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Folytatás a 8. oldalon

Önkormányzati  
választás 2019

 Rosszul tájékoztatták az 
utasokat, a szerelvény nem 
közlekedett sehova, így 50 
utast került vakvágányra  
a Nyugati pályaudvaron.  
A felelőst elbocsátották.

Részletek a 4. oldalon

 Az ősz egyik veszé-
lye, a borospince. Nem 
árt hangsúlyozni, gyer-
tya, vagy szén-monoxid-
érzékelő nélkül senki ne 
menjen ősszel a boros-
pincébe!

Részletek a 6. oldalon

 Egy házaspárt azzal 
gyanúsítanak, hogy 6 évig 
tartottak egy asszonyt 
láncra verve. A vádlotta-
kat a bíróság meghallgat-
ta, a tárgyalás november-
ben folytatódik.

Részletek a 13. oldalon

Mustgázveszély

Monori  
„rabszolgaügy”

Mellékvágányra 
került utasok

 Október 13-án polgármes-
tereket, helyi képviselőket 
választottak 3177 települé-
sen. A lakosság 47, 2 százalé-
ka voksolt a rendszerváltozás 
óta nyolcadik alkalommal 
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Részletek a 3. oldalon

A sertéspestis veszélyei

 Az afrikai sertéspestis a 
házi sertések és vaddisznók 

heveny, lázas általános tüne-
tekkel, test szerte vérzésekkel 

járó, vírusos betegsége. A kór-
okozó vírusra jellemző, hogy 
ellenálló képessége a környe-
zeti hatásokkal szemben nagy, 
nem hőkezelt termékekben, 
illetve nem ártalmatlanított 
sertés- vagy vaddisznótetem-
ben hónapokig fertőzőképes 
marad.
 Eddig Magyarországon 
932 esetben lőttek ki, vagy 
találtak megbetegedett vad-
disznókat a Nebih (Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal) statisztikái szerint. Az 

első esetet 2018 áprilisában, 
az utolsót (lapzártánkig) ok-
tóber 6-án regisztrálták. 
 Szerencsére Magyarorszá-
gon eddig sikerült megelőzni, 
hogy a betegség megfertőzze 
a házisertés-állományt, de így 
is nagy gazdasági kiesést je-
lent a vírus megjelenése, mert 
több mint 10 ország teljes zár-
latot rendelt el a magyar ser-
téshússal és annak készítmé-
nyeivel szemben.

Mindenszentek  
és halottak napja

Részletek  a 14. oldalon

 November 1-jén, minden-
szentekkor a katolikus ün-
nep szerint a megdicső-
ült lelkekről emlékezünk 
meg, tehát nem csupán a 
nevesítettek ről, hanem min-
den üdvözültről. Egy nap-
pal későbbi halottak napján 
viszont azokról, akik hitük 
szerint még a tisztítótűzben 

szenvednek. E két nap mára 
fokozatosan összemosódott 
és az elhunytakról való meg-
emlékezéssé vált. Monoron a 
katolikus temetőben egy em-
lékhely létesült, ahol gyer-
tyát gyújthatunk azokért is, 
akik messze nyugszanak. 

Interjú Szabó Mátéval 10. oldal

ExperiDance  
Monoron  11. oldal

megtartott választásokon. 
Pest megyében 45,29 száza-
léka, vagyis 426  902 ember 
adta le érvényes szavazatát.
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EMBERÖLÉS VÁDJA ALÓL

PEST MEGYÉBEN

MÉGIS TÖBB A TRANZAKCIÓ

Felmentették a 
csecsemőjét kádba 
fojtó sülysápi anyát 

Tovább nőttek  
a termőföldárak

Támogatás csapadékvíz-
elvezető rendszerekre

BikeSafe- és házhoz  
megyünk program 

 Felmentette a bíróság a há-
rom hónapos csecsemőjét ta-
valy ősszel kádba fojtó nőt, 
mert tette elkövetése idején 
kóros elmeállapotban szen-
vedett – közölte a Budapest 
Környéki Törvényszék.
 A házas, rendezett körül-
mények között élő nő tavaly 
október 26-án fojtotta kádba 
gyermekét, amikor egyedül 
volt otthon. Később öngyil-
kosságot kísérelt meg, majd 
Szolnokra utazott és a rend-
őrségen bejelentette, hogy 
megölte a csecsemőjét. 
 Az igazságügyi elmeor-
vos szakértő véleménye sze-
rint a vádlott kóros elmeál-
lapotban követte el tettét: és 

a szülés után kialakult, majd 
egyre mélyülő depressziós 
tünettan volt észlelhető nála. 
A tünetek között megemlí-
tették, hogy hangokat hal-
lott, érzékcsalódása volt, el-
szakadt a valóságtól és kóros 
motivációi voltak, amit ösz-
szességében heveny kialaku-
ló elmezavarnak neveztek. 
 A kórós elmeállapot a 
gyanúsítottat képtelenné tet-
te arra, hogy a terhére rótt 
cselekmény következménye-
it felismerje, illetve e felisme-
résnek megfelelően cseleked-
jen – áll a közleményben. 
 A bíróság a vádlottat az 
emberölés bűntettének vádja 
alól felmentette és elrendelte a 
kényszergyógykezelését. Ignácz

2019. október • Régió Régió • 2019. október 

 „Növelni kell a ser-
téstelepek kontroljának 
szintjét, meg kell előz-
ni a sertéspestist!” Ezek-
kel a sorokkal hirde-
ti OkosFarm programját 
egy cég. Ha hihetünk 
neki, az információs 
technológiára épül fel 
minden – egy átfogó fel-
ügyeleti rendszer se-
gítségével. A hatékony 
OkosFarm-rendszer ké-
pes arra, hogy ellenőrzés 
alatt tartsa a dolgozók 
mozgását a telepen be-
lül, illetve folyamatosan 
megfigyeli az egyes épü-
letek környezeti para-
métereit és riaszt, ha be-
avatkozásra van szükség.

24 órás  
sertésügyelet 

NÉBIH SZERINTI KOCKÁZATI ASP-BESOROLÁS A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEIN
TELEPÜLÉS MEGYE JÁRÁS KOCKÁZATI BESOROLÁS

Bénye Pest Monori közepes
Csévharaszt Pest Monori közepes

Ecser Pest Vecsési magas
Felsőpakony Pest Gyáli magas

Gomba Pest Monori közepes
Gyál Pest Gyáli magas

Gyömrő Pest Monori magas
Káva Pest Monori közepes

Maglód Pest Vecsési magas
Mende Pest Nagykátai magas
Monor Pest Monori közepes

Monorierdő Pest Monori közepes
Nyáregyháza Pest Monori közepes

Péteri Pest Monori magas
Pilis Pest Monori közepes

Sülysáp Pest Nagykátai közepes
Tápiószecső Pest Nagykátai közepes

Úri Pest Nagykátai közepes
Üllő Pest Vecsési magas

Vasad Pest Monori magas
Vecsés Pest Vecsési magas

 Őszre ismét emelkedtek a 
termőföldárak, mégis 2,5 szá-
zalékkal több termőföld cse-
rélt gazdát eddig, mint tavaly. 

 2018-ban 9,8 százalék 
volt az emelkedés, idén elér-
heti a 2010-es árak 2,5-sze-
resét is a szakértők szerint. 

Régió-infó

Állítólag, a Romániából átvándorló vaddisznók terjesz- 
tették el a sertéspestist (ASP) hazánkban, ezért volt  
a vírus első megjelenési helye a Dél-Alföld. Sajnos  
mostanra Pest megye egyes területeit és Budapest  
budai oldalát is elérte a vaddisznókban található kór.

Sertéspestis veszélyeire  
figyelmeztetik az állattartókat 

 Pest megyében 25 önkor-
mányzat nyert el mintegy 4,3 
milliárd forint hazai fejlesz-
tési támogatást csapadékvíz-
elvezető rendszereik felújítá-
sára, korszerűsítésére vagy 
kiépítésére.
 A pályázók minimum 40 
millió és maximum 300 mil-
lió forint értékben pályázhat-
tak vissza nem térítendő költ-
ségvetési támogatásra Pest 
megyei települési önkormány-
zatok területén lévő felszíni 
csapadékvíz-elvezető rend-
szerek fejlesztésére – mondta 
Rákossy Balázs, a Pénzügy-
minisztérium (PM) európai 
uniós források felhasználásá-
ért felelős államtitkára.
 A Települések felszíni csa-
padékvíz-elvezetés létesítmé- 
nyeinek fejlesztése, a telepü-
lési vízgazdálkodás kor sze - 
rűsítésének támogatása Pest 
megye területén című felhí-
vása 80 milliárd forint keret-
összegű. Ebből a Pest megye 
célzott fejlesztését szolgáló tá-
mogatási program a tizenhar-
madik pályázati felhívás volt. 
Ez utóbbi célja a megye terüle-
tén a települések infrastruktu-
rális ellátottságának javítása, 
a felszíni csapadékvíz-elve-
zető rendszerek fejlesztése, a 
települési csapadékvíz-gaz-
dálkodás korszerűsítésének 

 A Monori Rendőrkapitány-
ság munkatársa prevenciós 
tanácsokat adott egy vecsési 
és egy monori rendezvényen.
 A Házhoz megyünk prog-
ram Monoron szeptember 
21-én az V. Kék Lámpás és 
Autómentes nap elnevezésű 
rendezvényen, majd 22-én 
Vecsésen a XIX. Vecsési Ká-
posztafeszt keretein belül ke-
rült megrendezésre. Ezeken a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács által biztosított Mobil 
Bűnmegelőzési Centrummal 
vett részt a Monori Rendőr-
kapitányság bűnmegelőzési 
előadója.

támogatása – olvasható Pest 
megye honlapján.
 Ezekből az összegekből 
a nyertes önkormányzatok-
nak olyan fejlesztések meg-
valósítására van lehetőségük, 
amelyek megakadályozzák az 
utóbbi tíz évben igazolhatóan 
bekövetkezett káresemények 
megismétlődését, csökken-
tik a káresemények mértékét 

vagy gyakoriságát, elősegítik 
a vízkárok enyhítését, és hoz-
zájárulnak egy biztonságosan 
működő és fenntartható tele-
pülési csapadékvíz-gazdálko-
dási rendszer kialakításához 

– emelte ki Rákossy Balázs.
 A nyertes önkormány-
zatok keretösszegei a www.
pestmegye.hu weboldalon 
megtalálhatók. Régió-infó

 A Házhoz megyünk prog-
ram keretében a megelőzési 
szakember a rendezvényeken 
prevenciós vagyonvédelmi 
lehetőségekről adott taná-
csokat. A program elsődle-
ges célja, hogy a lakosság va-
gyonbiztonságának növelése 
érdekében az állampolgárok 
hiteles forrásból, közvetle-
nül a szakemberektől kérhes-
senek Bike Safe- és házhoz 
megyünk programhoz aján-
lásokat, ezzel is erősítve szub-
jektív biztonságérzetüket és 
önvédelmi készségeiket.
 Mindkét helyszínen lehető-
ség nyílt a BikeSafe-program 
keretében kerék pár   re gisztrá-

ció ra is. Ez az országos nyil-
vántartási rendszer azáltal 
nyújt nagyobb biztonságot, 
hogy azokat a kerékpárra jel-
lemző adatokat tartalmazza, 
melyek adott esetben segíthe-
tik a kerékpár tulajdonosának 
megállapítását. Régió-infó

 Az agrárminiszter nem-
rég kezdeményezte az ága-
zati és pénzügyminiszté-
riumi koordinációt egy új 
pályázat kidolgozására. 
Ebben 1 hektár terület és 
vissza nem térítendő támo-
gatás is szerepel. 
 A kormány továbbra is 
támogatja, hogy a földmű-
vesek, a földművesek tu-
lajdonában álló gazdasági 
társaságok és mezőgaz-

dasági vállalkozások kis-
teljesítményű erőművek-
ből álló napelemfarmokat 
hozzanak létre. Ezek a leg-
alább 600 db, minimum 
300 MW összteljesítményt 
elérő naperőművek – a 
Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara koordinálásával – 
nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentősé-
gű beruházások lennének.
 T.A.

2020-ban új napelemfarmok?

M indannyian hallot-
tunk már akarva-
akaratlanul az afrikai 

sertéspestis magyarorszá-
gi megjelenéséről. Hazánkba 
Ukrajnából, illetve Romániá-
ból a vadállományon keresz-
tül természetes úton is jutott 
be vírus, ami ellen rendkívül 
nehéz küzdeni. Bár egyelő-
re a hazai sertésállományban 
még nem jelentős – a gazda-
sági kárral is fenyegető – be-
tegség, de az érintett terüle-
teken az utóbbi időben már 
eddig is több ezer jószágot 
kellett levágni a járványügyi 
szakemberek döntéseit kö-
vetve.
 Egyes értesülések sze-
rint október első hetéig 161 
településen összesen 5300 
sertést kellett leölni – Ma-
gyarországon 2,85 millió da-
rabnál stagnál az állomány – 
szerencsére mindannyit meg-
előzési céllal, mivel eddig egy 
tetemben sem találtak kór-
okozót.

Mi az ASP?
A sertéspestis, egy olyan ví-
rusfertőzés, amely gyors le-
folyású és órák alatt végezhet 
a fertőzött egyedekkel. Ilyen-
kor a többi tenyésztőnél el-
rendelhető a karanténál la-
pot – sőt rosszabb esetben a 
kényszervágás is –, ami ház-
táji körülmények között ne-
hezen tartható be, de a sertés-
ágazat inkább a sertéstelepek 
fertőzöttségétől fél. 
 Az ASP-re Európában a 
házisertés és az európai vad-
disznó fogékony. Afrikában a 
közönséges varacskosdisznó 
és egyéb vaddisznó fajok, va-
lamint Ornithodoros nembe 
tartozó óvantagok (lágy kul-
lancsok) játszanak szerepet a 
betegség fenntartásában. Eu-
rópában az óvantagok ASP-

átvitelének szerepéről még 
kevés az információ.
 Az utóbbi hetekben Pest 
megyében is igazolódott a 
vírus jelenléte a budake-
szi erdészet elkerített va-
dászterületén. Öt elpusztult 
vaddisznóból is kimutattak 
ASP-vírust szeptember vé-
gén a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Ne-
bih) laboratóriumában. A 
vadaskertben ezért a tel-
jes vaddisznó-állományt fel-
számolták, a cél ugyanis az, 

hogy a vírus ne jusson ki az 
elkerített részről. 
 Azokból a régiókból, ahol 
a fertőzés már felbukkant, 
mint például Lengyelország 
északi része, sehová nem le-
het húst, illetve húskészít-
ménynek alapot adó ser-
tést szállítani, így sok helyen 
kényszervágásokra kerül sor. 
 Magyarországon egyelő-
re sikerrel védjük a házi állo-
mányt, de vajon ez a jövőben 
is így marad? Az biztos, ha 
a vírus megjelenne egy ma-

gyar házisertés-telepen, to-
vább romlanának az export-
lehetőségeink, mivel újabb 
korlátozások lépnének életbe 
az országgal szemben – írja a 
Nebih.

Térítésmentesen lehet  
fertőtlenítőszert kérni!
A vírusfertőzés általában em-
beri gondatlansággal kerül-
het csak be a sertéstelepekre, 
a nem megfelelő higiéniai sza-
bályok által. A Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal 
hangsúlyozza, az állattartók 
és a hatóság közös érdeke, 
hogy a lehető legkisebb legyen 
az ASP-vírus megjelenésének 
veszélye a házisertés-állomá-
nyokra, ezért a Nebih az or-
szágos főállatorvos utasításá-
ra ingyenesen biztosít minden 
állattartónak a sertésól és a 
sertéstartáshoz szükséges 
eszközök fertőtlenítésére szol-
gáló szereket, melyeket az ál-
latorvosoktól lehet igényelni. 
 Az állattartó-telepeken vég-
zett takarítások és fertőtlení-
tések fontosak, célja a fertőző 
betegségek megelőzése. A haté-
kony fertőtlenítés alapvető fel-
tétele a megfelelő, az adott kór-
okozóval szemben hatékony 
fertőtlenítőszer kiválasztása 
és annak előírt mennyiségben, 
megfelelő behatási idővel törté-
nő alkalmazása. 
 A fertőtlenítőszerek akti-
vitását felhasználás előtt el-
lenőrizni kell, mivel bizonyos 
fertőtlenítőszerek hatékony-
sága a hosszú tárolás során 
csökken, vagy megszűnik.
 Továbbá a Nebih azt is kö-
zölte, hogy a sertések meg-
óvása érdekében elengedhe-
tetlenül fontos, hogy minden 
sertéstulajdonos ismerje meg 
és tartsa be a járványvédelmi 
szabályokat, intézkedéseket, 
ezért a trágyát, hígtrágyát és 
alomanyagot is a hatósági ál-
latorvos felügyelete mellett 
kezelésnek kell alávetni.

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

egyaránt érinti a Monori Já-
rási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészség-
ügyi Osztályának felhívása, 
amelyben arra kérik a sertés-
tartókat, hogy a helyi önkor-
mányzatoknál megtalálható 
ismeretterjesztő anyagról ér-
deklődjenek, annak rendel-
kezéseit tartsák be.
 Az afrikai sertéspes-
tis (ASP) hazai vaddisznók-
ban történt megállapításai, 
valamint az európai orszá-
gok ASP járványhelyzetének 
gyors és drámai romlása mi-
att minden sertés állomány-
ról információval kell rendel-
kezni a hatóságoknak, ezért, 
ha valaki sertést tart, az lép-
jen kapcsolatba a helyi ön-
kormányzat ügyintézőjével, 
azt követően a hivatal által 
kirendelt állatorvossal, eset-
leg az állományban kezelést 
végző állatorvossal a felme-
rülő járványügyi kérdések-
ben – írja a hatóság.
 A Nebih honlapján megje-
lent egy térkép és egy táblázat 
is a fertőzött és a fertőzésve-
szélynek kitett területekről, 
és azok minősítéséről. Sajnos 
a Régió települései is megta-
lálhatók a kockázat alatt ál-
lók között. Közepes kockázati 
besorolásúként jelölve a Mo-
nori Járás – kivétel Gyömrő, 
Péteri és Vasad – és a Nagy-
kátai Járás településeit – ki-
vétel Mende –, míg a többit 
magas kockázati besorolású-
ként találhatjuk meg.

T.A.–I.J.

MONORON ÉS VECSÉSEN
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Monoron 
nonstop!

Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstölést
vállalok

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.

Ön megrendeli,  
mi megsütjük!

Torták és formatorták 
készítése minőségi 

alapanyagokból,
rendelésre.

Monor, Móricz Zs. u. 5.  
A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

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

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT

Magócsi Ruhatisztító

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9–20 

V: 9–18

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

AkcióS 

parketták és 

szőnyeg
ek

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

A monori                          
kasszasorával szemben!

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

Folyamatosan 
megújuló készlettel, 

női-férfi divatruházat  
széles választékával 
várunk szeretettel!

ELFOGADÓHELY!

Bankkártya és  

ajándékutalvány

  monor.jeansfactory

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

8 ezer Ft 
feletti vásárlás  

esetén 
700 Ft 

kedvezmény! 
Minden más akciónkkal 

összevonható!
A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

VIGYÁZZ RÁNK!

50-EN VÁRTAK 

Ősztől megnövekszik 
a gyalogosforgalom

Mellékvágányra került utasok 

Ne dőljön be!

 Új forgalmi rend lépett 
életbe Monoron október-
től a kerékpárosok számá-
ra az Ady Endre-i útszaka-
szon, a Balassi Bálint utca 
kereszteződésében.
 Balesetek megelőzé-
se érdekében a kerékpárút 
folytonosságát megszakí-
tották, így a Balassi Bá-
lint utcán kijelölt gyalog-
átkelőhelyen gyalogosan, a 

kerékpárt áttolva lett sza-
bályos a közlekedés. A for-
galmi rend változtatására 
a felfestett gyalogátkelő-
hely adott lehetőséget. A 
helyi tapasztalatokat vizs-
gálva később dönt majd a 
monori képviselő-testület 
illetékes bizottsága, hogy 
további helyszíneken is be-
vezeti-e a változtatásokat.
 Régió-infó

Forgalmirend-változás 

  Ötven emberrel a fedél-
zetén toltak mellékvágány-
ra egy vonatot a Nyugati pá-
lyaudvaron szeptember 11-én 

– írta a Blikk. A MÁV elismer-
te a hibát, elnézést kért. 
 A Nyugatiból Monor felé 
közlekedő MÁV-járaton közel 
50 ember várt arra, hogy tör-
ténjen valami, végül úgy dön-
töttek, visszasétálnak az ál-

 A templommal szemben 
található a többször átépített 
Földváry-Boér-Kúria. Az itt 
álló egytornyú épületben la-
kott Földváry Elemér család-
jával, s itt laktak később az ő 
gyermekei, unokái is 1945-ig. 
 A kastélyról annyit tu-
dunk, hogy részben a XVIII. 
század második felében, 
részben pedig a XIX. század 
legelején épült U-alakú, föld-
szintes épület volt. A II. világ-

háború után a kastély egyik 
szárnyát teljesen széthordták, 
így most L-alakú. A beren-
dezési tárgyakat elvitték, az 
épület állaga teljesen lerom-
lott. Egyedül a torony mene-
külhetett meg, az akkori lel-
késznek köszönhetően, aki 
nem engedte lebontani. A 
kastélyt többször átalakítot-
ták, felújították. A kúria ma a 
Földváry-Bóér Elemér Műve-
lődési háznak ad otthont. Az 

intézmény a fiatalon elhunyt, 
az 1956-os forradalomban 
hősi halált halt mártír-költő 
nevét viseli. Földváry-Boér 
Elemér Endre emlékét őrzi 
az előkertben felállított mell-
szobra is. 
 A művelődési ház belső 
udvarában a könyvtár szom-
szédságban található a köz-
ség Helytörténeti Gyűjtemé-
nye, mely a helyi nép életét, 
lakáskultúráját, viseletét, va-
lamint az itteni evangélikus 
közösség múltjának tárgyait 
mutatja be.

Péteri Földváry-Boér-kúria

Megint okosabb lettem Földváry Gergely rovata

PEST MEGYÉBEN

TRÜKKÖS CSALÓK

A járműszerelvények 
zöme túlsúlyos

 74 igazoltatás, melyből 66 
esetben szabálytalanságokat 
észleltek a rendőrök – ez kö-
zel egy hónap mérlege Pest 
megyében a túlsúlyos rako-
mányok tekintetében.
 A Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság munka-
társai az elmúlt közel egy 
hónapban az M3-as autó-
pálya és az M0-ás autó-

út Pest megyei szakaszán 
több esetben hajtottak végre 
ten gelysúlymérés sel kapcso-
latos ellenőrzéseket.
 A rendőrök ez idő alatt 
összesen 74 járműszerel-
vényt ellenőriztek, melyből 
a tengely súlymérések alkal-
mával 66 esetben tapasz-
taltak szabálytalanságot. A 
mérések során az egyenru-
hások találkoztak olyan jár-

műszerelvénnyel, melyen a 
rakomány 2,9 tonnával ha-
ladta meg a megengedett 
legnagyobb össztömeget. A 
2019. szeptember 11-én vég-
rehajtott ellenőrzések során 
15 jármű esetében összesen 
közel 16 tonna túlsúlyt álla-
pítottak meg.
 A magyar, román, szlo-
vák, bolgár, török, szerb, 
német, spanyol és moldáv 
állampolgárságú járműve-
zetőkkel szemben a Pest me-
gyei rendőrök helyszíni bír-
ságot szabtak ki túlsúlyos 
járművel való közlekedés és 
más szabálysértések miatt.
 A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság a balesetek 
megelőzése érdekében kéri 
az állampolgárokat, hogy 
minden esetben a közleke-
dési szabályok betartásával 
közlekedjenek, továbbá fel-
hívja a közlekedők figyelmét, 
hogy a folyamatos közúti el-
lenőrzések során a rendőrök 
a kiemelt szabálysértéseket 
elkövetőkkel szemben alkal-
mazzák az azonnali intézke-
dés és hatósági eljárás elvét 
a közlekedés biztonsága ér-
dekében. PMRFK

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Nagyüzemi konyha 
 alapaNyag

raktárba
munkatársat keres! 

 Trükkös csalókra figyel-
meztetnek. Az elkövetők fő-
leg idős embereket próbál-
nak megtéveszteni, pénzüket 
ellopni. 
 Legújabb módszer Pest 
megyében és Budapesten, 
hogy gépjárművel, megnye-
rő külsejű hölgy vagy hölgyek 
az esti órákban keresik fel az 
időseket statisztikai össze-
írás céljából – írják a közös-
ségi médiában. A hivatalok 
hangsúlyozzák, jelenleg nincs 
meghirdetve felmérés, vala-
mint kizárólag fényképes iga-

 A monori rendőrök szep-
temberben az általános iskolás 
gyerekekkel együtt hívták fel a 
közlekedők figyelmét a meg-
növekedett gyalogosforgalom-
ra az iskolák közelében talál-
ható gyalogos-átkelőhelyeknél.
 A Monori Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendésze-
ti Osztálya a szeptemberi 
iskolakezdéstől kiemelt fi-
gyelmet fordít a gyalogos-át-
kelőhelyekre, illetve azok kör-
nyezetére, ugyanis ebben az 
időszakban megemelkedik a 
forgalomban részt vevő gya-
logosok, iskolások száma.
 Ezért a rendőrök az általá-
nos iskolás gyerekekkel együtt 
az iskolák közelében talál-
ható gyalogos-átkelőhelyek-
nél, úgynevezett „zebraakciót” 
tartottak, melyen „VIGYÁZZ 
RÁNK!” feliratú táblával kel-
tek át a gyerekek a gyalogos-át-
kelőhelyen, hogy felhívják erre 
a közlekedők figyelmét. Régió-infó

lomásra. A lap úgy tudja, egy 
anyuka a nagyjából 9 hóna-
pos kisgyermekét volt kényte-
len egy babakocsiban vissza-
tolni a Nyugatiba. Biber Anett, 
a MÁV szóvivője elismerte a 
hibát – rosszul tájékoztatták 
az utasokat, az a szerelvény 
nem közlekedett sehova – és a 
vállalat nevében elnézést kért. 
A csomópont vezetőjét elbo-
csátották. IJ

zolvánnyal és megbízólevéllel 
rendelkező személy végez-
het ilyen feladatot. A rendőr-
ség azt kéri, figyelmeztessék 
idős családtagjaikat, szom-
szédjaikat ne nyissanak ajtót 
idegeneknek, ismeretlen sze-
mélyeknek. Ne engedjék be 
a házaló árusokat, hivatalos 
személynek álcázott embere-
ket, továbbá ne bízzanak meg 
ismeretlenben, még akkor 
sem, ha kedvesnek tűnnek! 
Tartsák a kapun kívül őket, és 
ha szükséges, akkor kérjék a 
szomszédok vagy a járókelők 
segítségét! Ignácz

Ekkora felületen akár  
Ön is megjelentethette  
volna a hirdetését  
már nettó 

11 400 
   Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon! 
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Hirdetés

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

2019. október • Régió Régió • 2019. október 

ÁRUKEZELŐ KÖZPONT LESZ

KIADÓ A VIGADÓ ÉTTEREM

Az ősz egyik veszé-
lye, a borospince

Október végéig még 
lehet pályázni!

Átadják az  
új CargoCityt

 Az ország több pontján le-
zajlott a szüret, legtöbb he-
lyen már a mustot érlelik a 
pincékben. 
 A must erjedése során 
mustgáz keletkezik, amely 
nem megfelelő körülmények 
között komoly veszélyt je-
lent. Szellőztetéssel, valamint 
szén-dioxid-érzékelő elhelye-
zésével elkerülhető, hogy a 
veszélyes mennyiségben fel-
halmozódott gáz balesetet 
okozzon.
 Tavaly három ember ha-
lálát okozta a mustgáz. A So-

 Az utasforgalom bővülé-
si ütemének fenntartásához 
egészséges áruszállítási üz-
letágra is szükség van – ez-
zel a bevezetővel olvasható az 
AIRportal.hu oldalon az új be-
ruházás, a CargoCity megépü-
lésének indoklása.
 Rolf Schnitzler, a Budapest 
Airport új vezérigazgatója arról 
is beszámolt, hogy november-
ben a terveknek megfelelően 
átadják az új árukezelő köz-
pontot, amire a növekvő igé-
nyek miatt van szükség, mivel 
a repülőn szállított termékek 
mennyisége az elmúlt három 
évben jóval nagyobb ütemben 

A MUSTGÁZ mogy megyei Kányán egy, a 
Szabolcs megyei Kékcsén 
pedig két ember életét köve-
telte. Több helyen pedig csak 
a szerencsén múlott, hogy 
időben rátaláltak a balesetet 
szenvedett emberekre. Év-
ről évre még mindig számos 
esetben riasztják ezekhez az 
esetekhez a tűzoltókat, ho-
lott a balesetek könnyen 
megelőzhetők.
 Nem árt hangsúlyozni, a 
szén-dioxid nehezebb a leve-
gőnél, így szellőzés nélkül ki-
szorítja azt. Egy liter erjedő 
must csaknem 42 liter szén-

dioxidot termel. Éppen ezért 
fontos szellőztetni a pincé-
ket és célszerű szén-dioxid-
érzékelőt is felszerelni. Alkal-
mazható a jól ismert gyertyás 
módszer is, amikor az em-
ber egy gyertyával ellenőr-
zi, van-e elég levegő? Fontos, 
hogy az égő gyertyát ne kéz-
ben, hanem például egy lapá-
ton tartsuk magunk előtt, úgy 
menjünk le a mustot ellenőriz-
ni. Ha a gyertya elalszik, élet-
veszélyes a pincébe menni.
 A szén-dioxiddal telí-
tett pincébe csak sűrített 
levegős légzőkészülékben 
szabad bemenni, ezért aki 
mustgázzal kapcsolatos bal-
esetet észlel, azonnal hívja a 
112-es segélyhívó számot és 
kérje a tűzoltók segítségét!
  Régió-infó

fejlődött Ferihegyen, mint az 
utasforgalom – 2015 és 2018 
között ugyanis 60 százalékkal 
több áru fordult meg a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőté-
ren, mint korábban. 2018-ban 
pedig rekordmennyiséget, kö-
zel 150 ezer tonnát kezeltek.
 Az AIRportal.hu kérdésé-
re azt is elmondta a vezérigaz-
gató, hogy átlagosan 77 száza-
lékos töltöttséget értek el az 
áruszállításban, amely rend-
kívül magasnak számít, mind-
emellett az új Európán belü-
li LOT-járatoknak elsősorban 
az e-kereskedelemben és pos-
tai szolgáltatások terén lesz je-
lentőségük. TA

Hirdetés
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FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

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

www.nadaplan.hu

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

Nagyüzemi konyha 

hűtőraktáros
–komissiózó  
munkatársat keres,  

éjszakai/délutáni munkavégzésre.

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék Jelentkezés: fekete.nikolett@pannonjob.hu  
vagy 3620/329-9522

AUTÓBUSZVEZETŐ-
KÉPZÉS BUDAPESTEN!

NE MALMOZZ, BUSZOZZ!  
INGYENES AUTÓBUSZVEZETŐ-KÉPZÉS BUDAPESTEN!

Munka mellett végezhető átképzés  
B, vagy C kategóriáról D kategóriára GKI kártyával.

A képzés alatt ÖSZTÖNDÍJAT is biztosítunk.
Folyamatos tanfolyamindulás.

Jelentkezési feltétel: legalább 2 éves B kategóriás 
jogosítvány és betöltött 21. életév

A BFB plus Kft. egy 
nemzetközileg elismert  
belga tulajdonban lévő,  

kisállateledel-gyártással és 
-forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő 
telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő 
munkakörökbe:

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  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.

Jelentkezz

MOsT!

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EMELTÜK  

A bérEKET!

•   TARGONCAVEZETŐ 
(Termelésbe ÉS raktárba; több műszak 
vállalásával)

•   GÉPBEÁLLÍTÓ 
(Gyártási területre-, csomagológépre ÉS 
présgépre)

•   ÜZEMI OPERÁTOR (betanított munkás) 
(Több műszakba, több üzemünkbe is)

•   KARBANTARTÓ  
(Villanyszerelő/géplakatos/mechanikai 
műszerész)

•   UDVARI ÉS ÜZEMI TAKARÍTÓ 
(1 illetve 2 műszak vállalásával)

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

•   LABORASZISZTENS 
(2 műszak vállalásával)

•   RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR 
(2 műszak vállalásával)

•   MŰSZAKVEZETŐ (Gyártási területre,  
szakmai tapasztalattal)

 Mint nyáron már beszá-
moltunk róla, Monoron a Vi-
gadó Kulturális és Civil Köz-
pont Nonprofit Kft. pályázati 
úton bérbe adja a Vigadó je-
lenleg étteremként működő 
egységét, a Vigadó Éttermet 
üzemeltetésre. 
 Fontos, hogy pályázni nem 
kizárólag csak étteremként 
történő üzemeltetésre lehet, 
de ez esetben a pályázat kü-
lön elbírálás alá esik. A pályá-
zatokat pontrendszer alapján 
értékelik, melynek pontszá-
mait Monor Város Önkor-
mányzatának képviselőtes-
tülete, illetve annak illetékes 
bizottsága állapítja meg.

 A pályázat benyújtási ha-
tárideje október 30. A pályá-
zatot egy eredeti példányban 
cégszerűen aláírva, zárt bo-
rítékban kell benyújtani a Vi-
gadó Nonprofit Kft. címére 
(2200 Monor, Kossuth Lajos 
utca 65-67.).

Mit érdemes tudni  
a bérleményről?
A bérleményhez 10 helyiség, 
annak berendezései és felsze-
relései tartoznak: egy kávé-
zó (49,6 m2), egy nagyterem 
(114,6 m2), 2 db raktár (össze-
sen 10,2 m2), tároló (8,8 m2), 
konyha (38,8 m2), 2 db előké-
szítő (16 m2), iroda, személy-

zeti öltöző, zuhanyozó (24 m2), 
női és férfi WC, takarítószer-
tároló helyiség. 
 Utcai terasz használatá-
ra is van lehetőség, melynek 
közterület-foglalását és díját 
a bérlőnek kell majd rendezni. 
 A bérleményegység étte-
remként való üzemeltetése a 
tulajdonos által támogatott, a 
megajánlható minimum havi 
nettó bérleti díj 150 ezer fo-
rint, míg egyéb tevékenységre 
nettó 350 ezer forint. Sikeres 
pályázat esetén a szerződés 
időtartama 1 év, mely mind-
két fél egyetértésével meg-
hosszabbítható. Az üzemel-
tetés tervezett kezdő napja 
2019. november 20.
 Az érdeklődők a részletes 
pályázati kiírást és az elbí-
rálás szempontjait a Vigadó 
honlapjáról a Pályázati felhí-
vás oldalról tölthetik le.

Régió-infó

 2020-tól jelentős módo-
sítására kell felkészülniük 
az őstermelőknek és a csa-
ládi gazdaságoknak. Jön az 
MCSV (mezőgazdasági csa-
ládi vállalkozás) és változ-
nak majd az őstermelői adó-
zás szabályai. 
 Az új mezőgazdasá-
gi családi vállalkozás nem 
azonos a jelenlegi csalá-
di gazdasággal, mert ez jogi 

„egyéni céges” vállalkozá-
si forma lesz cégbírósági be-
jegyzési kötelezettséggel, 
adószámmal, mérlegkészí-
tési kötelezettséggel.
 Az MCSV kereteibe szer-
veződő családtag-termelők, 
amennyiben az új vállalko-
zási formát választják, 100 
millió forint nettó ár-bevé-
telig adómentesek lesznek. 
 -Trna-

Őstermelőket érintő  
adóváltozások 

A divat pedig jellemző-
en nyugatról kelet felé 
halad, ezért az ott nép-

szerű gyógynövények hamar 
meghódítják a hazai piacot is.

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

növénynek tartják. Nem vé-
letlen, hogy Amerikában ma 
ez az ötödik legnépszerűbb 
gyógynövény, amiből évente 
32 millió dollár értékben ad-
nak el termékeket. Alig ma-
rad le mögötte valamivel el-

adásban a fürtös poloskavész, 
amelyet főképp menstruáci-
ós zavarok kezelésére, klima-
xos kellemetlenségek enyhíté-
sére alkalmaznak. Hazánkban 
étrend-kiegészítő formájá-
ban nem kapható, de számos 
gyógyszer tartalmazza a belő-
le készült kivonatot.

Itthon is népszerű
A negyedik legtöbbet el-
adott gyógynövény a bo-
rostyán, amely nálunk is 
egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend, hiszen köp-
tető hatása más szintetikus 
készítményekkel is összevet-
hető. Ráadásul biztonságo-
san használható, ezért már 
kisgyermekkortól is adható 
hurutos köhögés esetén.

Amivel átverték  
az egész világot
Az amerikai vörösáfonya-ter-
mesztők szövetsége számos tu-
dományos kutatást finanszí-
rozott, amellyel azt a látszatot 
igyekeztek kelteni, hogy a vö-
rös áfonya előnyös húgyúti fer-
tőzések esetén. A tudományos 
álláspont ma már egyértelmű: 
hatása semmivel nem jobb, 
mint a placebónak. Az évti-
zedekig tartó áltudományos 
kampány azonban olyan jól 
sikerült, hogy a vörösáfonya-
készítményekből még most is 
évente 68 millió dollárnyit ad-
nak el az Egyesült Államokban.

Az immunrendszer  
védelmezője
Hazánkban is nagy népszerű-
ségnek örvendenek a külön-

féle kasvirágból (Echinacea) 
készült termékek. Ha a be-
tegség kezdetén kezdjük el 
gyógyszerként szedni, akkor 
igazoltan csökkenti a gyó-
gyulás időtartamát. A tudo-
mányos vizsgálatok ered-
ményeit a vásárolók is 
visszaigazolják, hiszen éven-
te 85 millió dollár értékben 
vesznek ilyen készítményeket 
Amerikában, ezzel ott a má-
sodik legnépszerűbb gyógy-
növénynek számít.

Gondolta volna?
Elsőre talán meglepő lehet, 
de az USA-ban torony maga-
san vezetik az eladásokat a 
pemetefűből készült termé-
kek évi 141 millió dollárral. A 
pemetefű alapvetően három 
dologra jó. Az első – ami mi-
att Amerikában olyan nép-
szerű – az illóolajából nyert 
készítmények köptető ha-
tása. Leginkább erre hasz-
náljuk hazánkban is, hiszen 
ki ne ismerné a pemetefű-
cukorkát? A második, az 
emésztőrendszerre gyako-
rolt kedvező hatása, ame-
lyet az emésztési zavarokkal, 
puffadással küzdők használ-
hatnak ki. Ezt a kedvező tu-
lajdonságát a benne lévő ke-
serű anyagoknak köszönheti, 
amelyek fokozzák az emész-
tőenzimek elválasztását. 
Erre épül harmadik, étvágy-
javító hatása is.

Papp János gyógynövény-alkalmazási 
szakmérnök, fitoterapeuta
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Hirdetés

PILIS

Magyar siker a guppi-Eb-n!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

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

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Munkalehetőség  
Vecsésen

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

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

Éjszakai 
munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ

A szortírozó-üzembe 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

MUNKAVÉGZÉS 
HELYE
Alsónémedi
•  Munkába járáshoz  

ingyenes céges busz  
vagy költségtérítés

•  Autóval könnyen 
megközelíthető az 5-ös útról

Családi házak teljes körű  
kőműves 

kivitelezése
alapozás • falazás • födémkészítés

lépcsőkészítés • vakolás  
hőszigetelés

megbízható, ötfős Csapat 
szakszerű munkavégzés 

műszaki vezetés

Drapály Imre • 06-70/6399-733
helyi referenciákkal!

Gyálon logisztikai 
raktárunkba 
hosszú távra 

komissiósokat 
keresünk 

kiemelt bérezéssel.

Telefon: 06-20/406-0414
E-mail: munkalehetoseg@ 

hwrhkft.hu

Tapasztalattal rendelkező 
Hegesztő/

Lakatos kollégát 
keresünk Monorra

Főbb feladatok, munkák:
•  Rozsdamentes és szénacél-szer-

kezeti 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

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

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

Nádszövetek, betontermékek,  
betonacélok, ragasztók, Kingstone-

vakolatok, Beton Epag térkövek
Trapéz- és cserepeslemezek   

kedvező áron!

Magó tüzép

Építőanyagok gyári ár alatt!

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

Tűzifa, biobrikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!  
Százezreket spórolhat, ha saját 
maga szerzi be építőanyagát!

30 N+F tégla 
kedvező áron

EUTR: AA5845901

útüzemeltető szakmunkás

A Magyar Közút Nzrt. Monori Mérnöksége 
felvételt hirdet 

munkakörbe. 
A „C” kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Ha szeretne egy megbízható cégnél dolgozni hosszú távon, 
jelentkezzen önéletrajzzal a mérnökség telephelyén:

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

06/29-413-220

 A Közép-Amerikában őshonos halat, a 
guppit egy brit szerzetes Guppi fedezte fel és 
hozta be Európába. A fogaspontyfélék csa-
ládjába tartozó guppik hím egyedei kisebbek 
és díszesebbek a nősténynél, sőt olyan sok-

féle színben pompáznak, hogy az akvaristák 
eszerint tenyésztik őket, sőt versenyeznek is 
velük, mint most a Pilisen rendezett Európa-
bajnokságon. A 3-5 centi hosszú uszonyosok 
ál-elevenszülők és életük során akár 800 
utódot is a világra hozhatnak, ezért általá-
ban a kezdő akvaristák első halai is.

Guppi

 Magyar tenyésztő, Med vecz ki Krisztián 
nyerte a Guppi Díszhaltenyésztők Európa-
bajnokságának spear tail kategóriáját. A töb-
bi kategóriában lengyel, szlovák, francia és 
osztrák tenyésztők diadalmaskodtak. 
 Az első Magyarországon rendezett páros 
Eb-fordulóra 10 ország 19 egyesületének 56 te-
nyésztője küldött közel 200 halpárt. A ran-
gos nemzetközi zsűri ezek közül választotta ki 
a győzteseket. A versennyel egy időben tartott 

FOLYTATÁS A CÍMLAPRÓL

Önkormányzati választás 2019 
 A fővárosi közgyűlésben el-

lenzéki többség lesz, míg az 
összes megyei közgyűlés kor-
mánypárti többségű maradt.
 A Pest megyei közgyű-
lés megválasztható tagjainak 
száma 44, ebből a Fidesz-ma-
gyar polgári szövetség-Ke-
reszténydemokrata néppárt 
24, a Momentum mozgalom 
9, a Demokratikus koalíció 7, 
és a Jobbik Magyarországért 
mozgalom 4 mandátumot 
szerzett. 
 A Pest megyei közgyűlé-
si listákra leadott érvényes 
szavatok alapján 51,6 %-ot a 
FIDESZ-KDNP, 19,62 %-ot a 
Momentum, 14,9 %-ot a DK, 
9,25 %-ot Jobbik, 4,63 %-ot 
az MSZP szerzett meg.
 A Régió újság megjelené-
se szerinti települések pol-
gármesterei lettek 2019. ok-
tóber 14-től: Bénye – Kovács 
Erika (független), Csévha-
raszt – Pulisch József (függet-
len), Ecser – Gál Zsolt (füg-
getlen), Felsőpakony – Nagy 

János (FIDESZ-KDNP), Gom-
ba – Lehota Vilmos (függet-
len), Gyál – Pápai Mihály 
(FIDESZ-KDNP), Gyömrő 

– Gyenes Levente Zoltán (Jó itt 
élni! közösség), Káva – Vesz-
teg István (független), Maglód 

– Tabányi Pál (független), Men-
de – Kaszanyi József (függet-
len), Monor –Darázsi Kálmán 
(FIDESZ-KDNP), Monorierdő 

– Szente Béla (független), Nyár-
egyháza – Mészáros Sándor 
(FIDESZ-KDNP), Pilis – Haj-
nal Csilla (független), Péteri 

– Petőné Vizi Valéria (függet-
len), Sülysáp – Horinka László 
(FIDESZ-KDNP), Tápiószecső 

– Gál Csaba (független), Úri 
– Haraszti Imre (független), 
Üllő – Kissné Szabó Katalin 
(független), Vasad – Marton 
József Zoltán (független), Ve-
csés – Szlahó Csaba (FIDESZ-
KDNP).
 További régiós informáci-
ókat a 2019-es önkormányza-
ti választásokról a következő 
lapszámunkban olvashatnak 
majd. TA

ÚJ CIKLUS, ÚJ TERVEK

A folytatásra szavaztak!
 Október 14-én hétfőn, egy nappal az önkor-

mányzati választások után Pilis városába lá-
togattunk. Hajnal Csilla, a település polgár-
mestere kedves mosollyal nyitott nekünk 
ajtót. Ezen nem is csodálkoztunk, hiszen a 
vasárnapi választáson további öt év bizalmat 
szavazott neki a város lakossága.
 Az újraválasztott polgármester mesélt a 
2019–2024-es önkormányzati ciklusra vo-
natkozó terveiről is.
 Elsők között említette, hogy új óvodával 
szeretnék bővíteni a már meglevő, korszerű-
sített intézményeiket. Az óvónőhiányt pedig 
nyugdíjas pedagógusok bevonásával szeret-
nék enyhíteni, méltó javadalmazás ellenében. 
A további célok között az ivóvíz minőségének 
javítását, a közbiztonság fejlesztését és a szak-
orvosi rendelések bővítését is kiemelte a pol-
gármester asszony.
 – Köszönöm mindenkinek, aki bizalmat 
szavazott és ismét felhatalmazást adott ne-
kem a polgármesteri feladatok ellátására 

– nyilatkozta Hajnal Csilla. – Hiszem, hogy 
ezzel eddigi teljesítményemet ismerték el. Az 
elmúlt öt évben is elfogultság nélkül a telepü-
lés érdekeit figyelembe véve vezettem a vá-
rost. Ezentúl is kizárólag az a küldetésem, 
hogy napról napra jobbá tegyem a város min-
den lakójának életét. Nekem Pilis fejlődése a 

fontos, hiszen itt élek, ez az otthonom. Meg-
tiszteltetés számomra, hogy a többség is így 
látja. Szavazatuk megerősített abban, hogy a 
pilisiekkel együtt, közös akarattal és összefo-
gással még legbátrabb terveinket is megvaló-
síthatjuk.  (x)

kiállítás ezernyi látogatója gyönyörködhetett a 
200 akváriumban úszkáló csillogó, színes dísz-
halakban. 
 A nemzetközi zsűri értékelése szerint a baj-
nokság professzionális szervezése néhány nap-
ra Európa guppifővárosává tette a Pest megyei 
Pilis városát, amelynek polgármesterét, Haj-
nal Csillát egyben az Akvaristák Magyarországi 
Egyesületének tiszteletbeli tagjává választották.
 Az első guppi díszhal versenyt 65 évvel ez-
előtt szervezték Németországban.  (x)

Hajnal Csilla, Pilis város polgármestere
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OMEGA-SLÁGEREK

Gyöngyhajú  
lány balladája
 Monoron november 10-én 

(vasárnap) 18 órakor a Monori 
Városi Sportcsarnok színpa-
dán 24 Ex pe ri Dance táncmű-
vész és 5 kiváló musicalszí-
nész adja elő a Gyöngyhajú 
lány balladáját. A mese erő-
sítését 21 szenzációs Omega-
sláger garantálja. 
 Ez a történet, amit min-
denki átélt, aki volt fiatal és 
szerelmes, az ExperiDance 
Production első musicalje. A 
Gyöngyhajú lány balladája, 
egy fiatal lány felnőtté válá-
sán, első nagy szerelmi csa-
lódásán keresztül idézi meg 
a Balatonpart, a tó ősi miti-
kus legendáit. Mindenkiben 
ott van a szunnyadó gyer-
mek, így a tündérmeséket a 
felnőttek is szeretik, csak be 
kell őket csomagolni „felnőtt 
köntösbe” – olvashatjuk az 
ExperiDance oldalán. 

Nem bánok semmit,  
a kudarcokból is tanulok
Újra Monorra érkezik az Experidance 
Produkció. November 10-én a 2016-os 
év legjobb zenés előadása, a Gyöngy-
hajú lány balladája látható majd a 
Monor Városi Sportcsarnokban. En-
nek apropóján Szabó Mátéval, a 
musical és a Barátok közt (az or-
szág legrégebbi legendás soroza-
ta) főszereplőjével beszélgettünk. 

2019. október • Régió 

Térben-fényben
Október 18

–november 9.
Ónodi Mátyás, ecseri szár-
mazású üvegtervező ipar-
művész gyönyörű üvegké-
peiben gyönyörködhetnek 
az érdeklődők.
Üllő, Vargha Gyula 
Városi Könyvtár

Honeybeast 
klubkoncert
Október 26. 21 óra
A Honeybeast aranyleme-
zes, magyar együttes, mely 
elektronikus pop-rock ze-
nét játszik. Ezen a néven 
2011-től működik, bár törté-
netét 2005-ig vezeti vissza. 
Első nagy sikereit az együt-
tes 2010-ben érte el, majd a 
2014-es Eurovíziós Dalfesz-
tivál magyarországi vá-
logatójának szereplőiként 
szereztek országos ismert-
séget. Kapunyitás: 19 óra.
Vecsés, BÁKK 

Bábos Mesekuckó 
– Julcsival
Október 30. 9.30 óra
Mesés torna és bábos 
foglalkozás, maszatolás, 
kézműveskedés szerdán-
ként.
Felsőpakony, 
Lagúna Rendezvényház

Szent István SE
–Váci NKSE
Október 31.
NBI-es női kézilabda-
mérkőzés.
Monor, MVS

Márton-napi libahajtó
November 9. 14 óra
Libahajtás és kézműves-
programok.
Gyömrő, Tájház

Márton-napi  
Újbor Ünnep
November 9. 16 óra
Monor, Vigadó

Márton-bál
November 9. 19 óra
Gyömrő, Hankó István 
Művészeti Központ

ExperiDance 
Monoron 
November 10. 18 óra
Omega Musical – Gyöngy-
hajú lány balladája
Monor, MVS

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

Monor SE–VMG DSE 
November 13. 19 óra
NBII-es férfi kosárlabda-
mérkőzés.
Monor, MVS

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

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

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

Palya Bea Quartett 
November 26. 19 óra
Palya Bea a magyar zenei 
színtér egyik meghatáro-
zó alakja, elismert dalszer-
ző, énekes, előadóművész és 
író Maglodon ad koncertet. 
Jegyek a Maglódi Művelő-
dés Házában 4900 Ft-ért 
kaphatók.
Maglód, MagHáz

október – november
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1 Mi hajtotta a hivatása felé?
 – Gyerekkoromban kez-

dődött a történet. Kecskemé-
ten, ahol laktunk zeneóvodá-
ba jártam, aztán később az 
iskolában is valahogy min-
dig egyértelmű volt, hogy a 
művészpálya lesz az én utam. 
Akkor még nem tudtam, hogy 
pontosan melyik része. Aztán 
ez 1993-ban manifesztáló-
dott, amikor anyukám meg-
látott egy felhívást, melyben 
gyerekszereplőket kerestek 
a Légy jó mindhalálig című 
musicalhez. Megpróbáltam, 
be is válogattak a darabba, 
ettől kezdve aztán kirobbant-
hatatlan voltam a színház-
ból. Folyamatosan játszot-
tam, majd felvételt nyertem 
a Nemzeti Színi Akadémiára, 
így kerültem a Pesti Magyar 
Színház társulatába.

2 Kitől kapta a legnagyobb  
támogatást?

 – A családomtól. Anyu-
kám szentimentálisabb alkat, 
a többiek hajlamosak inkább 
gyakorlati oldalról megkö-
zelíteni a dolgokat. Ők gyak-
ran feltették nekem a kérdést, 
hogy bár elismerik a művész-
pálya szépségét, de miből fo-
gok megélni? Mivel azonban 
látták, hogy ez mennyire fon-
tos nekem, mindenki támo-
gatott, és végül is csak kiala-
kult.

3 Mi számít ön szerint  
a legnagyobb elismerésnek?

 – Minden élethelyzetnek 
megvan a maga elismerése. 
Örülök annak, hogy renge-
teg darabban szerepelhettem, 
különböző stílusú és műfa-

jú előadásokban. Emlékszem, 
amikor például a Bob herceg-
ben Fred szerepében léptem 
színpadra, Agárdi Gabi bácsi 
mindig megnézte a játékomat 
a takarásban. Az embernek 
ritkán mondanak véleményt 
szemtől szembe, ám ilyen 
háttér in formációk tudják az 
ember lelkét simogatni.

4 M i volt a legnagyobb  
ajándék az életében?

 – Én maximalista vagyok 
nem csak a munkámban, de 
emberileg is megpróbálok 
mindig a lehető legjobbat 
adni. Talán az isteni gond-
viselésnek is köszönhetem, 
hogy ilyen szépen alakulnak 
a dolgok az életemben, ám e 
mögött nagyon sok munka 
van. A sok fáradságnak most 
már beérni látszik a gyümöl-
cse. Minden szerepem, fel-
adatom a munkám alap-
ján talált meg, és nem azért, 
mert valakinek az ismerőse 
vagyok. És ha még emellett 

emberileg is egy tűrhető csá-
vónak tartanak, annak külön 
örülök.

5 Mit gondol, mikor és mivel érte 
el a legnagyobb sikerét?

 – Azt mondják, nincs kis 
szerep, csak kis színész. Je-
lenleg nagyon szeretem a 
Gyöngyhajú lány balladája 
című musical szerepét. Jó és 
értékes előadásnak tartom, 
és úgy érzem, nekem való ez a 
szerep. De minden egyes fel-
adatomat szeretem, és igyek-
szem úgy végezni őket, hogy 
mindig értéket teremtsek és 
hordozzak ebben a felgyor-
sult világban.

6 Mire emlékszik vissza  
szívesen a gyermekkorából?

 – Sok mindenre szíve-
sen gondolok, hiszen jó gye-
rekkorom volt, vidám évek 
voltak. Rengeteg dolgot ki-
próbáltam, szinte minden 

érdekelt. A görkoritól kezd-
ve a teniszen át sokféle spor-
tot űztem. Persze volt, ami 

sokáig tartott, és volt, ami 
kevésbé, de egy dolog: a 
zene mindig ott volt az 
életemben. A dobszer-
kóm például még min-
dig megvan. Ének-zene 
tagozatos iskolába jár-
tam, ahonnan emlék-

szem, életmód tá borba jár-
tunk 10-12 éven keresztül. 

Persze ide főleg a társaság 
miatt mentem el, itt mi vol-
tunk a zenefelelősök. A zene 
számomra mindig gyógyító 
volt, sok mindenen átsegített.

7 Hányszor volt szerelmes,  
és emlékszik még az elsőre?

 – Igen, voltam szerel-
mes egyszer-kétszer életem-
ben. Az első szerelem a gim-
náziumban volt. Akkor én 
még a zöldhajas rocker kor-
szakomat éltem, a lány pe-
dig fuvolista tagozatos volt 
ugyanabban a suliban. Mivel 
ő szakközepes volt, délutáni 
zeneórái miatt szinte egész 
nap bent volt az iskolában, 
így ebéd és tanulás után én 
is mindig visszamentem hoz-
zá. Jópofa társasági élet ala-
kult ott ki, ám amilyen hir-
telen létrejött, érettségi után 
ugyanolyan gyorsan el is vál-
tak útjaink, hiszen mindenki 
a maga útját kezdte járni. 

8 Mi az, amire  
nem gondol szívesen?

 – Pont a napokban be-
szélgettünk egy társaságban 
arról, hogy mennyire feles-
leges feltenni a mi lett volna, 
ha kezdetű kérdéseket. Hi-
szen az adott helyzetben va-
lószínűleg mindenki a tőle 
telhetően legjobbat cselek-
szi. Nincs olyan dolog, amit 
nagyon megbántam volna az 
életben, hiszen mindenből 
megpróbáltam a lehető leg-
jobbat kihozni. Amikor meg 
nem így tettem, abból igye-
keztem tanulni. 

9 Hogy telnek  
a hétköznapjai?

 – Sokféle munkával, sze-
rencsére. Minden munka egy 

idő után mókuskeréknek tű-
nik, de a mi szakmánkban, 
úgy gondolom, sok a válto-
zatosság. A szinkronizálás-
nak, a sokféle színházi és 
tévészereplésnek is köszön-
hető, hogy minden nap más-
hol, más emberekkel, más-
más társulattal dolgozom. 
Ugyanakkor kemény pálya 
is a mienk, hiszen lelkileg fel 
kell készülni a megpróbálta-
tásokra. Van, aki egy társu-
latban egész életében várja, 
hogy komoly szerepet kapjon. 
Mindig reménykedik, hogy 
majd a következő, majd a kö-
vetkező előadásban főszere-
pet kap, de senki nem fog-
ja neki megmondani, hogy 
soha nem fog ilyen szerepet 
kapni. A mi pályánkat álta-
lában emocionálisan érzé-
keny emberek választják, és 
nem könnyű feldolgozni a te-
hetetlenség érzéséből fakadó 
kudarcokat. Nem szabad be-
leragadni egy-egy sikertelen-
ségbe, merni kell továbblépni. 
Én magam is nagy kockáza-
tot vállaltam, amikor 2010-
ben gondoltam egy nagyot, 
és szabadúszó lettem. Jó dön-
tésnek bizonyult, hiszen egy 
év sem telt el, és már válogat-
ni tudtam a különböző felké-
rések között.

10 Mivel foglalkozik szívesen  
a szabadidejében?

 – A hagyományos érte-
lemben vett hobbim nincs, 
de nem is alakulhatott ki, hi-
szen már az Akadémián is 
nagyon le voltunk terhelve. 
Szabadidőről egyelőre nem 
igazán beszélhetek, hiszen a 
mi szakmánkra a 0-24 órás 
stand by állapot jellemző. Én 
a szabadidőmben is a mun-
kámmal foglalkozom. Példá-
ul elkezdtem írni egy színda-
rabot, melyet idén tavasszal 
már be is mutattunk. Ez egy 
rendhagyó színházi est, címe 
Ketten egymás ellen.  

11 Szívesen  
kér tanácsot?

 – Igen. Például a bátyám 
remek kiképzőtiszt, tudat-
talanul is felhasználom az ő 
tapasztalatait akkor, amikor 
döntést hozok egy-egy hely-
zetben. Be kell látni azt, hogy 
nincs tökéletes. Ami az egyik 
embernek hiányossága, az a 
másiknak előnye. Szeretek 
érveket ütköztetni és a saját 
nézőpontomat kitágítani az-
zal, hogy mások véleményét 
is meghallgatom.  Nagy Renáta

 Adva van egy felnőtt fér-
fi, aki egy hatéves gyerek 
szellemi szintjén áll, en-
nek minden velejárójával: 
csúfolják, gúnyolják, ki-
használják, nincsenek ba-
rátai, nincs szerelme. 
 Charlie pedig mind-
egyiket szeretné. Aztán 
mintegy varázsütésre elő-
kerül egy orvoscsoport, 
akik egy műtéttel zsenit 
faragnak Charlieból. A fér-
fit már nem győzi le az út-
vesztők játékában Alger-

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

Daniel Keyes:  
Virágot Algernonnak

Mit olvassak? Ignácz József rovata

 Ennek bemutatására vál-
lalkozott közösen az Omega 
együttes és az Ex pe ri Dance 
alkotócsapata, amikor gon-
dos tervezés és aprólékos 
munka után ismert és ked-
velt musicalszínészek fősze-
replésével színpadra állította 
első közös darabját.
 Az előadásban felcsendül-
nek az Omega együttes jól is-
mert slágerei, amelyekből 
természetesen a Gyöngyhajú 
lány sem marad ki.
 Az előadásban elhangzó 
dalok: Start, Hűtlen barátok, 
Holló, Fekete pillangó, Nem 
tudom a neved, Kötéltánc, 
Ha én szél lehetnék, Gyöngy-
hajú lány, Petróleumlámpa, 
Őrültek órája, Nyári éjek asz-
szonya, Hazug lány, Napot 
hoztam csillagot, Régi csibé-
szek, Boldog angyalok, Ezüst 
eső, Trombitás Frédi, Addig 
élj, Meghívás. Régió-infó

Jelentkezni lehet 
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

10 éve dinamikusan  
fejlődő nagyüzemi  
konyha gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

Hirdetés
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GÉPKOCSILOPÁS

Visszaadták az autót
 A Pest Megyei Rendőr-fő-

kapitányság bejelentése sze-
rint szeptember közepén a 
Monori Rendőrkapitányság 
befejezte annak az ügynek a 
vizsgálatát, melyben egy fér-
fi tett feljelentést még 2018. 
november 7-én arról, hogy a 
délelőtti órákban Monoron 
a háza elől eltulajdonították 
Renault Kangoo típusú sze-
mélygépkocsiját.
 A monori rendőrök az ügy-
ben végzett adatgyűjtést elvé-
gezték, s végül sikeresen azo-
nosították a bűncselekmény 
feltételezett elkövetőjét. 

2019. október • Régió Régió • 2019. október 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS

A rendőri hivatást  
is népszerűsítették 
 A monori József Attila Gim-

náziumban október elején pá-
lyaválasztási kiállítást tartott 
a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Monori Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztálya, amelyen 
a Monori Rendőrkapitányság 

Hirdetés

NATUROLL PRO
üveggyapot 2x5cm

 300 Ft/m2

CREATON HORTOBÁGY
TETŐCSERÉP

 177 Ft/db
LB-KNAUF MP501
gépi alapvakolat

 1400 Ft/zsák

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

URSA ÜVEGGYAPOT
2X5 cm-es

 300 Ft/m2

HALOTTÁ NYILVÁNÍTOTTÁKÚJ ORGONÁVAL

Tárgyalás a monori  
„rabszolgaügyben”

Ünnepeltek az 
evangélikusok

Bálint gazda fája Pilisen
 Hat évig tartottak fogva 

láncra verve egy asszonyt egy 
monori pincében. A nő hoz-
zátartozói azt hitték, hogy 
meghalt. A gyanúsított há-
zaspár tagadja, hogy rabszol-
gaként tartották volna az asz-
szonyt. A fogvatartott nő nem 
mert elmenni a tárgyalásra, 
mert nem akar újra találkoz-

ni elrablóival – írta az ügyről 
a Bors.
 N. Ilonát egy közért előtt 
találták meg Monoron két 
éve, akkor elszakított lánccal 
a kezén turkált a szemétben. 
Az asszony hat éve hivatalo-
san halottnak nyilvánították, 
de valójában élt. A vád szerint 
egy monori házaspár tartotta 
fogva egy tanyán láncra verve.

 A nyomozás adatai szerint 
P. László 2018. november 8-án 
megjelent a gépkocsival egyik 
monori ismerősénél és eladás-
ra kínálta fel a lopott járművet. 
 A rendőrök a férfit elfog-
ták, majd előállították lopás 
bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanújával, majd 
gyanúsítottként ki is hallgat-
ták. A lopott gépkocsit a rend-
őrök lefoglalták, majd a sér-
tettnek visszaadták.
 A monori rendőrök a nyo-
mozás vizsgálati szakaszában a 
szükséges eljárási cselekménye-
ket elvégezték és az iratokat át-
adták az ügyészségnek. Régió-infó

 Miután Ilona előkerült 
több hétig kórházban feküdt, 
most pedig egy intézetben él, 
egy kirendelt gondnok vigyáz 
rá – írja a lap. A szeptember 
23-i tárgyaláson szerették 
volna meghallgatni a bírósá-
gon, de az az utolsó pillanat-
ban meghiúsult, a gondnoka 
lemondta a megjelenést. 
 A vádlott házaspárt meg-
hallgatta a bíróság, ők azt 
mondták befogadták az asz-
szonyt, hogy segítsenek neki. 
Szerintük egy harmadik sze-
mély bánthatta Ilonát. A tár-
gyalás novemberben folyta-
tódik. I.J.

is részt vett. A kiállításon An-
tal László rendőr százados, az 
Üllői Rendőrőrs parancsnoka, 
valamint Elekes Emőke Dal-
ma rendőr törzsőrmester bűn-
megelőzési előadó bemutatta 
a rendőrség szervezeti felépí-
tését, valamint az érdeklődők 

felvilágosítást kaptak a rendé-
szeti szakgimnáziumi képzés-
re történő jelentkezés feltétele-
iről, a bűnügyi és a rendészeti 
szakterületen történő munka-
végzésről. 
 Az Üllői Rendőrőrs mun-
katársa, Ceglédi Tamás rendőr 
főtörzsőrmester az érdeklődők 
részére pedig bemutatta, hogy 
a szolgálati kutyák milyen fel-
készülten teljesítik a gazdájuk 
által adott parancsokat, mint 
például a keresés. MRK

 Templomuk felépítésének 
80. évfordulóját és egyszer-
smind régi vágyuk meg- 
valósulását, orgonájuk fel- 
szentelését ünnepelték szep-
temberben a monori evangé-
likusok. 
 Az 1900-as évek elején, a 
Nemzetőr Iskola tantermé-
ben – egy ottani tanító és a 
közjegyző felhívására – kezd-
ték felkutatni és gyülekezetté 
szervezni Monor, Monorier-
dő és Vasad szórvány evan-
gélikus családjait. 1927-re 
Péteri fiókegyházaként mű-
ködtek, majd 1937-ben önál-
lósodtak. 1939. június 18-án 
pedig már fel is szentelték a 
magyar népi motívumokkal 
a wittenbergi vártemplom-
ra emlékeztető istentisztele-
ti helyszínüket, amely ma is 
Monor háromtemplomos fő-
terének jellegzetes dísze. 
 A szeptember 15-i jubile-
umi ünnepségtől igazi temp-
lomi hangszerük is lett az 
evangélikusoknak, ugyan-
is ekkor válthatta fel ki-
szolgált harmóniumukat az 
állami, egyházi és önkor-
mányzati pályázatokból, a 
Monori Evangélikus Kultú-
ráért Alapítvány, a Gyüleke-
zet és cégek, magánszemé-
lyek hozzájárulásából – még 
az USA-beli Los Alamos Egy-
házzenei Bizottságának a se-
gítségéből – vásárolt orgona. 

 Dr. Fabiny Tamás püspök, 
az egyház országos vezető-
je – Sánta József, az ide be-
osztott lelkész egykori men-
tora – felszentelő szertartása 
után felemelő érzés volt ezen 
az új hangszeren Bach pre-
ludiumát hallani és közösen 
átélni az idézett zsoltár gon-
dolatát. „Énekeljetek neki 
új éneket, szépen zengjenek 
hangszereitek!” Az alkalom-
ra megújult gyülekezeti te-
rem, a keresztelőkő és a pa-
rókia környezete a köszönő 
szavaknál is jobban dicsérte 
e közösségi összefogás részt-
vevőit. 
 Ma a monori anyagyüle-
kezet lelkésze Monorierdőn 
hittant tanít, és minden hé-
ten istentiszteletet tart. Ta-
valy Nyáregyháza Monorhoz 
kapcsolódott, leányegyház-
községként. Ők szervezetileg 
önállók, de nem tudnak sa-
ját lelkészt fenntartani. Va-
sad és Csévharaszt szórvány 
evangélikusai pedig a mono-
ri gyülekezetbe járnak isten-
tiszteletre.  B.G.

B álint gazda, azaz dr. 
Bálint György – akit a 
köznyelv az ország ker-

tészeként tart számon – 2019. 
július 27-én ünnepelte 100. 
születésnapját. Gyuri bácsi 
az Iskolakert program elkö-
telezett védnöke és támoga-
tója, így 100. születésnapja 
alkalmából 100 gyümölcsfa- 
csemetét ajándékozott a Ka-
lap Jakab Mozgalom Ültess 
fát! programjának, melyeket 
2019 őszén és 2020 tavaszán 
ültetnek el az ország 100 óvo-
dájában.
 Pilis városa is pályázott az 
óvodásainak egy csemetére, 
amit meg is nyert.
 Az ültetést egy 40 perces 
játékos interaktív koncert és 
bábjáték vezette be, majd a 
lelkes ovisok – felnőtt kezek 
közreműködésével és Bálint 
gazda útmutatásával – elül-
tették a facsemetét a kijelölt 
helyére.
 – Aki ismer, tudja jól, 
hogy szívügyem a környezet-
védelem, Pilis szebbé, zöldeb-
bé tétele. Éppen ezért minden 
olyan kezdeményezést szor-

galmazok, amelyek ezeket a 
célokat szolgálják, így példá-
ul a szemétszedést, szelektív 
gyűjtés és a parkosítást. A mai 
eseménnyel úgy gondolom, 
újabb mérföldkőhöz érkez-
tünk. Sikeres pályázatomnak 
eredményeként a bájos kis fát 
az újonnan felújított Attila ut-
cai óvoda kertjében ültethet-
tük el, kihelyezve mellé a 28. 
sorszámú „Bálint gazda” em-
léktáblát is. Az óvodások nagy 
izgalommal követték az ese-
ményeket. Lelkesen fogadták 
biztatásomat, hogy ezzel so-
kat tesznek ők is a környezet 
védelméért, és bátran ültesse-
nek fákat, amikor csak tehetik. 
A gesztenyejáték-készítés és az 
ínycsiklandozó gesztenyepü-

ré pedig csak hab volt a tortán. 
Úgy gondolom ez az esemény 
méltó koronája volt az óvoda-
épület, illetve a kert felújítá-
si projektjének. Jó volt végig-
tekinteni az udvaron sorakozó 
új játékokon és eszközökön, 
melyeket határtalan boldog-
sággal fogadtak a gyerekek. 
Ilyenkor érzem igazán, hogy 
bőven megtérül minden erő-
feszítés, amit ilyen szép cél ér-
dekében teszünk – nyilatkoz-
ta mosolyogva Hajnal Csilla, 
Pilis város polgármestere. 
 Az óvoda megkapta Bá-
lint gazda útmutatóját a fa-
ültetés utáni gondozásához, 
az ovis csoportok pedig öko-
oklevelet kaptak a nap végén.
 (x)

Bálint Gazda 
száz csemetéjé-
nek egyike a pi-
lisi Játékország 
Óvoda Geszte-
nyéskert Tagóvo-
dájába költözött.

A Széchenyi 2020 prog-
ram keretében Európai 
Uniós támogatással 

Magyarország társfinanszí-

rozásában megvalósuló beru-
házásban a Magyar Közút és a 
Pest Megyei Területfejlesztési 
Kft. konzorciumi partnerként 
vesz részt.
 Az önkormányzat még 
2016-ban nyújtott be tá-

mogatási kérelmet az-
zal a céllal, hogy kerékpá-
ros közlekedésre alkalmas 
úttal kösse össze Alsó- és 
Felsőnyáregyházát. A pályá-
zat beadásakor fontos szem-
pont volt, hogy fenntartható 

és környezetbarát közleke-
dési mód használatával biz-
tonságosabban, kényelme-
sebben elérhetővé váljanak 
a település közintézményei, 
a helyi közszolgáltatások és 
munkahelyek, illetve a ke-
reskedelmi egységek.
 Az elnyert támogatás-
nak köszönhetően az önkor-
mányzat összesen 3  558 m 
hosszú útszakaszon valósít 
meg fejlesztéseket. Alsó- és 
Felsőnyáregyháza belterü-
letén nyitott kerékpársáv, ill. 
kerékpáros nyom létesül, a 
településrészek közötti kül-
területi szakaszon pedig az 
út kiszélesítésével burkolt 
útpadkán közlekedhetnek 
majd a kerékpárosok záró-
vonallal elválasztott sávban.
 A kivitelezés során több, 
közlekedésbiztonságot növe-

Kerékpáros közlekedés-
fejlesztés Nyáregyházán
Nyáregyháza Nagy-
község Önkormány-
zata 263,47 millió 
Ft összegű visz-
sza nem térítendő 
támogatást nyert 
a VEKOP-5.3.2-15 
kódszámú, „Fenn-
tartható közleke-
désfejlesztés Pest 
megyében” című 
felhívás alapján.

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT!

lő létesítmény is kialakításra 
kerül.
 A buszmegállók közelében 
kerékpártámaszok és elektro-
mos kerékpár-töltőállomások 
létesülnek, a település köz-
pontjában a Nyáry Pál úton 
pedig párhuzamos parkolóhe-
lyek épülnek. A Kaszner Mar-
git Múzeum előtt autóbusz-
öböl kialakítására, a Mátyás 
király út és az Ady Endre út 
kereszteződésében pedig cso-
móponti átépítésre kerül sor.
 Felsőnyáregyházán az Ár-
pád úton gyalogátkelőhely 
épül, és az autóbuszmegálló-
helyeknél szilárd burkolatú 
lelépő létesül a gyalogjárda- 
kapcsolatok kiépítése mellett.
 A kivitelezési munkálatok 
augusztusban elkezdődtek, 
és várhatóan jövő tavasszal 
fejeződnek be.  (x)

Augusztusban megkezdték a kivitelezést



Októberi rejtvényünk fősorából a monori Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria üzenete olvasható ki. A megfejtést küldje el címünkre: Régió 
Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: október 31. A helyes megfejtést bekül-
dők között 5 db 3 000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a monori Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria felajánlásából.
 Előző számunk megfejtése: A monori koncert helyszíne Monor Városi Sportcsarnok. A Vigadó Kulturális és Civil Központ jóvoltából 5 
db páros belépőjegyet sorsoltunk ki Halász Judit koncertjére, összesen 32 000 forint értékben, melynek nyertesei: Pálinkás László (Monor), 
Vincze Mária (Vecsés), Kravecz László (Jászdózsa), Kis Sándorné (Gyömrő), Halász Csenge (Üllő).

Monor,  
4-es Fő út,  
34. km kő,  

a TESCO-ban.

Házhoz szállítás: 
06-70/63 36 395

Étlap és kiszállítással kapcsolatos infó: http://mrguszto.hu/
 : Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria
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A délutáni Nap sugarai erőtlenül pró-
bálják felmelegíteni a novemberi szél-
től átfújt lelket, amikor belépünk a teme-
tő kapuján, hogy tiszteletünket tegyük és 
meglátogassuk őt, akit elveszítettünk. 

Közeledik minden-
szentek és halottak 
napja, emlékezzünk!

Régió • Független, ingyenes 
regionális hírújság • Fele-
lős kiadó: Papp János • Szer-
kesztő: Trnavecz Adrienne 
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari 
Kft. (1211 Budapest, Közpon-
ti u. 69–71)
 A nyomtatásért felel a 
nyom da ügyvezető igazga-
tója.
 Kiadó címe: 2200 Monor, 
Németh Ágoston u. 5. Szer-
kesztőség címe: 2200 Mo-
nor, Kossuth L. u. 71/A, I. 
em 1. (a K&H bank felett) 
E-mail: info@regiolapok.hu  
Tel.:06-29/412-587 • Hirde-
tésfelvétel: 06-70/319-4317 
Ter jesztés:  Ma gyar Posta 
Zrt. • Készült:  60 000 pél-
dányban. ISSN 2060-1719
 Az újság bármely részé-
nek másolásával, terjeszté-
sével, az adatok elektronikus 
tárolásával és feldolgozásá-
val kapcsolatos minden jog 
fenntartva. 
 Értesüléseket átvenni csak 
az újságra hivatkozva lehet. 
Az újságban megjelent ada-
tok tájékoztató jellegűek. Az 
újságban megjelent hirdeté-
sek tartalmáért a kiadó fele-
lősséget nem vállal. Kézirato-
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küldünk vissza. Az x-szel jelölt 
írásaink fizetett hirdetések.
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KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Monori szálloda keres recepciós, 
szakács és konyhai kisegítő mun-
kakörökbe munkatársakat, állandó 
munkára. Érdeklődni 06-30/986-
8988-as telefonszámon lehet.

Monori cukrászda nemdohányzó 
pultost keres. Érdeklődni Gál Péter-
nél: 06-20/457-3786 

Gyáli élelmiszerboltba eladót 
keresünk. Szakképzettség nem szük-
séges. Albérletet, szállást családi 

házban, kedvezményes díjon tudunk 
biztosítani dolgozóink részére. 
T.: H–P 8-18 óra, 06-70/432-9810, 
06-30/449-4506

Gyáli pecsenyesütőbe pultost és 
konyhai kisegítőt keresünk. Albér-
letet, szállást családi házban, ked-
vezményes díjon tudunk biztosítani 
dolgozóink részére. T.: H–P 8–18 óra, 
06-70/419-2923, 06-30/449-4506

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

Monoron hús- és tejtípusú (Búr – 
Núbiai vonalú) nőstény és bakkecs-

kék széles választékban 600 Ft/kg-os 
áron eladók. Érd.: 06-70/607-4444

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

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

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

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

Műszaki vizsgáztatás és felkészítés, 
eredetiségvizsgálat, gépjármű-di-
agnosztika, 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-, futómű-ja-
vítás, műszaki vizsga TPMS-szenzor 
szerelése. Gyál, Pesti út 26. 06-29/340-
899, opella.hu, alkatreszshop.eu

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is! 
A, B, C, C+E, D kategóriák 
GKI. Gyorsított képzés. 
Tel.: 06-20/912-6359, 
www.tan-go.hu

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

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

DEKORÁCIÓ

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

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

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

Duguláselhárítás, vízvezeték- 
szerelés. Kis Rajmund
Tel.: 06-30/593-2282

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

Petrovai Pince vállalja családi 
– baráti, céges összejövetelek, 
keresztelők, ballagások, lány és 
legénybúcsúk teljes körű lebonyolítá-
sát. Érd.: Petrovai Tamásné Anikónál 
06-70/434-3254. petrovaipince.hu

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

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

Egyedi konyha- és szoba-
bútorok készítése, kárpitozott 
bútorok áthúzása, javítása, 
www.naem.lapunk.hu 
Tel.: 06-30/291-5125, 06-29-951-570

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

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

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

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemét-
szállítás, lomtalanítás. Rendel-
hető: 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

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka díjtalan felméréssel. 
Kerítés, korlát, lépcső, kapu gyártá-
sát 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 kiszállítás-
sal. 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, 
kisáru-szállítás 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 szak-
emberek! 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 zab-
szalma kalásszal betakarítva nagy 
körbálában 10 000 Ft/db áron eladó 
Maglódon Érd.: 06-30/152-0388

TETŐFEDŐ
Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, 
kisebb javítás, beázás. Nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. INGYENES 
FELMÉRÉSSEL. Hívjon bizalommal! 
Kertész Attila Tel.: 06-20/216-8338

Mindenféle tetők készítése,
 javítása. Ereszcsatornák 
szerelése. INGYENES FEL-
MÉRÉS, kisebb javítások 
azonnali kezdéssel GARANCIÁ-
VAL! 18 éve a lakosság szolgá-
latában! Tel.: 06-30/475-2917, 
06-20/271-2401

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

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

Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a 
mennyiséget! Koczó Zsolt tel.: 
06-20/343-1067 EUTR: AA5811522

Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, bükk: 
3100 Ft/q, kalodás vegyes: 35000 
Ft/kaloda, kalodás akác: 40000 Ft/
kaloda. + szállítás. A némedi 
szőlői hídmérlegen ellenőrizheti 
a megvásárolt mennyiséget. 
Forest Vill Bt. EUTR: AA5856576. 
Tel.:06-20/511-7557, 06-29/343-689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa kony-
hakészen, hasítva, ingyenes házhoz 
szállítással 3000 Ft/q. Őrbottyáni 
telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, hétvé-
gén is: 06-30/347-3504

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
– JAVÍTÁS

Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új és 
meglévő épületek teljes körű gé-
pészeti kivitelezése. Gázvezeték 
kiépítése, műszaki átadása, MEO- 
ügyintézés, ismételt nyomás-
próba. T.: 06-20/348-8073, 
info@futesrendszer-vedelem.hu

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

Cirkók, kombi cirkók, vízme-
legítők, konvektorok, gázka-
zánok, gázbojlerek szervizelése. 
Rab Attila, 06-70/450-2421

A halál talán a legna-
gyobb tabutémánk, 
nehéz róla beszélni, fé-

lelmetes, ijesztő és végtele-
nül fájdalmas átélni, amikor 
egyik szerettünkkel történik. 
Olybá tűnik, hogy már sem-
mi nem lesz ugyanolyan. Ha 
lenne igazság, akkor megáll-
na az idő, és soha többé nem 
akarna újraindulni nélküle. 
De ez az élet rendje, és min-
den megy tovább.
 Évente egyszer beköszönt 
az ősz, vele pedig megérke-
zik a mindenszentek. A régi-
ek tudták jól, hogy kell ez a 
nap. Emlékezni, helyre ten-
ni az érzéseket, oda menni, 
együtt lenni az elmenttel és 

az itt maradottakkal. Kivirá-
goznak a temetők, a gyertya 
lángja cseppnyi melegséget 
ad, mi pedig virággal, seprű-
vel, kannával felszerelkezve 
megyünk, hogy gondoskod-
junk egy kicsit a sírhelyéről. 
Még egyszer tegyünk érte. 
Leseperjük a sírt, összeszed-
jük az elhervadt virágokat, 
téliesítünk, ha kell. Közben 
ismerősökkel és barátokkal is 
találkozunk, együtt vagyunk 
rég nem látott családtagja-
inkkal.
 Monoron Várszegi József-
nek, a temető gondnokának 
köszönhetően a katolikus te-
metőben egy emlékhely léte-
sült, ahol gyertyát gyújtha-

tunk azokért is, akik messze 
nyugszanak. Az ehhez hason-
ló emlékhelyek nagy segítsé-
get jelentenek azoknak a csa-
ládoknak, akik rokonsága az 
ország más tájain, vagy akár a 
határon túl él. Monoron idén 
gyúlhatnak meg először az 
emlékezés gyertyái az adako-
zásból és tenni akarásból lét-
rejött emlékhelynél.
 Lássuk be, futunk, szala-
dunk az év szinte minden nap-
ján. Sokszor csak az ünnep-
napok adnak egy kis pihenőt. 
Ahogy teszi a mindenszentek 
is, megállít és nyugalomra int. 
Kiküld a temetőbe, ahol al-
kalmunk nyílik átszellemül-
ni, elengedni a fáradságot 
és szabadon visszautazni a 
múltba. Újra futhatunk a me-
zőn, fára mászhatunk vagy 
nintendózhatunk. Egy pilla-
natra a sülő almás pite illatát 
is megérezhetjük.
 A nagyszüleim két, egy-
mástól távollévő faluban és 
városban nyugszanak, mi pe-
dig a harmadikban laktunk. 
Ez a nap a kirándulásé és a 
sült gesztenyéé volt. Este, a 
pattogó tűz mellett kormos 
maszatosan a gesztenyétől 
hallgattuk a szüleink törté-
neteit azokról, akiket mi már 
csak emlékekből ismertünk. 
Ma a negyedik városban 
élünk távol mindenkitől, de 
a temető Mindenki Kereszt-
jéhez mi is kivihetjük a gyer-
tyáinkat. Kovács-S. Zsuzsa

  Október első hétvégé-
jén nyüzsgött a falu. Vasár-
nap reggel az alig egy hónap-
ja szerveződött Monorierdei 
Falu Zöldítők népes csapata 
indult el, hogy kezelésbe ve-
gye a település közvetlen kör-
nyezetét és a széthordott sze-
metet.
 Holzerné Diós Karolina, a 
csoport megálmodója mesélt 
a vasárnapi programról és a 
hozzá vezető útról. – Nagyon 
pozitív, ugyanakkor megdöb-
bentő élmény volt. Harminc-
negyvenen voltunk, teljes 
családokkal szedtük a szeme-
tet. Kisgyerekek, ovisok, is-
kolások is jöttek a szüleikkel. 
Három csoportba szerveződ-
tünk, felosztottuk a terüle-
teket és dolgoztunk – kezdte 
Karolina. – Régóta érlelődött 
bennem a gondolat, hogy Er-
dőn is össze kellene fognunk, 
zöldebb megmozdulást kez-
deményezni, tenni a falu-
ért. Vallom, hogy amellett, 
hogy a saját életemben tö-
rekszem a környezettudatos-
ságra, beszélni is kell róla és 
időt áldozni rá. Teljesen vé-
letlenül indult minden. Az 
egyik monorierdei csoport-
ban felvetődött a faültetés öt-
lete, mire elkészítettem a Zöl-
dítőket, ahová meghívtam az 
együtt gondolkodni akaró is-
merőseimet. Elég gyorsan a 
tettek mezejére léptünk és 
ki is találtuk az október ele-
jei szemétszedést. Pillanatok 
alatt húszból háromszázan 
lettünk a csoportban, meg-
lepően aktív tagokkal. Nem 
gondoltam, hogy ekkora az 
igény erre. Kevesen tudják, 
de Monorierdő környezete 

gyönyörű. A külső területek 
nagyszerű kirándulóhelyek, 
jó itt sétálni, futni, kutyát 
sétáltatni, de sajnos, renge-
teg a szemét. Vannak részek, 
ahol 50-100 méteren keresz-
tül egybefüggő szeméthegyek 
várják az arra sétálókat. Ezen 
akarunk változtatni – mesél-
te a helyi faluzöldítők megál-
modója.
 A csapatok gumikesztyűk-
kel és szemeteszsákokkal fel-
szerelkezve indultak és dél-
előtt tíz órától délután három 
óráig dolgoztak. Kicsik és na-
gyok együtt. – Nagyon-na-
gyon sok felajánlást kaptunk, 
konténert, platós autót. Any-
nyi szemét gyűlt össze, hogy 
nem fért bele a konténerbe. 
Legközelebb többre lesz szük-
ségünk. A srácok, a fiaim is 
reggeltől délutánig dolgoztak. 
Számukra is szemléletformá-
ló, hogy látják, mennyire csú-
nya és buta dolog eldobni a 
szemetet, de szerencsére fel 
lehet szedni.
 A Monorierdei Falu Zöldí-
tők idén őszre két programot 
szerveznek még maguknak. 
A sikeres szemétszedés után 
november elejére közösségi 
faültetéssel készülnek. – Már 
százhatvan fát megrendel-
tünk és ki is fizettünk. Névre 
szóló fák lesznek, mert a csa-
ládok vállalták, hogy legalább 
fél évig gondoskodni fognak 
róluk. A mi családunk két fát 
vállalt, egyik Miló, a másik 
Zente fiamé lesz. Ők nevelik 
majd, öntözik és vigyáznak 
rájuk. Sok család hasonlóan, 
a gyerekekkel együtt készül 
az ültetésre. Tenni akarunk a 
jövőnkért!

Kovács-Solymosy Zsuzsanna

Családi program 
faluszépítéssel
ZÖLDÍTŐK



Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/AAKCIÓK!

Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok. 
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek és  
gyógynövények erejével

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

Az APiFito termelői mézek és  mézkülönlegességek megvásárolhatók  
a Régió lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

Natura 2000 területen termelt mézek! 

Gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, rozmaringos, 

zsályás, kamillás, 
köményes, bazsalikomos 

500 g:  

1490 
Ft

Hársméz
500 g: 1290 Ft

Akció!

Virágméz
500 g: 1090 Ft

Mézrendelés  
már az interneten is:  

www.apifito.hu

RaktáRi komissiózó  
és Rakodó, leszedő 

munkatáRsakat 
keResünk!

Gyál
üllő

Ha egy megbízható céget keres hosszú távon, hívjon bennünket!

+36-70/886-6148
Jelentkezésedet az alábbi elérhetőségeinken várjuk.

+36-70/886-6148         allas@fwo.hu       www.fwo.hu

1 500 Ft 
nettó óradíjtól

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
FOGBEÜLTETÉS FÁJDALOMMENTESEN

Fogaink elvesztése mindannyiunkat megvisel. Nem tudunk jól rágni, nem tudunk 
egy jóízűt enni, nem tudunk felszabadultan mosolyogni, kényelmetlenül érezzük 

magunkat, rosszkedvűek vagyunk.  
A hagyományos fogpótlási módszerek nem mindig képesek  

megfelelően orvosolni meglévő problémáinkat. 
A legjobb megoldás lehet ezekben az esetekben az implantátumos fogpótlás!

A DIAMOND TEAM ÖRÖMMEL SEGÍT, HOGY ÖN BOLDOGAN MOSOLYOGJON MINDEN NAP!

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


