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Monornak növekszik
a vonzereje

Amerikába
megyek tanulni

Idén 30 éves évfordulót ünnepelnek Monoron, hisz épp
ennyi ideje vált várossá a település. Sok minden változott az
évtizedek alatt, ami szemmel
is látható. Erre és központi szerepükre büszkék is a lakosok.
A folyamatos fejlődés biztosított, hisz a város az elmúlt
években 1,7 milliárd forintnyi

Ki ne álmodozott volna arról, hogy eljut egyszer Amerikába. A mai fiatalok közül
meg arról, hogy ott tanuljon?
Mára az álomból valóság lett
egy péteri fiatalembernek. Ott
fog középiskolába járni, egy
amerikai családnál lakni.
A világon 26 év alatt 27 000
diák kapott ösztöndíjat a

Részletek a 12. oldalon

Vágja ki és vigye
magával
a kuponokat!

Megjelenik:
Pest megyében
60 000 pld-ban
e-mail: info@
regiolapok.hu

MONOR, PILIS, BÉNYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

pályázati forráshoz jutott. Ebből sok utca megújult, bővül
az óvoda, korszerűsödik a piac,
mely a megépült városi sportcsarnok programjaival a környező településekről is nagy
tömegeket vonz a városba.
Cikkünkben Monor központi szerepét betöltő eseményekről mutatunk be egy kisebb körképet.

ÉLJEN A JÓ
ÁRAKKAL!

KUPONBEVÁLTÓ
KUPONBEVÁLTÓÜZLETEK
ÜZLETEK LISTÁJA:
PecaPláza
• PatikaPlus
Fressnapf
• Praktiker
• Vögele
Praktiker • Coffeeshop
Fressnapf
PecaPláza
Háda
Coffeeshop
Skiny ••Vision
Express
xxx
Kulcsszerviz
Líra
• Intersport
Intersport
Gyógyszertár
Budmil
Telenor
Líra

FLEX Programból Egyesült
Államokba. Magyarországról
most lehetett először jelentkezni, és ezt a lehetőséget ragadta meg és használta jól ki a
Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tanulója, Csucs Gergő.
Részletek a 14. oldalon

Elegük lett az utasoknak a MÁV-ból!

Tájékoztatás nélkül váratott emberek, napi szintű jelentős késések, légkondi nélküli tömött vonatok – az
utasok megelégelték a helyzetet, petíciót nyújtottak át
a MÁV-nak. Sőt, tüntetést is
fontolgatnak.
Még 2012-ben alakult egy
csoport a Facebookon Elegem
lett a MÁV-ból néven. Ehhez
csatlakozott július-augusztus
folyamán a 100a (Budapest
Nyugati–Cegléd–Szolnok)
vasútvonalon utazók felhábo-

rodott közössége, mely hirtelen felduzzasztotta a csoportot közel nyolcezer főre.
Augusztus 21-én beadványt
nyújtottak át a MÁV-nak az
általuk képviselt (mára közel
10 ezres) Facebook-csoport
nevében. A csoport tagjai
rendszeresen vonattal közlekednek a munkahelyükre,
az iskolába, és az utóbbi időben, főleg a járatváltozások
óta jelentős minőségromlást
tapasztaltak a vonatközlekedésben, amiből borzasztóan

elegük lett. Az utazók elsősorban a Budapest Nyugati–Cegléd–Szolnok (100a) vonal és
az elővárosi közlekedés vis�szásságaival kapcsolatban ismertették panaszaikat.
Augusztus óta is romlott
a helyzet, hisz szeptembertől ismét munkába álltak az
addig nyaralók, sőt nekiindultak a Budapestre ingázó
iskolások is. Az első héten
katasztrófális volt a helyzet, a tömeg miatt lemaradtak az utasok a járatokról,

Hirdetés

Magó tüzép

KeréKpár SZAKÜZLeT

Monor, Móricz Zs. u. 5.

A vasútállomás utcájában,
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Minőségi k
kerékpáro

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

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!

több mint egy órás késések
voltak, elromlottak a MÁVszerelvények, vagy -berendezések, ezek mind tovább
nehezítették az eddig sem
fényes helyzetet.
A jogosan felháborodott
panaszosok a nyílt levelükben meg is fogalmazták,
hogy szerintük milyen intézkedéseket kellene meghoznia a MÁV-nak, hogy a jelenlegi állapot javuljon.
Részletek a 3. oldalon

Változás

Szeptembertől
változott a Pest megyei
kormányablakok ügyfélfogadási rendje.

Részletek a 2. oldalon

Sportoljunk
Csévharaszton 10-12
alkalmas ingyenes
programsorozat indul,
melyen elsőként szep
tember 14-én Katus Atti
lával tornázhattak az érdeklődők.

Részletek a 12. oldalon

Gázolt a vonat
Üllő és Monor között
a Szegedről Budapest–
Nyugati pályaudvarra tartó Hírös InterCity
ütött el egy embert. Sajnos a hír nem az ő állapotáról, hanem megint a késésről szól.
Részletek a 13. oldalon
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Kétsávos körforgalom épül
uniós pénzből Ferihegynél

Tápiószecsői
hölgy a
döntőben

EGYMILLIÁRDBA KERÜL

Kétsávos, másnéven turbó
körforgalmat kezdtek építeni
Ferihegynél az új árukezelő
központ, valamint a 2-es terminál egyszerűbb és biztonságosabb közúti megközelíthetősége érdekében.
A közlekedési csomópontot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja

előtt, a 4-es főút és a terminál között, közvetlenül az
Aeropark szomszédságában
alakítják ki. A turbókörforgalom építése idején forgalomkorlátozásra kell számítani, és az útszakasz mindkét
irányban egy sávra szűkül,
emiatt érdemes több időt
szánni a reptérre való kijutásra. Az új útpálya kialakítása a

tervek szerint szeptember 21ére készül el, egymilliárd forintba kerül, amelynek 85
százalékát utólagos támogatással az Európai Unió finanszírozza. A munkálatok idején a 3,5 tonnánál nagyobb
össztömegű tehergépkocsik a
J porta helyett csak a repülőtér D portáján át léphetnek be
a repülőtér területére.
Pós

Jótékony repülőtéri futás

EZREN ÁLLTAK RAJTHOZ

III. PEST MEGYE SZÉPE

Augusztus utolsó hétvégéjén, a második válogatás lezárása után a III. Pest Megye
Szépe döntősei Balatonlellén BL Yacht Club balatoni élményfotózásán vettek részt.
Ez volt a döntős hölgyek első
bemutatkozása a nagyközönség számára. Régiónkból
a gyönyörű balatoni fotózás
egyik szereplője Tápiószecsőről Mészáros Alexandra volt.
A döntős hölgyek: Bódosi
Csillag (Diósd), Drága Da
niella (Szokolya), Dudás Pat
rícia (Budapest, X. kerület),
Fodor Réka (Göd), Günther

Anita (Pilisvörösvár), Kál
lai Dorottya (Abony), Kiss
Regina Konstantina (Budapest, XIV. kerület), Kiss Vik
tória (Vác), Kondor Vivien
(Budapest, XIII. kerület), Mé
száros Alexandra (Tápiószecső), Siklós Vivien (Szigethalom), Szabó Ildikó (Budapest,
III. kerület), Szemelveisz Ni
kolett (Dunakeszi), Szilágyi
Cintia (Budapest, XXIII. kerület), Tollas Tímea (Budapest, XXII. kerület).
Hamarosan a hivatalos
fotózásra is sor kerül, majd
kezdődik az intenzív felkészülési időszak a döntőre. TA

Nem sok helyen fordul elő
a világon, hogy a repülőgépek kerekei helyett futócipők
koptatják a kifutók betonját. A Budapest Airport évente megszervezi azt a jótékony
futóversenyt a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér I. futópályáján, amelyen biztonsági okokból korlátozzák a
létszámot.
A Budapest Airport már
hetedik éve fogadja partnereit és néhány külső jelentkezőt a BUD Runway Run
jótékonysági futásán, ahol
amellett, hogy különleges
hangulatú környezetben futhatnak a résztvevők, nevezési díjukkal két jótékony szervezet munkáját segítik. A
SUHANJ! Alapítvány prog-

ramjai a fogyatékkal élők
sportolási lehetőségeit igyekeznek előmozdítani, a brit
Anthony Nolan alapítvány
pedig a gyermekek csontvelő-átültetési műtétjeit támogatja. Tavaly közel 19 millió
forint gyűlt össze, az évek
alatt majd 62 millióval gazdagodtak az alapítványok.
A Budapest Airport munkatársai is készültek az augusztusi versenyre. Ebben
a felkészülésben a reptéri
cég vezetői is személyes példát mutatnak minden évben.
Kam Jandu, a Budapest Airport Zrt. 50 éves kereskedelmi
igazgatója nemrég Londonban
futotta le tizedik ma
ratonját,
ahol a budapesti repülőteret
képviselte. Ahogyan a BUD
Runway Runon, úgy London-

ban is a jótékonyság állt a futam középpontjában, amire
Kam különösen büszke, hiszen
idén annak az Anthony Nolan
alapítványnak ajánlotta fel az
általa gyűjtött csaknem 800
ezer forintot, amely majd a budapesti futás egyik kedvezményezettje is lesz. „A futás önmagában fantasztikus érzés,
de egy olyan környezetben,
mint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, igazán felemelő
minden résztvevő számára az
augusztusi verseny, egy olyan
jó ügyért, amit a két általunk
támogatott alapítvány képvisel” – tette hozzá Kam.
Augusztus 31-én lezárták az I. kifutópályát a lé
gi
forgalom elől, és a futók vették
birtokba. Ahogyan eddig, úgy
idén is legfeljebb ezer résztvevővel startolhatott a verseny.
A 6-15 év közötti gyerekek távja másfél kilométer volt, a felnőttek választhattak, hogy 5
km-t futnak, vagy nekivágnak a 10 km-es hosszabb távnak. Legtöbben a hosszabb
táv mellett döntöttek.  (dam)

Hirdetés

Változik az ügyfélfogadás
2019. szeptember 2-tól
pontban várakozás nélmegváltozott a Pest megyei kül kerül sorra. A telefokormányablakok ügyfélnos ügyintézés nem igényel
fogadási rendje az alábbiregisztrációt, csak hívja a
ak szerint: hétfő 7-17, kedd
1818-as telefonszámot a 3.1
8-16, szerda 12-20, csütörmenüt választva.
tök 8-16, péntek 8-14 óra.
Amennyiben valaki renKormányablakokba, ok- delkezik Ügyfélkapuval, abmányirodákba történő sze- ban az esetben elektronikumélyes
ügyintézéséhez san is foglalhat időpontot a
gyorsan és egyszerűen fog- kormányablakokba az aláblalhat időpontot telefonon bi elérhetőségen: https://
keresztül is. A lefoglalt idő- idopontfoglalo.kh.gov.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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Elegük lett az utasoknak a MÁV-ból!
Tüntetéssel fenyegetőznek az utasok
a MÁV elővárosi
vonalain tapasztalt
áldatlan állapotok
és az utóbbi időben tapasztalt minőségromlás miatt.

A

Budapest–Cegléd vonalon olyan gyakoriak a késések, hogy az
elégedetlenkedők csatlakoztak az Elegem van a MÁVból! néven létrehozott Facebook-csoporthoz, amelynek
– megnéztük – lapzártánkig
már közel 8000 tagja volt.

Rendszeres késések
Annyira unják már, hogy nem
érnek be időben a szerelvények,
valamint hogy rendszeresen
órákat ülnek a klímanélküli, zárt vagonokban és közben
felvilágosítást sem kapnak arról, mennyit kell várniuk, hogy
elkeseredettségükben augusztus 21-én egy petíciót is átadtak Völgyesi Zsolt vezérigazgató-helyettesnek.
Amint az RTL Klub Híradója és több internetes portál – köztük az Index – is
beszámolt róla, az utasok képviselői azt mondták, ha semmi nem változik, hamarosan
demonstrációt is szerveznek.
Elhangzott, hogy bár a
Nyugati pályaudvar és Monor között 34 perc lenne a hi-

vatalos menetidő, május óta
a vonatok kétnaponta rendszeresen további 20-60 percet összeszednek késésként, de az is előfordult, hogy
egyes járatok teljesen kima-

Egy utas késési statisztikája
Balogh Roland, okleveles közlekedésmérnök
a Facebookon közzétette, hogy egy éven keresztül vezetett nyilvántartást
az Üllő és Nyugati pályaudvar közötti szakaszon.
A 428 utazás során összesen 2 nap és közel 9 órányi késést hozott össze a
MÁV. Mindössze 16-szor
ért be időben a vonat és
9 olyan eset volt, amikor
pontosan indult és úgy is
érkezett.

A KSH szerint évente 150 millióan utaznak
a vonatokon, ők összesen
7  770 utaskilométert tesznek meg, és km-enként átlagban 17 másodperc késést kénytelenek elviselni.
Ha csak a késések fele
hozható összefüggésbe a
munkából való kieséssel,
az is 33,85 milliárd forint
veszteséget jelent 1990 forintos átlagórabérrel számolva, ami a 2018-as GDP
0,08 százaléka.

radtak. Egyéb napokon „csak”
10-15 perc a csúszás, ami már
jó esetnek mondható.
Mint kiderült, a Nyugati
és Kőbánya-Kispest között a
pálya rossz állapota miatt sebességkorlátozás van érvényben, így ezen a szakaszon a
80 km/óra helyett csak maximum 40 km/órás sebességgel közlekedhetnek a szerelvények. Ehhez jött még hozzá,
hogy a nyár folyamán hozzákezdtek a Zugló és Kőbánya
alsó megállóhelyek felújításához, így emiatt is előfordult,
hogy az állomások közelében
csak egy vágányon járhattak
a vonatok, ami újabb várakozáshoz, vagyis késésekhez vezetett.
A késések miatt számos
dolgozó munkahelye veszélybe került. Előbb sem tudnak
indulni, hisz akkor nem tudják a gyerekeiket eljuttatni

További probléma, hogy
a vonatok nem légkondicionáltak. A gyakran egész az
indulásig a napon álló, majd
a nyílt pályán veszteglő vonatokon délutánonként 40
fokra megy fel a hőmérséklet, mivel „teli üveg” ablakok
is vannak, amelyek nem húzhatók le. Vizet nem osztanak,
hűtési lehetőség nincs, csupán bemondják a hangosbemondóba, hogy az utasok készüljenek elegendő vízzel az
útra. A késéseket tekintve ez
mostanában 2-3 liter is lehetne, mondják az elégedetaz iskolába-óvodába, mesél- lenkedők.
ték. Ugyanilyen gond a hazaút, mivel akkor meg az állandó késések miatt rendszeres, Mit tesz a MÁV?
hogy az óvoda, iskola már A MÁV-nál elismerték a hibábezár, mire a szülő odaér, ez kat. Azt mondták, 6 milliárd
pedig további konfliktusokat forintot csoportosítanak át a
okoz a tiltakozók szerint.
Nyugati és Kőbánya-Kispest
közötti szakasz felújítására.
Közölték továbbá, hogy a cegTumultus, hőség
lédi vonal egyik nagy gondja,
és semmi felvilágosítás
hogy a MÁV-Start sok vonaA Nyugati–Gyál–Felsőpakony tot kénytelen lemondani az
vonalon is egyre nő a panasz- elavult
mozdonyállomány
kodók hada. Ott az okozza a miatt, miközben kocsiból is
problémát, hogy a nyári idő- hiány van. (Itt jegyezzük meg
szakban az arra járó modern zárójelben, hogy a monori isStadler-szerelvényeket átirá- kolások táborozóinak is van
nyították a Balaton északi erről személyes tapasztalapartjára, így ott csak a kisebb tuk, amikor Erdélyből hazabefogadóképességű, szóló mo- felé tartva a vonatjuk két és
torvonatok közlekednek a sze- fél órával később ért Ceglédzonban. Emiatt tumultusok re, mert elromlott a motorvoalakultak ki, mint a mellékelt nat és félretolták órákra őket
képünkön is látható, előfor- egy vakvágányra.)
dult, hogy a gyerekek csak a
A hamarosan megérkező
csomagtartón tudtak utazni, KISS emeletes motorvonavagy nem fértek fel a járatra az tok befogadó képessége haingázók, és csak egy óra múl- talmas, a megbízhatóságuk
va, a következő járatra tudtak ugyancsak kiváló, ezért a
felszállni.
vasúttársaság szerint mind a
A késéseken túl más prob- két problémára jó megoldást
lémákat is szóba hoztak az jelentenek. A MÁV szeptemutasok: például azt, hogy a berben lakossági fórumot
mávosok az esetek 90 száza- tervez, ami jó lehetőség lehet
lékában totálisan tájékozat- arra, hogy ezt az utasoknak
lanok, sőt, még ők kérik ki is bemutathassák.
maguknak, ha az utas kérA tiltakozók szerint nem
dezni mer tőlük. A kiindu- elég a fejlesztések keretében
ló állomásokon is gyakori az azt szajkózni, hogy milyen
egymásnak ellentmondó in- jó lesz, ha majd megjönnek
formáció, a hangosbemon- az emeletes vonatok, hiszen
dó nem hallható. Sőt, ha va- azok is ugyanezen az elavult
laki már felszállt a vonatra, pályán, állandóan tönkresajnos akkor is elenyésző al- menő biztosítóberendezések
kalommal fordult elő, hogy a mellett közlekednek majd,
kalauz végigment a szerelvé- így szerintük legfeljebb azt
nyen és tájékoztatta a vona- érik majd el, hogy kétszer
ton ülőket a várható indulás- annyi ember ül majd egyideról és egyéb változásokról.
jűleg az álló vonalakon. P. Gy.
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Fellépőruhákat kaptak Átadták az új óvodáját
a nyáregyházi irodalmi színpados diákok
ÜNNEPI MŰSORRAL

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

A Nyáry Pál Általános Iskoláért Alapítvány pályázati
támogatást nyert el a helyi általános iskola irodalmi színpadának fejlesztésére.
Az alapítvány mikrofont,
fellépőruhákat és zárható
akasztós szekrényeket vásárolt a LEADER felhívás alapján megítélt 966 ezer Ft támogatásból.
A 40 fő diákot és lelkes felkészítő tanárt számláló irodalmi színpad az iskolai és
települési rendezvényeken kívül térségi, megyei és orszá-

gos versenyeken is rendszeresen megméretteti magát. A
jelmeztár bővítése lehetőséget
ad arra, hogy a gyerekek újabb
színdarabokat és táncokat tanuljanak meg. Az oktatott
néptáncok, népdalok, népmesék, színdarabok célja a helyi
hagyományok őrzése, a versenyeken való részvétel versenyszellemre neveli a diákokat.
A beszerzésekre nyár végén került sor, a diákok a
szeptemberi iskolakezdéskor
már az új fellépőruhákban
próbálhatják a színpadi darabokat.

2019. augusztus 31-én 16
órakor a Napsugár köz 1-ben
átadták Péteri új óvodáját. Az
átadón Szabó István (Pest
megye Közgyűlésének elnöke) és Petőné Vizi Valéria
(polgármester) mondott köszöntőt.
Az óvodások ünnepi műsorát követően mindenkinek
lehetősége volt az új óvoda
megtekintésére. A gyermekek is kipróbálhatták az új
játszóeszközöket és a Zabhegyező Gyerekanimátorok
Egyesülete is játékos feladatokkal és meglepetésekkel
várta a kicsiket.
Az átadón Petőné Vizi Valéria elmondta, várhatóan
2020 szeptemberétől Péteriben is lesz bölcsőde, mel�lyel több évtizedes hiányt pó-

tolnak majd. Évente 25-30 fő
kisgyermek születik a településen, így régóta megalapozott az igény a lakosság
részéről a bölcsődei szolgáltatás.
A képviselő-testület többfajta elképzelésen is gondolkodott a kérdés megoldásán, azonban mindezidáig az
önkormányzatnak nem állt
rendelkezésére ingatlan és
az ehhez kapcsolódó infrastrukturális forrás a bölcsődei ellátási forma kialakításához.
A 2017-ben energetikailag
korszerűsített és szeptembertől megüresedő óvoda épületének további hasznos működtetése céljából adottá vált
a belső tér átstrukturálásával
a bölcsőde kialakítása (teljesen más szabványok és jog-

Felújítja a monori
Monori büszkeségek vasútállomást a MÁV
TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

Mint már megírtuk, Monoron idén két családi ház érdemelte ki az elismerő Tiszta udvar, rendes ház címet:
Vladár Ildikó és Márton
László ingatlanjai. A képviselő-testület az elismeréssel

KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK

egy fából készült plakettet és
egy, az épület falára helyezhető emléktáblát adományozott.
Az elismeréseket az augusztus 20-i nemzeti ünnep
alkalmából szervezett program részeként adta át Darázsi
Kálmán alpolgármester. -Ign-

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

Az utasforgalmi és jegypénztári adatok alapján a
monori vasútállomás is része
lesz az „50 megújuló állomás”
elnevezésű programnak.

A Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon közlekedő vonatokat évente 15-19 millió utas
veszi igénybe – mondta Ho
molya Róbert a MÁV elnökvezérigazgatója.

Megint okosabb lettem

tő ünnepélyes átadására, meGombán augusztus 28-án lyen Pogácsás Tibor államtitkerült sor a Gombai Gólyafé- kár is részt vett.
szek Óvoda és Mini Bölcsőde
A Gomba, Bajcsy-Zsilinszóvodaépület-bővítést köve- ky Endre utcában található

szabályok vonatkoznak egy
óvoda és egy bölcsőde létrehozására). Ennek a 3 csoportszobás, 36 főt befogadó bölcsődének a kialakításához a
Pest megye célzott pénzügyi
támogatása kompenzációs
keretének kiírásán a Magyar
Kormánytól 100 millió forint
támogatást nyertek.
A kiviteli terv már Péteri
rendelkezésére áll, már csak a
közbeszerzési eljárás van hátra olvasható a község oldalán.
Jelentős változást hozhat
a vonatok zsúfoltságát tekintve a KISS emeletes vonatok
2020-tól várható megjelenése is. Az önkormányzat reméli, hogy a felújítás során,
a rendszeresen megjelenő
jogos lakossági igényekre –
mint például az akadálymentes közlekedés –, is megoldást talál a vasúttársaság.
Józs

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!

Nyáregyházáról az első
adatok a XV. század elejéről ismertek, majd a XVI.
században már a térség
egyik legnépesebb települése volt. Később a török
martalócok támadásaik elpusztították, majd a kiűzésük után is még sokig
fosztogatták a Tabán vizenyős, erdős vidékén megbújt rácok a helyi lakosokat,
pásztorokat és átutazó kereskedelmet. A XVIII. századra a Nyáry család birto-

megújult és kibővített épületet a szülők és az érdeklődők
az átadási ünnepségen körbejárhatták és megtekinthették.
Régió-infó

ka lett, ekkor népesült be
újra. A Nyáry család mellett többek között Mannó
Istvánnak volt itt birtoka. A
Mannó-kastélyt Nyáry Pál,
Pest vármegye alispánja, az
1848-as forradalom egyik
vezéralakja majd a Honvédelmi Bizottmány alelnöke
kezdte építtetni 1844-ben.
Halála után a kereskedőként és hadiszállítóként
meggazdagodott, görög
származású Mannó család
vette meg és emeltetett rá

1910-ben egy második szintet s alakíttatták át eklektikus stílusban. Nyáregyházán egyébként Kossuth
Lajos is megfordult, 1950ben még állt az a hatalmas
fa, ahol Nyáry Pállal találkozott. A kastély egyébként hatalmas parkkal, még
Nyáry Pálék által ültetett
csodálatos fákkal, teniszpályákkal, szökőkúttal, víztoronnyal rendelkezett. Az
épületben 1965-től 2006ig óvoda működött, majd
részben felújították jelenleg
azonban nem látogatható.

Hirdetés

Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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MONORIERDŐN

A monorierdei jegypénzTizennégy év után idén ok- tár, ami fedett utasváró is
tóber végére elkészülhet Mo- volt egyben egy 2005-ös balnorierdőn az új vasúti utas esetben semmisült meg, ekváró – nyilatkozta az RTL kor egy vonat és egy kamion
Klubnak Biber Anett a MÁV ütközött. Fedett utasvárója
azóta nincs a településnek.
szóvivője.
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2014-ben elkezdték három
fedett utasváró építését, de
ezek nem készültek el, a kivitelezők alvállalkozóinak változásai miatt – mondta Biber
Anett, a MÁV szóvivője. Az
utasbeálló várhatóan október végéig elkészül. A félkész
utasvárókat a szóvivő elmondása szerint azért kell elkordonozni, mert azok a mostani
állapotukban balesetveszélyesek.
Ignácz

A monori

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

kasszasorával szemben!

Készre jelentés októberig
Péteri Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan pályázatot írt ki lakossági
járdaépítésre Péteri területén lévő utcákra – volt olvasható a város honlapján.
A lakossági járdaépítési pá-

lt
Kibővüettel
l
z
árukés% -kal
és 50 obb
n ag y e n !
terület

Telefon.: 29/412-320

Őszre kész lehet
a vasúti utasváró

JÁRDAÉPÍTÉS

Hirdetés

Hegesztéstechnika

Földváry Gergely rovata

Mannó-kastély Nyáregyházán

Megtörtént az óvodabővítés
ÁTADÁS
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lyázatra minden olyan Péteri közigazgatási területén
elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa, vagy használója jelentkezhetett, aki vállalta a
munka kivitelezését az önkormányzat által finanszírozott anyagokból: sóder, cement, betonvas, betonháló,

mixerbeton, földnedves beton, térkő, szegélykő.
De figyelem! A pályázat
pozitív elbírálása esetén a járda készre jelentésének határideje október 31., ezután az
önkormányzat munkatársai
az elkészített járdaszakaszokat már ellenőrzik. Régió-infó
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700 éFtny!

Bankkárt ya ésy
án
ajándékutalv
ELFOGADÓHE

LY!

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

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

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

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

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
A FOGBEÜLTETÉS FONTOSSÁGA ÉS LEHETŐSÉGE

Magyarországon átlagosan minden lakosnak 8 foga hiányzik, ami komoly
emésztési problémákat okoz. A sok év fogatlanság csontsorvadáshoz és
csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek lehetetlenné teszi a hiány pótlását.

A KORSZERŰ SEBÉSZI ESZKÖZÖK ÉS A TECHNIKA LEHETŐSÉGET AD ARRA,
HOGY A CSONTHIÁNYT MÉRTÉKÉTŐL FÜGGETLENÜL MEGSZÜNTETHESSÜK,
ÍGY KÉSŐBB IMPLANTÁTUMMAL ÉS FIXEN RÖGZÍTETT FOGSORRAL
ELŐZHESSÜK MEG AZ EMÉSZTŐSZERVI BETEGSÉGEKET.
Dental Diamond • 2230 Gyömrő, Szent István út 21. • www.implantdiamond.eu • Tel.: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007
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Hogyan (ne) főzzünk
gyógynövényteát?

Fémedényben szabad?
Ha valaki már vásárolt tasakos gyógynövényt, jó eséllyel
felfedezte rajta azt a feliratot, amely szerint tartózkodni kell a fém tárgyak használatától a teakészítés során. A
tanácsnak valóban van alap-

kevés valóságalapja van, mivel sem a cukor, sem más édesítőszerek nem lépnek kapcsolatba teában lévő értékes
hatóanyagokkal. Könnyű belátni, hogyha így lenne, a reakció következtében az édesítő hatás is könnyen odalenne.
De akkor mi lehet az alapja ennek az állításnak? Leginkább
a hagyománytisztelet, mivel
a gyógynövényteákat sokkal
hamarabb kezdtük fogyasztani, mintsem alkalmunk lett
volna cukorral édesíteni őket.
Szintén hagyománytiszteletből javasolják a méz használatát is az ízesítéshez.
Mivel azonban amúgy is
túl sok magas cukortartalmú
élelmiszert fogyasztunk, legalább gyógynövényteák fogyasztásakor érdemes kerül- felmelegíti a mikrohullámú
nünk a túl sok cukor és méz sütőben lévő élelmiszert. Tehát igazából ugyanaz törtéhasználatát.
nik a mikróban, mint amikor
egy edényben melegítünk viMikrózhatom a teámat?
zet. Azzal különbséggel, hogy
A mikrohullám hatására az míg az edény melegítéséhez
Rakhatunk hozzá cukrot? elektromos tér iránya igen kívülről juttatunk hőenergiSzámos gyógynövénytea-gyár- gyorsan az ellentétes irány- át, például a főzőlapból, adtó javasolja, hogy a teákat ne ba változik. Ez mozgásra dig a mikróban a hőenergia
ízesítsük, se cukorral, se más készteti az ételben lévő mo- az étel vagy ital belsejében
édesítőszerrel, mert ezzel el- lekulákat, azok közül is leg- keletkezik. Ha tehát végbe
veszti előnyös tulajdonságait. inkább a vizet. A mozgás ha- is mennek különféle reakciEnnek az állításnak azonban tására hő keletkezik, amely ók egy gyógynövénytea ese-

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



10 %

Vichy, La-Roche Posay, Cerave,
Bioderma és Uriage termékek árából

20 % kedvezmény

tében, azok semmiben sem
különböznek attól, mintha
ugyanazt a gyógynövényteát egy lábosban melegítettük
volna a gáztűzhelyen. A legtöbb gyógynövényteát amúgy
is forrázással készítjük, vagyis a teafűre öntjük rá az előzőleg felmelegített tiszta vizet.
Így aztán pedig végképp teljesen mindegy, hogy előtte milyen módon forraltuk fel azt.

2 db Vichy termék vásárlásakor
a 2. ( olcsóbb) árából

50 % kedvezmény

2019. 09. 19-től 10. 31-ig

2019. október 10-től 13-ig.
További részletek a hátoldalon.

2019. szeptember 10-től 30-ig.
További részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.





20 %

20 %

10 %

2019. 09. 19-től 10. 20-ig

2019. 09. 19-től 10. 19-ig.

2019. szeptember 19-től október 31-ig

Papp János gyógynövény-alkalmazási
szakmérnök, fitoterapeuta

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

3359999025


• TARGONCAVEZETŐ
(Termelésbe ÉS raktárba több
műszak vállalásával)

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:

• GÉPBEÁLLÍTÓ
(Gyártási területre –
csomagológépre és
malomba)

Jelentkezz
M O sT!
K
E M E LTÜ T!
E
K
E
A bér

• ÜZEMI OPERÁTOR
(Több műszak – több
üzemünkben is)

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

• KARBANTARTÓ
(Villanyszerelő/géplakatos/
mechanikai műszerész)
• KONTROLLER
• LABORAssZIsZTENs
(2 műszak vállalásával)

• 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. 09. 19-től 10. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

• MINTAVEVŐ OPERÁTOR
• GÉPKEZELŐ

20 %

Beváltható: október 9-től 31-ig
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

Kulcsszerviz

20 %





2 000 Ft

kedvezmény

Érvényes:
2019. szeptember 19–30.

2019. 10. 09-ig

Részletek a hátoldalon.

30 Market Central I P
asszázs

Részletek a hátoldalon.

20 %

Részletek a hátoldalon.

15 %

-20 %



2019. 09. 19-től 10. 31-ig

Részletek a hátoldalon.



KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK!

2019. 10. 09-ig

Részletek a hátoldalon.



Hirdetés





D

e mégis hogyan kell
helyesen
elkészíteni? Valóban be kell
tartani a készítéshez kapcsolódó szabályokat? Például: „Ne fémedényben főzd a
teát!”, „Ne használj fém szűrőt/kanalat a tea készítéséhez!”, „Ne ízesítsd a gyógynövényteát!”, „Csak mézzel
ízesítsd a gyógynövényteát!”,
„Ne használj mikrohullámú
sütőt gyógynövénytea készítéséhez!”. Lássuk mi igaz az
iménti állításokból?

ja, amely azonban a múlt
század elejére nyúlik vis�sza, amikor nemhogy rozsdamentes fémedények nem voltak, de még zománcozottak is
ritkán, az edények így hajlamosak voltak a rozsdásodásra. A rozsda könnyen reakcióba lép a gyógynövényekből
kioldódó csersavakkal (tanninokkal). A reakció ráadásul
igen látványos, mivel a teát az
így képződő vegyület teljesen
feketévé teszi. Ez nem csoda, hiszen egészen a 19. század végéig éppen ezzel a módszerrel, vagyis vas-oxidok és
cseranyagok keverésével készítették a tintát.
Ha tehát rozsdamentes
vagy zománcozott edényt,
kanalat vagy szűrőt használunk a gyógynövénytea készítéséhez, nem kell aggódnunk
amiatt, hogy esetleg „tintát
főzünk” és a tea elveszti kedvező élettani hatását.



Megérkezett az ősz,
s vele együtt a hűvös hajnalok és esték is, amikor már
jól esik egy forró
gyógynövénytea.

zázs
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Velü meg!
takaríthat

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

Idén 18. alkalommal rendezték meg a gombai és környékbeli lakosok kedvenc szezonzáró programját, a Gombai nyárbúcsúztatót.

www.marketcentral.hu,
üzleteink menüpont alatt!

A

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

1550 Férőhelyes

Tesco, Biohair, Burger King, CCC, 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.

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!

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. október 10-től 13-ig. kizárólag
a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

10 % kedvezmény
minden termékre.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2019. szeptember 19-től október 31-ig.

Érvényes 2019. szeptember 10-től 30-ig.
kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.









Búcsúzik a nyártól Gomba!

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


10 % KEDVEZMÉNY mindenre*

20 % KEDVEZMÉNY

20% kedvezmény
1 kedvenc termékre.

egy szabadon választott felszerelés árából!*
*A kupon 2019. szeptember 19. és október 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.

A kedvezmény csak teljes árú termékeinkre érvényes,
a már leárazott, akciósokra nem.
Más kedvezményekkel nem kombinálható.
Érvényes 2019. 09. 19-től 10. 19-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!




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

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

2019. október 9-től 31-ig
20% kedvezményt adunk
minden termékre.
A kupon kizárólag a Vecsés Market Centralban található
Háda üzletben váltható be.
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.


-20%
MINDEN
TELJES ÁRÚ CIPŐRE

15 % kedvezmény
minden könyvre,
kivéve akciós és tankönyv.

Érvényes: 2019. október 9-ig

az egyéb kategória győztesét
emelte ki a polgármester. Ételük különleges ízvilágával és
gyönyörű tálalásával emelte a rendezvény színvonalát.
A főzőverseny alatt számos
koncert, fellépés, felnőtt- és

Az utóbbi évek következetes munkájának hála egyre jobb
élni Pilis városában.

A

település pályázatokkal, ésszerű, jó gazdálkodással saját erejére
támaszkodva juthatott a fejlettség jelenlegi szintjére, amiben jelentős szerepet játszott
az önkormányzat és a polgárok közötti jó kapcsolat is.
Az elmúlt fél évtized alatt
a város töretlenül fejlődő pályán mozog. Több, mint másfél milliárd forint értékben
valósított meg a városvezetés
olyan beruházásokat, ame-

lyek hosszú távon javítják az
életminőséget Pilisen.
– A legnagyobb összegű,
több mint 600 millió forintos beruházásunk a Csernai
Pál Közösségi Központ felépítése volt – mondta el lapunknak Hajnal Csilla, Pilis város polgármestere. – Ezzel
lehetővé vált, hogy városunk
olyan színvonalas programokat rendezzen, melyek elviszik
Pilis hírét messzi vidékekre is,
mint például az októberben
megrendezésre kerülő Guppi
Kiállítás és Európa-bajnokság.
Közel 150 millió forintot
fordítottunk a Gesztenyéskert óvoda felújítására és bővítésére, megjavíttattuk a
Játékország óvoda tetőhéjazatát is valamint az önkormány-

zat a régi szabványon kívüli
játszóeszközöket lecseréli korszerű játékokra.
Az általános iskola mindhárom telephelyénél energetikai felújítás történt. Új játszótér és sportpark épült, melyet
a város lakossága örömmel
használ. Sikeres pályázatunknak köszönhetően hamarosan megkezdődik a kerékpárút egy fontos szakaszának
építése. Elkészült a Kávai–
Rákóczi úti csapadékvíz-elvezetési terve. Több helyen
javítottuk a közvilágítást, stabilizáltunk utakat. Büszke vagyok arra, hogy a beruházásokat a tervezett határidőre
sikerült megvalósítani.
Köszönöm a város minden
lakosának, hogy az elmúlt öt

ni, hogy élénkíteni tudják az
ipari park jövedelemtermelő
és munkahelyteremtő
képességét. Továbbá céljuk egy helytörténeti kiállítás létrehozása,
mely a város gyökereit és a szlovák nemzetiség
kulturális hagyományait is bemutatja. Ezen felül szigorú intézkedéseket fognak
hozni a településen belüli veszélyes gyorshajtások visszaszorítására és az illegális hulladéklerakás megszüntetésére
is. Az elkövetkező évek nagy
feladatai közt kiemelte a polgármester asszony az önkormányzat jogszabályalkotási
kezdeményezését a honosítási eljárás szigorítására, mel�lyel szeretnék elérni, hogy Pilis a pilisieké legyen. 
(x)

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

keresünk Dunaharaszti
telephelyre.
Szállás megoldott.

Érvényes: 2019. október 9-ig




30 Market Central I P
asszázs

évben támogatta munkámat. Az
elkövetkezendő időszakban is
töretlen célom lesz, hogy
Pilisen
évről
évre jobb és jobb legyen lakni, dolgozni, pihenni,
szórakozni és élni.
A polgármester asszony
hozzátette, hogy a rohamos
fejlődés ellenére a következő
öt évre is van feladatuk bőven.
Meg kell oldani a felszíni csapadékvíz-elvezetést, valamint
megoldást kell találni az ivóvíz vas-mangán tartalmának
csökkentésére. Befektetőket
szeretnének a városba invitál-

Autószerelőt
és autó‑
villamossági
szerelőt

Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

Más akcióval nem vonható össze.

30 Market Central I P
asszázs

gyermekprogram zajlott párhuzamosan. Tíz órától buborékfoci, valamint gyermek
autósiskola várta a fiatalokat.
A tűző nap ellenére a kicsik
nagyon érdeklődően figyelték
a kitelepített KRESZ-pályát,

Hirdetés


10 000 Ft feletti teljes árú termék
vásárlása esetén
2000 Ft kedvezményt adunk
a kupon beváltásakor

aznapi programok elfogytak, másnap pedig kezdődött
a verseny és készülni kellett
rá – nyilatkozta mosolyogva
Lehota Vilmos polgármester.
Szombaton 9 óráig foglalták el tűzrakó helyeiket a főzőverseny nevezői. Idén tizenhét csapat nevezett a
versenyre, nagyjából fele-fele arányban a gulyás, és az
egyéb kategóriában. Az illatos és zamatos ételek közül

Évről évre jobb Pilisen élni



*A kupon felhasználható 2019. 09. 19-től 10. 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

program péntek este a
Step by Step zenekar
koncertjével vette kezdetét, akik huszonegy órakor
a Triász zenekarának adták át
a mikrofont.
– Nagyon jó koncertet
adott a Triász, akinek egyébként Sipos Peti, a Hónalj mirigy oszlopos tagja a frontembere. Alig akartak hazamenni
az emberek a Kenyeres kerti színpad mellől, pedig az

elméleti oktatásuk után pedig
boldogan szelték a métereket
elektromos autóikkal. Mindeközben a felnőtt vendégek
sem unatkoztak. A Volánbusz
Zrt. toborzó buszvezető szimulátorral települt ki a programra, ahol a felnőttek ingyenesen kipróbálhatták milyen
élményt nyújt az óriás gépjármű vezetése. Szigorúan a vezetős programok után pedig
kezdetét vette a fröccs-pong
bajnokság. A Kenyeres kert
kitűnő adottságainak hála, a
tűző nap ellenére is kellemesen érezte magát mindenki.
A mozgalmas, szórakoztató,
gyönyörű nyári napot hagyomány szerint utcabál zárta. A
nyárbúcsúztató aktualitását
pedig mi sem igazolta jobban,
mint a másnapi hidegfront és
a vasárnapi vihar. 
(x)

Jelentkezni lehet:
Telefonon munkaidőben
(8.00–15.30):
06-24/260-440
Ventona Trans Kft.

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

Megrendelés:
minimum 3 nappal előtte.
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Intim torna remek zenével

Névjegy

Lassan tízéves lesz
az Intim Torna Illegál,
az egyik legnépszerűbb alternatív rockot játszó együttes.

– Szóba került, hogy a
Káposztafesztiválon is
zenéltek.
– Sajnos nem sikerült az
időegyeztetés.

A

– Ma már e nélkül nem lehet élni a színpadon, nagyon
látványossá teszi az előadást.
Olyan fényeket fogunk magunkkal vinni, amely eddig
még nem volt Magyarországon.
Aki az Omegát látta annak idején, azt mondta, ezt már biztosan nem lehet felülmúlni.
Csakhogy mindig új technikai dolgok jönnek be, és ezek
nagyon feldobják az előadást,
show ez már tagadhatatlan.
Aki most eljön, és megnéz minket, jövőre teljesen mást láthat
színpad technikában.

tagok a Kistehén Tánczenekarból szakadtak
ki. A név különleges
körülmények között született: Dorogi Péter, az együttes
frontembere, szövegírója egy
vécé falán látta meg a feliratot,
azonnal elindult a fantáziája.
Megtudtuk tőle, miért jelképük az oroszlán. A zene mellett különös hangsúlyt fektetnek a látványra, rézfúvósokat
vonnak be az előadásba, és
még számos érdekességet
osztott meg velünk. Az Intim
tavasszal egy fantasztikus
hangulatú koncertet adott Vecsésen, így a Káposztafesztiválon való részvételük is
szóba került, de sajnos a későbbiekben az időpont-egyeztetéssel problémák adódtak.

– Pár szót a színpadtechnikáról

sabb lett. Az intim torna ka- – Három éve voltak tagpott egy kis gellert.
cserék, okozott ez törést
az együttes életében?
– Az utolsó lemezetek ta– Úgy tűnik, nem. A válvaly jött ki, van valami tozásokból erőt merítünk, keváltozás zeneileg az el- mény elhatározással zenésőhöz képest?
lünk tovább.
– Akad, meg kell hallgatni!
– A tízéves évforduló– Te írod a szövegeket, ra terveztek valamilyen
hogy működik ez nálad? ínyencséget?
– Az érlelődést szeretem,
– Jövőre leszünk tízéveamikor jön egy téma, ott mo- sek, készülődünk az évforducorog bennem, aztán a végén lóra. Sok tervünk van.
már csak tizenöt perc kell a
megíráshoz. A hirtelen ihle- – Konkrétumok?
tett állapot is tök jó, az meg a
– Korai még erről beszélsemmiből jön.
ni, dolgozunk rajta.

– Rendben, de akad
olyan előadó, aki csak
egy zongorán játszik, és
mekkorát zenél. Gondoljunk csak Elton Johnra!
– Na, azért az ő ruhájáról
– Nyáron lesz egy nagy is beszélhetünk! Meg a hátkoncertetek a Buda- térről.
pest Parkban, mit láthatunk?
– Azt mondod, megke– Rézfúvósokkal egészü- rülhetetlen?
lünk ki, elég különleges hang– Hozzátartozik a zenei
szerelés lesz. Született is egy környezethez, amelynek kiúj dal, amelyben már rézfú- alakult egy masszív kultúrávósok is részt vesznek.
ja, szakember rétege.

– Mint például a „Vágjál
– A Kistehén Tánczene- lyukat a kádba”?
– Például.
karból jöttetek, mi késztetett arra benneteket,
hogy egy sikeres együt- – Az oroszlánt több helyütt emlegetitek, jelkép
test otthagyjatok?
– Annyi új dal született, számotokra?
hogy az én szerzeményeim
– Szerintem zeneileg mi
már fel sem fértek a lemezek- olyan helyre tartozunk, ahore, úgyhogy, fogtam magam va az oroszlán az állatvilágés elmentem a stúdióba, fel- ban. Meg kell védeni ezt a faj- – Melyik rezesbanda áll
vettem a saját dalaimat.
ta zenei stílust.
be mellétek.
– Az Országos Rendőr-fő– De az oroszlán támad kapitányság együttese.
– Más zene volt?
– Ez még a Szájbergyerek is ám!
vonalhoz kötődött. Utána el– Akad olyan szöveg, – Járjátok az országot,
kezdett másfelé vándorolni a amelyben harapdálásról van hol léptek fel?
szó. Erőt is jelképez az oroszstílus.
– Minden
megyében
lán. Sok nehézségen mentünk megfordulunk, a tavasszal
– Honnan a különleges ze- keresztül, erő kellett hozzá, Vecsésen is zenéltünk, mondnekarnév, te találtad ki?
hogy túléljük. Azért ez nem hatom, remek hangulatú kon– Egy vécé falán olvastam, egy egyszerű sportág, nem cert volt. A klubszezon vége
azt írta a szerző: intim tor- csupán csillogás a pálya, ki- felé fogtuk meg, baromi jól sinát vállalok. Mellé tettem az tartás, küzdelem nélkül nem került, le a kalappal a közönillegál(is) szót, ettől punko- maradhatsz felszínen.
ség előtt!

– Születnek új számok?
– Természetesen,
már
most megvan az új lemez fele.
– Merre visz az utatok?
– Megyünk klipet forgatni Horvátországba, utána pedig jön Erdély. Az a helyzet
állt elő, hogy jönnek az ötletek, a megkeresések, ezért is
kell dalt írni, hogy a videoklip
alatt is szóljon valami.

Az Intim Torna Illegál
(ITI) nevű alternatív
rockzenekart 2010-ben
alapította a Kistehén
Tánczenekarból kilépett
Dorogi Péter, Kiss Sán
dor, Gálos Ádám és Ná
dasdi János.
Első lemezük 2010-ben
jelent meg Cirkusz címmel.
A zenekar rengeteg koncerten szerepel. A második lemezt 2012-ben adták
ki Kísérlet címmel. 2013ban az Intim Torna Illegál
lett a MOL Bringaprogram arca. 2014-ben jelent meg harmadik lemezük Mindenkinek igaza
van címmel, amelynek lemezbemutatója a budapesti Akvárium klubban volt.
2018-ban Élni jöttünk
címmel jött ki lemezük.
– Akik az indulásunkkor tizennyolc évesek voltak,
mára huszonnyolcak lettek.
Kezd szélesedni a sáv. Egyébként olyan városi rendezvényekre is meghívnak minket,
ahol minden korosztály megjelenik. Az önkormányzatok
is szeretnek bennünket, merthogy jó hangulatot teremtünk.
Amúgy meg mindenkinek
magánügye, mennyire hagyja magát megérinteni pozitív
vagy negatív irányba. Játszottunk már Demjén Rózsi előtt
is, cserélődött a közönség:
amikor mi játszottunk, akkor a fiatalok voltak elől, aztán Rózsinál megcserélődött a
csapat. Egyszer az egyik korosztály sörözött hátul, máskor a másik. Nyilván mindenki hallja mindenki zenéjét.

– Hogyan tovább?
– Látványban szeretnénk
tovább fejlődni, és gerillaakciókkal meglepni a közönséget,
amelyektől kicsit felpezsdül
az állóvíz. Magától értetődik,
– A rajongótáborotok mi- hogy a legfontosabb a zene, na
meg a szöveg.
Ádám Tamás
lyen korosztályt ölel át?

Hirdetés

ÁCS–TETŐFEDŐ–BÁDOGOS
Nagyobb és kisebb munkák kivitelezése

Tető átszerelése, ázás elhárítása
DÍJMENTES felmérés!

Tel.: 06-20/421-2355

Nagyüzemi konyha

hűtőraktáros
–komissiózó
munkatársat keres,

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

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
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Mit olvassak?

Ignácz József rovata

Moldova György:
Ferencvárosi koktél
Örökzöld, felejthetetlen
és abszurd figurákkal, irdatlan röhögésekkel teli ez
a könyv, amelynek élvezetéhez sem foci, sem Fradi-rajongónak lenni nem
szükséges. Tizenkét történet, a mesélő H. Kovács,
Fradi-rajongó. Senki nem
tud olyan lendületesen és
színesen hazudni mint ő,
innen a H. előtag. És ő mesél és hazudik, páratlan
szépen: Szentirmay Sá
ráról, a menyasszonyáról,
aki a Fradi megmentője
lesz. Virághról, az anyagias centerről, akinél a cipőbefűzés 25 forint 40 fillérbe, a gól 100 forintba kerül.

Gráfról, a jobbhalfról, aki
minden tudott a pályán,
ha volt kellő mennyiségű
ital. Vagy legalább az illata. Verebesről, a túlművelt
bokszolóról, aki kezdetben olyan hülye volt, hogy
azt hitte Ave Maria és Ave
Caesar testvérek, de aztán
történt valami. A csapatból,
akinek majom tagjai tönkreverték az NB I-et, és csak
tizenkét fóka tudta megállítani őket. Biztosan lesz
kedvencük! És hogy mi az
a ferencvárosi koktél? „Egy
rész rum és két rész rum –
H. Kovács figyelmeztetően
felemelte az ujját –, de jól
összerázva!”

Murcifesztivál
a javából
HETEDSZERRE

Augusztus utolsó napját
murcifesztivállal búcsúztatták Vecsésen. Egész nap szólt
a zene a hetedik alkalommal
megtartott rendezvényen. A
vendégek délután megkóstolhatták a finom mustokat és a
díjnyertes borokat.
Hagyományosan a Fő út
60. adott otthont a fesztiválnak, amelyet hetedszer rendeztek meg. A hetes szám bizonyítja, az ötlet kiváló volt,
a vecsésiek megkedvelték a
fesztivált. Az időpontot is jó
érzékkel lőtték be a szervezők,
hiszen a Káposztafesztivál
csak pár hét múlva lesz. Úgyhogy ráhangolásnak sem utolsó ez az esemény.
A zenés ébresztő kilenc
órakor kezdődött, városszerte szóltak a hangszórók, invitálták a helybelieket
a rendezvényre. Igazán délután ötkor forrósodott fel a
hangulat, amikor is kezdetét vette a zenés összeállí-

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
„…Azt a ragyogóját!”

Jegyek 2550 forinttól kap
hatók a www.vigadokft.hu
és a www.tixa.hu interne
tes oldalakon.
Monor, Monor Városi
Sportcsarnok

Szeptember 21. 15 óra
A dal- és nótaműsorban
fellép: Nógrádi Tóth István,
Lőrincz Roland és Nagy
Noémi. A zenei aláfestésről
a Délpesti Régió cigányze
nekar gondoskodik Oláh
Attila prímás vezetésével.
Gyál, Arany János KH

Magyar
Népmese Napja

Szeptember 22. 16 óra
Violin király és Hanga
királykisasszony
– zenés mesejáték.
Felsőpakony,
Szabó Magda KKH

Nem élhetek
muzsikaszó nélkül!

Jótékonysági
hangverseny

Október 9. 18 óra
Fellépnek: Szilasi Alex
Liszt-díjas zongoraművész,
Thiago Bertoldi brazil zon
goraművész, Jazzmania
Big Band Kollmann Gábor
vezetésével.
Gyömrő, Hankó István MK

Október 26. 17 óra
Szórakoztató est Csurika &
Univers Band és sztárven
dégeivel. Fellépők: Monori
Strázsák, Smidéliusz Éva,
Szigeti Fercsi, Tolnai And
rás, Moti Vasile, Gáti Pál,
Horváth Gyöngyi,
Pilis, Csernai Pál KK

Irodalmi
Szalon

Idősek világnapja

2019. szeptember 27.
15 óra
„Hol van az a nyár” című
műsorral a szépkorúak kö
szöntése a Monori Művelő
dési Házban.
Monor, MMH

tás. Fellépett a NVW Bavorák
Szaxofon Quintettje, majd
a Musikverein Westschesch
Fuvószenekara játszott.
A köszöntők után, mur
ciáldás következett. Egyre
több vendég érkezett, a kóstoló alatt már telt ház volt. A helyi borbarátok érmes borai is
szépen fogytak. Este nyolckor
a Die Neun Branauer Musik
anten zenélt, majd a Brunner
Zenekar nyomta a talp alá valót. A fellépő zenekarok nevéből is következtethető, hogy a
Murcifesztiválon a magyarországi német népzene gyöngyszemei mellett, számos ország
zenei világát bemutató dallamok szólaltak meg.
A rendezvényen természetesen végig jelen volt Petz
Márton helyi borász is, aki
másfél évtizede megalakította
a Vecsési Borbarát Egyesületet, sőt a murcifesztivál ötlete
is az ő nevéhez fűződik. Díjnyertes borait most is megkóstolhatták a résztvevők. (ádám)

szeptember – október

Egészségés Sportnap

Szeptember 28. 9 óra
Gyál, Sportpálya
és Sportcsarnok

Október 10. 18 óra
Vendég: Farkas Évi
színművésznő.
Gyál, Arany János KH

Dr. Hevesi
Krisztina előadása

2019. október 11. 18 óra
Mi a cél ma: jó párkapcso
lat vagy jópár kapcsolat?
Az ismert szakpszicholó
gus első monori előadásán
szó lesz többek között min
dennapi PÁRbajainkról, a
nemek harcáról, a viszonyiszony alakulásáról is.
Monor, Vigadó

Palya Bea quartet

Október 26. 19 óra
Koncert
Maglód, MagHáz

Dr. Papp Lajos
előadása

Dumaszínház

Október 3. 19 óra
Életed filmje – Kovács
András Péter önálló estje.
Műsorvezető: Ráskó Eszter.
Monor, Vigadó

Országos
könyvtári napok

Október 4. 18 óra
Író-olvasó találkozó
Grecsó Krisztiánnal.
Pilis, Pilisi KH

Halász Judit
koncert

Október 12. 11 óra
A színészként és énekes
ként is elismert Kossuthdíjas művésznőt senkinek
sem kell bemutatni! Gene
rációk nevelkedtek fel le
mezeinek hallgatása köz
ben, melyekkel új műfajt
teremtett. Több alkalom
mal járt már Monoron,
mindig nagy sikert aratva
a teltházas koncerteken!

Október 26. 17 óra
A Széchenyi-, Ma
gyar Örökség-, Prima
Primissima közönségdíjas,
a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkereszt
jével kitüntetett szívsebész
professzor előadása „Szív
vel-Lélekkel” címmel.
Monor, Vigadó

Mindörökké operett

Október 19. 19 óra
Molnár György Lyra-díjas
harmonikaművész és kon
certzenekara. Sztárfellé
pők: Szendy Szilvi, Peller
Károly, Csonka András.
Maglód, MagHáz
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Idén is vigyáznak
a gyerekekre

Központban
a sport
Szeptember 14-én indítja el 1 éves közös programját Csévharaszt Önkormányzata és a Per
Vias Naturales Egyesület. A program a sport és az
egészséges életmód, mint
életforma téma köré épül
– közölte az önkormányzat.
Az ingyenes programsorozat célja, hogy egy éven
keresztül, 10-12 alkalommal megmozgassa a helyi lakosokat. A sport mellett különböző tematikájú
előadásokon vehetnek részt
az érdeklődők, ezek témái többek között a tudatos táplálkozás, a bio- és
nem bioételek, a diabétesz,
a stressz, a mozgásszervi
problémák és ezek megelőzésének módjai. Szeptember 14-én Katus Attila volt
a vendég, aki 09-10 óráig
egy 40 perces aerobicedzést
és egy 20 perces életmódtanácsadást tartott.
IJ
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Monornak növekszik a vonzereje
A JUBILÁLÓ

Idén ünnepli Monor várossá avatásának 30. évfordulóját. Körzetközpont jellegének
érvényesülése, főleg a centrum területén, nap mint nap
érzékelhető. Ehhez annyi is
elég, ha pl. a Piac–Volánbusz
pályaudvar–Városi Könyvtár
–Főtér egymással szomszédos, rövid útvonalán átsétálunk. Augusztus 24-én pl. a

hangulatos – de további fejlesztésére újabb pénzt is nyerő – Piaccsarnok (szinte Fórummá, Agorává változva) a
szélrózsa minden irányából
ideáramló, jelentős tömeget
nyelt el. A monoriakon kívül
28 település állandó standbérlője árult itt akkor. A járás 11 helységéből csak Pánd,
a kistérség plusz 4 városából
pedig csak Ecser árusa hiány-

zott. De a vonzáskörzetnél jelentősen nagyobb területről
járnak még ide rendszeresen
portékáikkal. Az adott napon pl. 15 távolabbi helységből. Úri, Újlengyel, Újhartyán
mellett pl. Ócsáról, Dabasról,
Ceglédbercelről, Dánszentmiklósról, Albertirsáról, Ceglédről, Táborfalváról, Kistarcsáról, Szentlőrinckátáról; de
még Nagykőrösről és Kecskemétről is. A halas pedig Tiszaalpárról érkezik. Nem csoda ezután, hogy a szomszédos
buszpályaudvar a piacnapokon zsúfolt buszokon szállítja

a kuncsaftokat, a járás minden helységéből. Hazafelé pedig – ha már „bejöttek” Monorra – a bevásárlás mellett
gyakori, hogy könyvekkel a
kézben lépnek ki az útba eső a
Monor Városi Könyvtárból. A
beiratkozott olvasóknak több
mint a harmada nem helyi,
hanem környékbeli lakos. A
Főtérre szervezett rendezvények, mint a FröccsSzombat,
vagy az augusztus 20-i nagy
koncertek pedig a fővárostól kezdve az ország minden
részéből többezres tömeget
vonzanak ide.
B.G.

Hirdetés

ISKOLAKEZDÉS

A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén az
idei tanévben 27 oktatási intézményben 14 iskolarendőr
teljesít majd szolgálatot, akik
folyamatosan tartják a kapcsolatot az iskola vezetésével
és a szülői szervezettel, részt
vesznek az iskolai rendezvényeken és igény esetén tájékoztatókat tartanak.

A 2008 szeptembere óta
működő Az iskola rendőre
program a 2019/2020-as tanévben is folytatódik. A program célja a gyerekek balesetmentes közlekedésének,
szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési
ismereteik bővítése, a biztonságukat veszélyeztető tényezők felderítése és megszüntetése.

A rendőrök a tanév megkezdése előtt valamennyi
frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének
közbiztonsági,
közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptemberben – a napi
oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a
rendőrség és a polgárőrség
azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt,
kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelleggel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos
közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására,
különösen a kijelölt gyalogosátkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és
a gyermekülés használatára.
Az ORFK-OBB az idei tanévben elsősorban a hátrányos
helyzetű településeken Az iskola rendőre programban részt
vevő első osztályos tanulók iskolai tanulmányainak megkezdését láthatósági hátizsákkal
támogatta, amelyet az iskolarendőrök adtak át részükre.MRK

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
• üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben tartása,
felülettisztítása (takarítói munkakör)
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• állómunkabírás
• egészségügyi alkalmasság
• a takarítói munkakör feltétele: gépjárművel való rendelkezés
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• átlag nettó 200 000 Ft kezdő jövedelem, próbaidő letelte után béremelés
• egyéb juttatások: időarányos negyedéves és év végi jutalom
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
• munkába járás támogatása takarítói munkakörben
Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
• Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–18:00 és 18:00–06:00 között,
napi 12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
• Takarítói munkakör: 2 műszakos munkarend (6:00–14:00 és 14:00–22:00 között,
napi 8 óra, heti 5 nap) és részmunkaidős (éjszakai és hétvége) munkarend.
Információ: A +36-30/9-445-780 telefonszámon (hétfő–péntek: 08:00-14:00)
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

Gázolt a vonat Üllő
és Monor között
VASÚTI BALESET

Nem elég az egyéb okok miatti késés a vasútvonalakon,
augusztus 5-én egy szörnyű
baleset miatt késtek a vonatok. Az Üllő és Monor között
Szegedről Budapest–Nyugati
Hirdetés

1%

Eladó ingatlanokat
jut
alé
keresünk meglévő
kt
ól!
készpénzes ügyfeleink
részére a dél-Pest megyei és
Budapesten, a dél-pesti régióban
Amennyiben gondolkozik lakása, háza,
telke eladásán, forduljon bizalommal
az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

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

ingatlan
piaci.com

közvetítő iroda

Részmunkaidős takaRító (megváltozott munkaképességű)
amiben számítunk rád:

ami számunkra a legfontosabb:

amit nyújtunk:

• Betanulási rendszer személyes mentor
támogatásával
• Stabil, hosszú távú együttműködés
• Modern, széleskörű cafeteria-rendszer
• Utazási támogatás

GUPPI PÁROK KIÁLLÍTÁSA ÉS VERSENYE

2019. október 5–6.
Csernai Pál Közösségi Központ, 2721 Pilis, Gubányi Károly u. 2–4.
2019. október 3. 9:00–20:00
2019. október 4. 9:00 órától
2019. szeptember 22.

Közönség számára látogatható:
2019. október 5. 9:00–18:00
2019. október 6. 9:00–12:00
(a megvásárolt halak 12 órától vehetők át)
Hivatalos megnyitó, díjátadó: 2019. október 5. 11:00
Kapcsolat: Toma István • Telefon: +36-30-470-9893
e-mail: toma.istvan@gmail.com • guppy@akvariummagazin.hu

• Napi 4 órás munkavégzés
• Folyosók, munkaterületek, irodák, étkező- és
mellékhelyiségek takarítása
• Beltéri üvegfelületek, ablakok tisztítása
• Munkahelyeken keletkezett hulladékok
összegyűjtése, gyűjtőhelyre
• Megváltozott munkaképesség igazolása
• Precíz, önálló munkavégzésre és csapatmunkára
való képesség
előnyt jelent:
• Takarítói munkakörben szerzett tapasztalat
• lakóhely Albertirsán

GUPPI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2019.
Időpont:
Helyszín:
Halak fogadása:
Bírálás:
nevezésI HatárIdő:

Munkavégzés helye:
2730 Albertirsa,
Dózsa György u. 29.
Jelentkezés fényképes önéletrajz
megküldésével:

aniko.erdos@faulhaber.hu

támogatók:
pilis város Önkormányzata
Akvárium Magazin • Green Aqua Kft. • Csigafarm Kft.
LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft.
KT Textil Kft. • Best Aquatic Kft.

06-70-935-5181

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

we cReate
motion
Családi irányítás alatt álló független vállalatcsoport vagyunk.
A miniatűr és mikro motorok területén a technológiai élvonalba
tartozunk, innovatív termékeinkkel új utakat nyitunk. Feladatunknak tekintjük olyan hajtásmegoldások kidolgozását, amelyek az
alkalmazásaik által támasztott követelményeknek optimálisan
eleget tesznek. Azon piacok számára kínálunk hajtásmegoldásokat,
amelyeken a pontosság és a megbízhatóság a döntő a legkisebb
térrészekben. Hajtásmegoldásaink a világon egyedülállóvá tesznek bennünket, biztosítják
számunkra a tartós sikert és az egészséges növekedést dinamikusan bővülő csapatunkba az
alábbi pozícióba keresünk kvalifikált munkatársakat. Csatlakozz Te is!

pályaudvarra tartó Hírös InterCity gázolt el egy embert.
Az InterCity utasait egy másik vonatra szállították át, a
helyszínelés miatt a vonatok
menetideje 20–30 perccel is
megnőtt.
IJ
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Amerikába megyek tanulni!

Huszonhat év után a magyarországi középiskolás diákok előtt is megnyitotta az
Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma a Future Leaders Exchange
(Flex), azaz a Jövő vezetői csereprogram
elnevezésű ösztöndíjprogramot.

E

nnek keretében 15–17
éves magyar diákok
amerikai vendéglátó
családoknál lakhatnak és egy
tanévet egy helyi középiskolában tölthetnek.
A pályázat célja, hogy a részt
vevő országok és az USA közötti kölcsönös megértést elősegítse. Az ösztöndíj 1993 óta elérhető, a 2019/2020-as tanévtől
immáron 21 országban.
A kiválasztás a kommunikációs készségen, problémamegoldó-képességen és angoltudáson alapszik. A fordulók
számos esszét, továbbá angoltesztet, csoportmunkát és
személyes interjút tartalmaznak. A pályázatok alapján Wa-

shingtonban egy
független bizottság hozza meg évről évre a végleges
döntést.
A döntés megszületett, és a Magyarországról pályázó gimnazisták közül egy
Péteriben élő, monori JAG-os
diák, Csucs Gergő is felkerült
a pályázat nyerteseinek a listájára.
– Hazánkban ez az első
év, így megtisztelve érzem
magam, hogy az első generáció tagja lehetek. A bejutás nagyon versengő, ugyanis a jelentkezők 1.16 százaléka
nyerte el Magyarországon az
ösztöndíjat, ehhez viszonyít-

va a Harvard idei felvételi aránya 4.5% volt. A kint eltöltött
10, vagy 11 hónap alatt a diákok egy önkéntes fogadócsaládnál laknak, illetve egy helyi
középiskolába járnak – mesélte lapunknak Gergő.
A csereév alatt a diákok önállóbbak lesznek, problémamegoldó-képességük
fejlődik, illetve
az elfogadás és a
megértés növekedése is tapasztalható. A nyelvtudás
jelentős fejlődése sem
elhanyagolható, mivel a diákok többsége felsőfokú angoltudással tér haza. Ugyan ez iskolától függ, de néhány diák
még amerikai érettségit is szerezhet.
– Nekem édesanyám mutatta meg ezt a lehetőséget,
melyet egy véletlen során talált
meg. Két-három hét mérlegelés után úgy döntöttem, hogy
megpróbálom, hiszen ez egy
hatalmas lehetőség, ugyanakkor lemondással és felelős-

séggel is jár. Például évismétlés, vagy az osztályozóvizsgák
letétele. A kiválasztási folyamat nagyon hosszadalmas,
több fordulóból tevődik ös�sze. Én személy szerint októberben adtam be a jelentkezésemet, és a végső értesítést az
ösztöndíj elnyeréséről május
10-én kaptam meg. Júliusban
Bukarestbe utaztunk a többi
magyar finalistával, hogy részt
vegyünk egy felkészítő táborban a román ösztöndíjasokkal. Itt az amerikai tanárok által rengeteget tanulhattunk az
amerikai kultúráról, az emberekről, a különbségekről és az
esetlegesen felmerülő problémákról. A tábor végén vizsgát
kellett tennünk az addig tanultakból – folytatta a József Attila gimnázium tanulója.
Csucs Gergő által említett
finalisták az a 9 magyar diák,
akiket a hazánk 859 pályázójából kiválasztottak a program
szervezői Washingtonban.
– A többi nyolc finalista,
akikkel napi szinten beszélek, ugyanis nagyon jóba let-

tünk, ők már majdnem egy
hónapja Amerikában vannak.
Nekem később lett befogadó
családom, így később indulok.
Oklahoma államban, Oklahoma City külvárosában fogok
élni. A fogadócsaládommal
már napok óta beszélgetek, és
nagyon várom, hogy élőben
is találkozzunk. Négy fogadótestvérem lesz, illetve egy fogadóanyukám és -apukám.
Már majdnem teljesen összeszedtem a dolgaimat és készen
állok, hogy szeptember 10-én
elutazzak az Amerikai Egyesült Államokba.
Mikor Gergő arról mesélt
kiknek köszönheti, ezt a számára még csak álomnak tűnő
tanulmányévet, szinte folyt a
szó belőle.
– Nagyon hálás vagyok
a szüleimnek, a barátaimnak, Bódi Attiláné osztályfőnökömnek, az amerikai családomnak, hogy úgy döntöttek
megnyitják otthonukat és szívüket számomra, és a magyarországi képviselőnek, Ga
rai Enikőnek, de legfőképp a
FLEX Programnak, hogy lehetővé tette ezt a csodálatos
lehetőséget a számunkra.
TRN
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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

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Gyógypedagógiában jártas, pozitív
beállítottságú, kreatív pedagógust
keresek, 11 éves nem beszélő autista
kisfiam számára, aki heti rendszerességgel segítene neki a tanulásban,
főként az írás-olvasás, számolás
tekintetében. Telefon: 06-30/683-9644
Gyáli pecsenyesütőbe pultost és
konyhai kisegítőt keresünk. Albérletet, szállást családi házban, kedvezményes díjon tudunk biztosítani

yar
Mag ék
term

dolgozóink részére. T.: H–P 8–18
óra, 06-70/419-2923, 06-30/449-4506
Fiatal ács vagy tetőfedő szakmunkást, vagy gyakorlattal rendelkező
segédmunkást keresek Pest és
Pest megyei munka végzésére. Bérezés a szakmai tudástól függően,
megegyezés szerint.
Érd.: 06-20/216-8338
Gyáli élelmiszerboltba eladót
keresünk. Szakképzettség nem
szükséges. Albérletet, szállást
családi házban, kedvezményes
díjon tudunk biztosítani dolgozóink részére. T.: H–P 8–18 óra,
06-70/432-9810, 06-30/449-4506

FÖLDMÉRÉS

épületfeltüntetés
telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés
tervezési alaptérkép készítése

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

munkatársat keres!

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050 E-mail: memofoodmonor@gmail.com

Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal
várjuk kedves vásárlóinkat
a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

Építőipari munkatársakat
keresünk jó hangulatú családias
csapatunkba. Munkavégzés helye:
főképp Monoron és 20 km-es körzetében. Tel.: 06-70/639-9733

ÁLLAT– ÁLLATFELSZERELÉS
14 darab 25 kg-os süldő húsmalac
(pietrain vérvonalú) 20000 Ft/db
áron eladó Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388
Monoron hús- és tejtípusú
(Búr – Núbiai vonalú) nőstény és
bakkecskék széles választékban
600 Ft/kg-os áron eladók.
Érd.: 06-70/607-4444

koncert Monoron

2019. október 12.
11:00 óra

Jegyek 2550 forinttól kaphatóak:
www.vigadokft.hu
www.tixa.hu
06-29/413-212
vigado@vigadokft.hu

Szeptemberi rejtvényünk fősorából a monori Vigadó Kulturális és Civil Központ üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre:
Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: október 3. A helyes megfejtést beküldők között 5 db páros belépőjegyet sorsolunk ki Halász Judit koncertjére, összesen 32 000 forint értékben a monori Vigadó
Kft. felajánlásából. Előző számunk megfejtése: Teljes körű szerviz, mobiltelefonok, tartozékok. A Guru GSM – Monor jóvoltából 2 db
2000 forintos vásárlási utalványt sorsoltunk ki, melynek nyertesei: Megyeri Zsuzsanna (Vecsés), Lestár Zoltánné (Gyömrő).

AUTÓSISKOLA

BURKOLÁS

Nagyüzemi konyha

karrier.city@gmail.com

Halász Judit

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

Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069
www.nadaplan.hu

alapaNyag
raktárba

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

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

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

AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa,
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
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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

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
TAVERNA GYROS MONORON,
Móricz Zs. u. 39. Aktuális akció
(visszavonásig): diák pita 890 Ft,
helyben fogyasztással. Egyéb esetben a kiszállítási helyekről kérjük

érdeklődjön telefonon:
06-70/775-8585

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

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

KONTÉNER
Konténer, sitt- és 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
Konténer szállítás 6000 Ft/m³
ártól! Konténeres sitt és
törmelékszállítás Gyál, Ócsa,
Vecsés, Gyömrő, Maglód és
Monor vonzáskörzetében,
4, 6 és 8 m3. Föld elszállítása,
szemét elszállítása. Tel.:
06-30/230-1665, 06-70/431-2809

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

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

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

TAKARMÁNY
Nagy körbálás lucernás réti széna
6500 Ft/bála áron eladó Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388
Első osztályú kitűnő minőségű zabszalma kalásszal
betakarítva nagy körbálában
10 000 Ft/db áron eladó
Maglódon Érd.: 06-30/152-0388

TETŐFEDŐ
Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, kisebb javítás, beázás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
INGYENES FELMÉRÉSSEL.
Hívjon bizalommal! Kertész Attila
Tel.: 06-20/216-8338
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: 20 000 Ft/m³, tölgy-bükk:
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20 000 Ft/m³. Mérőszalaggal
lemérheti a mennyiséget!
Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy,
bükk: 3100 Ft/q, kalodás vegyes:
54000 Ft/kaloda, kalodás akác:
40000 Ft/kaloda. + szállítás.
A némediszőlői hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt
mennyiséget. Forest Vill Bt. EUTR:
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557,
06-29/343-689
Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa
konyhakészen, hasítva, ingyenes
házhoz szállítással 3000 Ft/q.
Őrbottyáni telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a
mennyiséget. EUTR: AA6236153
Bármikor hívható, hétvégén is:
06-30/347-3504

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés!
Új és meglévő épületek
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

ing

!
yenes

Pedagógiai és
családsegítő
képzést indít

érettségivel rendelkezők számára
esti tagozaton a Ceglédi SZC Szterényi József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Monoron.
Jelentkezni az iskolában lehet (Monor, Ipar u. 2.).
Szükséges iratok: személyi iratok, érettségi bizonyítvány.
Érdeklődni: a 06-29/413-822 számon.

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

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

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

