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a Ferihegyet érintő cikkek,
melyek témája most főként a
reptér környéki zajcsökkenMár hónapok óta szólnak tésért tett lépéseket érinti.
a Ferihegyi repülőtérről a híEz a hír, a SID okozta probrek. Hol nagyberuházástól, új lémákról szól. Arról, hogy a
buszjárat indításától, a 2-es változások óta Péteri bel- és
kifutó felújításától, vagy az üdülőterülete felett fordulnak
éjszakai repülési tilalom be- el a repülőgépek, amely ellen
vezetésétől hangos a sajtó.
a péteriek tiltakoznak.
Hasábjainkról ebben a
Részletek a 4. oldalon
hónapban sem maradtak le

Folyamatosan épülnek az
M4-es autópálya szakaszai
Üllő és a Nagykereki határátkelő között. Az ország egyik
legnagyobb forgalmú és legveszélyesebb útvonalát se a
rendszerváltozás előtti kormányok – érthető okokból
nem akarták, hogy gyorsan

elérjük Nagyváradot, vagy
Kolozsvárt –, se utániak nem
kívánták fejleszteni. Most a
gyors fejlesztés okai közé tartozik, hogy Románia EU-tag,
ezért indokolt lett a két ország
között a gyorsabb haladás.

Cél a helyi gazdaságok élénkítése

A tavaly ősszel kiírt Helyi
piacok fejlesztése Pest megye
területén című pályázaton
20 település nyert forrásokat
a főváros vonzáskörzetében
fekvők közül, illetve a 10 ezer
főnél népesebb Pest megyei
városokból.
A kormány Pest megye
célzott fejlesztését szolgáló
80 milliárd forintos támogatási programjából eredetileg
összesen 2 milliárd forintot
szánt erre a projektre, amit
később még majd 200 millió
forinttal megemelt. 		
Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium
európai
uniós források felhasználásá-

ért felelős államtitkára közölte: a támogatásra azok a főváros vonzáskörzetében fekvő
Pest megyei települések és
10 ezer főnél népesebb Pest
megyei városok pályázhattak, amelyek a vidékfejlesztési program hasonló célú támogatására nem jogosultak.
Rákossy Balázs azt is elmondta, hogy az igényelhető
legmagasabb támogatási ös�szeg új piac esetén 150 millió,
meglévő piac fejlesztésénél
100 millió forint volt. A 20 támogatott település listájára
Üllő és Monor is felkerült.

Részletek a 9. oldalon

Eltűnt
Maglódról eltűnt
50 éves férfit keres a
rendőrség. Az Afganisztánt is megjárt férfit a
szomszédok jóindulatú
embernek írták le, egyetlen haragosáról sem tudtak beszámolni.

Részletek a 2. oldalon

Három arany
A 2018/2019-es idény
bajnoki sikereket hozott
az MSE kosárlabda-csapatának.

Részletek a 12. oldalon

Gondatlanság
Folytatódik a halálos
kimenetelű áramütésügy vádlottjainak a pere.
Két férfi meghalt, egy harmadik társuk súlyosan
megsérült.

Részletek a 3. oldalon

Hirdetés

tófürdő
kalandpark
étterem
Nyitás: június 17-én

www.nadaspihenopark.hu • +36-21/233-3032 • 2211 Vasad, Monori út 100.

Részletek a 13. oldalon
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Eltűnt egy 50 éves
férfi Maglódról
A Monori Rendőrkapitányság az állampolgárok
segítségét kéri Pintér Gyula
50 éves maglódi lakos eltűnése miatt.
A jelenlegi adatok szerint a férfi 2019. május
10-én 16 óra 30 perckor
gyömrői munkahelyéről
távozott, majd maglódi otthonába ment, amit ezt követően szintén elhagyott.
Azóta nem látták, így jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.
Pintér Gyula körülbelül
170-175 centiméter magas,
átlagos testalkatú, barna,
rövid hajú férfi. Eltűnése
előtt Lamborghini feliratú
és fekete színű szövetpólót,
valamint egy fekete színű
oldalzsebes nadrágot viselt.
A monori rendőrök kérik, hogy aki a képeken látható férfit felismeri vagy
tartózkodási helyével kapcsolatban információval
rendelkezik, jelentkezzen
munkaidőben személyesen a Monori Rendőrkapitányságon, illetve névtelensége megőrzése mellett
hívja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a
06-1/236-2883-as telefonszámon, továbbá bejelentést
tehető az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámon vagy a
107-es, 112-es központi segélyhívó szám valamelyikén
– értesítette lapunkat a Monori rendőrkapitányság.

Elrabolhatták
a maglódi vállalkozót?
A luxusautók felújításával
foglalkozó férfi május ele-

A bűnelkövetők körében nem vesztett népszerűségéből az úgynevezett „UNOKÁZÓS” csalás.

Halálra gázolt a Nyíregyházáról Budapestre tartó Hajdú
Intercity egy embert május 19én a monori vasútállomásnál.

A

csalás lényege, hogy
az elkövetők unokájuknak vagy más közeli hozzátartozónak kiadva
magukat hívják fel vezetékes
telefonon az idős embereket
és valamilyen okra, például
jén egy fekete Hummerrel
tartozásra, balesetre hivatés a kutyájával indult el a
kozva készpénzt vagy pénzmunkahelyéről. A kutyára
zé tehető értéket – ékszer –
a szlovákiai Léva közelében
csalnak ki tőlük.
bukkantak rá. Később előMájusban a rendőrök hákerült az autó is, de a vállalrom férfi és két nő ellen indíkozónak nyoma sincs.
tottak eljárást csalás bűntett
A rendőrség emberrablásmegalapozott gyanúja miatt.
ként kezeli az ügyet.
A Pest Megyei Rendőr-főA Monori Rendőrkapi
kapitányság Bűnügyi Osztányság ismeretlen tettálya és Felderítő Osztálya,
tes ellen indított nyomoegyüttműködve a Nagykázást, személyi szabadság
tai, Monori, Váci, Dunakeszi
megsértése miatt – írta
és Érdi Rendőrkapitányság
a Borsonline. A vállalkomunkatársaival összehangolt
zó családtagjai korábban
akció keretében azonosítottak
azt nyilatkozták, hogy a
és elfogtak két bandát, akik
férfi eltűnésének semmi
úgynevezett unokázós csalás
előzménye nem volt, renmódszerével csaltak ki pénzt
dezett életet élt. A lap formásoktól.
rásai az Afganisztánt is
Az első esetben elfogták
megjárt férfit kedves, jóinazt a két férfit és női társukat,
dulatú embernek írták le,
akik Nagykátán egy 88 éves
egyetlen haragosáról tudnőtől csaltak ki másfél millió
tak beszámolni: egy szloforintot.
vák illetőről, akinek van
A nyomozás adatai szerint
fegyverviselési engedélye.
egy 23 éves lőrinci férfi társaEgyikük azt mondta: úgy
ival – egy 22 éves ecsegi férnem indult útnak, hogy ne
fival és egy 20 éves ecsegi nőlett volna nála pénz, hiszen
vel – 2019. május 3-án 18 óra
nagyértékű autókkal fog35 perc körüli időben meglalkozott, olykor milliók is
jelentek a sértett nagykátai
voltak a zsebében, és ezt
házánál, akit előzőleg azzal
bárki megneszelhette.
az ürüggyel hívtak fel telefoAz ügybe a szlovák hanon, hogy egy rokona balesetóságok is bekapcsolódtak.
tet szenvedett és ezért másfél

IJ-MRK
millió forintra van szüksége.
Az idős sértett elhitte, hogy
hozzátartozója bajba került,
így a kért összeget átadta a
22 éves férfinak. A pénz átvételét követően a rendőrök
a helyszínen elfogták a gyanúsítottakat. Előállításukat
követően a nyomozók csalás bűntett elkövetésének
A balesetet követően csak egy megalapozott gyanúja mivágányon közlekedtek a vona- att hallgatták ki mindhárom
tok Monor és Üllő között, a me- személyt a Nagykátai Rendnetrend csak estére állt helyre őrkapitányságon. A 23 éves
– közölte a Mávinform.
-Ig- lőrinci férfi esetében őrizetbe

Baleset miatt
késtek a vonatok
HALÁLOS VONATGÁZOLÁS

Ismét „UNOKÁZÓS”
csalókat fogtak el
A leggyakoribb
színlelt okok

vétele mellett előterjesztést
tettek letartóztatása indítványozására, társai az eljárás
Az unoka, vagy hozzájelenlegi szakaszában szatartozó balesetet szenbadlábon védekezhetnek.
vedett, az okozott károk
A másik nyomozás adarendezése miatt pénzre
tai szerint egy 25 éves nő és
van szüksége. Előfordul,
egy 36 éves férfi tettestársa
hogy azt állítják, kölcsönt
– aki ezidáig ismeretlen –
vett fel, amit sürgősen
2019. május 23-án 17 órakor
vissza kell fizetni, vagy
egy idős nőt vezetékes telefobajba került, esetleg fognon felhívott, magát a sértett
ságban van és csak pénfiának kiadva és arra hivatzért cserébe engedik szakozva, hogy balesetet szenbadon.
vedett és emiatt pénzre van
Ilyen esetekben azonszüksége.
nal szakítsák meg a beAz idős nő szintén elhitte,
szélgetést, ellenőrizzék a
hogy a hívó fél a hozzátartohívás valóságtartalmát!
zója, így beleegyezett a kért
Hívják fel azt a személyt,
összeg átadásába. Ezt köveakire az ismeretlen teletően Sz. Regina és L. Béla
fonáló hivatkozott! Ha a
2019. május 23-án 19 óra köhívásban valótlan dolgot
rül egy gépkocsival megjelent
állítottak, azonnal értea sértett százhalombattai lasítsék a rendőrséget!
kóhelyén, ahol a 25 éves nő
a kicsalt több százezer forintot átvette. A rendőrök ekkor
A budapesti lakost a rendőrök előállították az Érdi
fogták el.
Rendőrkapitányságra és – őrizetbe vétele mellett – csalás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A
nyomozók előterjesztést tettek a gyanúsítottak letartóztatásának indítványozására,
amelyet 2019. május 26-án az
illetékes bíróság el is rendelt.
A rendőrök az eljárás során
mindkét esetben azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak
összefüggésbe hozhatók-e további hasonló bűncselekmények elkövetésével? Régió-infó

Figyelem!
A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának
elnyerése végett olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban
a hozzátartozóhoz kapcsolódnak. Ezeket általában a
bűncselekmény előtt

– másnak kiadva magukat –
rejtett számról érdeklődve
szerzik meg önöktől, ezért
ne adjanak ki semmilyen
magánadatot telefonon keresztül!
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék
a rendőrséget az ismert segélyhívó számok – 107, 112 –
valamelyikén!
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Az üllői piacon koncerteket is tartanának

A modern üllői létesítményben közel 800 négyzetméter lesz bérbeadható

Cél a helyi gazdaságok
élénkítése Pest megyében

A tavaszi nyertes
pályázatok keretében 12 településen létesítenek új
piacot, és további
8 településen valósulhat meg a helyi
már működő piac
bővítése, korszerűsítése és felújítása.

A

Pest megyei kompenzációs program keretében kiírt Helyi piacok fejlesztése Pest megye
területén című pályázat a helyi termelők és élelmiszerkiskereskedők helyben történő értékesítésének feltételeit,
vagy annak javítását célozta meg. A projekt a helyi gazdaságokat akarja élénkíteni a
települések kereskedelmével
és ezzel bővíteni a települések szolgáltatásait is. Új piac
létesítésénél azzal is segítve
a településeken élőket, hogy
kevesebbet kelljen utazniuk friss élelmiszerekért, míg
a korszerűsítéseknél, hogy a
települések és azok környékének lakói kényelmesebben,
szebb környezetben juthassanak egészséges, jó minőségű élelmiszerekhez, mind ezt
természetesen a takarékosság
jegyében.
Ehhez összesen 20 települést nyert forrásokat a főváros
vonzáskörzetében fekvők közül, illetve a 10 ezer főnél né-

a város költségvetéséből pótolják majd. A piaccsarnok
Üllő központjában, a városháza épülete melletti és mögötti területen épül fel. A modern létesítmény közel 800
négyzetméter bérbeadható
területtel rendelkezik, 40 elárusítóhelyet és 12 üzlethelyiséget, mosdókat és piacfelügyelői irodát alakítanak
ki a csarnok területén. A fedett csarnok nem csupán piacként működik majd, kialakítása alkalmassá teszi
közösségi rendezvények és
koncertek megtartására is. A
beruházás körében összesen
124 gépkocsiparkolót is kialakítanak.

Piacfejlesztésre

Többek között megújul a monori piac tetőszerkezete is

pesebb Pest megyei városokból, melyek önkormányzatai
összesen több mint 2,2 milliárd forintot fordíthatnak
elsősorban
élelmiszerpiacépítésre, másodsorban -fejlesztésre – derült ki Rákossy
Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős
államtitkár MTI-nek tett nyilatkozatából.
Rákossy Balázs azt is elmondta, hogy az igényelhető
legmagasabb támogatási ös�szeg új piac esetén 150 millió, meglévő piac fejlesztésére 100 millió forint volt. Az
önkormányzatok szakmailag
jól előkészített, megalapozott
fejlesztési igényű projektekkel pályáztak, ezért a nagyobb
arányú támogatások érdekében az eredeti 2 milliárd forintos keretet a tárca további
közel 250 millió forinttal meg-

A piac főkapuját lecserélik, a többit felújítják Monoron

emelte. A tervezett beruházásokkor közel 60 ezer négyzetméter piacterület épül vagy
újul meg, több mint 500 új elárusítóhelyet hoznak létre, további 400-at pedig korszerűsítenek, felújítanak.
A nyertes pályázatok listáján régiónk két településének
neve is szerepel (mint erről

már hírt adtunk olvasóinknak korábbi számainkban).

Új piac építésre
Üllő a maximális 150 millió
forintot nyerte el, míg a beruházás teljes költsége meghaladja a 320 millió forintot, melyhez a hiányzó részt

Monor szintén a maximális
összeget nyerte el, 100 millió
forintot, melyhez 10% önerőt
kell biztosítania a városnak.
Ebből felújítanák a piacfelügyelői irodát és a tárolókat, a vizesblokkokat, a tetőszerkezet lambériaborítását,
az oldalsó négy vaskaput,
120 elárusítóasztalt, a térkő
burkolatot 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 szintén
bővítenék a piac környezetébe tartozó gépjárműparkolók
számát.
A Helyi piacok fejlesztése
Pest megye területén című pályázat további nyertesei: Cegléd, Dunakeszi, Erdőkertes,
Halásztelek, Isaszeg, Őrbot�tyán, Pécel, Perbál, Piliscsaba,
Ráckeve, Szada, Százhalombatta, Szigetmonostor, Szigetszentmiklós, Tahitótfalu, Törökbálint, Zsámbék.
Trnavecz Adrienne
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Péteri tiltakozik a SID ellen
2018. augusztus 16án jelentősen változtak a Ferihegyi
repülőtérről felszálló repülőgépek kijelölt útvonalai.

A

délkeleti irányú felszállások tekintetében
legtöbb esetben ettől
kezdve Péteri bel- és üdülőterülete felett fordulnak el a
repülőgépek, amely a korábbi évtizedekben egyáltalán
nem volt jellemző. Péteri lakossága és az önkormányzat
képviselő-testülete a kezdetek óta tiltakozik a 2018. augusztus 16-án bevezetett új
SID-eljárás miatt, hiszen az
évtizedek alatt megszokott
csendhez képest most már je-

lentős zajterhelés tapasztalható a településükön.
Péteri összes lakosát érintő felszállási irány bevezetése előtt nem történt egyeztetés az önkormányzat és a
HungaroControl Zrt. között.
Péteri önkormányzat, mint
felperes keresetet is benyújtott ennek ügyében a légiközlekedésért eljáró hatósággal
szemben, miután az új SIDeljárásban való ügyféli státuszuk elutasítást kapott, illetve
amiatt is, mert az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
elutasította, hogy az eljárás
iratanyagába betekintsenek.
Péteri képviselő-testülete
határozati formában fejezte
ki a HungaroControl Zrt. felé,
hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2018. augusztus 16-tól életbe léptetett
légijárművek szabványműszeres indulási eljárásának

Változott a menetrend
Vasad község önkormányzata arra hívta fel a lakosok
figyelmét, hogy május 27től változnak a Volán-járatok
menetrendjei, ami az 585–
586, Monor–Vasad–Nyáregyháza vonalat is érintheti.
A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint, a MÁVStart Zrt. által, a 100a Budapest–Cegléd–Szolnok
vasútvonalon 2019. május
27-től bevezetni tervezett új
menetrendi struktúra miatt – az autóbuszos átszál-

lási kapcsolatok továbbra
is megfelelő biztosítása érdekében – az érintett autóbuszvonalak menetrendjeinek módosítását tervezi a
Volánbusz Zrt.
A módosításban érintett menetrendek: 585–586,
587, 588, 590–591, 595. A
változásban érintett járatok pontos menetrendjét
a Volánbusz – http://www.
volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista – webcímén
megtalálhatják.
Régió-infó

(SID) Péterit érintő felszállási
rendjét vonják vissza és azzal
együtt az eredeti útirányokat
is állítsák vissza. Indoklásul
az olvasható, hogy a Péterit
érintő új eljárásrend jelentős
minőségromlást okoz a község lakosságának eddigi életminőségéhez képest, ami a
lakóingatlanok értékcsökkenését hozza, illetve ellehetetleníti a település üdülőterületét és az ott kialakulás alatt
lévő vállalkozás működését
– olvasható Petőné Vizi Valéria, Péteri polgármester cikkében a Péteri Hírlevélben.
A polgármester megkeresésünkre az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy a Hun
garoControl Zrt. januárban
eljuttatta Péteri önkormányzatához a Társadalmi felelősségvállalás keretében kiírt
pályázati felhívását – 2019ig Péteri nem volt a kedvez-

ményezettek körében, hiszen
nem a település felett történt a
légiközlekedés. A község képviselői februári ülésükön úgy
határoztak, hogy a pályázatra nem nyújtanak be támogatási igényt, mert a képviselőtestület továbbra sem fogadja
el a SID bevezetését és önkormányzati határozatukban
foglaltakat továbbra is fenntartják. Vagyis továbbra is kérik a HungaroControl Zrt.-t,
hogy a LisztFerenc Nemzetközi Repülőtéren 2018. augusztus 16-tól életbe léptetett
légijárművek szabványműszeres indulási eljárásának, a
SID Péterit érintő felszállási
rendjét vonja vissza és az útirányokat is állítsa vissza az
eredeti állapotra.
Péteri Község Önkormányzatának határozott kérésére reagálva a Budapest Airport áprilisban megkereste a

Péteri önkormányzatot, hogy
zajszintmérést hajtsanak végre, de a repülőtér kettes kifutópályájának felújítási munkálatai miatti bezárása óta
Péteriben is csökkent a zajterheltséggel járó probléma, így a
felszálló repülőgépek okozta
zaj mérését június közepe utáni időszakra halasztották.
– A fentieken túl 2018 augusztusa óta több olyan tárgyaláson vettünk részt, ahol a
környező települések polgármesterei is kifejtették álláspontjukat és véleményüket
az új SID-eljárásrenddel kapcsolatban. A HungaroControl
Zrt. kifejtette azon álláspontját, hogy a felszállási rend lehetséges módosításai csak
akkor valósíthatók meg, ha
azzal az érintett települések,
Monor, Üllő és Péteri is egybehangzóan egyetért. Péteri
Község Önkormányzatának
kezdeményezésére a tárgyalások a három település között most júniusban folytatódnak – mondta lapunknak
Petőné Vizi Valéria.
Trnavecz

Döntöttek a képviselők
TESTÜLETI ÜLÉS

Vasad Község Önkormányzata május 28-án képviselőtestületi ülést tartott a községházán. A napirenden a
2018-as költségvetés végrehajtása, a Vasadi Portéka Kft.,
a Vasadi Településüzemeltetési Kft. 2018-as évi beszámolója volt, de emellett meghallgatták a Vasad község házi
segítségnyújtásról a Gondozási Központ intézményvezetőjét, majd Márton József
Zoltán értékelte a gyermekjó-

léti feladatok ellátását, továbbá meghatározták a 2019-es
téli-nyári közigazgatási szünetek időpontjait.
Ezután a polgármester beszélt a tervezői árajánlatokról, melyek ügyében a testület

döntést is hozott, majd áttekintették a korábbi határozatokat. A testületi ülést végül
Márton József Zoltán, polgármester zárta a két ülés között
eltelt időszak intézkedéseinek
tájékoztatásával.
TR

Megint okosabb lettem
Az 1848–1949-es szabadságharc idején a schwechati csatavesztés után, az országgyűlés nem tartotta
megoldhatónak Pest-Buda
védelmét, így a főváros vis�szafoglalásáig Debrecenbe
rakta át a székhelyét, 1849.
január elejétől május 31-ig.
A korona menekítését Patay
Józsefre, Horváth Mihályra
és Szemere Bertalanra bízták. A budai várból kigördü-

Ön megrendeli,
mi megsütjük!

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

Torták és formatorták
készítése minőségi
alapanyagokból,
rendelésre.

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

30 N+F tégla
kedvező áron

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!

lő kocsi a félig kész Lánchíd
ideiglenes pallózatán jutott
át Pestre, majd az egykori történelmi Sóúton haladva az első éjszakát Gombán
töltötte a menekítő különítmény. Valószínűleg 1849 januárjának első napjaiban
lehetett a Szent Korona a később Máriássy-kastélynak
vagy Szemere-kastélynak
nevezett egyemeletes épületben. Az egyemeletes, ba-

Élelmiszereket
semmisíttettek meg
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Pest Megyei Kormányhivatal munkatársai tavasszal
helyszíni ellenőrzést tartottak két élelmiszer-előállító
üzemben, ahol a szakemberek számos élelmiszer-biztonsági, továbbá berendezéseket, épületeket, valamint
dokumentációkat érintő súlyos hibákat, hiányosságokat
tártak fel.
Az üzemek tevékenységüket az illetékes hatóság-

nak nem jelentették be, engedéllyel nem rendelkeztek,
de a legfőbb gondot az élelmiszer-higiéniai feltételek
hiánya jelentette. A vállalkozások által használt berendezések rozsdásak, koszosak, a falak penészesek, a
burkolatok hiányosak, töredezettek voltak.
A dolgozók nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal. Az élelmiszerek

rokk épület a XVIII. század
első felében a Fáy családnak
adott otthont. A kastély sokáig tsz-központ volt. Más
források arról írnak, hogy
a Patay-kastélyban, de ami
biztos, hogy Gombán volt.
Ekkor tartózkodott először
a Tápió vidékén a Szent Korona, így nem véletlen, hogy
ma is egy koronát ábrázol
Gomba község millenniumi
emlékműve.

előállításához használt alapanyagok eredetét igazolni
nem tudták.
A fentebb leírt hibák, hiányosságok miatt a vizsgált
élelmiszer-előállító
egységekben a területileg illetékes
Pest Megyei Kormányhivatal
a további élelmiszer-előállító tevékenységet megtiltotta,
a helyszínen talált alapanyagokat, valamint termékeket,
amelyeknek tömege 1530 kg
volt, a forgalomból azonnali
hatállyal kivonta és elrendelte azok megsemmisítését. Az
előállítókkal szemben hatósági eljárás indult. A vállalkozások több százezer forintos bírságra számíthatnak. Régió-infó

Parkoló autókba rohant
KARAMBOL MONOR

utcában – közölte a rendőrHárom parkoló autónak üt- ség. Az ütközés miatt az egyik
között egy autós május 18-án autó az árokba borult. A helyeste Monoron, a Kisfaludy színre a monori hivatásos

tűzoltók érkeztek ki, akik
áramtalanították a járműveket. A balesetben egy ember
sérült meg.
IJ

Hirdetés

Magó tüzép

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Földváry Gergely rovata

A magyar Szent Korona Gombán

Hirdetés

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

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.

HELYESBÍTÉS!
A régió májusi lapszámának 2. oldalán
rosszul jelent meg a
DTkH-tájékoztató!
című cikkben a monori júniusi zöldhulladék-szállítás
időpontjai „megváltoztak”, a szerkesztési elütések miatt
elnézést kérünk a
DTkH-tól!

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

Hirdetés

Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Telefon.: 29/412-320

A monori

Légy Te is
tag,
JO club card os
a folyamat rt!
ké
kedvezménye

kasszasorával szemben!

8 ezer Ft
ás
feletti vásárl
esetén

Bankkárt ya ésy
án
ajándékutalv
ELFOGADÓHE

LY!

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

700 éFtny!

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

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

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
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A

betegségek kezelése
ebben az időszakban
nem könnyű, hiszen a
fejlődő szervezet sokkal érzékenyebb lehet egyes anyagokra. Éppen ezért csak azokat a
növényeket szabad használnunk, amelyekről biztosan
tudjuk, hogy nem ártanak
sem a kicsiknek, sem anyukájuknak.

Málnalevél
– valóban hatásos?
Egyre több kismama ajánlja egymás között a málnalevélből készült tea fogyasztását. Magas csersavtartalma
miatt a népgyógyászat régóta alkalmazza, külsőleg
sebek, fogínygyulladás ke-

zelésére. Szintén a benne
lévő tanninok miatt alkalmas hasmenés vagy krónikus vastagbélgyulladás kezelésére. Teája egyébként
igen kellemes, gyümölcsös
ízű, így a hagyományos tea
pótlására is alkalmas. Korábban elsősorban émelygés
ellen ajánlották várandós
nőknek, ma sokan úgy gondolják, hogy ellazítja a kismedencei izomzatot, ami
így könnyebben tágul a
málnalevél hatására, s
így kevésbé lesz nehéz
a szülés. Ausztrál kutatók 2011-ben kettős vak,
placebokontrollált
klinikai vizsgálatot végeztek ennek alátámasztására.
A vajúdás valóban rövidebb

növények, amelyek a legújabb vizsgálatok szerint
használhatók a babavárás
időszakában, majd később
a gyermek megszületése után egészen az iskolás
korig, illetve azok is, amelyek nem ajánlottak.
A programon a részvétel ingyenes!

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

A szuper négyes

Van négy gyógynövény,
szeköttetésben áll az anyu- amely biztosan hatásos és
kájáéval. Szerencsére ebben már kisgyermekkortól bizaz időszakban a kismama tonsággal adható. Száraz
és a baba is ritkán betegszik és hurutos köhögés esetén
meg. A fő problémát ilyenkor nagy segítséget nyújt a kaa babák hasfájása szokta je- kukkfű, amelyet szirupként
lenteni, ami ellen az anyuka általában a gyerekek is kedtud a leghatékonyabban vé- velnek, de teakén is pródekezni a táplálkozása meg- bálkozhatunk vele. Nátha
Édeskömény
változtatásával. Emiatt érde- és arcüregi gyulladás ese– igen vagy ne?
mes naplót is vezetni, hogy tén a kamillával történő inA szoptatás alatt a csecsemők milyen ételek elfogyasztása halálás a legjobb megolimmunrendszere szoros ös�- után jelentkezett a babánál dás, amely sokaknál csodás
a hasfájás. Ezeket az ételeket gyógyulást hozhat. Ha pedig
később kerülni kell. Aján- sehogy sem akar kigyógylott viszont az édeskömény- ulni az apróság a megfázásvagy ánizstea fogyasztá- ból, akkor érdemes ágyba
sa a kismamának, mivel fektetni és melegen tartani.
bennük lévő illóolaj Ez az úgynevezett „izzasztákomponensek kiválasz- sos” betegségkezelés, amely
tódnak az anyatejjel is, nem nélkülözheti a hársfa
így szélhajtó, görcsoldó vagy a bodza virágjából kéhatásukat a baba bélrend- szült teát.
szerében is kifejtik. Fontos,
Papp János gyógynövény-alkalmazási
ha már kialakult a baba hasszakmérnök, fitoterapeuta
lett közel 10 perccel és szülészi fogót is kevesebbszer kellett használni a málnalevélfogyasztók között. A kutatók
további vizsgálatok elvégzését javasolták az eredmények alátámasztására.

Hirdetés



20 %

20 %

10 %

2019. 06. 20-tól 07. 20-ig

2019. 06. 17-től 07. 30-ig.

2019. július 1-től 31-ig
Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

3359999025





20 %

Bioderma gyermeknapozókra

25 % kedvezmény
2019. augusztus 31-ig.

Vichy napozókra

1000 Ft kedvezmény
2019. augusztus 31-ig.

2019. június 17-től július 31-ig

További részletek a hátoldalon.

További részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.



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

vállalásával)
• GÉPBEÁLLÍTÓ
(Gyártási területre – csomagológépre
és malomba)
• KOMISSIÓZÓ (Több műszakban,
3313 jogosítvány)
• ÜZEMI OPERÁTOR
(Több műszak – több üzemünkben is)
• MINTAVEVŐ OPERÁTOR
• MINŐSÉGIRÁNyÍTÁSI MÉRNöK
• GÉPKEZELŐ
• KARBANTARTÓ (Villanyszerelő/
géplakatos/mechanikai műszerész)
• SALES/FINANCE CONTROLLER
• KöNyVELŐ
• LABORASSZISZTENS
• MÉRLEGKEZELŐ AdMIN
• LABORTEChNIKuS

20 %

10 %

Beváltható: június 17-től július 4-ig
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.

Kulcsmásolás
és cipőjavítás

2019. június 17-től július 31-ig

Részletek a hátoldalon.



1500 Ft kedvezmény



Bioderma felnőtt napozókra

20 % kedvezmény

Érvényes:
2019. június 17 – augusztus 31.

2019. augusztus 31-ig.
További részletek a hátoldalon.

30 Market Central I P
asszázs

Részletek a hátoldalon.

20 %

Részletek a hátoldalon.

15 %

La Roche-Posay napozókra



2019. június 17-től július 31-ig

Részletek a hátoldalon.



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:

Kulcsszerviz

2019. augusztus 31-ig.
További részletek a hátoldalon.



Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

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





A babavárás időszaka, majd a születés utáni első évek sok újdonságot tartogatnak minden szülő életében. Ilyenkor kell megtanulni azt is (megint),
hogy milyen növények alkalmasak a
kisbaba és kismama egészségének
fenntartásához, illetve mit lehet használni betegségek felbukkanásakor.

Monor Város Önkormányzatának támogatásával október 21-én 10
órától ismét gyógynövénytúrát tartunk Monoron,
az Ady Endre utca–Balassi Bálint utca sarkán lévő
a FitoFarm gyógynövényparkban. A túra során bemutatásra kerülnek azok a



Gyógynövények kismamáknak,
kisbabáknak is Egészség? Természetesen!

fájása, az említett teákat csak
nagyon óvatosan, kis adagokban vezessük be étrendjükbe. Előfordulhat ugyanis,
az édesköményben lévő hatóanyagok rövid időn keresztül éppen növelik a bélgázosságot. Emiatt azt javaslom,
hogy már a baba születése
előtt kezdjék el a kismamák
inni az édesköményteát, így
hozzászokik a baba bélrendszere és a gázosságot okozó baktériumok sem tudnak
túlságosan elszaporodni.

zázs
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Nyitvatartás:
hétfőtől szombatig: 10–20 óráig,
vasárnap: 10–18 óráig
Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása eltérő lehet!
Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a

vágja ki és hozza magával
a kuponokat!
Gépjárművel érkező
vásárlóinkat

www.marketcentral.hu,
üzleteink menüpont alatt!

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

1550 Férőhelyes

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

ingyenes
parkolóval
várjuk!

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

10 % KEDVEZMÉNY mindenre*

20 % KEDVEZMÉNY

20% kedvezmény
1 teljes árú termékre.

*A kupon felhasználható 2019. 06. 20-tól 07. 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 használható 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 kuponfizetés
előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható,
utólagos érvényesítése kizárt! www.praktiker.hu









Gyorsan jutunk Ceglédre
72 milliárdból

Tesco: hétfőtől vasárnapig: 5–22 óráig
ÜzleTek álTalános nyiTvaTarTása:

egy szabadon választott felszerelés árából!*
*A kupon 2019. július 1. és 31. 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.

Az akciós szórólapban szereplő, ill. a leárazott árú termékekre
a kedvezmény nem érvényesíthető,
más kedvezményekkel nem kombinálható.
Érvényes 2019. 06. 17-től 07. 30-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!




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. augusztus 31-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

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. augusztus 31-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

Vásároljon egy süteményt
és a mellé fogyasztott,
bármely nagy méretű
kávéital árából
20 % kedvezményt
adunk.


2019. június 17-től július 4-ig
20% kedvezményt adunk
minden termékre.

10 % kedvezmény
minden termékre.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2019. június 17-től július 31-ig.

végéig újabb 4,8 kilométer
készül el a ceglédi körforgalomtól Budapest irányába.
Üllő és Albertirsa közötti
szakaszon is folynak a munkálatok, itt jelenleg a cementstabilizációs alapréteget és a kötőréteget hozzák
létre, a pályaszerkezetből
már csak a kopóréteg van
hátra. Aszfaltozzák a csomóponti ágakat és a keresztező utakat. Az üllői csomópontban május 17-én új
forgalomterelési ütemet vezettek be a 4-es főút forgalmát az épülő gyorsforgalmi
csomóponton, az M4-es pálya felett létrehozott hídon
keresztül vezetik át.

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

15 % kedvezmény
minden könyvre,
kivéve akciós és tankönyv.



Más akcióval nem vonható össze.


30 Market Central I P
asszázs

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. augusztus 31-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

30 Market Central I P
asszázs

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

KeréKpár SZAKÜZLeT

Monor, Móricz Zs. u. 5.

A vasútállomás utcájában,
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Minőségi k
kerékpáro

FÖLDMÉRÉS

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

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

ESZTRICH BETON

1 100

Ft/zsák

FALAZÓHABARCS

Webermix 40kg/zsák

1 190 Ft/zsák


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. augusztus 31-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

Május 21-től a 3112-es
számú Gombai úti és a Tápiószentmártoni úti felüljárókon is haladhat már a forgalom. A hátralevő közel 30
kilométeres szakaszt a tervek szerint az év végéig átadják.
Az Üllőt Cegléddel ös�szekötő szakasz 72 milliárd
forintba kerül, míg az M4es Cegléd és Abony közötti
szakasz – 2020 nyarára készül majd el, amiből Cegléd
és Abony között június végén 10,8 kilométert adnak
át – a kapcsolódó létesítményekkel együtt közel 26,3
milliárd forintból valósul
meg.
Régió-infó

Munkalehetőség

Baumit 40kg/zsák

A kupon kizárólag a Vecsés Market Centralban található
Háda üzletben váltható be.
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.



Az M4-es autópálya új
szakasza Budapestet köti
majd össze a román határral Nagykerekinél, az A3-as
észak-erdélyi autópályával.
Ez gazdasági lendületet hozhat nem csupán a két országnak, hanem régiónknak is.
Ráadásul szinte elsőként
használhatjuk ki ezeket a lehetőségeket, hiszen régiónk
a pályaépítés első ütemébe
tartozik, vagyis az M0-tól,
azaz Üllőtől Ceglédig tartó
44,4 kilométeres szakaszhoz.
Ebből 2018 nyara óta 8,2 kilométert már használhatnak
az autósok Cegléd és Ceglédbercel között, de idén június
Hirdetés


20 % kedvezmény legalább
3 db kulcs másolása,
vagy 3 pár cipő javítása esetén.
A Kulcsszerviz a parkolóban a játszótér
mellett található, ahol élezés és elemcsere-szolgáltatás is igénybe vehető.

ÉV VÉGÉRE ÁTADJÁK

Hirdetés

Nyitvatartás:
H-P: 07.00 - 17.00
SZO: 07:00 - 13.00
Hufbau Kapital építőpont, Tüzép és Csempebemutató terem:
Monor 4. sz. főút 32. km Monori Oázis mellett + 36 70 675 8666
www.kapital.hu

ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Mapei UltraPlan Eco 23kg

2 450 Ft/zsák
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Emberfej, avagy a fölösleges
dolgok tárháza
Művészcsaládba született Mogács Dániel, aki folytatja a jó hagyományt, csak ő
a színész mesterséget választotta. Érdekes úton jutott el addig, de jött a standup.

S

zínházat alapított, rendezett. Később aztán a
Dumaszínház oszlopos
tagja lett, sajátos stílust alakított ki, ugyanis ebbe a műfajba is becsempészte a színészetet, ami elég szokatlan,
de hatásos, tagadhatatlan.
Könyvet csak akkor ír, ha értelmét látja, van mondanivalója. Új műsorával most kezdte meg a turnézást, Emberfej
címmel.
– Művészcsaládba született.
Képzőművész édesanya, festőíró édesapa, filozófus nagyapa. Ebből nyilván nem lehet
hétköznapi módon kijönni.
– Onnan hoztam minden
tudást, érdeklődést, szépérzéket.

– Nem kisebb írók, költők fordultak meg a házukban, mint
Pilinszky vagy Tamási Áron.
– Filozófus
nagyapám
szervezte az összejöveteleket.
Akkora koponya volt, hogy a
kiválasztottak közül ő volt az
egyik, aki bemehetett Heidegger halálos ágyához. Tamási Áront utolsó napjaiban
kiszöktették a kórházból, így
vett részt a találkozón. Pilinszky egy időben nálunk
lakott. Apám az ő hatására
kezdett el írni, bár soha nem
adta ki, amit papírra vetett.
Amikor meghalt Pilinszky,
sokáig nem írt.
– Tudna valami anekdotát
mondani, erről a nagy költőről?

– Általában egész este
írt, közben töltögette a pálinkát, cigi, kávé, bármennyit
ivott, nem látszott rajta. Éjszaka, ha megszületett valamilyen költemény, felzavarta
az egész házat, hogy ezt hallgassátok meg! Szavalt hajnali
négykor.

Mogács Dániel (Budapest,
1977. február 6.) színész,
humorista.
A Théba Színiakadémián végzett. Társaival közösen alkották meg 2000ben az Eleuszisz Színházat,
ahol színészként és rendezőként is tevékenykedett.
A társulat játszott az RS9ben és a Merlin Színházban. A teátrum megszűné-

sét követően szabadúszó
lett, szerepelt Veszprémben,
Kecskeméten. Állandó szereplője volt a Munkaügyek
című népszerű sorozatnak.
A Dumaszínház felfedezettjeként standup comedyvel
vonult be a köztudatba. A
Dumaszínház tagjaként
fellép az ország különböző pontjain, valamint rendszeresen látható a Showder
Klub és a Comedy Central
televíziós műsorokban.

– Miért nem próbálta meg a
Színművészeti Egyetemet?
– Mert már lehúztam egy
évet a Théba Színiakadémián. Mindenkinek azt mondtam, az elveimből nem engedek! Nekem bizonyos tanárok
ne mutassák meg, hogy jövök
be a színpadra! Utólag belegondolva, lusta voltam felvételizni. Végtére is jól döntöttem, mert bennem nincs meg
az a fajta alázat, amely a színészethez kell, hogy az ostoba
rendezői utasításoknak is alávessem magam.
– Aztán társaival közösen
létrehozták az Eleuszisz Színházat.
– Így igaz, játszottam és
rendeztem. Utoljára Sławo
mir Mrożek Károly című da-

rabját rendeztem a Merlin
Színházban. Mivel ebből nem
lehetett megélni, különféle civil munkákat vállaltam mellette. Egy idő után el kellett
döntenem, melyiket válas�szam. A harmadikat, jött a
standup.
– Ki segített legtöbbet a pályáján?
– Az édesanyámnak rengeteget köszönhetek. A mai
napig kiválóan együtt dolgozunk. Mindig kikérem a véleményét, rendezői vénával
rendelkezik.
– Mit tart legnagyobb sikerének?
– Azt, hogy meghoztam
azt a döntést, hogy kipróbálom ezt a műfajt. Benne ragadtam, de még mindig nem
értem el azt, amit szeretnék.
Van még mit fejlődnöm.
– Mit élt meg kudarcként?
– Beskatulyáztak például
a dr. Mogács című darabom
után. Politikailag jobbra-balra tettek, pedig középen próbáltam maradni. Ráadásul a
személyemet azonosították
vele. Ez a karakter a politika
fölött áll és középen található.
Sajnos a megosztottság olyan
nézőket tart távol, akiket a
sima standupelőadásom szórakoztatna. Igaz, az utóbbi
időben ezen a téren, hála Is-

– Valahogy, mintha eltérne
a standupos társaitól.
– Mert ők betartják a műfaj szabályait, sokan csak beszélnek, én pedig eljátszom a
színpadon a műsort. A stand
up nélkülözhetetlen kelléke a
színészet.
– Mikor indul meg önben az
egész?
– Amikor jön az isteni
szikra, innentől már elindul a
műsor.
– Mennyi idő alatt áll össze
egy műsora?
– A megírás után átmegy
a közönség szűrőjén vagy
százszor. Csiszolódik, legalább fél év kell, mire kész a
mű.
– Megfordul mifelénk?
– Monoron van Dumaszínház, ha hívnak, megyek.
– YouTube-csatornája van?
– Persze, fel lehet rá iratkozni, az idei első terveim között szerepel egy új videó készítése.
– Könyv?
– Már többször felkértek,
de amíg nem érik meg az emberben igazán egy téma, kár
belekezdeni. Csak azért írni,
hogy
legyen egy beérkező
könyvem,
A szortírozó-üzembe
csomagok
nem
érdemes.
pakolása,
irányítása futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK
• Jó fizikai állóképesség
– Tervek?
•–Terhelhetőség
Most kezdtem el tur• Pontosság
nézni
az új műsorommal, az
MUNKAIDŐ és mint említetEmberfejjel,
Hétköznapokon 16:30 – 01:30
tem,
újra
forgatni szeretnénk.
AMIT
KÍNÁLUNK
Arról
szól,
• Kezdőkéntmennyi
átlag nettófölösleges
200 000 Ft,
dologgal
ahe-220 000 Ft
betanítás foglalkozunk
után elérhető átlag nettó
lyett,
hogy
élnénk.
Ádám
Tamás
fizetés
(Alapbér,
cafetéria,
prémium)
• 13. havi fizetés
• Hosszú távú, stabil munkahely

június – július

További programok: www.lokacio.hu
Juniális

– Emlékezetes szerepei a Susogós mackók és a Munkaügyek.
– Ezeket nagyon szerettem csinálni.

– Bátor dolog ezt bevallani!
– Mi értelme lenne takargatni, esendők vagyunk.

– Felvetődött egyáltalán,
hogy „civil” foglalkozás után
néz?
– Érettségi után egyből
mentem a színiakadémiára, eszembe nem jutott, hogy
más pályát válasszak.

Névjegy

tennek javul a helyzet, egyre
többen néznek.

– Mivel tölti a szabadidejét,
mi a hobbija? Olvasás?
– Az olvasással az a baj,
hogy diszlexiás vagyok. Imádom a könyveket, de gyorsan elalszom mellettük. Nem
megy. Szeretem viszont a számítógépes játékokat, mondhatni, függő vagyok.

PROGRAMAJÁNLÓ
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Június 22.
Felsőpakony, Sportpálya

Múzeumok éjszakája

Június 22.
Maglód, Szeberényi Lajos
Helytörténeti Gyűjtemény

Gyermeknap

Mit olvassak?
Újra lehet
kezdeni
Egyik kedvencem lett
Joe Abercrombie: A penge maga című regénye. A
képzelt középkori világban játszódó történet áttekinthető, a cselekményszálak nem futnak szét, a
karakterek kidolgozottsága egyszerűen páratlan. A
regény elején megismerhetjük Logent, a barbárt,
majd jön Jezal, a beképzelt
és minden utálatra méltó
nemes, majd a kedvencem,
Glokta, a vívóbajnokból
lett inkvizítor. Mindhármuk sorsa összefonódik

Ignácz József rovata

Bayaz, az Első Mágus sorsával. Erről (is) szól A penge maga.
Abercrombie időnként
aggódik, hogy a regényben felvonultatott vérontás nem túl sok-e az olvasó számára? Ízlés kérdése,
szerintem nem volt az. Aki
nem szereti a fantasyt, de
szereti a krimit, annak is
tetszeni fog a könyv. Mintegy 600 oldal, de nincs
üresjárat, tényleg letehetetlen. És ha valaki elolvassa – annak jó, vagy rossz
hír, de – van két folytatás
is. Ami azért is jó, mert ha
azokkal megvan az ember,
akkor újra lehet kezdeni a
trilógiát.

Fröcss Szombat

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.
Monor, Tavas Park

Június 25. 10 óra
A gyerekek önfeledt szórakoztatására lesz aszfaltrajzverseny, lepényevés,
lovaskocsikázás, lovagoltatás, foci, futóverseny, kézműves-foglalkozás, állat-szépségverseny és még
sok-sok meglepetés szülőknek-gyerekeknek egyaránt.
Káva, könyvtár és környéke

Falunap

Június 29.
Monorierdő

Monori fogathajtó
verseny
június 29. 9 óra
Monor, Bacchus tér

Véradás

Július 6.
Monori Művelődési Ház

BÁKK NAPKÖZIS
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR

Július 15-19.
és augusztus 5-9.
Idén nyáron a szervezők
két turnusban szeretnék
az érdeklődő gyerekeket
a színjátszás rejtelmeibe
bevezetni. A táborban La
Fontaine, Csukás István és
Szutyejev meséiből fognak
néhányat színpadra állítani. Az előadások kellékeit,
díszleteit, jelmezeit a gyerekekkel együtt találják ki és
az ő elképzeléseik alapján
jelenítik meg a meséket. Jelentkezni július 5-éig lehet.
A táborba 7 és 12 év közötti
gyerekeket várnak.
Vecsés, BÁKK

Hirdetés

Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó

Éjszakai

11 400

munkalehetőség!

Ft-ért

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

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

MUNKAVÉGZÉS
HELYE
Alsónémedi
• Munkába járáshoz
ingyenes céges busz
vagy költségtérítés
• Autóval könnyen
megközelíthető az 5-ös útról

Hívjon a 06-70/319-4317 számon!

Lakatos/
Fémipari
betanított
munkás
kollégát keresünk
Monorra

Feladatok: fúrás, köszörülés, forgácsolás,
betanított műanyagipari munkák
Elvárás: jártasság fémipari gyártásban
Előny: hegesztési/forgácsolási alapismeretek
Munkavégzés helye: Makrofilt Kft.
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.
Telefon: 06-29/610-030
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

10 éve dinamikusan
fejlődő nagyüzemi
konyha gyakorlattal rendelkező

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

Érdeklődjön céges
buszjáratunkról!
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BOR-óka zenekar
15 ÉVE JÁRNAK MONORRA

Monor legnagyobb tömegeket vonzó rendezvényének sikeréhez nem csak a helybeliek
járulnak hozzá, hiszen évek
óta ott van például – most a
május 26-i odacsalogató villámcsődületük után június
1-jén is, egymás után öt pince
előtt teremtve jó hangulatot –
a BOR-óka zenekar. De szerepelnek gyakran a Jégvirágtól
Borvirágig strázsahegyi programjaiban is. Halácsi Enikő
(prímás) monori, a brácsás
Andrejkovics István – akit a
picesoron kivételesen most
Mohácsi Róbert helyettesített – budapesti, Dézsi Zsolt
(bőgős) pedig csévharaszti,
ahogy a közreműködő énekesek többsége szintén ottani
lakos. Prímásuktól megtudhattuk, hogy a gyerekek a dunántúli ugróst kedvelik, a felnőttek pedig leginkább azt, ha
székit, szilágyságit vagy kalotaszegit játszanak nekik. Brácsásuk elmondta, hogy Enikőt
egy örkényi népzenei tábor-

ban ismerte meg, a bőgős Dézsi Zsolt pedig – együtt táncoltak – Monoron, a Borzsák
Endre Hagyományőrző Egyesületben. A csévharaszti Kissné Erdős Ibolya – akinek két
fia is remekül játssza a népzenét – az énekesek állandó
tagjainak szószólójaként azt
emelte ki, hogy már 15 éve járnak a monori csoportba, ahol
nagy kedvvel tanulták a népdalokat, néptáncot és a népzenét is. Prímásuk és brácsásuk
rendszeresen
tökéletesítette tudását (még a Csík Zenekar vezetőjének tanáránál is),
a bőgős csatlakozásával azután kialakult az örömzenélés. Csévharaszton is működik hagyományőrző csoport
– tudtuk meg –, majálisokon,
falunapokon
rendszeresen
fellépve. A monoriakkal szívesen átjárnak egymás táncházába is. Az évek alatt jól megismerték egymást és jól érzik
magukat együtt. Közös céljuk
továbbra is a szórakozva szórakoztatni.
B.G.

Bajnoki sikerek
az MSE-ben

3 ARANNYAL ZÁRTAK

Szép eredményekkel zárták az MSE kosaraslányai
a 2018/2119-es bajnoki időszakot. A sok munka meghozta a várva várt sikereket,
3 korosztályban is elhozták az aranyérmet. A junior-felnőtt csapat eredményes évadjai után minden
ellenfél nagy erővel készült
az MSE ellen a Pest megyei
bajnokságban. A felnőtt női
döntőre május 18-án került

Új templom épült Monorierdőn
Fotó: parokia.hu

259 MILLIÓBÓL

Június 1-jén ünnepélyes
keretek között felszentelték Monorierdő első templomát. Az esemény keretében sor került Lénárt Tibor
lelkipásztor beiktatására is,
aki 2018 óta vezeti a Monorierdői Református Misszió
Egyházközséget.
Az eseményen részt vett
Szabó István püspök, Takaró
András esperes valamint Pogácsás Tibor államtitkár is.

Hirdetés

sor Budaörsön, ahol mindkét
mérkőzésük alatt a monoriak
irányították a játékot és végig
vezetve végül diadalmaskodtak ellenfelükön, ezzel megvédve bajnoki címüket.
A juniordöntőn szintén
Budaörsön – már május 12-én
megtartották – sem alakultak rosszabbul a találkozók,
ugyancsak mindkét összecsapásukkor magabiztosan győztek, így a nyakakba ismét bajnoki arany került.

Az U16-os Pest megyei
lánybajnokság is aranyéremmel zárult a monori lányoknak. Az alapszakasz 17 mérkőzéséből 17-et megnyertek,
majd a május 19-i budaörsi
döntőben bár kicsit fáradtan
játszva – előző nap a csapat
egy része a felnőtt női döntőben is pályára lépett –, de
két nyert találkozóval zárta a
szezont.
A Nemzeti Junior (U18)
Leány Bajnokságon a keleti régióban az ország 16 legjobbja között a 14. helyet
szerezték meg az MSE-sek.
Mivel monori csapat még sosem jutott be nemzeti bajnokságba, így joggal mondhatják, hogy ők is fontos
szereplői ennek a sikertörténetnek.
– A szezon véget ért ugyan,
de mi dolgozunk tovább.
Örülünk az eredményeknek,
de a jövőben szeretnénk még
nagyobb kihívások elé nézni,
hiszen sok-sok célunk van,
amit közös munkával meg is
fogunk valósítani! – üzente
lapunknak Csuba Attila és
Marunák Katalin.
TA
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Hét gépkocsit
törtek fel kamaszok
Hét gépkocsit törtek fel
Monoron. A monori rendőrök hat fiatalkorú fiút
gyanúsítanak a bűncselekmények elkövetésével.
A nyomozás adatai szerint egy helyi 16 éves fiatalkorú öt ugyancsak fiatalkorú társával Monoron
2019. április 24-e és április 25-e között hét utcán parkoló személygépkocsit tört fel. Öt gépkocsiból
műszakicikkeket és használati tárgyakat, valamint
ruhaneműket loptak el.
Az esetekről a sértettek
feljelentést tettek a rendőrségen. A nyomozók az
ügy kapcsán végzett adatgyűjtéskor azonosították a
bűncselekmények feltételezett elkövetőit. A 16 éves
monori fiút 2019. április
30-án otthonában fogták
el a rendőrök, majd a Monori Rendőrkapitányságra előállították, ahol gya-

Folytatódik a halálos áramütés-ügy vádlottjainak pere
GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS

núsítottként hallgatták ki
a gépkocsifeltörésekkel
összefüggésben. Az eljárás további szakaszában a
nyomozók beazonosították
az öt társát is, akiket lopás
vétség kísérletének megalapozott gyanújával hallgattak ki.
A fiatalkorúakkal szemben a további eljárást
– szabadlábon hagyásuk
mellett – a Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya folytatja.
MRK

Két fiatal férfi meghalt, egy
harmadik társuk súlyos sérüléseket szenvedett 2015-ben,
a monori Nemzetőr utcai általános iskola felújítása során
Az ügyben a munkaszervezőt
és az építésvezetőt halált okozó, foglalkozáskörében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják, június 4-én
folytatódik az ellenük indított
eljárás.

A mintegy 259 millió forintos keretből a templom
épületén kívül gyülekezeti
ház és parókia is épült. A körülbelül 150 fő befogadására
alkalmas karzatos templomhoz 24 méter magas torony
és benne egy 140 kg-os harang tartozik. A komplexum
részét képezi egy 100 férőhelyes gyülekezeti ház, valamint egy 127 nm-es parókia.
Az új templom első istentiszteletén Szabó István,
a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke hirdette az igét. 
Nagy Renáta

500 g:

megvásárolhatók a Régió Lapkiadó Kft.
szerkesztőségében:
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

• 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

06-20/358-9494

ANGOL, MATEMATIKA,
INFORMATIKA, TANÍTÓ szakos
pedagógusokat keres.

Családi házak teljes
körű kivitelezése
Tervezéstől kulcsátadásig
REFERENCIÁKKAL
CSOK, hitelügyintézés

Ft

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

5000 Ft feletti rendelésnél iNgyeNes házhoz
száLLítás Monor 30 km-es körzetében!
tel.: 06-70/607-4444

munkatársakat keres
Élhajlítógép-kezelésben jártas

lemezlakatos

Feladat:

• rozsdamentes acélból készülő
termékek előállítása

Elvárásaink:

• önálló munkavégzés
• problémamegoldó képesség
• terhelhetőség

Két műszakos munkarendbe

raktáros

Feladatok:

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

Elvárásaink:

• változatos feladatok
• önálló és csapatban való
munkavégzés

• középfokú végzettség
(előny: gépész, raktárosi)
• raktáros munkakörben szerzett
gyakorlat
• önálló munkavégzés,
problémamegoldó képesség,
terhelhetőség

Bérezés:

Előny:

MINDKÉT MUNKAKÖRBEN
Amit kínálunk:

megegyezés szerint

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

További részletek a faysuli-gomba.hu oldalon.

1490

Termelői mézek
és mézkülönlegességek

Hirdetés

Minden, ami
kémény!

Gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Mézrendelés
már az interneten is:
www.apifito.hu

Natura 2000 területen termelt mézek!

Bár a 2015-ös alapkőletétel óta – a beruházás méretéhez képest – viszonylag
rövid idő telt el, a templomépítés terve közel száz évre
nyúlik vissza. Korábban a
református gyülekezet – a
többi felekezettel osztozva
– a község kis katolikus kápolnájában tartotta a vasárnapi
istentiszteleteket.
2014-ben pályázat útján jutottak anyagi forráshoz, míg
Monorierdő önkormányzata
egy telekcserével biztosított
helyet a település központjában az építkezéshez.

rülmények között fognak dolgozni, és nem tudtak arról
sem, hogy a munkálatok közelében nagyfeszültségű vezeték van. Az építésvezetőt és
a munkaszervezőt halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állították bíróság elé.
Egyikük sem érzi magát
felelősnek a történtekért, az
eljárás alatt pedig tagadták a
bűnösségüket.
Ignácz

Hirdetés

GenerálKivitelezés

A Fáy András Református
Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

A három munkás az iskola
hőszigetelésén dolgozott, arrébb akarták tenni az alumíniumállványt, amikor annak
teteje hozzáért a nagyfeszültségű vezetékhez. Két fiatal
férfi meghalt, a segítségükre
siető harmadik társuk pedig
olyan súlyos égési sérüléseket
szenvedett, hogy amputálni
kellett a lábát.
A 24.hu azt írja, a munkások nem tudták milyen kö-

• targoncavezetői jogosítvány,
• emelőgépkezelői, darukötözői vizsga

www.bandk.hu

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu
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Gyereknap
nagyszabású
rendőrakcióval
FÓKUSZBAN A GYEREKEK

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai a gyermeknap alkalmából tartottak játékos prevenciós programokat.
Monoron, Gyömrőn, Pilisen,
Monorierdőn, Káván, Maglódon és Gombán a gyereknap
alkalmából játékos feladatokkal hívták fel a bűnmegelőzés
fontosságára és a 112-es segélyhívó helyes használatára
a gyermekek figyelmét.
Az egyenruhások célja az
volt, hogy tudatosítsák, mind
a gyermekekben és mind az
őket elkísérő felnőttekben
egyaránt, mely esetek biztosan nem igényelnek rendőrségi, mentőszolgálati és katasztrófavédelemi beavatkozást,
illetve hogy mikor és mit tehetnek baj esetén az emberek,
továbbá milyen esetekben kell
felhívni a 112-őt?

Fotó: ibalintagnes.hu
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Volt egyszer
egy mesefesztivál

HOL VOLT HOL NEM VOLT?

A rendezvényeken felállított bűnmegelőzési pontokon a monori rendőrök most
is lehetőséget biztosítottak az
érdeklődőknek a rendőrautók és a rendőrkutyás-bemutatók megtekintésére, illetve a nagyobbak egy felállított
ügyességi pályán maguk is kipróbálhatták a „részegszemüveget”.
Régió-infó, fotó: MRFK

Május derekán két napon
át tartott a Bálint Ágnesről
elnevezett mesefesztivál Vecsésen. Ez volt a hetedik. Az
íróról elnevezett kulturális
központ megtelt élettel. Rengetegen keresték fel a helyszínt, a gyerekek bekapcsolódtak a különféle játékokba,
önfeledten szórakoztak.
Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy mesefesztivál. A
hagyományosan május közepén, a gyereknap környékékén megtartott rendezvényt
oly annyira megszerették már
a gyerekek, hogy ha nem lenne, nagyon hiányozna nekik.
Viszonylag korán kellett
kelnie azoknak, akik nem

akartak lemaradni a reggel
kilenc órakor kezdődő rövid
megnyitóról és az azt követő
aranygyapjú interaktív színházjátékról, melybe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A
Tündérmanó-bemutatót
a
Bálint Ágnes Emlékházban
tartották. A népszerű Bóbita együttes előadása után az
Apacuka zenekar játszott, a
kicsik együtt énekelték velük
az ismert dalokat.
Újra benépesült az Emlékház, ahol Mazsola és
Tádé szórakoztatta a megjelenteket. A másik helyszínen
a Sündisznó lovagol címmel
tartottak bemutatót. Volt
egy meglepetés könyvbemutató is. Nemzedékek nőttek
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fel a Futrinka utca kis lakóinak mindennapjait követve,
nagymamák és unokáik kedvence még mindig Mazsola, Tádé, Kukori és Kotkoda,
Frakk vagy épp Cicamica
és Manócska. És mindenki
tudja, hogy itt az ideje ágyba
bújni, ha köpött a Tévé Maci.
Azt, hogy Bálint Ágnes szellemisége mennyire élő ma
is, mi sem bizonyítja jobban,
mint azok a mesék, amelyek
bekerültek A Futrinka utcán túl című antológiába. A
kötet szerzőit, valamint Németh Ágnest, Bálint Ágnes
lányát Csapody Kinga, a kötet szerkesztője kérdezte. A
bemutató után dedikálás
következett. A szombati nap
az Alma együttes fellépésével zárult.
A vasárnap is mozgalmasra sikeredett. Csak címszavakban: Ebengubák, újra
a Bóbita együttes, Hófehérke és a hét törpe, A kis hableány, Belvárosi betyárok,
MiaManó Manóföldön. A
rendezvényt Malek Adrea és
az Eszement Meseband produkciója zárta.

Hirdetés

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget
nem igénylő kisegítői munka
Főbb feladatok, munkák:
• egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• állómunkabírás
• egészségügyi alkalmasság
• a takarítói munkakör feltétele: gépjárművel való rendelkezés
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• átlag nettó 200 000 Ft jövedelem
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
• munkába járás támogatása takarítói munkakörben
Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
• Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között,
napi 12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
• Takarítói munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között,
napi 8 óra, heti 5 nap) és részmunkaidős (éjszakai és hétvége) munkarend.
Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen
(hétfő–péntek: 08:00-14:00) érhető el.
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SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás. Minőségi munka,
tiszta környezet, megbízható, tapasztalt szakemberek! Tel.: 06-20/260-3768, Gerstenbrein István

TÁRSAT KERES

Á. T.
Júniusi rejtvényünk fősorából az Oázis Kertészet Monor üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft.,
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: július 4. A helyes megfejtést beküldők között 3
darab 5000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki az Oázis Kertészet Monor felajánlásából. Előző számunk rejtvényének megfejtése:
Sörre bort bármikor a Kovács Borkúttól! 3 darab 4000 Ft értékű ajándékcsomagot nyert Aleix Feu Soler Budapest, Chován Jánosné
Gyömrő, Krizsán Károly Nyáregyháza.

KERES–KÍNÁL

runk! BelizoBox - Monor, Petőfi S. u. 8. Nyitva: H–P:
10–17, Szo: 8.30–12.30; www.belizonia.hu

ÁLLÁS

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

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, díszítőépületszobrász, illetve burkoló személyében.
Egy fő segédmunkást is keresünk. Előny B kat.
és targoncavezetői jogosítvány gyakorlattal.
Érd.: Kampfl Márk 06-30/505-7778
TARGONCÁST keresünk Üllőre Elvárások: targoncavezetői jogosítvány, 3 műszak vállalása. Jelentkezés:
allas@euronics.hu Vöröskő Kft.
ÁRUÁTADÓ-ÁRUKIADÓT keresünk Üllőre. Elvárás:
3 műszak vállalása Jelentkezés: allas@euronics.hu
Vöröskő Kft.
SZAKÁCS kollégát és konyhai kisegítőt keresünk
a TAVERNA GYROS bár és kávézóba, Monorra!
Érdeklődni személyesen az üzletben, vagy a 0670/423-7256-os telefonszámon lehet.
A SZÜCS MAGYARORSZÁG KFT. monori bemu
tatókertjébe keresünk érettségivel rendelkező
kereskedelmi ügyintéző hölgyet. Kereskedelemben
szerzett tapasztalat nem feltétel, várjuk pályakezdők
jelentkezését is! Fényképes önéletrajzát küldje a
szucsgranit@gmail.com e-mail címre.

AJÁNDÉK
NINCS ötleted mivel lepd meg szeretteid, barátaid?
Nálunk MEGTALÁLOD! Több száz megoldással vá-

AJTÓ – ABLAK

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

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

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

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

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

ELADÓ – KIADÓ INGATLAN, TELEK
ELADÓ Nyáregyháza központjában egy 1300 m2-es
építési telek. Érd.: 06/70-943-3268
ELADÓ lakást, házat, keresek Budapesten,
és Pest megyében. Érd.: 06/30-333-3661

FONAL
HÁZI rongyszőnyeg szövéséhez szükséges
erős fonal eladó Maglódon. Érd.: 06-29/325-599

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
KÁRPITOZOTT bútorok teljes vagy részleges áthúzása,
javítása. Egyedi konyha- és szobabútorok készítése.
Tel.: 06-30/291-5125 • www.naem.lapunk.hu

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

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

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

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

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

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

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
ELADÓ TŰZIFA. Hasított, félszáraz akác: 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.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689 EUTR: AA5856576
ELADÓ akác-tölgy-bükk tűzifa konyhakészen, hasítva,
ingyenes házhoz szállítással 2 800 Ft/q. Őrbottyáni
telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a
mennyiséget. EUTR: AA6236153 Bármikor hívható,
hétvégén is: 06-30/347-3504

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS! Új és meglévő
épületek teljes körű 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

Csatlakozz
a csapatunkhoz!

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

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

Keressük az Auchan üllői
logisztikai csapatának új tagjait!
Csatlakozz hozzánk komissiózó vagy raktári
munkatárs munkakörbe!
Jelentkezz az allas@auchan.hu e-mail címen!

Bővebb információk:
www.auchan.hu/allas oldalon.

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.

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

