat munkájának folyamatos 

támogatása a közös célok elérése érdekében.
   Személyes látogatások megszervezése és 

lebonyolítása.

Amit kínálunk:   
    Stabil, támogató vállalati háttér.
   Hosszú távú munkalehetőség egy 

dinamikusan fejlődő cégnél.
   Lehetőség az aktív részvételre  

új termékek és szolgáltatások 
kidolgozásában.

   Kiváló munkahelyi körülmények.
    Rugalmas munkaidő-beosztás.

Elvárás:   
   Legalább középfokú végzettség.
   Kiváló kommunikációs készség, kreativitás.
   Határozott, magabiztos, kulturált 

megjelenés.
   Megbízhatóság, kitartás, jó 

problémamegoldó-képesség.
   Számítógépes alapismeretek.

Előny:   
   Felsőfokú képzettség.
   Személyes vagy telefonos értékesítésben 
szerzett tapasztalat.

   Saját gépkocsi és „B” kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés:   
 A fényképes önéletrajzodat, fizetési igényed megjelölésével az info@regiolapok.hu e-mail címre várjuk.
Tipp: jelentkezés előtt látogass el honlapunkra (www.regiolapkiado.hu) és ismerd meg, mivel foglalkozunk!

A nagy visszhangot ki-
váltó Elérhetetlen föld 
antológia egyik szerző-

je sose kedvelte a szolgalelkű-
séget. Később sorra jelentek 
meg a könyvei, és jöttek az el-
ismerések is. A Kossuth-díjas 
költő verset és prózát egyaránt 
ír, és régiónk szinte mind-
egyik városában tartott már 
könyvbemutatót, előadást. 

– Milyen szakon végzett 
az egyetemen?
 – Magyar-népművelés 
szakra jártam, levelező tago-
zaton végeztem, mert három 
év után otthagytam az egye-
temet. Közben nagybátyám 
meghívására egy szemesztert 
Zürichben, a fi lológiai fakul-
táson végezhettem, ahol an-
gol és német irodalmat hall-
gattam. 

– Hol volt az első mun-
kahelye?
 – Tatabánya-Újvárosban 
egy általános iskolában taní-
tottam. A pesti és a vidéki élet 
között akkoriban is karakte-
res különbség volt, ott köny-
nyebben átlátható volt a tár-
sadalom. 

– Színházi ember is lehe-
tett volna.
 – Felvettek a Színművé-
szeti Főiskola rendező sza-
kára, de előtte két évet a böl-
csészkaron tanultam. Közben 
rájöttem, nem vagyok színhá-
zi embernek való. Jártam az 
Uni versitasba, az ELTE ama-
tőrszínpadán szerepeltem, 
inkább csak statisztáltam. 
Ám idővel, sokkal fontosabb 
lett számomra az irodalom, 
eltávolodtam ettől a pályától.

– Különös, hogy egy csa-
ládban ennyi művész ta-
lálható. Férje, Oláh Já-
nos költő-író volt, az 
egyik fi uk, Lackfi  János 
szintén költő, lányuk és 
kisebbik fi uk képzőmű-
vész.

 – Pedig sem az én csalá-
domban, sem a férjem család-
jában nem találunk művészt, 
többnyire kétkezi emberek 
gyerekei vagyunk. Valószínű, 
hatott a gyermekeinkre az 
otthoni légkör, hogy könyvek 
és képek között nőttek fel.

– Mikor publikált elő-
ször?
 – Az Egyetemi lapok kö-
zölte először a verseimet, ti-
zennyolc éves voltam. Hama-
rosan én helyettesítettem a 
versrovat szerkesztőjét. Jelen-
tősebb irodalmi folyóiratok 
1963-tól hozták a verseimet, 
Nagy László közbenjárásá-
ra. Ez volt az igazi debütálás. 
Sok bajom volt a szerkesztők-
kel, ezért határoztam el, hogy 
elküldöm Nagy Lászlónak 
a verseimet, ha azt mondja, 
nem jók, nem is írok tovább. 
Nem azt mondta. Azokat a 
költeményeket is közöltette, 
amelyeket az Élet és Iroda-
lom szerkesztője előtte visz-
szaadott. Nem kis elégtétel 
volt ez nekem.

– Az első verseskötet?
 – 1970-ben jelent meg. 
Először a Szépirodalmi Könyv-
kiadó akarta kiadni, de az volt 
a feltételük, hogy egy náluk 
megjelenő antológiában is sze-
repeljek, ami szinte párhuza-
mosan jelent volna meg a köte-
temmel. Már ez sem lett volna 
szerencsés, ráadásul ott volt 
még a megjelenés előtt álló El-
érhetetlen föld, a kilencek an-
tológiája. Megfogadtuk egy-
másnak, amíg nem jön ki a 
nyomdából a kötet, más anto-
lógiába nem adjuk a versein-
ket. Ezért átvittem a Magve-
tő Kiadóhoz, ők publikálták az 
első könyvemet. 

– Ez volt az Amíg a busz-
ra várunk című kötet.
 – Így van.

– Azt mondják, az első 
könyvet könnyű megír-

ni, a második sokkal ne-
hezebb.
 – Ugyan ekkor már a má-
sodik is kész volt, mégis nyolc 
évet kellett várnom a meg-
jelenésére, amelyet aztán a 
Szépirodalmi Kiadó foga-
dott el. Ez a kötet prózaver-
seket is tartalmazott, valószí-
nű, ezért biztatott arra Illés 
Endre, hogy prózát is írjak. 
Addig sem állt távol tőlem a 
próza, rendszeresen írtam el-
beszéléseket, csak nem jelen-
tettem meg. Talán azért nem, 
mert prózaíró barátaim, Fe-
jes Endre például a verseimet 
szerette, a prózámtól nem 
volt elragadtatva. Illés Endre 
kiszedte belőlem ezeket a szö-
vegeket, amelyek aztán meg 
is jelentek első elbeszélés és 
kisregény kötetemben, a Zöld 
vadonban 1979-ben.

– Minden műfajban ott-
hon van, látjuk az élet-
művén. 
 – Az igazság az, hogy a re-
gényekkel például azért kín-
lódok, mert nagyon szeretek 
párbeszédeket írni, viszont 
szeretném, ha nem lenne any-
nyira egysíkú a prózám, hogy 
csak párbeszédekből áll. A 
drámaíráshoz is van belső kö-
tődésem, pályakezdésem ide-
jén azért is indultam rende-
zőnek. Írtam drámákat már 
akkor is, de nem jelentek meg 
csak 1994-ben. 

– Mi a különbség a re-
gény és a versek írása 
között? Szóval, a mun-
kamódszerére lennék kí-
váncsi.

 – Párhuzamosan írok pró-
zát, drámát és verset. Az a 
nagy különbség, hogy a re-
gényhez sok idő kell, napon-
ta le kell ülni a gép elé. Ha 
kizökkenek belőle, nehéz visz-
szatalálni. Nekem legalábbis 
mindig újra kell olvasnom az 
egészet, hogy tudjam folytatni. 

– Ne hagyjuk ki az Elér-
hetetlen földet, amely 
megjelenésekor robbant.
 – Négy Elérhetetlen föld 
című antológia jelent meg ed-
dig, most jön az ötödik. Rep-
rintben is megjelent eddig 
már kétszer az eredeti. Az el-
sőt egyik kiadó sem akarta 
felvállalni úgy, ahogy mi ösz-
szeállítottuk. Végül az Írószö-
vetség akkori elnökének, Dar-
vas Józsefnek a segítségével 
nyomtatták ki. Azért volt az 
antológia megjelenésével ad-
dig gond, mert a kiadók nem 
díjazták, hogy mi magunk 
szerkesztettük és változtatás 
nélkül akartuk kiadatni, ez-
zel ellenszegültünk nekik, és 
nem adtuk be a derekunkat. 

– Azért is elég ritka ez a 
versgyűjtemény, mert 
mind a kilenc, akkori fi -
atal költő mára kifutotta 
a pályáját.
 – Én is azt hiszem, nem 
kell szégyenkezni senkinek 
közülünk. 

– Kik voltak a kilencek 
motorjai?
 – Utassy Jóska és Oláh 
János. Ők ketten és a kötet 
szerkesztője, Angyal János 
irodalomtörténész határo-

zottan tudták, mit kell csinál-
nunk. Erős, autonóm szemé-
lyiségek voltak. Nem tűrték 
el azt a kiszolgáltatottságot, 
amit az akkori kiadáspolitika 
megkövetelt. Ennek a bosszú-
ja lett az is, hogy férjemnek, 
Oláh Jánosnak az első ver-
seskönyve csak 1972-ben je-
lent meg. Ekkor épp harminc-
éves volt, pedig már tizenhat 
évesen érett verseket írt. Sőt, 
publikált is például a Kortárs 
folyóiratban. Az, hogy abban 
a szolgalelkű korban végül ki-
adták az első kötetét, csak Ju-
hász Ferenc támogatásának 
köszönhető. 

– Zsáknyi elismerése, ki-
tüntetése van, hova teszi 
ezeket?
 – Főleg az utóbbi idő-
ben találtak meg a kitűnte-
tések, amelyek természete-
sen sokat jelentenek nekem. 
A régi rendszerben csupán 
1985-ben részesültem elisme-
résben, a Füst Milán-jutal-
mat Weöres Sándor kezéből 
vehettem át. Nem szerettek 
akkoriban minket. Úgy tar-
tották, hogy megosztó sze-
mélyiségek vagyunk. A rend-
szerváltozás után kapott 
kitüntetések is visszajelzést 
jelentettek számomra, nyu-
galmat biztosítottak. 

– Min dolgozik jelenleg?
 – Kevés verset írok mosta-
nában, sajnos. Eddig legutóbb 
megjelent elbeszéléskötetem-
re összpontosítottam, amely 
az idei Könyvhéten látott nap-
világot Régi napok rendje 
címmel. De most éppen ver-
seket írok és persze prózát is. 
Kis műfajokat, miközben fo-
lyamatosan regényt akarok 
írni. Ezért is úgy írom az el-
beszéléseket, hogy később 
össze lehessen építeni belő-
lük egy nagyregényt. Tudom, 
mely mozaikkockát írom ép-
pen. Nagyjából készen van a 
fejemben a könyv, de ahhoz, 
hogy jobban haladjak, állan-
dóan a számítógép előtt kel-
lene ülnöm. Csakhogy ez még 
mindig nem jött össze.

– Ismeri a környéket?
 – Hogyne, időnként meg-
fordulok a régiójukban, könyv-
bemutatókat, előadásokat tar-
tok ott. Ádám Tamás

 A XIV. században játszó-
dó történet igazi krimi: hő-
seink, a tudós ferences-
rendi szerzetes Vilmos és 
fi atal tanítványa, Adso egy 
könyvtáráról híres olasz 
apátságba érkeznek. Noha 
Vilmos kész tervvel és cél-
lal érkezik, küldetését ha-
mar szétzilálja egy várat-
lan haláleset. A páratlan 
és ragyogó elméjű Vilmos 
az apát kérésére azonmód 
nyomozni kezd, de a vála-
szok helyett csak a hullák 

szaporodnak, míg nem ki-
derül, hogy a gyilkosság-
sorozat oka egy titokzatos 
könyv, amelyben olyan tu-
dás van, amelyet senkinek 
sem szabad megismernie. 
A regényben amellett, hogy 
megismerhetjük egy közép-
kori kolostor működését, 
megtudhatjuk azt is, ho-
gyan vélekedtek akkoriban 
a tudományokról, hogyan 
férhetett meg a tudás és a 
racionalizmus a vakhit és 
az inkvizíció árnyékában. 

Umberto Eco: A rózsa neve

Mit olvassak? Ignácz József rovata

Októberi számunk 
programajánlójában nov-
ember 26-ai dátum-
mal szerepelt Palya Bea 

Quartett koncertje, mely 
valójában október 26-án 
19 órakor volt megtartva 
Maglódon.

Palya Bea októberben! 
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ELFOGTÁK ŐKET

HÁROM GYÖMRŐI IS

LÁTÁSSÉRÜLTET BÁNTALMAZOTT

ARTÚRT, A MACSKÁT

Az agglomerációban 
is romlottak a kilátások

Kocsit loptak, de 
droggal is lebuktak

Meccs után verekedtek

Vádemelés 
a rabló ellen

Kútból mentették 
ki a monori tűzoltók

Nem csak Budapestre, de a 
fővárosi agglomerációra vo-
natkozóan is számottevően 
romlottak az ingatlanokkal 
foglalkozó vállalkozások vá-
rakozásai.
 A GKI Gazdaságkuta-
tó Zrt. október végén közzé-
tett felmérése szerint nega-
tív irányú trendfordulóhoz 
érkezett a lakáspiac, és az 
emelkedő árak korszaka vé-
get ért.
 Bár a lakosság lakásvásár-
lásra és -építésre vonatkozó 
várakozásai negyedéves ala-
pon lényegében nem változ-
tak, továbbra is optimisták, 
az éves alapon már érezhető 

Jármű önkényes elvéte-
le bűntett és kábítószer bir-
toklása vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást a Mono-
ri Rendőrkapitányság három 
fi atalkorú ellen. A nyomo-
zás adatai szerint egy 17 éves, 

A ferencvárosi rendőrök 
elfogták azt a hat elkövetőt, 
akik megalapozottan gya-
núsíthatók azzal, hogy Ma-
gyarország–Szlovákia labda-
rúgó-mérkőzés utáni ve reke-
désekben részt vettek. Közü-
lük hárman gyömrő iek voltak.
 A rendőrségre két szlovák 
férfi  tett bejelentést szeptem-
berben, hogy megverték őket 

A Monori Járási Ügyész-
ség rablás miatt emelt vádat 
azzal a férfi val szemben, aki 
egy idős látássérült nőt ra-
bolt ki Maglódon tavaly de-
cemberben.
 A budapesti férfi  autóval 
érkezett Maglódra, pár ezer 
forintért tankolt egy ben-
zinkútnál, majd fi zetés nél-
kül elhajtott. Az egyik ut-
cában felfi gyelt a 78 éves 
látássérült asszonyra. A férfi  
útbaigazítás címén megállí-
totta az idős nőt és megpró-
bálta elvenni tőle a táskáját. 
Dulakodni kezdtek, míg vé-

Tizenöt méter mély kútba 
esett egy macska Mendén, a 
Deák Ferenc utcában. A meg-
riadt állat önerejéből nem tu-
dott feljönni, ezért a kimen-
téséhez a katasztrófavédelem 
segítségét kérték.
 A cica néhány métert zu-
hant, de nem esett bele a víz-
be, hanem egy kiszögellésen 

Sport és egészségnapot 
szervezett október végén 
Ecseren a Mendei Forrás 
Egyesület. Sokan jelentek 
meg a Géza Fejedelem Ál-
talános Iskolában, hogy 
részt vegyenek ezen az ké-
sei őszi rendezvényen. 
 A sportprogramokon 
különféle sporteszközö-
ket lehetett kipróbálni, 
majd az érdeklődők részt 
vehettek egy Thai Chi-
bemutatón, vagy közö-
sen tornázhattak Krajczár 
Kingával. 

 
 
 

 Egészségszűrésre is 
volt lehetőség bőven, aki 
akarta megmérettethet-
te a koleszterinszintjét, a 
vércukrát, a vérnyomá-
sát, az érmerevségét, vér-
oxigénszintjét, sőt ha kér-
te megvizsgálták, nincs-e 
verőérszűkülete? Majd egy 
testösszetétel-elemzést is 
kapott, aki kért.
 A gyerekek rajzver-
senyen is részt vehettek, 
mely kiállítással és szava-
zással zárult.

T.A.

Sport és egészség

Hirdetés

sikerült megkapaszkodnia. A 
monori hivatásos tűzoltók si-
ettek Artúr segítségére, kö-
telek segítségével leeresz-
kedtek a kútba és felhozták 
a cicát a mélyből. Az ijedt-
ségen kívül Artúrnak nem 
esett nagyobb baja – írta 
Facebook-oldalán a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság. IJ

gül a férfi  elszakította a nő 
táskája pántját, majd visz-
szaült vele az autójába és el-
hajtott.
 Az asszony segélykiáltá-
saira egy közelben lakó ér-
tesítette a rendőröket. A 
Monori Rendőrkapitányság 
rendőrei pár percen belül 
rátaláltak az elkövetőre, aki 
egy közeli utcában éppen a 
kocsiját próbálta kiszabadí-
tani a sárból. A Monori Já-
rási Ügyészség minősített 
rablás miatt emelt vádat a 
férfi val szemben, aki most 
fogvatartásban várja a tár-
gyalást. -Ign-

Budapesten, a IX. kerületi 
Holló utcában, másnap pe-
dig a Szlovák Nagykövetség 
tett bejelentést, hogy három 
másik szlovák férfi t is meg-
vertek a meccs után a Vágó-
híd utcában.
 A nyomozók megállapítot-
ták, hogy a Holló utcai eset-
tel összefüggésben három 
gyömrői férfi  gyanúsítható, a 
25 éves P. Bálint, a 29 éves V. 

Gábor, és a 33 éves V. Attila, 
akiket október 2-án délelőtt 
lakásukon fogtak el a rend-
őrök.
 A Vágóhíd utcában tör-
tént verekedéssel kapcsolat-
ban a rendőrök, szintén az-
nap délelőtt elfogtak három 
budapesti férfi t is, a 25 éves 
G. Dánielt, a 23 éves K. Ger-
gelyt, valamint a 29 éves P. 
Norbertet. Ignácz

egy 16 éves és egy 15 éves fi ú 
szeptember 24-én Gyömrőn 
eltulajdonított egy nyitott ál-
lapotban hagyott személy-
gépkocsit.
 A rendőrök az esetről ér-
kezett bejelentést követően 
elvégezték az adatgyűjtést, 
majd azonosították a bűncse-

lekmény feltételezett elköve-
tőit, akiket másnap el is fog-
tak Gyömrőn.
 A járőrök az egyik fi atal-
korú ruházatának átvizsgá-
lása során kábítószergyanús 
növényi származékot találtak, 
valamint a lakása udvarán 
tartott kutatás során az eltu-
lajdonított személygépkocsit 
is megtalálták.
 A három helyi lakost a jár-
őrök előállították a Monori 
Rendőrkapitányságra, ahol 
a nyomozók gyanúsítottként 
hallgatták ki őket.
 A velük szemben alkalma-
zott kábítószer-gyorsteszt po-
zitív értéket mutatott. 
 Ellenük jármű önkényes 
elvétele bűntett, valamint ká-
bítószer birtoklása vétség el-
követésének megalapozott 
gyanúja miatt folytatja az el-
járást a Monori Rendőrkapi-
tányság. Régió-infó

Váci Mihály utca felújítási munkálataiVáci Mihály utca felújítási munkálatai

Október végén 
megkezdődött az 
Akácfa, a Nap és 
a Váci Mihály ut-
cák aszfaltozá-
sa Sülysápon.

Három utca aszfaltozása 
kezdődött el Sülysápon

E bben az évben ez már 
a második nagyobb út-
építési ütem a város-

ban. A nyár folyamán a tele-
pülés egyik legforgalmasabb 
útjának, a Dózsa György ut-
cának legrosszabb állapot-

ban lévő, mintegy 860 mé-
teres szakasza is megújult. 
2019-ben a három újabb ut-

cával együtt több mint 1,6 km 
helyi fenntartású út újulhat 
meg. Ez szükséges is, hiszen 

annak ellenére, hogy az el-
múlt öt évben is több mint 6 
km út felújítását vagy építését 

végezték el, több utca is bur-
kolatlan vagy leromlott álla-
potú még a városban.
 A közbeszerzési eljáráson 
nyertes sülysápi székhelyű 
Folyamat Kft. végezheti el az 
összesen 760 méter hosszon 
tervezett építési munkákat. 
Az új utcák átlagos szélessége 
4,5 méter lesz, az aszfaltréteg 
vastagsága pedig 5 cm. Az út 
két oldalára 1-1 méter zúzott-
kő padka készül. Több helyen 

– szükség szerint – új szik-
kasztó- és vízelvezetőárkokat 
is létesítenek.
 A munkálatok összesen 
62,6 millió forintba kerülnek, 
a szükséges forrást Sülysáp 
Város Önkormányzata teljes 
egészében a saját költségve-
téséből fi nanszírozza.
 Az október végén elkez-
dődött útépítési munkálatok 
befejezése november végére 
várható.

Katus Norbert alpolgármester (x)

némi visszaesés. Az előző, jú-
liusi felméréshez képest nem 
módosultak a lakásfelújításra 
és -korszerűsítésre vonatkozó 
lakossági kilátások sem, éves 
alapon azonban itt is enyhe 
romlás érezhető. 
 Amíg negyedévvel koráb-
ban Budapesten és környé-
kén a válaszadók 68 százalé-
ka számított az árak további 
emelkedésére, októberben 
már csupán 21 százalékuk. 
Az árak stagnálására várók 
száma 30 százalékról 59 szá-
zalékra emelkedett, és min-
den ötödik válaszadó már ár-
csökkenésre számít, míg ezek 
aránya júliusban mindössze 2 
százalék volt.

 Az irodapiac viszont to-
vább szárnyal. Az irodák ki-
használtsága az előző felmé-
réshez képest Budapesten 
és környékén enyhén, 91,8 
százalékról 92,4 százalékra 
emelkedett.
 A logisztikai ingatlanpia-
con erős a bérlői aktivitás, a 
fővárosban és környékén alig 
található üres raktár. A ki-
hasz náltsági ráta a fővárosi 
agglomerációban 95 százalé-
kos – ez negyedéves alapon 
három-, éves alapon ötpontos 
emelkedést jelent. A felmérés 
szerint a következő 12 hónap-
ban a bérleti díjak egy-öt szá-
zalékos emelkedése várható.
 P.Gy.

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!

MINDEN MUNKAKÖRBEN!

  
(1 hónap és 6 hónap után is)

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

Csévharaszt, 
Nyáregyházi út 51. 
alatt.

Jelentkezz

MOST!

Jelentkezz:

EMELTÜK  

A BÉREKET!

 
(Termelésbe ÉS raktárba;  
több műszak vállalásával)

 
(Gyártási területre-, csomagológépre 
ÉS présgépre)

 
(betanított munkás) 
(Több műszakba, több üzemünkbe is)

 
(Villanyszerelő/géplakatos/
mechanikai műszerész)

 
(1 illetve 2 műszak vállalásával)

 
(2 műszak vállalásával, 
targoncavezetői engedéllyel.  
Előny: GKI-kártya)



Novemberi rejtvényünk fősorából a monori Levendula Rétesház 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: november 30. A helyes megfejtést beküldők 
között 4 db (3000 Ft értékű) bejglicsomagot sorsolunk ki a monori Levendula Rétesház felajánlásából.
 Előző számunk megfejtése: Szép-kártyával és bankkártyával is fizethet. A Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria jóvoltából 5 db 3000 Ft 
értékű ajándékutalványt sorsoltunk ki, melynek nyertesei: Csendesné Lukács Annamária  (Ecser), Pumné Szvoboda Erna (Vecsés), Vitényi 
Rozália (Péteri), Kucsák Istvánné (Csévharaszt), Aranyi Botond (Monor).

Készüljünk  
együtt  

az ünnepekre!
Ön megrendeli,  
mi megsütjük.

Bejgli-, rétes-,
mézeskalács-, 

aprósütemény- és 
tortarendelést 

felveszünk.
Monor,  

Petőfi Sándor u. 6.
A sétálóutcában.

Nyitvatartás:  
H–P: 08–18, Szo: 08–13
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A Pedagógusok Szakszervezetének 
(PSZ) monori tanévnyitó fórumán a je-
lenlévők egyetértettek azzal, hogy az 
ágazat nagy bérlemaradása az oka a 
pedagógushiánynak, és az ebből kö-
vetkező növekvő túlterheltségnek. 

Közösen keressük 
meg a megoldást

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 élelmiszerboltba eladót 
keresünk. Szakképzettség nem 
szükséges. Albérletet, szállást 
családi házban, kedvezményes 
díjon tudunk biztosítani dolgo-
zóink részére. T.: H–P 8-18 óra, 
06-70/432-9810, 06-30/449-4506

Otthoni munka!   Kozmetikai  
dobozok hajtogatása, termékek 
összeállításai, egyebek elérhető-
ségei érd:  06-90/603-905 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 
06-20/496-3980).

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

ÁLLAT

14 darab 25 kg-os süldő 
húsmalac (pietrain vérvonalú) 
20 000 Ft/db áron 
eladó Maglódon. 
Érd.: 06-30/152-0388

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

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

Műszaki vizsgáztatás és 
felkészítés, eredetiségvizsgálat, 
gépjármű-diagnosztika, gumi-
szerelés, -javítás, centrírozás. 
Méhész János Kft. Monor, József 
Attila u. 108/38. Tel.: 06-29/416-
123, muszakivizsga-monor.hu

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

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is! 
A, B, C, C+E, D kategóriák GKI. 

Gyorsított képzés. Tel.: 06-20/912-
6359, www.tan-go.hu

BIZTONSÁGTECHNIKA
ZOJO ALARM – riasztó-, ka-
mera- és beléptető rendszerek, 
munkaidő-nyilvántartók, videós 
kaputelefonok, elektromos kapuk, 
hálózatépítés. T.: 06-70/556-2436

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

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS 
MONORON – Móricz Zs. u. 39. 
Aktuális akció (2019. 11.30-ig):
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 legény-
búcsúk teljes körű lebonyolí-
tását. 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

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

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

LAKATOS MUNKA
Lakatosmunka díjtalan felmé-
réssel. Kerítés, korlát, lépcső, 
kapu gyártását és szere-
lését 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 kiindu-
lási pontról hívjon bizalommal: 
06-70/3-595-595

Személyszállítás, reptéri transz-
fer, kisáruszállítás Gyömrőn 
és vonzás körzetében. Fix áras 
transzferek. T.: 06-30/299-4444
info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS

FESTÉS, MÁZOLÁS! Kisebb-
nagyobb javításokat is vállalok. 
Felmérés ingyen kiszállással. 
Nyugdíjasoknak 25% kedvez-
mény! Tel.: 06-30/793-8563

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, bádogo-
zás, kisebb javítás, beázás. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény. 
INGYENES FELMÉRÉSSEL. 
Hívjon bizalommal! Kertész Attila 
Tel.: 06-20/216-8338

Mindenféle tetők készítése, javí-
tása. Ereszcsatornák szerelése. 
INGYENES FELMÉRÉS, kisebb 
javítások azonnali kezdéssel GA-
RANCIÁVAL! 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. 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: 
35 000 Ft/kaloda, kalodás akác: 
40 000 Ft/kaloda + szállítás. 
A némedi szőlői hídmérlegen 

ellenőrizheti a megvásárolt meny-
nyiséget. Forest Vill Bt. EUTR: 
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557, 
06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk 
tűzifa konyhakészen, hasítva, 
ingyenes házhoz szállítással 
3 000 Ft/q. Őrbottyáni telep-
helyen hitelesített 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 teljes körű gé-
pészeti kivitelezése. Gázvezeték 
kiépítése, műszaki átadása, 
MEO-ügyintézés, ismételt nyo-
máspróba. T.: 06-20/348-8073, 
info@futesrendszer-vedelem.hu 

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Fürdő-
szoba-felújítás, duguláselhárítás. 
TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
Tel.: 06-30/421-2604

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

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEG
M

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

. 
Magyar 

termék

H ivatástudatra hivat-
kozva, de kiszolgálta-
tott anyagi helyzetben 

nem lehet elvárni és teljesíte-
ni a minőségi oktatást. A PSZ 
megyei elnöke, Kókán Ist-
ván szerint mivel a felelőssé-
gükről a gyerekek jövője mi-
att sem feledkezhetnek meg, 
feladatuk a problémák kö-
zös megoldásának keresése. 
Ezért is találkoztak a fóru-

mon Monor négy általános és 
egy középiskolája, egy óvodá-
ja, területi gyermekvédelme-
sei mellett Monorierdő, Pilis, 
Csévharaszt, Ócsa, Felsőpa-
kony, Vecsés, Maglód, Üllő, 
Gyömrő, Péteri, Dabas, Vasad 
és Cegléd képviselői. 
 A PSZ országos elnöke is-
mertette, hogy a tavaly nyári 
tisztújító kongresszus óta az 
oktatásban érintett minden 

szervezet il-
letékesével 
tárgyaltak, a 
szakminiszter-
rel még stratégi-
ai megállapodást is 
aláírtak; az elismert bér-
követelések mégsem kerültek 
be a jövő évi költségvetésbe. 
 Az érdekvédelmet tovább-
ra is a PSZ szervezi. Munka-
ügyi jogászuk javasolta, hogy 
a főiskolások utolsó éveinek 
bevált tanításba vonásával, 
a nyugdíjasok megegyezéses 
munkaidő-hosszabbításával 
és pedagógiai asszisztensek 
beállításával csökkenthe-
tők lennének a pedagógusok 
munkaterhei. 
 A monori tankerület igaz-
gatója, dr. Hrutkáné Molnár 

Mónika is a folyamatos tár-
gyalásokban bízik. Elmond-
ta, hogy a 18 ezer 500 diá-

kért felelős terület (29 
település) polgár-

mestereivel jó az 
egy üttműkö-
désük. Az örö-
költ épüle-
tek felújítása, 
karbantartása 
viszont anya-

gi gondot jelent, 
miközben az agg-

lomerációban növek-
vő gyereklétszám miatt bő-

vítésre is szükség lenne. 
 Sinkovicz László, a mo-
nori önkormányzat illetékes 
bizottságának elnöke az új 
óvoda és a készülő bölcsőde 
átadásáig tartó nagy zsúfolt-
ságot a közösségek konzultáci-
ójával tartaná enyhíthetőnek.
 A Járásbíróság jogi kér-
dések miatt meghívott el-
nökhelyettesével egyetértet-
tek abban, nem maradhatnak 
büntetlenül a közfeladatot el-
látók elleni sérelmek, melyen 
a házirendek is segíthetnek.

 Monor alpolgármestere el-
mondta, bár az iskolák köz-
vetlenül nem tartoznak az 
önkormányzathoz, az adóbe-
vételek 3-4 év múlva bekövet-
kező növekedése után lehető-
séget lát például arra, hogy a 
pedagógusok lakhatási ked-
vezményeket, hozzájárulást 
kapjanak a várostól. 
 A vendégek érzékelhették, 
hogy Monoron jó a kapcsolat 
a szakszervezet, a tankerület 
és az önkormányzat között, 
és azt vallják, a szolidaritás-
ról ott is beszélni kell, ahol az 
jól működik. 
 A PSZ elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy továbbra is tárgya-
lóasztal mellett képzelik el 
a sürgető célok elérését, de 
ha a tárgyalások nem hoz-
nak eredményt a közeljövő-
ben, akár országos tüntetés, 
vagy sztrájk is jöhet, mert 
akkor már csak ezekkel az 
eszközökkel, a pedagógus 
munkavállalókért nagyobb 
szolidaritással érhetnek el 
hatásosabb eredményeket.  

Bolcsó Gusztáv



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)

Maglód legmodernebb autóipari vállalatánál!

DOLGOZZ TE IS 

JELENTKEZZ MÉG MA!

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOROKAT 
keresünk könnyű fizikai munkára

Jelentkezés:  
HUMILITAS Kft.: 06-70/903-9037

david.eva@humilitas.hu

Modern, tiszta, 
emberközpontú 
munkakörnyezet. 
Gyakorlat nem 
szükséges.

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

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

Facebook: Mézdiszkont

000 területen termelt

ukkfüves,
ntás, 
ingos,
es,

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

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól. 

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

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

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.

Rendelje otthonába
ünnepi fogásainkat!

Töltse az ünnepeket szeretteivel!
A sütés-főzést bízza a Nicolette étteremre!

Hidegtálvariációk . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 Ft/fő
Háztáji kocsonya gazdagon: . . . . . . . . . 990 Ft
Monori halászlé pontyfilével: . . . . . . 1090 Ft
Csülkös töltött káposzta: . . . . . . . . . . . 1790 Ft
Nicolette bőségtál 2 személyre: (csirkemellfilé roston,  
párizsi szelet,  rántott gomba, rántott sajt, Cordon bleu, kakastaréj,  
vegyes köret, párolt zöldség) . . . . . . . . . . . . . 4500 Ft
Fanyűvő tál 2 személyre: (rántott szelet, cigánypecsenye,  
cordon bleu, kijevi csirkemell, natúr csirkemell, rántott gomba,  
rántott sajt, vegyes köret, tartármártás) . . . 5100 Ft
Ünnepi torkos tál: (rántott szelet, cigánypecsenye, cordon bleu,  
kijevi csirkemell, natúr csirkemell, bőrén sült lazacderék, rántott gomba,  
rántott sajt, vegyes köret, tartármártás) . . . 7600 Ft
Fahéjas almás pite:  . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Ft
Somlói galuska:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Ft

 A karácsonyi rendelését  
2019. december 21-ig jelezze!

Karácsonyi ajánlatunk

 

Nicolette
Étterem  
és panzió

Házhoz szállítással is!

Vállaljuk
 baráti, családi  
összejövetelek,  

céges rendezvények 
lebonyolítását 


