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Részletek a 2. oldalon

JAG-falva
A monori József Attila
gimnáziumban a ballagási ünnepségen már 19. alkalommal választottak a
JAG-osok „díszpolgárt”.
A kitüntetett idén, dr.
Baksa Brigitta lett.

Részletek a 12. oldalon

Súlyos sérülés
Befejezték a vizsgálatát
annak az ügynek, amelyben a Daihatsu gépkocsi
ittas járművezetője súlyos
sérülést okozott a 4-es
számú főúton, Üllő külterületén.
Részletek a 13. oldalon

11. oldal

Ezer új munkahely
a régióban

Pályázat
Pest Megye Önkormányzata 2019-ben is
meghirdeti a Kulturált
Települési Környezet Díj
című pályázatot.
A díj csak a már megvalósult elismerésért jár
és évente csupán egy település pályázója nyerheti
el fényképes pályázatával.

Borvidékek
Hétvégéje

Repülési
tilalom
Sok reptérkörnyéki lakos- aminek a bevezetését már
nak jó hír, hogy éjszakai re- augusztustól tervezik.
pülési tilalom lesz a BudaRészletek a 4. oldalon
pesti Liszt Ferenc Reptéren,

A Pepco áruházlánc 2020ra egy 100 ezer négyzetméteres raktárbázist akar építeni
Gyálon. Ami azért is érdekes
fejlődés nem csak Gyál, hanem a Pepco számára is, mert
jelenlegi lengyelországi bázisuk – ahonnan 8 országot
látnak el Európában – mind-

Autóútépítés, metrófelújítás
és vágányzár egy időben
Az utóbbi időben igazán
nehézkes a közlekedés régiónkból Budapest felé. Eddig főként az M4-es autópálya Pest megyei szakaszának
építési munkálatai okoztak
lassabb haladást, ehhez jött
hozzá a M3-as metró déli
szakaszának felújítása, ami
miatt a pluszjáratok és a sűrűn járó metrópótló buszok
is lassítják a közlekedést.
Most pedig a Keleti pályaud-

var felújítási munkálatai kezdődtek meg, amely a fővárosba való gyorsabb bejutás
alternatívájaként használható vonatközlekedést akadályozza.
Szerencsére előreláthatóan nem sokáig, de mégis fel
kell készülnünk, hogy a menetidő jóval hosszabb lesz a
megszokottnál, hiszen a vonatról buszra kell szállnunk,
hogy elérjük a belvárost. Igaz

a vonatpótló buszokra is érvényes marad a jegyünk és a
bérletünk.
A felújítás két hete alatt,
előre tervezett karbantartási munkákat végeznek a
vágányokon, a váltókon, a
forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton és a peronokon
Kőbánya-felsőig. A munkálatok alatt teljesen szünetel a
vonatforgalom. Így rengeteg

össze 500 négyzetméteres.
Vagyis nagy valószínűséggel
el lehet mondani, hogy a cég
további európai országokat
szeretne meghódítani, amelyeket innen, Magyarországról látna el a termékeivel.
Részletek a 9. oldalon

járatot érint a változás, mivel
a Keleti pályaudvar naponta
félezer vonatot fogad, amelyeket most több vasútállomás között kellett elosztani.
A Keletiben zajló munkálat
így érinti a Kelenföldi, Zuglói,
Kőbánya-Kispesti, Kőbányafelső, a Nyugati és Déli pályaudvar menetrendjeit is.
A MÁV azt ígéri, hogy ezzel javul a menetrend, csökken az üzemzavarok száma,
gyorsul a vonatok sebessége és kulturáltabb környezet
vár minket érkezéskor a Keletiben.
Részletek a 3. oldalon

Hirdetés

Minden, ami
kémény!

• Kémények bélelése,
szerelt kémények kivitelezése
kályhákhoz, kandallókhoz alu
és rozsdamentes kivitelben.
• Turbós és kondenzációs
gázkazánok kéményeinek
kivitelezése,
teljes körű ügyintézés!
• Minden nemű fémszerkezeti
lakatosmunkák!
Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118
E-mail : csinosk@freemail.hu

Gornex Kft. (Bfkmk ny. sz.: BPM/01/8673-4/2014-1399) felvételre keres
Budapest 18. kerületi, pestszentlőrinci telephelyre, ipari környezetbe,
két műszakos, teljes munkaidős

betanított munkás
munkakörökbe munkatársakat.

Feltételek:
- kéziszerszámgép ismeret.

Előnyt jelent:
- fa- vagy fémipari szakmai gyakorlat,
- építőipari tapasztalat.
Amit kínálunk:
- folyamatos munkavégzés rendezett körülmények között,
- versenyképes fizetés,
- utazási támogatás,
- Cafetéria juttatások.
Önéletrajzaikat
a kapcsolat@gornex.hu
emailcímre várjuk.
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ÚJABB HALÁLOS BALESET

szóvivője a történtekről azt
Két személyautó karam- mondta, az autókban hárbolozott április 18-án Monor man utaztak, közülük egy
és Monorierdő között. A bal- ember a helyszínen meghalt,
esetben egy ember meghalt.
ketten pedig a gépkocsiba
A Pest Megyei Kataszt- szorultak. A helyszínre menrófavédelemi
Igazgatóság tőhelikopter is érkezett.  -J-

Ötször kapták
el részegen
JOGOSÍTVÁNY NÉLKÜL

Ötrendbeli ittas vezetés
miatt emeltek vádat azzal
a férfival szemben, akit egy
hónap alatt ötször értek tetten Monoron és környékén
– közölte a Monori Járási
Ügyészség.
A pilisi férfi január elején
a kocsijával úgy közlekedett
Pilis utcáin, hogy előtte ivott.
A rendőrök megállították, igazoltatták, majd előállították.
A férfi jogosítványát nem
tudták elvenni, mert már ko-

Új pályázat indul
Pest megyei
településeknek!
Fotó: pestmegye.hu

Mentőhelikopter
is érkezett

A tavalyi győztes: Szokolya község

Pest Megye Ön-

rábban bevonták ittas vezetések miatt. Ez azonban nem kormányzata 2019különösebben zavarta az el- ben is meghirdeti
követőt, a következő hetekben ismét többször is veze- a Kulturált Telepütett ittas állapotban. Négy lési Környezet Díj
esetben a rendőrök tetten érték, amikor a kocsijával Mo- című pályázatot.
noron, Abonyban és Pilisen
ilyen állapotban közlekedett.
Az ügyészség most fogházbüntetést javasolt, valamint
lismeréséül
annak,
arra kérte a bíróságot, a vádhogy nagyra becsülottat véglegesen tiltsák el a
li a megyei települések
vezetéstől!
-Ign- környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes
környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti és építészeti értékeinek, karakterének
megőrzésére tett erőfeszítéseket és a környezetfejlesztési tevékenységet – olvasható a
Katasztrófavédelmi Főigaz- pestmegye.hu-n.
A pályázaton nem indulgatóság április 20-án. A tüzet a monori és a fővárosi hi- hat arról a településről pályávatásos tűzoltók mellett az
üllői önkéntes tűzoltók oltották el. 
IJ

E

Öthektáros területen
égett az aljnövényzet
MEGFÉKEZTÉK A LÁNGOKAT

Mintegy öthektáros területen, egymástól több száz
méterre, foltokban égett az
aljnövényzet Üllő külterületén – közölte az Országos

Családi házban
keletkezett tűz
MENTŐT HÍVTAK

kat riasztották, akik két vízTűz keletkezett egy csalá- sugárral eloltották a lángokat,
di házban Nyáregyházán, az majd megkezdték az épüÁrpád úton – közölte a ka- let átvizsgálását. Egy lakó eltasztrófavédelem.
mondása szerint füstöt lélegA helyszínre a monori és zett be, ezért hozzá mentőt
a dabasi hivatásos tűzoltó- hívtak.
Ignácz

DTkHtájékoztató!
Monoron a júniusi
zöldhulladék-szállítás
időpontjai megváltoztak
az alábbiak szerint:
1-es körzet: június 3.,
és 17.; 2-es körzet: június
4., 18.; 3-as körzet: 5., 19.;
4-es körzet: 6., 20.; 5-ös
körzet: 7., 21.

zó, amely településről az előző három évben a pályázaton
helyezést értek el. A díjból
évente csak egy adományozható.

Kik pályázhatnak a díjra?
A Kulturált Települési Környezet Díj 2009-ben azok a
természetes személyek, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más
szervezetek vehetnek részt,
akik a Pest megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel
jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé-jobbá tételéhez. A díj már megvalósult
eredmények
elismerésére
szolgál, vagyis projektekkel
nem lehet jelentkezni a díjra. A pályaműveket fotóval ellátva írásban kell benyújtani.
A pályázatokat a Megyei Ér-

téktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői
bizottság értékeli, majd helyszíni szemle után a díj odaítélésére javaslatot is tesz. A
díj adományozásáról a Pest
Megye Önkormányzatának
közgyűlése dönt, majd a díjazottak oklevél és plakett formájában kapják meg az elismerést. A díjkiosztásra a
Megyenap-ünnepségen 2019
decemberében kerül majd sor.
A pályázatot 2019. július
22-ig lehet személyesen, vagy
postán eljuttatni a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Irodájába, a 1052 Budapest,
Városház u. 7-be. A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel
Szabóné Pányi Zsuzsanna
megyei főépítészhez lehet fordulni a panyiz@pestmegye.
hu e-mail címen, vagy telefonon a 06-1/233-68-61, 0620/9369-607 számon.Régió-infó

Autószerelő
műhely égett le
TELJESEN KIÉGETT

A műhely teljesen kiégett,
egy ember súlyos, egy pedig
könnyebb sérüléseket szenvedett – közölte a Katasztrófavédelem.
Kigyulladt egy családi házzal egybeépített autószerelő
műhely április 24-én, szerda
délután Gombán, a Jókai Mór

utcában. A műhely teljesen kiégett, a tűz a főépületre nem
terjedt át. A tűzeset során egy
ember súlyos, egy pedig kön�nyebb sérüléseket szenvedett,
őket a mentők kórházba szállították – mondta Csámpai
Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. 
Ignácz
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Autóútépítés, metrófelújítás
és vágányzár egyidőben

xxx

Igazán megnehezíti a közlekedést a
régióból a fővárosba az M3-as metró déli szakaszának
és a Keleti pályaudvarnak a felújítása,
az M4 autóút építési
munkálatairól már
nem is beszélve.

M

ájus 12-től május 26ig járnak módosított
menetrend szerint a
vonatok, ugyanis a BudapestKeletiben végzett karbantartási munkák miatt a pályaudvarra vágányzárt rendeltek el.
Ebben az időszakban Budapest-Keletiből
vonatok
nem indulnak, és oda nem
érkeznek, emiatt a vonatok
módosított menet- és megállási renddel közlekednek
– áll a MÁV-START Zrt. tájékoztatójában.
A vonatokról Ceglédről,
Kőbánya-Kispestről a Nyugatiba és Rákos vasútállomásról a Keletibe vonatpótló autóbuszokra kell addig
átszállni. A 26-ig tartó menetrendváltozás érinti a 100,
100a, 120 és 120a vonalakat.
Régiónkban május 27-től a
legtöbb vonalszakaszon vis�-

szaáll a régi menetrend, így
aszerint közlekednek majd a
vonatok.
Jó hír, hogy a 120-as vonalon közlekedő 7438 számú vonat május 13-tól már
nem csupán Szolnokig, hanem Ceglédig jár május 26ig, innen indul a vonatpótló
a Nyugatiba. A 120a (Budapest–Újszász–Szolnok) vonatszakaszokon, már február
4-től változott a menetrend,
mert Rákos és Hatvan között
pályafelújítási munkálatokat
végeztek egészen május 12-ig.
Sajnos május 12-ről 13-ra virradó éjszakától ezen a vonalon továbbra sem érhető már
el vonattal a Keleti-pályaudvar, hanem buszra kell szállnia az utasoknak.

Mi várható utána?
Május 26-a után viszont változik a reggeli vasúti tömegközlekedés a 120-on. A minőség javítása érdekében
megváltoztatja a reggeli menetrendet a MÁV a legnagyobb utasforgalmú 100a
számú vasútvonalon. A menetrendi struktúra megváltoztatásával a BudapestNyugati–Cegléd–Szolnok
vasútvonal mentén fekvő települések kiszolgálása javulhat és várhatóan kevésbé zsúfolt vonatokon juthatnak el a
fővárosba a monori, az üllői
és a vecsési utasok.

A menetrend átalakításával módosul a távolsági vonatok megállási rendje, az
utasok az utazási távolságuknak leginkább megfelelő vonatot vehetik igénybe, ami
egyenletesebb utaselosztást
és jobb utazási komfortérzést
biztosít – olvasható a MÁVSTART Zrt. közleményében.
A Szolnok/Cegléd–Budapest-Nyugati között közlekedő
zónázó vonatokhoz kapcsolódva a jelenlegi 20 perc helyett 30 percenként indulnak
majd leosztó személyvonatok
Monor–Budapest–Nyugati
között, minden állomáson és
megállóhelyen megállva.
Munkanapokon 5.41-től
7.11-ig 30 percenként négy új
korszerű FLIRT motorvonat
indul Üllőről, amelyek Üllő és
Kőbánya-Kispest között csak
Vecsésen állnak meg. Ezek a

vonatok Kápolnásnyék, illetve Székesfehérvár állomásra
közlekednek, a fő utazási irány
– Kőbánya-Kispest – mellett
közvetlen kapcsolatot biztosítanak Budapest-Kelenföldre,
illetve átszállási lehetőséget a
dunántúli célállomásokra.
A változások május 27-től
lépnek életbe, a reggeli időszakon túl a vonatok menetrendje változatlan marad. A
megújult menetrendek felől tájékozódhatnak a MÁVSTART honlapján, illetve a
vasútállomásokon.

Változások a buszközlekedésben
Azokat a buszjáratokat érinti leginkább az M3 metró felújítása, melyek a metró déli
szakaszának munkálatai idején a Nagyvárad tér felé köz-

lekednek. Ezen a részen a
legtöbb Volán-járat menetrendje megváltozott. A BKKjáratainál is sok a változás
a megnövekedett forgalom
miatt, járatsűrítésekkel és
a metrópótlók mellett új já
ratok indításával igyekeztek
ezt megoldani.
A repülőtér felöl az M3-as
metróvonal elérését folyamatosan biztosítja a BKK, többek közt a metrópótlás idején
a Vecsést is érintő 200E autóbusz útvonalának meghos�szabbításával. Az éjjel-nappal
közlekedő járat az M3-as metró ideiglenes végállomásáig, a
Nagyvárad térig közlekedik.
A 200E járat a meghosszabbított útvonalon a Határ útnál
és a Népligetnél áll meg.
Gyál és Vecsés között
munkanapokon 578-as vonalszámmal új járatok közlekednek, melyek Vecsésen a
vasúthoz biztosítanak átszállási kapcsolatot Budapest felé.
Ezekkel egyidejűleg az iskolai előadási napokon 7.23-kor
Vecsés-Sportpályától induló
577-es autóbusz viszont nem
közlekedik.
A déli szakasz felújítása
idején a metrók Újpest-központ és Nagyvárad tér állomás között közlekednek,
onnan Kőbánya-Kispestig
alacsonypadlós, légkondicionált csuklós buszok szállítják az utasokat. A buszok a
végállomásokról 45 másodpercenként indulnak, közlekedésüket az Üllői úton
buszsáv, illetve módosított
lámpaprogram segíti. A reggeli csúcsidőszakban bizonyos pótlóbuszok a Határ
úttól indulnak és a Népliget
metróállomás érintése nélkül közlekednek. Varga–Trnavecz

Hirdetés

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

FÖLDMÉRÉS

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

Tematikus

Napközi Tábor
Úriban,
egész
júliusban!

www.horgolotabor.hu
06-20-577-7740

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

yar
Mag ék
term
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Nem lehetett már tovább
halogatni, rászakad az ég
a Ferihegy-közeli lakókra.
Bár a repülési forgalom növekedése üdvözítő, ám a lakóknak ez sovány vigasz.
A sok panaszt látva az illetékesek megígérték, változtatnak a helyzeten. Úgy
tűnik, megérettek a feltételek is.
Augusztustól bevezetik
az éjszakai repülési tilalmat,
Budapest felett éjfél és hajnali öt óra között, a mélyalvási időszakban tervezetten
nem szállhatnak majd fel és
le repülőgépek a Liszt Ferenc-repülőtéren. Az erről
szóló megállapodást Tarlós
István főpolgármester és
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
jelentette be a minap.
A zajmérések hivatalos
jogosultságát a közlekedési
hatóság kapja meg, de kérelemre lehetőség lesz egyedi
mérések elvégzésére is.
A mérések alapján szankciókat szabhat ki a Budapest
Airport és a hatóság a légitársaságokra. Az ezekből
befolyó összegeket a zajvédelemre lehet majd fordítani – valószínűleg az érintett lakosság számára újból

meghirdetik az ablakszigetelési programot.
A repülési tilalom azt jelenti, hogy éjfél és öt óra között manővert Budapest felett nem lehet majd végezni.
A döntés meghozatalánál a
repülés biztonsága elsődleges követelmény volt. Van
ugyanakkor egy sor repülésbiztonsági és nemzetközi kötelezettség, amely szerint bizonyos helyzetekben a
korlátozástól függetlenül leszállási lehetőséget kell biztosítani.
Az átlagos három éjszakai manővert nullára
szeretnék csökkenteni. A
szankciókból befolyó ös�szegeket részben a zaj csökkentésére fordítják. Az érintett lakosság számára pedig
újból meghirdetik az ablakszigetelési programot. Ha a
zajszint meghaladja a határértéket, akkor azért az adott
légitársaság felelősséggel
tartozik. A főváros vezetése szeretné elérni azt, hogy
a légitársaságok olyan gépeket használjanak, amelyeknek a zajterhelése kisebb.
Egyáltalán nem lesz egyszerű a zajszint csökkentése,
azonban az új elképzelések
irányt mutatnak.
Á. T.

Nyáregyháza és Úri
is felkerült a listára

Július 1-jén indul a falusi CSOK. A kormány ezt pedig a jegyzők bevonásával ellenőrzik majd.
lajstromára 2486 település került fel, melyek
Melyek a kikötések?
között Nyáregyháza és Úri is megtalálható. Vannak
minimális négyzet-

A

falusi családi otthonteremtési kedvezmény
bevezetésével a kormány azoknak a településeknek akar kedvezni, amelyekben a KSH adatai alapján
2003-as évhez képest csökkent a népesség és a lélekszám
jelenleg 5000 fő alatti.
Eleinte arról volt szó, hogy
csak azokban az ötezer főnél
kisebb községekben lesz elérhető a támogatás, ahol legalább öt százalékkal csökkent
a lélekszám, de végül 1-2 százalék lélekszámcsökkenéssel
is bekerülhettek a települések
a vissza nem térítendő támogatás körébe. A listát már áprilisban közzétették.

Mekkora összeget
jelent a falusi CSOK?

lakás vásárlására viszont legfeljebb a támogatási összeg
fele fordítható, a többit felújítás, bővítés vagy korszerűsítés címén lehet igényelni. Tehát például 3 gyerek esetén a
maximálisan igényelhető ös�szeg fele, azaz 5 millió forint
fordítható az ingatlan megvásárlására és 5 millió a korszerűsítésére, felújítására vagy
bővítésére.

méterhatárokat, igazodva az
általános CSOK szabályaihoz,
így egy, kettő illetve három
gyermek esetén a lakásoknál
40, 50 és 60 m2 a minimális
alapterület, míg a házaknál
70, 80 és 90 m2 az alsó határ.

igénybe a falusi CSOK?

A kormany.hu oldalon megtalálható a teljes és végleges településlista. A települések között
találni nem egy idegenforgalmi szempontból is fontos és ismert nevet, ám ezeken a hírük
ellenére folyamatosan fogyatkozik az állandó lakosság.
Pest megyében is van lehetőség már falusi CSOKból vásárolni, a végleges listán 64 Pest megyei település
szerepel. 
Régió-infó
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Mézrendelés
Gyógynövényágyon Hársméz
már az interneten is: érlelt termelői mézek 500 g: 1290 Ft
1000 g: 2390 Ft
www.apifito.hu
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves,

A mézeket minden esetben az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület mézesüvegeibe töltjük!

500 g: 1090 Ft
1000 g: 1790 Ft

mentás, rozmaringos, zsályás, kamillás, ánizsos,
köményes, bazsalikomos

a méhek és
gyógynövények
erejével
Az APIFITO termelői mézek és
mézkülönlegességek megvásárolhatók
a Régió Lapkiadó Kft.
szerkesztőségében:
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

Virágméz

500 g:

1490
Ft

Akció!

Natura 2000 területen termelt mézek!

5000 Ft feletti rendelésnél ingyenes házhoz száLLítás Monor 30 km-es körzetében!
Telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Földváry Gergely rovata

Pilis nagyközség kialakulása
Pilis településének története régre nyúlik vis�sza, miután határa most is
bronz- és vaskori leletekben
gazdag. A Kr.u. 2. századból szarmata, továbbá avarés honfoglaló-kori sírokra bukkantak itt a régészek.
A község nevét feltehetően
a Pylis nemzetségről kapta,
ennek szállásterülete volt
a vidék. Más feltételezések
arról szólnak, hogy a szer-

Kell lakáshitelt felvennem
a falusi CSOK-hoz?

A falusi CSOK igénybevételéhez a bankok más szolgáltatás
igénybevételét nem írhatják
Kik igényelhetik?
elő! Viszont, ha a család száAzok a gyerekes, vagy gyereket mára szükséges, akkor a távállaló polgárok, akik legalább mogatás mellé lehetőség van
egyéves folyamatos biztosí- hitelt is igényelni. Érdemes
tási jogviszonnyal – a legma- tudni, hogy egyes bankok ezt
gasabb 10 millió forintos tá- a fajta támogatást önerőként
mogatási összegnél kétéves is elfogadják.
biztosítási jogviszonnyal –
és erkölcsi bizonyítvánnyal Mely településeken vehető
rendelkeznek.

A falusi CSOK-támogatás leg- Mire nem lehet
magasabb értéke 1 gyermek
megléte, vagy vállalása esetén felhasználni?
600 ezer, 2 gyermeknél 2,6 Közeli hozzátartozótól, vagy
millió, 3 gyermeknél pedig 10 saját tulajdonban álló gazdamillió forint.
sági társaságoktól nem lehet
ingatlant vásárolni a falusi
Mire használható fel?
családi otthonteremtési kedLakásfelújításra,
korszerű- vezményből. Olyan ingatlant
sítésre, bővítésre, továbbá sem lehet a támogatásból váhasznált és új lakás vásárlá- sárolni, amelyben nem életvisára egyaránt igénybe vehe- tel-szerűen lakik az igénylő. A
tő a falusi CSOK. Használt lakásban kötelező a bentlakás,

MEGINT OKOSABB LETTEM
zetesi hajviselet, a pilis járulhatott hozzá a település
névadásához vagy a szláv
eredetű „csupasz, növényzet nélküli” helyre utaló kifejezés a forrás. A település első okleveles említése
1326-ra tehető, amikor „a
budai káptalan előtt megjelenik Pylisi Pous fia Pető”.
Később a Pylisi családról a
birtokjog évszázadokra a
Szilassyakra szállt. A tele-

Fotó Bolcsó Gusztáv

Augusztustól él az éjszakai
repülési tilalom
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Lendvai vendégei voltak
a Monori Színháznak
MEGHÍVÁST KAPTAK

A dr. Patkós József által
rendezett mesejátékot, A kiskondást a szlovéniai Lendváról ideérkezett Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
igazgatója, Soós Mihály is
megtekintette március 25-én
a Jászai Mari Általános Iskola
aulájában. Az igazgató turisztikai munkatársa, Patyi Zoltán kíséretében tett Monoron
villámlátogatást.

A városban már nyolcszor sikeresen előadott darab, melyet aznap főleg a szereplők
hozzátartozói, kistarcsai és
vecsési érdeklődők előtt játszottak, ezúttal egy szlovéniai meghívást eredményezett.
Soós Mihály igazgató úr
– többek között – így értékelte a látottakat: – Nagyon tetszik nekem ez a kavalkád és
az, hogy a legfiatalabbtól az
idősebb korosztályig minden-

pülés a török időket sokáig átvészelte, a 17. századi
nagy törökellenes hadmozdulatok azonban elsöpörték.
A lakatlanná vált puszta
az 1690-es összeírásokban a Nyáry család tulajdona lett. Pilis újratelepítése
Beleznay János nevéhez fűződik, aki megépítette itt a
kastélyát. Beleznay és felesége, Grassalkovich Anna a
Felvidékről toboroztak betelepülő evangélikus szlovákokat.

ki a színpadra tud állni és ott
helytállni. Nagyon szívesen
várnánk e csoportot Lendván.
A Monori Színház így az
eddigiek, Erdély (Nagyvárad),
Kárpátalja (Beregszász) és a
Felvidék (Kassa) után a szlovéniai Muravidék magyarságának is be tudja mutatni
színvonalas produkcióját.
Vagyis a Makovecz Imre
által tervezett gyönyörű színházteremben a monori együttesből színpadra állhat a
Nemzeti Kamara Színház
Monoron is sokadszor játszó
Jászai-díjas igazgatója, egy
ugyancsak visszajáró félprofi
gyömrői színjátszó, továbbá
jászais pedagógusok 17 remek
általános iskolás szereplővel
és két monori gimnazistával.
Az egyeztetések során kétnapossá alakult a meghívás
(június 10-11-re) főként a diákok miatt, hogy egy kis lendvai kirándulással is bővülhessen a szereplésük élménye.B.G.

Megalakult a Monori Járásban
az Egészségfejlesztési Iroda
EFI-PROJEKT

Az iroda központja Monorierdőn van, de a járás valamennyi – összesen 11 – településén szolgáltatást nyújt.
Az EFI egy európai uniós projekt, amely a Monori Járás lakosainak egészsége érdekében jött létre.
Célja a járás lakosai, intézményei részére táplálkozással, mozgással, mentálhigiénével kapcsolatos prevenciós
tevékenység végzése. Ehhez

az iroda szakképzett egészségügyi
végzettséggel rendelkező
mu n k at á r sakat alkalmaz,
például dietetikust, gyógytornászt, mentál
higiénés szakembert,
szociális munkást és orvost is. Az iroda prevenciós
céllal alakult meg, munkatársai felvilágosítást, tanács-

adást, konzultációs
lehetőséget nyújtanak a lakosságnak, de segítséget adnak
a már meglévő
betegségek esetén is!
Hamarosan elindulnak csoportos
és egyéni foglalkozásaik is,
melyek ingyenesek és korosztálytól függetlenek!

Régió-infó
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Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Folyamatosan
megújuló
készlettel,
női-férfi divatruházat
széles választékával
várunk szeretettel!
monor.jeansfactory

700 éFtny!
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akciónkkal
Minden m ható!
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Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,
Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit
háztól házig szállítással!

Felvevőhelyek:

Monor: Kossuth Lajos u. 41.
Albertirsa: BB Ruházat
a Polgármesteri Hivatal mellett

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek
egyedi reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

k
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Díjmentes lakossági vízvizsgálat

Éjszakai

munkalehetőség!

NYITOTT LABOR

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

2019. május • Régió

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

méréssel egybekötve. A felA lakosságnak és gyerek- táró mo
nitoringban és a
intézményeknek lehetőségük Nyitott Laboratórium progvan a saját csapvizük ólom ramban résztvevők tájékoztatartalmának bevizsgáltatá- tást kapnak a vizsgálati eredsára a Nyitott Laboratórium ményükről és egyénre szabott
elnevezésű program keretein javaslatokat, tanácsokat a kocbelül. A projekt időszakában kázatcsökkentési lehetőségekaz Országos Közegészségügyi ről. A projekt nyújtotta ingyeIntézet (OKI) évente 1000 nes vizsgálatokra az olom@
minta erejéig lehetőséget ad oki.antsz.hu email címen lehet
arra, hogy a lakosság saját jelentkezni.
csapvizéből mintát vegyen és
ingyenesen megvizsgáltassa
Ólom az ivóvízben
annak ólomtartalmát.
A Nyitott Laboratórium- A magyarországi ivóvizekprojekt részeként a gyermek- ben található veszélyes
intézményeknek is lehetőséget anyagok közül a legtöbb fobiztosítanak a vizsgálatok- gyasztóra veszélyt az arzén,
ra egy részletes kockázatfel- bór, fluór és a nitrit után az

KeréKpár SZAKÜZLeT

Monor, Móricz Zs. u. 5.

A vasútállomás utcájában,
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Minőségi k
kerékpáro

Ki a mester?
A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499 • E-mail: memobike2011@gmail.com

Hegesztéstechnika
Ipari gázok cseréje
kedvező áron.
Hegesztőgépek, elektródák,
vágókorongok,
kéziszerszámok.
Monor, Virág u. 59.
06-29/411-746, 06-70/394-7385

Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó

11 400
Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon!

Ingatlanába költöztek a méhek?

Ingyenes
rajbefogást
vállalok!
40 éves
méhészeti
tapasztalattal.

Hívjon a 06-70/607-4444-es számon!

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

pitányság balesetmegelőzési
A Pest Megyei Rendőr-főka- csoportja 2019. április 13-án

Drogprevenciós program
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának
megelőzése érdekében már
2014-től drogprevenciós
szolgáltatással áll a szülők
és családok rendelkezésére.
Az új program is minden
általános és középiskolában
tanuló gyermek családja
számára elérhető, szakem-

berünk a szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon
vagy elektronikus levélben
egyaránt tájékoztatást nyújt
a kábítószerrel kapcsolatos
büntető-igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
A monori körzet drog
prevenciós tanácsadója: Elekes Emőke Dalma rendőr

ólom jelenti. Az ólom eredete a vízben lehet ipari, bányászati és kohászati szennyezés, vagy régi vízvezetékből
való kioldódás. Sok esetben
ez utóbbi szennyezés lehetséges. Az ivóvízben található
ólom főleg a (20. században
is még általánosan használt)
ólom vízcsövekből származik. Az ólom kioldódásának
mértéke elsősorban a víz savasságától és keménységétől
függ. Minél lágyabb és minél savasabb az ivóvíz, annál erősebb a kioldódás, míg
a kemény víz vízkőréteg kialakításával csökkenti az
ólom kioldódását a csövekből. 
Régió-info
rendezte meg a Ki a mester
két keréken? elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedő
megyei döntőjét Budaörsön.
A vetélkedő célja a diákok
közlekedésbiztonsági,
baleset-megelőzési ismereteinek
felmérése és mind ezek oktatásának módszertani segítése.
A
rendezvény
egy
KRESZ-tesztlap kitöltésével
kezdődött, amelyben a ke
rékpárosközlekedés alapvető szabályainak ismeretéről
adtak számot a diákok, majd
egy kerékpáros-ügyességi
pályán mérték össze tudásukat a gyakorlatban is.
A Monori Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársainak
lelkiismeretes felkészítésének az eredményeként az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskolából Csiló Máté
4. osztályos tanuló 3. helyezést, a monori Ady Úti Általános Iskola 5. osztályos tanulói, Péter Henrietta és Kiss
Valentina 4., valamint 6. helyezést értek el.
MRK

törzsőrmester – szolgálati
helye a Monori Rendőrkapitányság. Telefonszám: 0670/933-0871.
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal a fenti elérhetőségen az MRK
munkatársához, továbbá
bejelentést tehetnek a pest
megyei rendőr-főkapitányság infodrog@pest.police.
hu e-mail címen is!  Régió-infó
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Nyaralás hasmenés nélkül
Egy ígéretesnek induló vakáción kialakuló gyomorrontás könnyen ledönthet a lábunkról, tönkre téve az egész nyaralásunkat. Ehhez még fertőzésre sincs
szükség, hiszen az utazással járó
stressz, az új, fűszeres ételek fogyasztása is elegendő hozzá. Szerencsére az enyhe hasmenés jól
kezelhető gyógynövényekkel.

H

a külföldre utazunk,
főképp tőlünk délebbre fekvő államokba,
akkor mindenképpen érdemes betartanunk néhány óvintézkedést, amellyel elkerülhetjük a hasmenéssel járó
kellemetlen problémákat. A
csapvíz helyett mindig palackozott vizet fogyasszunk és
ezt használjuk fogmosáshoz
is. Sok helyen a csapvízből
készítik a jégkockát is, ezért
lehetőleg ezt se fogyasszuk.
Mindig jól átfőtt ételt válas�-

A közönséges párlófű
az egyik legjobb hasmenés
elleni gyógynövény

szunk, a gyümölcsöket
pedig mindig mossuk meg
evés előtt szappanos vízzel,
ahogy a kezünket is.

Gátolják a méreganyagok felszívódását
Ha az óvintézkedéseink ellenére sem tudjuk elkerülni a hasmenést, az első tünetek megjelenésekor vegyünk
be széntablettát, amely segít megkötni és hatástalanítani a méreganyagokat. A

széntabletta mellett vagy helyett magas csersavtartalmú gyógynövényeket is választhatunk, amelyek szintén
megkötik a toxinok egy részét, emellett antibakteriális
hatással is rendelkeznek. Hatásukat azáltal érik el, hogy
kicsapják a fehérjéket, ezzel
egy védőréteget képeznek a

lévő koffeintől nem kell tartanunk, mivel a magas csersavtartalom miatt nem tud
felszívódni a szervezetbe.

bél nyálkahártyáján, ezáltal Hagyományos
csökkentik érzékenységét
és elválasztását, illetve gyógynövények
a méreganyagok fel- A zöldtea helyett vihetünk
szívódását.
magunkkal jól bevált, hazai
hasmenés ellenes növényeket
is. Ilyen például a közönséMindenütt
ges párlófű (apróbojtorján) és
kapható
a réti palástfű herbája, a szeHa nem ké- derlevél és a vérontófű gyökeszültünk
fel re vagy a mezei sóska termémegfelelően az se. Ezekből egy evőkanálnyit
útra, a legegy- kell tenni 2,5 dl vízbe, majd
szerűbben
be- azt 10 percig főzni.
szerezhető magas
A magas pektintartalmú
c sers av t a r t a lmú gyümölcsök, zöldségek fogyógynövényként, a gyasztása szintén kedvező hazöldteát is választhatjuk. tású hasmenés esetén. A pekElőnyös hatásának kiakná- tin ugyanis víz jelenlétében
zásához a szokásos mennyi- megduzzad, a keletkező nyálség tízszeresét kell használ- kás anyag pedig védőrétegnunk, mintegy 7 grammot ként vonja be a gyulladt bél(2 evőkanál) számítva 2,5 dl falat. Magas pektintartalma
vízhez. A hagyományostól van például az almának, a
eltérően nem elég forrázatot sárgarépának, nyers banánkészíteni, hanem legalább nak és a citrusfélék héjában
10 percig kell főzni a tealeve- lévő belső, fehér, húsos szöleket. Az így elkészített főze- vetnek is.
Papp János, gyógynövényalkalmazási
tet ezután lassan elkortyolva fogyasszuk el. A teában
szakmérnök, fitoterapeuta

Hirdetés

Foghiány miatt
idősebbnek nézünk ki
A foghiány mellékhatásai közül az egyik
leggyakoribb probléma az állcsont sorvadása. Az arc dimenziója összeesik,
ráncosabbnak és idősebbnek nézünk ki.

A

z állcsont az, ahol valamikor a fogak elhelyezkedtek, így az a
fogak elvesztése után sorvadásnak indul, lassan kisebb
lesz a vastagsága és a magassága.
Akinek az összes foga hiányzik, és kivehető fogsora
van, az egy idő után azt veszi
észre, hogy a fogsor mozogni
kezd és kényelmetlenné válik.
Akinek régóta nincs foga,
annak a csonthiány miatt

felépítés rutinműtét, mely
teljesen
fájdalommentes,
biztonságos és sikeres beavatkozásnak számít. A minimál invazív sebészi beavatkozásnak köszönhetően
a rehabilitációs idő lecsökken és a műtét utáni trauma
lényegesen kevesebb. CT segítségével személyre szabott
A beavatkozás után a ké- kai emésztést, mert visszakezelést lehet alkalmazni, így sőbbiekben lehetőség nyílik adja a rágás képességét, jó
nincs szükség a páciens más a fogak pótlásaként implan- irányba változik az élet minehéz jó fogsort készíteni, és testrészéből nyert csont átül- tátum beültetésére.
nősége is.
van olyan eset is, amikor le- tetésére.
A beültetés megelőzi a toA fájdalommentes behetetlen fogbeültetést tervábbi gyors csontsorvadást avatkozás a fogászatban nem
vezni számára.
és az arc összeesését. Amel- csak ígéret, hanem maga a
Régebben az állcsont fellett, hogy javítja a mechani- valóság. 
(x)
építése szinte lehetetlen
volt, vagy nagyon fájdalmas
beavatkozásnak számított.
Amellett, hogy nagyon kockázatos eljárás volt, százaCím: Gyömrő, Szent István út 21.
lékosan kevés sikeres eredE-mail: gyomro@roseimplantcenter.hu
ményt hozott.
Honlap: www.roseimplantcenter.hu
Mai
fogászati-szájsebéTel.: 06-20/2000-007, 06-30/181-5000
szeti világban az állcsont

ROSE IMPLANT CENTER

Hirdetés

Munkalehetőség
Vecsésen

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: Gomba, Monor, Monorierdő,
Pilis irányából
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu
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Monor lesz az ország
első okosvárosa

Közel dupla
igény érkezett

Elindult Monoron az a projekt,
amelynek sikere az
egész ország képét átrajzolhatja.

Nyáregyházán a civil szervezetek és
egyházak által megpályázható 3 millió
forintos keretösszegre ebben az évben
összesen 5  380  000
forint támogatási igény érkezett.

A

z okosváros-fejlesztések az élet kényelméhez járulnak hozzá,
vagyis a helyiek hétköznapjait élhetőbbé tegye. A tervek között intelligens köztéri
mosdók, a gyerek iskolalátogatásáról sms-t kapó szülők,
okospadok és -zebrák, városkártyaként is használható
e-személyigazolvány is van.
Monor ideális város a projekt megvalósításához, olyan
település, amely évtizedek,
sőt évszázadok óta körzetközponti szerepet is betölt
– mondta a projekt kapcsán
Zsombok László polgármester a napi.hu-nak. A projekt
megvalósításához
szükséges feladatok első ütemének
támogatására 1 milliárd 50
millió forintot hagyott jóvá a
kormány.
A fejlesztések még idén
megkezdődnek, és a tervek
szerint 2020 februárjáig va-

lamennyi elem megvalósul.
Többek között korszerűsítik
a közvilágítást, úgy, hogy az
a kijelölt gyalogátkelőhelyeket „várakozásérzékelővel és
automatikus
fényerősségszabályozással támogatja”,
egy kerékpárutat és a hozzá tartozó járdát pedig „haladásszenzoros automatikus
fényerősség-szabályozással”
fejlesztenének.
Az okosváros-fejlesztések
közé tartozik az is, hogy a jövőben a monoriak a gyermekétkeztetés költségeit elektronikus úton egyenlíthetik
ki. Nem csak az étkeztetési szolgáltatásokat, hanem a
kiskorúak felügyeletét is fejlesztenék, hiszen az elképzelések szerint az általános iskolásoknak
azonosítaniuk
kell magukat az oktatási intézménybe érkezéskor, illetve
elhagyásakor, amiről a szülő elektronikus értesítés kap
majd. Tervezik azt is, hogy
az e-személyazonosító igazolvány egyfajta városkártyaként is szolgáljon. A fejlesztés megvalósulása után
ezzel lehetne igénybe venni
többek között a szociális támogatásokat, vagy akár az
egyéb szolgáltatásokat (például uszoda, könyvtár) is.

Amennyiben minden a
tervek szerint halad, úgy Monoron épülhet meg az ország „legokosabb sétálóutcája”, ahol telefontöltésére
alkalmas, wifivel felszerelt
okospadok és -pavilonok várnák az arra járókat.
Ide kapcsolódik, hogy
olyan kerékpártárolókat hoznának létre, amelyek az e-személyivel nyithatók és zárhatók, és ha valamelyik bringa
elmozdul – azaz megpróbálnák ellopni – akkor a kamera
képei alapján azonnal értesítést kapna a tulajdonos a mobiljára. Összefügg ezzel, hogy
korszerűsítenék a térfigyelőrendszerüket is, hogy kön�nyebben ki tudják szolgálni
a rendőrséget és a közterületfelügyeletet.
A pilotprojekt alatt felmerülő költségeket a központi
költségvetésből finanszírozzák. Ez pedig nem kevés pénz,
a kormányrendelet valamivel több mint 2,5 milliárd forintos kerettel számol csak
2019-re. Ugyanakkor a helyi érdekeltségű fejlesztések
eredménytermékeinek fenntartási költségeit 2020–2025
között Monor Város Önkormányzata finanszírozza majd.
Ignácz József

Hirdetés

Sorsz.

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
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.

SZERVEZET NEVE

1.

Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2.

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának
polgármestere helyreigazítási kérelmet nyújtott be a Régió újság XII.
évf. 4. száma 8. oldalán
Megállapították a keretet
címmel megjelent írással
kapcsolatban, ahol a cikkben pontatlanul szerepelt,
hogy az önkormányzat az
egyházak és a civil szervezetek támogatására 800
ezer forint támogatást különített el.
Pontosítva, a településen működő civil szervezetek és egyházak pályázati rendszerben a 2018-as
évhez hasonlóan 3 millió
forintot, míg a nem szervezeti formában működő,
közösségi célt megvalósító csoportok kérelemre
történő támogatására 800
ezer forintot különített el
az önkormányzat képviselő-testülete.
Támogatás (Ft)

1 050 000
300 000

3.

Nyáregyházi Hagyományőrző Szeretetcsoport

200 000

4.

Nyáry Pál Nyugdíjas Klub Egyesület

300 000

5.

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub

150 000

6.

Nyári Keresztyény Ifjúsági Alapítvány

250 000

7.

Nyáregyházi Református Egyház

150 000

8.

Nyáregyházi Evangélikus Leányegyházközség

200 000

9.

Két Szív Római Katolikus Plébánia

400 000

Hirdetés

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

vállalásával)
•
GÉPBEÁLLÍTÓ
A BFB plus Kft. egy
(Gyártási területre – csomagológépre
nemzetközileg elismert belga
és malomba)
tulajdonban lévő,
•
KOMISSIÓZÓ (Több műszakban,
kisállateledel-gyártással és
3313 jogosítvány)
forgalmazással foglalkozó
•
ÜZEMI OPERÁTOR
vállalatcsoport tagja, melynek
(Több műszak – több üzemünkben is)
Csévharaszton működő
•
MINTAVEVŐ OPERÁTOR
telephelyére keressük
csapatunk új tagjait a következő • MINŐSÉGIRÁNyÍTÁSI MÉRNöK
• GÉPKEZELŐ
munkakörökbe:
• KARBANTARTÓ (Villanyszerelő/
géplakatos/mechanikai műszerész)
z
z
e
k
t
Jelen
•
SALES/FINANCE CONTROLLER
M O sT!
• KöNyVELŐ
• LABORASSZISZTENS
K
Ü
T
L
E
• MÉRLEGKEZELŐ AdMIN
M
E
K E T!
E
r
é
• LABORTEChNIKuS
b
A

A

rendelkezésre álló forrást 2019. április 2-i
ülésén az alábbiak
szerint osztotta el a képviselő-testület a pályázatot benyújtó szervezetek között:
Ezen felül a képviselőtestület döntött arról, hogy

a rendelkezésre álló további 800 ezer forintos keretből 250 ezer forinttal hozzájárul a 7. osztályos diákok
Erdélybe történő kirándulásához, valamint az őszi Szüreti Felvonulás és Bál szülői
munkaközösség által kezdeményezett megrendezéséhez – tájékoztatta lapunkat
Mészáros Sándor polgármester.

Helyesbítés

Megújul a piac
és a környezete
BŐVÍTIK A PARKOLÓT IS

100 millió forintból újulhat
meg Monor népszerű piaca
a Pest megyei kompenzációs
program keretében megjelent
Helyi piacok fejlesztése című
pályázatnak köszönhetően.
Monorra tavasszal érkezett
a jó hír, a fejlesztésekre a legnagyobb elérhető támogatást,
100 millió forintot kapnak.
Sok mindent szeretnének
ebből az összegből megvalósítani. Felújítanák a piacfelügyelői irodát és a tárolókat,
a vizesblokkokat, a tetőszerkezet lambériaborítását, az

oldalsó négy vaskaput, 120 elárusítóasztalt, a térkőburko
atot is cserélnék, sőt új főbejárati kaput és 50 új mobilfedéses asztalt is szeretnének.
A felülvilágítókat is kicserélnék UV-állókra és az elárusítóhelyek
megvilágítását
LED-es lámpákkal oldanák
meg. Továbbá a pályázaton
nyert összegből bővítenék
a piac környezetébe tartozó
gépjárműparkolók számát,
és 6 új párhuzamos parkolót
alakítanának még ki a piac
és a Liliom utca között.
trn

Ezer új munkahely
a régióban
ÚJABB NAGYBERUHÁZÁS

Úgy tűnik, Gyál és Vecsés
továbbra is a beruházások középpontjában áll, Vecsésen
éppen a minap adták át azt a
hatalmas logisztikai központot, amelyben számtalan helyi munkás találhat megoldást,
ennek tükrében Gyál sem marad le: közel harmincmilliárdos beruházás veszi kezdetét.
A Pepco majd harmincmilliárd forintos logisztikai beruházást hoz Magyarországra,
hogy a régió országait kiszol-

gálhassa Gyálról. Az áruházlánc 100 ezer négyzetméteren
építi ki magyarországi raktárbázisát. A beruházás 2022-ig
több mint ezer munkahelyet
létesít. A Pepco ráadásul magyar termékek forgalmazásával a belföldi vállalkozások
számára is piacot teremt, a
kormány ezért mintegy 2000
milliárd forinttal támogatja
a beruházást, ami az újtemetővel szemben, az M0-ás és
a Gyáli-patak közti területen
valósul meg.
(más)
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A vidámság és a humor
5
egy életen át segít

lesz alapon bevállaltam, és
utána sikerült visszajönnöm
a színpadra.

Pilisen a Hegyvidéki Pincesor Egyesület által megrendezésre kerülő V.
Pilisi Borzengés
eseményről május
25-én a Dankó Rádió élőben közvetít.

Mit gondol, mikor és mivel
érte el a legnagyobb sikerét?
– Az 1977-es Metronóm
’77-fesztiválon Delhusa Gjon
Táncolj még velem! dalával
sikerült végül igazán befutni.
Ennek köszönhettem, hogy a
következő évben megjelenhetett az első lemezem Táncolj még! címmel a Hungarotonnál, de büszke vagyok arra
is, hogy 1972 és 1977 között
körbejártam a világot a dalaimmal. A szocialista országok, drezdai, pozsonyi, prágai, szófiai fesztiváljain kívül
jártam Kubában, Írországban,
Angliában, Japánban. A tokiói
fesztiválon a Legsármosabb
Lady-díjat kaptam meg, nem
a dobogóst. De később, amikor Szikora Robival Amerikában jártam, akkor mindhárom fesztiválról elhoztuk az
első díjat.

3

Pancsoló kislányhoz egy kisMi számít ön szerint
vödröt adott a kezembe. Naa legnagyobb elismerésnek?
gyon élveztem. Főleg azt,
– Nekem a legnagyobb elhogy tapsolnak nekem.
ismerés a közönség, a tapsaikat próbálom honorálni,
Kitől kapta a legnagyobb
amennyire csak tudom. Nagy
támogatást?
energiát kapok tőlük, amit
– Anyukámtól. Állandóan igyekszem mindig visszaadni.
dicsért, ő mondta, hogy nekem ezt a pályát kell választaMi volt a legnagyobb
nom. Zenei általános iskoláajándék az életében?
ba jártam, utána női fodrász
– Egyértelműen a lányom,
lettem, de ott is énekeltem a és az hogy sikerült ebben a
vásári forgatag és a fodrászkórusban, ami éppen rohanó életmódba az életemgyerekprogramok mel- akkor alakult. Énekkarban be beilleszteni azt, hogy szüllett egész nap zenés énekeltem akkor is, amikor jek egy gyereket. Imádom a
műsorokat láthat a közönség. 1972-ben megnyertük a Ki lányomat, és boldog vagyok,
Délután Csendül a nóta, száll mit tud?-ot. Tavasz 67 volt a hogy ez sikerülhetett nekem.
a muzsika címmel gálaműsor nevünk. Abban az évben két Abban az időben nem volt
is indul, amikor a rádió legfé- kategóriában lettem első he- megszokott, hogy valaki kinyesebb csillagai töltik majd lyezett, a klubzeneiben és a marad a szakmából a gyerekmeg a színpadot. Az est egyik kórusban.
vállalás miatt. De én, lesz ami
Mire emlékszik vissza
fénypontja Szűcs Judit lesz,
szívesen a gyermekkorából?
– Mindenre. Nagyon szép
aki készségesen válaszolt lapunknak a feltett kérdésekre.
gyerekkorom volt. Igaz, nagyon szegények voltunk,
Mi hajtotta
mert 4 testvérem volt, de ebből semmit nem vettem észre.
a pályája felé?
– Az apukám egy postás
Nem éreztem, hogy szegények
zenekarban játszott, az idővagyunk, mert mindig boldog
sebb bátyáim már ott gitározvoltam. Az anyukám olyan
tak, mandolinoztak. Apukám
humorral vett minket körül,
is mandolinozott. Anyukámhogy ezt mind feledtette.
nak jutott eszébe ötéves koromban, hogy mi lenne, ha
Hányszor volt szerelmes,
és emlékszik még az elsőre?
gyerekdalokat
énekelnék?
Ezzel kezdődött a karrie– Az első szerelem, amirem. Így már ötévesen fel is
ről azt hittem, hogy igazi, az
léptem, énekeltem a pancsomég általános iskolában törló kislányt, a Jancsi és Julistént. Utólag tudjuk meg az
kát, aminek 13 versszaka volt.
igazinál, hogy az addig szeAnyukám varrt hozzá szép
relemnek hitt érzés nem az.
Most vagyok igazán szerelruhákat, meg kellékeket, a

2

4

A

6

1

7

mes. Utolsó pillanatban eljött
az életembe és most már tíz
éve, hogy igazán szerelmes
vagyok.
az, amire
8–MinemArra,
gondol szívesen?
hogy az anyukám

meghalt. Meghalt és úgy hagyott el. Megbetegedett.
telnek
9–aHogyhétköznapjai?
Boldogságban, nagy har-

móniában. Kerek a családunk.
Van egy fantasztikus vőlegényem, akivel a lányom is nagyon jól kijön, olyan mintha
lenne egy igazi apukája.
foglalkozik szívesen
10– aMivel
szabadidejében?
Bővült a család, lett két

új fiútestvér kutyánk, így már
nem a nők vannak fölényben
a családban. Kilenc hónaposak, még nagyon gyerekek,
két kis fekete gombolyag. Keverék kutyusok, fantasztikus
okosak. Így most velük is sok
időt töltök el.

kér
11–Szívesen
tanácsot?
Ha szükségem van tanácsra, nem szégyelek kérni,
így családon belül. Másoktól
szerintem nincs értelme, mert
tőlük kapom a legjobb tanácsokat, ez a tapasztalatom.

Kitől és mit kérdezne
+1
meg, ha megtehetné?
Hál’ Istennek nincs olyan

probléma az életemben, hogy
most ezen gondolkoznom kéne.
Szerencsére most lebegek a levegőben, repülök, nagyon jól
érzem magam a bőrömben.
Anyukámtól örököltem azt a
jófajta humort, ami egész életemen átsegít. Trnavecz Adrienne

Hirdetés

Ön megrendeli,
mi megsütjük!

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!
Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050 E-mail: memofoodmonor@gmail.com
Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal
várjuk kedves vásárlóinkat
a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

Torták és formatorták
készítése minőségi
alapanyagokból,
rendelésre.
Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

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

Megrendelés:
minimum 3 nappal előtte.

Magó tüzép

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744
EUTR: AA5845901

Tűzifa, biobrikett, német
brikett, lengyel szén!
Koromtalanító, alágyújtós kapható!

30 N+F tégla
kedvező áron

Nádszövetek, betontermékek,
betonacélok, ragasztók, Kingstonevakolatok, Beton Epag térkövek
Trapéz- és cserepeslemezek
kedvező áron!
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
Százezreket spórolhat, ha saját
maga szerzi be építőanyagát!
Építőanyagok gyári ár alatt!
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Ismét kétnapos lesz
a Borvidékek
Hétvégéje

Talán csak kevesen emlékeznek rá,
hogy a 2010-es évek elején két-három
napon át várták a Monorra érkező borkóstolókat a Monor Környéki Strázsa
Borrend által életre hívott eseményen.

I
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dén újra így lesz.
tozzák még a behajMájus 31-én,
tást.
péntek délS z ombaton
utántól a monomár két kisri boroké lesz
vonatjárat seismét a főszegíti majd a
rep, míg másköz lekedé st
nap szombaton,
a több mint
június 1-jén egy
harminc borkíországos fesztivál
náló, nyitott pinresztvevői lehetnek
céhez, ahol különleaz idelátogatók.
ges helyszínek és három
Monornak, az ezer pince színpad szórakoztatja majd
városának ez a legismertebb a látogatókat. A pincék között
rendezvénye, ami igazi kis- népzenészek és néptáncosok
városi összefogással valósul mulattatják majd a nagyérdemeg évről évre. Az esemény mű közönséget, a színpadotöbb éve tartó fejlődésben kon változatos zenei kínálat
nagy szerep jut a helyi pin- lesz – a közel 100 programcegazdáknak, akik ilyenkor pont között –, és természetebiztosítják a pincéiket – idén sen Bor Ivó és Bor Virág sem
30-an lesznek nyitva – az ide- marad el a nagy eseménytől.
érkező kóstolni vágyó látogatóknak és a vendégborászok- Elismert borászok
nak, ami idén 22 kiváló bort Az ország több pontjából érkínáló országos pincészetet kező 22 borászat kínálatát
jelent. De mindez kevés len- szombaton kóstolhatják majd
ne a monoriak vendégszere- meg az érdeklődők. Például
tete nélkül, ami a fesztivál a több éve Monorhoz hűséalaphangulatát biztosítja, és ges villányi Bock Pincészetét,
természetesen a Vigadó Kul- akik szőlőmag-termékeket is
turális és Civil Központ nél- hoznak magukkal, vagy az
kül, akinek munkatársai a ország másik részéből érkező
programokat szervezik. Sőt hasonlóan nagy nevű Juhász
szavatolják, hogy programból Testvérek Pincészet nedűit.
a két nap alatt nem lesz hiány. De a Tokaji bor szerelmeseinek is lesz mit kóstolnia, hisz
MustRa péntek-szombat
a Babits Pincészet is jelen
Délutántól a monori borok lesz termékeivel. Az édes nekóstolása közben kisszínpa- dűk kedvelői az ország egyik
di programok szórakoztatják legismertebb gyümölcsbormajd az érdeklődőket. Ezen a kínálatával is találkozhatnak
napon, helyi zenekarok mel- a palkonyai Mokos pincének
lett a Bud Spencer és Terence köszönhetően.
Hill emlékzenekar is színpadVégül a szombati prograra lép egyedi hangulatú kon- mot a 15 éves, kétszeres placertprogramjával. Pénteken tina- és aranylemezes Ocho
nem lesz kisvonatjárat, így a Macho zenekar élő koncertje
Szent Orbán térre sem korlá- zárja majd.
Régió-infó

További programok: www.lokacio.hu

május – június

V. Pilisi Borzengés

Május 25. 12 óra
A Hegyvidéki Pincesor
Egyesület rendezésében
megtartott esemény fővédnöke, dr. Nagy István
agrárminiszter. A vásári
forgatag és a gyerekprogramok mellett 14 órától 17ig a Dankó Rádió élőben
közvetíti majd a műsorokat, délután viszont a rádió sztárjai töltik meg a
színpadot. 20 órától Szűcs
Juditot láthatják és hallgathatják a jelenlévők, míg
22 órától indul a Zengő Bál
a Hipp Hopp zenekarral.
Persze mindezek mellett is
végig a boré marad a főszerep.

Mi csoda cirkusz!

Május 26.
Monor Városi Gyereknap
Monor Városi Sportcsarnok

Pinokkio – Vándor
Játékmúzeum és
autómakett-kiállítás

Május 27–30. 13 óra
Szemet gyönyörködtető régi játékok az 1900as évek elejéről és közepétől. Szüleink és
nagyszüleink játékai, autóés motormakettjei. Jegyárak: felnőtt 600 forintért,
diák és nyugdíjas 500 forintért, csoportos 10 fő + 1
pedagógus 400 forintért
kapható.
Maglód, Fő utca 4–6.

Borvidékek
Hétvégéje

Május 31–június 1.
Idén ismét kétnapos lesz
a Borvidékek Hétvégéje!

Görhöny Fesztivál

Június 16.
A maglódi Roszicska Hagyományőrző Egyesület
szervezésében
Maglód, MagHáz-udvar

Péntek délutántól a monori
borok főszereplésével, kisszínpadi programok mellett leshetnek be az érdeklődők a másnapi országos
fesztivál előkészületeibe.
Szombaton pedig a megszokott, egyedi hangulatú eseményen kóstolhatják
meg az odalátogató vendégek az ország 22 borvidékének kínálatát – Bor Ivó
társaságában.
Monor, Strázsahegy

Maglódi MESEFALU

Június 1.
Már hetedik alkalommal
várják mesés próbák, kihívások és madárlátta finomságok a gyerekeket
az Ófaluban mesehősökkel és Drazsé zenekar koncertjével a maglódi Család- és Jóléti Szolgálat és a
MagHáz mesés segítői jóvoltából.
Maglód, Petőfi tér
Maglód, Helytörténeti
Gyűjtemény

Vasadi Falunap
Június 1–2.
Vasad

Hősök napi
megemlékezés

Június 1. 9–12 óra
Pilis, evangélikus
templomkert

Múzeumok
éjszakája

Június 22.
Maglód, Szeberényi Lajos
Helytörténeti Gyűjtemény

FröcssSzombat

Június 22.
Az esemény az év legrövidebb és Szent Iván éjszakája közötti estére
esik, így a program keretei között újra megrendezik a 2018-ban életre hívott tűzgyújtást is. Ez a
FröccsSzombat azonban
nem csak ezért lesz izgalmas, hiszen a kicsiket Kőhalmi Ferenc Fütyülök a
világgal című zenés bűvészműsora is a színpad
elé vonzza majd. Őt követi majd a monori tagokkal
felálló Happy Five zenekar.
Az estét tűzugrás zárja a
Monori Strázsák Néptáncegyüttes tagjaival. Lévén
FröccsSzombat, természetesen a monori borok sem
maradnak el, ezúttal is sok
jó helyi nedűt kóstolhatunk.
Monor, Tavas Park

V. PILISI BORZENGÉS
2019. 05. 25.
Fővédnök: Dr. Nagy István agrárminiszter
Program
14.00–17.00
Dankó Rádió élő közvetítés
Színpadi programok
14.00 Ünnepélyes megnyitó
14.15 Erdélyi László és barátai
14.50 Vidám Tavasz Klub
15.20 Pilisi Zenész Egyesület
16.00 Elvis és barátai
16.45 Barátság Nyugdíjas Klub

Jegyár:
felnőtt 1000 Ft,
14 éves korig
INGyENEs
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

17.30–19.30
„Csendül a nóta, száll a
muzsika…” Zenés gálaműsor
Közreműködnek:
Tarnai Kiss László, Budai Beatrix,
Dócs Péter, Kalina Enikő, Tarnai
Marcell László, Gengeliczki Tibor

20.00
Szűcs Judith fellépése
21.00 tombola
22.00 Zengő Bál
Hipp Hopp
Zenekarral

Ingyenes buszjárat 13 és 22 óra között félóránként,
megálló: Vasútállomás, Könyves Bolt

Kézművesvásár • Gyerekprogramok • Étel- és italbemutatók • Manna büfé
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Az Alma Mater büszke
sikeres tanítványaira

E

székely származásúak történeteivel foglalkozott, majd a
Néprajzi Múzeum pályázatára a kókai kender termesztéséről és feldolgozásáról írt.
Az esztergomi tanítóképző elvégzése után Mendén tanított, amivel párhuzamosan az
ELTE néprajz szakát végezte. Közben elsőként dolgozta ki a néprajzoktatás helyi
tantervét. Hon- és népismereti tankönyvek, munkafüzetek szerzője. Több mint ötven publikációja jelent meg
– például a gyömrői öregfalu szerkezetének, a népi építészetnek, a jeles napoknak,
a mendei evangélikus gyülekezet eredeti hagyományainak a megörökítésével. 2010ben doktori fokozatot szerzett,
és ma már tagja a néprajztudományi bizottságnak, a
Magyar Néprajzi Társaság-

FELBORULT

Cél a balesetek
megelőzése
KÖZLEKEDÉSI AKCIÓ
Fotók B:G:

rehozását, hiszen az ott végzett diákjaik akkorra már egy
egész települést magas szinten tudtak volna működtetni. A kitüntető címmel az élet
minden területén szakmailag és emberileg is helytálló, munkájukkal országosan,
sőt olykor a nagyvilágban is
elismerést szerző, ezzel egykkor elhatározták a kori iskolájuknak is jó hírét
„JAG-falva Díszpolgá- keltő egykori növendékeiket
ra” kitüntetésük lét- kívánták megtisztelni.
Az idei, 68. ballagási ünnepükre már 19. alkalommal választottak a JAG-osok
„díszpolgárt”. A soron következő 2019-es kitüntetett (május 4-én.), az a dr. Baksa Brigitta lett, aki már Gyömrőről
bejáró gimnazistaként elkezdett érdeklődni a néprajz
iránt, a nyári építőtáborban
például a Sárköz népi kultúBaksa Brigitta arcképe
rával és az ottani bukovinai

Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte
2001-ben a monori
József Attila Gimnázium (JAG).

Súlyos sérülést okozott
az ittas járművezető

Jagfalva Díszpolgára emlékplakett

nak, valamint a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének is. 2018-ban Prima
Regionális-díjjal ismerték el
tevékenységét oktatás-kategóriában. Szerény, nagy hivatástudatú egyéniségét – mivel
a váci Apor Vilmos Katoli-

kus Főiskola docenseként éppen előadást kellett tartania
– nem üdvözölhették személyesen a monori ballagás kitüntetés-átadásán, de a jelenlegi gimnazisták büszkén
hallgatták elődjük felidézett
érdemeit.
B.G.

Hirdetés

A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén
2019. április 18-án a monori,
az érdi és a dabasi motoros
rendőrök és polgárőrök ös�szehangolt közlekedési akciót tartottak a balesetek megelőzése érdekében.
A prevenciós közlekedésbiztonsági akció során
a rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a gyorshajtók, az ittas járművezetők
forgalomból történő kiszű-

résére, de ellenőrizték az
előzési szabályok betartását, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát is. Az ellenőrzés további
célja volt a gyalogosok közlekedésbiztonságának javítása és a motorosbalesetek
megelőzése is.
A motoros járőrök az ellenőrzések során minden
járművezetővel szemben alkalmaztak alkoholszondát,
amely egy esetben sem mutatott pozitív értéket. PMRFK

A Monori Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát.
A nyomozás adatai szerint
egy 34 éves férfi tavaly de
cember 17-én éjjel egy Daihatsu típusú gépkocsival közlekedett Üllő külterületén, a

4-es számú főúton Vecsés felől Monor irányába. Amikor
a 4603-as számú út kereszteződéséhez ért megcsúszott és
a menetiránya szerinti jobb
oldali árokba haladva szalagkorlátnak és villanyoszlopnak ütközött, majd felbo- a gépkocsi utasa nyolc napon
rult. A baleset következtében túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Az intézkedés
során a járőrök a jármű vezetőjével szemben alkoholszondát alkalmaztak, amely pozivált ki, melyek nem teszik
tív értéket mutatott, ezért őt
lehetővé a biztonságos jártovábbi mintavétel céljából
művezetést. Fogyasztásuk
előállították. A nyomozók a
hatására növekszik az észlegyömrői férfit járművezetés
lési idő, tompulnak a refleittas állapotban bűntett elköxek, a baleseti kockázat ezvetésének megalapozott gyaáltal kimagasló. Aki ittasan
núja miatt gyanúsítottként
vagy kábítószer hatása alatt
hallgatták ki.
járművet vezet, elfogadhaA monori rendőrök a
tatlan kockázatot vállal, és
nyomozás vizsgálati szakanem csak önmagát veszészában a szükséges eljárályezteti, hanem esetleges
si cselekményeket áprilisban
utasait, valamint a közlekeelvégezték és az iratokat átdés más résztvevőit is.
adták az ügyészségnek.

Hogy mindenki hazaérjen!
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja járművezetők figyelmét a közúti
közlekedési szabályok betartására, amely szerint járművet az vezethet, aki vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt
nem áll és szervezetében
nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
A szeszes ital és a bódító
szer már kis mennyiségben
is olyan élettani hatásokat

MRK

Hirdetés

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

ÉPÍTKEZIK?
TEREPRENDEZ?
Konténerrendelés,
gépi földmunka,
alapásás, árokásás,
tereprendezés.
Fü-Gi Trió Kft.

Tel.: 06-30/202-6736
Rövid határidő,
igényes
kivitelezés.

munkatársakat keres
lAkAtos
sEgédMunkás

lézErvágógépprogrAMozó
tEchnológus

két műszakos
munkarendbe

Elvárásaink:

Elvárásaink:

Feladatok:

Előny:

Elvárásaink:

rozsdamentes termékek
előállításához

• önálló munkavégzés,
• felsőfokú szakirányú végzettproblémamegoldó képesség, ség (gépészmérnök)
terhelhetőség.
• önálló munkavégzés,
problémamegoldó képesség,
terhelhetőség.
MIndhároM

MunkAkÖrBEn
Amit kínálunk:

• változatos feladatok,
• önálló és csapatban való
munkavégzés.

Bérezés:

megegyezés szerint.

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

www.bandk.hu

lézervágógépen szerzett
szakmai tapasztalat.

rAktáros

• anyag átvétele-kiadása,
• minimumkészlet kezelése,
• raktári adminisztráció,
• anyagmozgatás,
• vevőkiszolgálás

• középfokú végzettség
(előny: gépész, raktárosi)
• raktáros munkakörben
Feladatok:
szerzett gyakorlat
• a lézergép vágási programjai- • önálló munkavégzés,
nak késztése,
problémamegoldó képesség,
• bérmunkák esetén, árajánla- terhelhetőség.
tok készítése,
• külső és belső munkák
Előny:
esetén, anyagfelhasználás
• targoncavezetői jogosítvány,
optimalizálása,
• emelőgépkezelői,
• a lézergép működtetésének
darukötözői vizsga.
teljes körű menedzselése.

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

Üzemi takarítói és szakképzettséget
nem igénylő kisegítői munka
Főbb feladatok, munkák:
• egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• állómunkabírás
• egészségügyi alkalmasság
• a takarítói munkakör feltétele: gépjárművel való rendelkezés
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• átlag nettó 200 000 Ft jövedelem
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
• munkába járás támogatása takarítói munkakörben
Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
• Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között,
napi 12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
• Takarítói munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között,
napi 8 óra, heti 5 nap
Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen
(hétfő–péntek: 08:00-14:00) érhető el.
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Történelmet írt a JAG-os diák, két
tantárgyból is az ország legjobbja

E

z az első olyan alkalom,
melyen JAG-os diák
két tárgyból is dobogós helyezést ért el a legrangosabb hazai tantárgyi megmérettetésen.
A verseny magas szakmai
színvonalát és rangját jelzi az
is, hogy a korábbi felsőoktatási felvételi rendszerben az
OKTV első 10 helyezettje felvételi vizsga nélkül tanulha-

tott tovább az általa választott egyetemen.
A József Attila Gimnázium 68 éves múltja alatt több
diák is bekerült a verseny
döntőjének első 10 legjobbja közé, ám Szász Bernadett
a kettős győzelmével valóban
iskolatörténelmet írt. A háromfordulós megmérettetést
hónapokon át tartó kutatómunka előzte meg, majd írásbeli dolgozat, valamint szóbeli védés következett. Ez oly
mértékű felkészülést jelentett
a diáknak és a felkészítő tanárainak egyaránt, mely során a tanuló belekóstolhatott
egy-egy szakterület kutatásának módszereibe is.
Dettit a versenyeken soha
nem a nyeremény vagy a dicsőség motiválta – meséli lányáról édesanyja, Szászné
Gudra Csilla, aki maga is pedagógus. – A humán tantár-

gyak szeretete, a felkészüléssel
járó ismeretbővítés, a kutatómunka, az olvasás öröme volt
az, ami előre vitte és terelte a
tudományok útján.
A tősgyökeres mendei család – saját bevallásuk szerint –
ezernyi szállal kötődik Monorhoz. Bernadett ide járt általános iskolába, ahol már
korán megmutatkozott humán érdeklődése. – Úgy gondolom, megvolt az a kitűnő háttér, mely megadta neki
az alapokat. A nyolc év során
számtalan szép emléke fűződik a versenyekhez, a dobogós helyezésekhez – folytatja
az édesanya.
Innen egyenes út vezetett
a JAG-ba, melynek humán
osztályában tanárai szintén fölfigyelek rá. – A monori gimnázium maximálisan
beváltotta Detti reményeit, hiszen négy éven át szerető, meleg és biztonságos
második otthont jelentett
neki a szó legszorosabb értelmében. Itt teljesedett ki
minden tekintetben, kibontakoztatva tehetségét, bővítve tudásszomját – ös�szegezi az elmúlt négy évet
Szászné Gudra Csilla. Itt, a

térjen Be
hozzánK
egy ingyeneS
KóStolóra!

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS
GYÁLI élelmiszerboltba eladót keresünk. Szakképzettség nem szükséges. Albérletet, szállást
családi házban, kedvezményes díjon tudunk
biztosítani dolgozóink részére. T.: H-P 8-18 óra,
Tel.: 06-70/432-9810, 06-30/449-4506
MONOR belvárosában lévő fodrászüzletbe
alkalmazottat keresünk. Tel.: 06-20/522-8301
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
MUNKATÁRSAT keresünk monori kőfaragó
műhelybe, kőfaragó, műkőkészítő, díszítő-épületszobrász illetve burkoló személyében.
Egy fő segédmunkást is keresünk. Előny B kat.
és targoncavezetői jogosítvány gyakorlattal.
Érd.: Kampfl Márk 06-30/505-7778

ÁLLAT
NAPOS és előnevelt csibe, kacsa, pulyka
megrendelhető, széles fajtakínálatból. Gali
Baromfikeltető, Albertirsa 06-30/350-5487,
06-53/370-047, www.galikelteto.hu

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

AUTÓ
CSERÉNYI márkafüggetlen autószerviz.
Általános szervizmunkák, vizsgáztatás, javítás.
Monor, Arany J. u. 7. Tel.: 06-20/805-6686
MŰSZAKI vizsgáztatás és felkészítés,
eredetiségvizsgálat, gépjármű-diagnosztika,
gumiszerelés, -javítás, centrírozás. Méhész
János Kft. Monor, József Attila u. 108/38.
Tel.: 06-29/416-123, muszakivizsga-monor.hu
OPEL BONTÓ új, gyári, utángyártott,
bontott alkatrészek. GUMISZERVIZ – tárolás,
centrírozás, fék – futóműjavítás, műszaki vizsga
TPMS szenzorszerelés Gyál, Pesti út 26. 0629/340-899, 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
RIASZTÓ és KAMERARENDSZEREK.
Hatóságilag regisztrált biztonságtechnikai
szerelő! T.: 06-30/948-4104

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

CSERÉPKÁLYHA
CSERÉPKÁLYHA építése és javítása! Tel.: 0620/254-0811 vagy 06-20/466-5474, Gellér Csaba

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, ázások, csőtörések
megszüntetése, vízszerelés. Érd.: 06-20/491-5089

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

a Monori piac
joBB hátSó
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Régió • Független, ingyenes
regionális hírújság • Felelős kiadó: Papp János • Szerkesztő: Trnavecz Adrienne
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft.
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Kiadó címe: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5. •
Szerkesztőség címe: 2200
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I. em 1. (a K&H bank felett)
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06-70/319-4317
Terjesztés: Mag yar Posta
Zrt. • Készült: 60 000 példányban. ISSN 2060-1719
Az újság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus
tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog
fenntartva.
Értesüléseket átvenni csak
az újságra hivatkozva lehet.
Az újságban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. Az
újságban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
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Nyitvatartási időn kívül hívjon.
+36-30/9499-756
Kovács Borkút

Régió hasábjain felsorolni
sem tudjuk azokat a pedagógusokat, akiknek nevét
Bernadett és édesanyja hálával emlegetett, ezúton is
megköszönve munkájukat,
támogatásukat.
Detti ezekben a napokban
az érettségi vizsgáira készül,
tanulmányait pedig az ELTE
bölcsészkarán folytatja, természetesen magyar-történelem szakon. Tanárszakos diplomájának megszerzése után
– tervei szerint – kutatással
szeretne foglalkozni.

A monori József Attila
Gimnázium ballagási ünnepségén több társa mellett Szász
Bernadett is átvehette az iskola tantestületének legnagyobb
elismerését, a Signum Laudis
emlékplakettet.
– Sokat jelentenek nekem
a hozzáfűzött elismerő szavak, miszerint a jövő tudósát
tisztelhetik bennem. Azt hiszem, ennél szebb ajándékot
nem is kaphattam volna búcsúzásul. Igyekszem is őket
beváltani – teszi hozzá mosolyogva Detti. 
Nagy Renáta

ELFOGADÁS SÜTÖDE! Monoron belül ingyenes
kiszállítás. Kiskereskedelmi viszonteladás Monor 20 km-es körzetében. Rendelésfelvétel:
06-30/653-2110

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

Hirdetés

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

Impresszum

Magyar Bor
kovács
borkút
MindeKor.
De hol?
A Kovács borkúton
bármikor.

Fotó: Szászné Gudra Csilla

Szász Bernadett, a monori József Attila
Gimnázium végzős tanulója magyar irodalomból az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen első, történelemből pedig harmadik helyezést ért el.

elege van már az
unalmas és drága
sörökből?
akar valami
különlegeset, kiváló
minőségűt, ráadásul
mindezt olcsón?
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HŐSZIGETELÉS
CSALÁDI és társasházak homlokzati hőszigetelése,
állványozással is. Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Minőséggarancia. Érd.: Kiss István: 06-20/333-4489

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

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

KERTÉSZET
SMARAGD tuják már 999 Ft-tól kaphatók
mennyiségi kedvezménnyel. Gyümölcsfák
széles választékban. ÖRÖKZÖLD FAISKOLA
GYÖMRŐ, Frangepán u. 2. H–P: 8–17,
Szo: 8–13, kerteszetgyomro.hu

KONTÉNER
KONTÉNER, sitt- és szemétszállítás, lomtalanítás. Rendelhető: sóder, homok, cement. Maka
Sándor, Gyömrő, Állomás Tüzép. Tel.: 06-29/333347, 06-20/444-9963

KÉMÉNY
KÉMÉNYBÉLELÉS! Szerelt kémények kályhákhoz, kandallókhoz. Régi kémények felmarása,
bélelése bontás nélkül. Érd.: Elek Gábor 0630/505-2636, Kiss Zoltán 06-70/398-2871

KŐMŰVES MUNKA
ÚTÉPÍTÉS, aszfaltozás, térkövezés!
Kőművesmunkák, festés, mázolás.
T.: Tel.: 06-20/290-6620

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

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

Májusi rejtvényünk fősorából a monori Kovács Borkút üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft.,
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71A. E-mail: rejtvenyregiolapok.hu. Beküldési határidő: június 5. A helyes megfejtést beküldők között
3 darab 4000 Ft értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki a Kovács Borkút felajánlásából. Előző számunk rejtvényének megfejtése:
Havonta megújuló kedvezményekkel várjuk önt! 5 darab 4000 Ft értékű szemüvegtartó és -ápoló ajándékcsomagot nyert
Toldy Miklósné (Pilis), Kovács Szilvia (Sülysáp) és Csuziné Szőnyi Anikó (Monor).

RÉGISÉG – KÖNYV – HAGYATÉK
KÖNYVET, könyvhagyatékot, egyéb papírrégiséget vásárolok. Ingyenes kiszállással.
Tel.: 06-30/626-6103

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

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás, autóbérlési
lehetőség. A kiindulási pontról hívjon
bizalommal: 06-70/3-595-595
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS, reptéri transzfer,
kisáruszállítás Gyömrőn és vonzás körzetében.
Fixáras transzferek. T.: 06-30/299-4444
info@limuzin.eu • www.limuzin.eu

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

Otthoni munka!

Ajándéktermékek
összeállítása, egyebek
elérhetőségei

érd.: 06-90/603-905
(audiopress.iwk.hu 635Ft/
min. 06-20/496-3980 )

tapasztalt szakemberek! Tel.: 06-20/260-3768,
Gerstenbrein István
FESTÉS, gipszkartonozás, válaszfal, álmen�nyezet-építés, dobozolás, rejtett világítás
kialakítása, díszfalak készítése. Török Gergő és
Török Péter: 06-20/251-0659 Hívjon bizalommal!

TÁRSAT KERES
170/80, 69 éves középiskolát végzett özvegy
férfi keres élettársat. Rendezett anyagi körülménnyel rendelkezem. Egyedül élek Sülysápon.
Tel: 06/20 46 83 438.

TÜZIFA – TÜZELŐ
ELADÓ TŰZIFA. Hasított, félszáraz akác: 20000
Ft/m³, tölgy-bükk: 20000 Ft/m³. 8 m³ feletti rendelésnél 19000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti
a mennyiséget! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
HASÍTOTT AKÁC: 3200 Ft/q, tölgy, bükk:
2900 Ft/q, kalodás vegyes: 33000 Ft/kaloda,
kalodás akác: 38000 Ft/kaloda + szállítás.
A némediszőlői hídmérlegen ellenőrizheti a
megvásárolt mennyiséget. Forest Vill Bt. Tel.: 0620/511-7557, 06-29/343-689 EUTR: AA5856576

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

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

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

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

Úriban található
baromfitelepre
férfi munkaerőt
keresek
állatgondozói munkakörbe
bentlakással.
További Információ:
06-20/933-8472

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!

BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Trolibusz Divízió

TrolIBusZ-erősárAmú VIllAmosságI sZerelő,
AuTósZerelő, gépjármű-VIllAmosságI sZerelő,
gépjármű-eleKTronIKAI sZerelő,

járműFénYeZő, KArossZérIAlAKATos, álTAlános BeTAnÍToTT KArBAnTArTó
munkakörökbe felvételt hirdet
A munkakör betöltésének feltételei:
• Autószerelői munkakörhöz autószerelő vagy gépjárműszerelői, vagy ezzel egyenértékű végzettség
• Villamossági szerelő munkakörhöz autóvillamossági szerelő autóelektronikai műszerész végzettség
• Karosszérialakatos munkakörhöz karosszérialakatos végzettség
• Járműfényező munkakörhöz járműfényező végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
Amit kínálunk:
• Stabil háttérrel rendelkező nagyvállalatnál hosszú távú munkalehetőség
• Bejelentett, versenyképes jövedelem
• Kollektív Szerződés szerinti bérpótlékok, juttatások
• Ingyenes utazás a BKV járatain akár további két hozzátartozónak is
• Vidéki munkavállalók számára a munkásszálló ingyenesen is elérhető
• Béren kívüli juttatás (cafeteria)
Felvilágosítás és jelentkezés minden esetben a műszaki szolgálatvezetőnél:
Görbicz Ferenc
Telefon: +36-70/390-9873 • e-mail: gorbiczf@bkv.hu
Cím: 1101 Budapest, X. Zách utca 8.

Sok száz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez,
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedően tágas belső kialakítás és csomagtér,
vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi autógyártójától
és 4x4 specialistájától!

A jelentkezés folyamatos,
a munkakör betölthető
a kiválasztást követően azonnal.

Délpest
4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Prémium
autók

MOST akár
1 000 000 Ft
KEDVEZMÉNNYEL!

Kombinált
üzemanyag-fogyasztás:
5,2–8,4 l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes):
134–190 g/km*.

A kedvezményekről
és akciókról érdeklődjön
márkakereskedésünkben!

A műszaki adatok
felszereltségfüggők.
A képen látható autó
illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

Dél-Koreából
1194 BUDAPEST
HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533,
+36 20 318 3760
ertekesites@ssangyongdelpest.hu
www.ssangyongdelpest.hu

