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ÜLLŐ, VECSÉS, GYÁL, FELSŐPAKONY
Kamerával
figyelnek
Ezentúl éjjel-nappal
kamerák figyelik az üllői
Zsaróka utat. Az újonnan telepített eszközök
rögzítik a gyorshajtókat és kiszűrik a problémás gépjárművek rendszámát.

Részletek a 4. oldalon

Meglepetés
A gyáli gyerekek 100
ezer forint értékű meglepetést kaptak a város és
egy játékgyártó cég jóvoltából, 6 játszótéren helyezték ki az ajándékokat
„játékszabállyal”.

Részletek az 5. oldalon

Halál a reptéren
A Frankfurtból Isztambulba tartó Turkish Airlines utasszállítón rosszul
lett egy utas Magyarország felett. Már a gépen
elkezdték az életmentést,
Ferihegyen folytatták.
Részletek a 13. oldalon

Megint voksolhatunk Modern piac
épülhet Üllőn
Május 26-án európai parlamenti választások lesznek
Magyarországon. Ez a negyedik ilyen jellegű voksolás lesz
az ország történetében. Európai Parlamenti választásokat
ötévente tartanak az EU-ban.
A szavazást 2019-ben – az
Európai Tanács döntésének
értelmében – 2019. május
23. és 26. között kell minden
országban megtartani, de a

pontos dátumot – az eltérő
hagyományok és jogi rendelkezések miatt – a tagállamok
maguk dönthették el. Mivel
a választási eljárásról szóló
törvény értelmében Magyarországon csak vasárnap lehet
választást tartani, a voksolás
egyetlen lehetséges időpontja, május 26-a lett.
Folytatás a 2. oldalon

Üllőn régóta megoldásra
vár egy helyi piac elhelyezése. A Hunyadi utcában szombatonként működő „kirakodóvásár” fölött régen eljárt az
idő, a lakók és az árusok körében is egyre nagyobb igény jelentkezett egy korszerűbb és
praktikusabb megoldásra. Az

új piaccsarnokot a város központjába álmodták meg 40 elárusító hellyel, 12 üzlettel, na
és persze kiszolgálóhelyiségekkel és irodákkal. A terveken 124 gépkocsinak kialakított parkoló is látható.
Folytatás a 8. oldalon

Jobb, ha el se dobod!
– Szemétügyek

hívásához tavaszi nagytakarítást végeztek a környezetükben, mert egyre többen
tartják fontosnak, hogy tiszta és élhető legyen a településük. Nő az aktivitás a
helyi, vagy központi felhívásokra és ezzel együtt egyTegyünk együtt útjaink tisz- re több szemetet gyűjtenek.
taságáért, fogjunk össze az il- A szemetelők száma is csöklegális szemetelés ellen, így az ken, ha lassan is. Ezért a teutakra is több forrás marad lepülések már nem csak a
– szól a Magyar Közút Non- szemetelők lelkiismeretére
profit Zrt. felhívása.
apellálnak, hanem a szemét
Régiónk településeinek kommandósok munkájára is,
lakói megfogadva a tanácsot akik egyre több szabálysérez év tavaszán önállóan, Te tést derítenek fel.
szedd!-akció keretében és
Folytatás a 3. oldalon
csatlakozva a Közút Zrt. fel-

Hirdetés

NEVETNI, BESZÉLNI, ÉLNI
Hogyan tudná megváltoztatni mindennapi
A fogászati implantátum,
életét a fogászati implantátum?
vagyis a fogbeültetés visszaadja
Foghiány miatt összeesik az arc dimenziója,
az ön fiatalságát, javíthat
ezáltal idősebbnek nézünk ki
az emésztési problémáin
Rágás (vagyis mechanikai emésztés)
és
garantáltan megszépíti
kimaradása miatt emésztési zavart
mosolyát.
tapasztalhatunk
Mindez
fájdalommentesen
Esztétikai okokból elmarad a mosoly,
teljesül nálunk.
nevetés, beszélgetés
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Májusban megint
a
voksolhatunk Harcok
mandátumokért

Ellenőrzés
a vasutaknál
RENDŐRSÉGI AKCIÓ

Fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség a vonatokon és a vasútállomásokon. A
Railpol (Vasúti Rendőrségek
Európai Szervezete) által koordinált ellenőrzést március
26-án kedden 7 órakor kezdték és 24 órán át tartott.
Az akció célja a személyszállító vonatokon, vasútállomásokon és környékükön
elkövetett jogsértések megelőzése és a bűncselekmények megakadályozása volt.
Mindemellett
ellenőrizték
az elhagyott csomagokat is a
szerelvényeken, illetve a pályaudvarokon, továbbá a ká-

bítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kiszűrésére is
nagy figyelmet fordítottak. A
rendőrség az együttműködő
szervezetekkel lebonyolított
akció ideje alatt 1149 alkalommal vonatokat, 594 esetben állomásokat ellenőrzött
közbiztonsági céllal.
Az ellenőrzés során a hatóságok 5841 főt igazoltattak, büntetőfeljelentést 17,
szabálysértési feljelentést 38
esetben tettek. A rendőrök a
24 órás akció ideje alatt 25
főt állítottak elő, 35 főt fogtak el, 228 személlyel szemben helyszíni bírságot szabtak ki.
adr

Lézerrel zavartak
egy landoló gépet
FERIHEGY HÍREI

Az Eurowings Stuttgart–
Budapest járat pilótáit a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy este leszállás
közben megpróbálták megzavarni egy lézerfénnyel. A
pilóták azonnal jelentették az esetet a Hungaro
Controlnak, akik a közzétett
hangfelvétel alapján be tudták határolni, hogy Inárcs
térségéből érkezhetett a támadás – majd az esetet jelentették a hatóságoknak.
Egy utas videófelvételt is
készített a lézertámadásról,
amit a pilóta később meg is
nézett. A gép vezetője szerint szerencse, hogy a lézer-

fény nem találta el pontosan
gépet.
A fő probléma az, hogy a
lézeres támadások legtöbbször a repülés legkritikusabb
szakaszában, a fel- és leszálláskor érik a gépeket, ami nagyon veszélyes, hisz a lézer által kibocsátott fénytől a pilóta
akár több másodpercre el is
veszítheti a látását, sőt ros�szabb esetben maradandó látáskárosodást is szenvedhet,
ami a sok utas életét veszélyezteti. Különben a pilóták
megzavarása bűncselekmény
és a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, ami akár
három év börtönbüntetéssel
is járhat – írta az Airportál. T

Jobb, ha el
se dobod!
– SZEMÉTÜGYEK

Az első magyarországi
EP-választás 2004. június
13-án zajlott 24 mandátumért, a következő 2009.
június 7-én 22-ért, a 2014.
május 25-i már 21-ért.
Idén ismét 21 mandátumért szállnak harcba a
pártok Magyarországon.

„A választás valamennyi választójoggal
rendelkező honfitársunk számára lehetőség arra, hogy a következő öt esztendőben befolyásolja az Európai Unió jövőjét.”

kezik. Külföldiek is, amen�nyiben jelzi szándékát, de
csak magyar pártra szavazhat(!). Magyar állampolgárok is hasonló módon részt
vehetnek más országok EPezdte Áder János köz- ra, amin csak pártok indul- választásán, vagyis ha kültársasági elnök a sza- hatnak. Egy ország egyetlen földön élnek, akkor a másik
vazással kapcsolatos választókerületnek számít. EU-ország pártjára tudnak
közleményében, majd így foly- Listát az a párt állíthat majd, csak szavazni.
tatta: „Magyarország a ha- amelyik 20  000 érvényes
zánk, Európa a közös ottho- ajánlószelvényt gyűjt össze. Mik a fontosabb
nunk. Valamennyi választásra Az Európai Unió jogi aktujogosult honfitársamat arra sában meghatározta, hogy a határnapok?
kérem, vegyen részt a soron jelen szabályok szerint Ma- Március 21. Csak ettől a napkövetkező európai parlamen- gyarországon 21 mandátu- tól lehet a választási kérelmeti választáson”.
mot oszthatnak ki azok kö- ket – mint például akadályzött, akik legalább 5%-ot mentes szavazókör igénylése,
Európai Parlament
elértek a pártlistákra leadott átjelentkezés vagy mozgóurJelenleg az Európai Parla- szavazatok arányában. Az na kérése – benyújtani.
mentnek 751 tagja van, akik Európai Parlamentbe került
Április 6. A hivatalos
28 ország közel 500 millió képviselők képviselőcsopor- kampány kezdete. A válaszeurópai polgárát képviselik. tokba (frakciókba) tömörül- táson induló pártok ekkor
A Brexitet követően az Eu- nek, vagy függetlenek ma- kaphatják meg az aláírások
rópai Parlament 2018 feb- radnak.
gyűjtésére szolgáló ajánlóruárjában hozott határozata
Egy új képviselőcsoport íveket a Nemzeti Választási
alapján az Egyesült Király- alapításának feltétele, hogy Irodától.
ság kiválását követően a par- minimum 25 tagja legyen legÁprilis 23. A listák belamenti képviselők számát alább 7 különböző országból. jelentési határideje. Az EP705-re csökkentették. Ennek
választáson az a párt állíttudatában már nem is olyan Kik szavazhatnak
hat listát, amely a választás
kevés ez a 21 mandátum.
előtti 37. napig összegyűjt
Magyarországon?
20 ezer érvényes ajánlást és
A magyarországi választá- ezt a határnapig bejelenti a
Hogyan zajlanak
son részt vehet minden EU- Nemzeti Választási Bizotta választások?
tagállam állampolgára, aki ságnál.
Öt évente kerül sor egy egy- Magyarország területén beMájus 22. Azok a szavafordulós listás szavazás- jelentett lakóhellyel rendel- zók, akik a szavazás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön, de Magyarország
Az eddigi magyar mandátumok pártfelosztása az EP-válsztások után.
egy másik településén élni
MANDÁTUMOK SZÁMA
FRAKCIÓ
kívánnak
a választójogukkal
2004
2009
2014
eddig
kérhetik
az átjelentkeEurópai Néppárt (Kereszténydemokraták) (EPP)
13
14
12
zést a lakcímük szerinti váSzocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D)
9
4
4
lasztási irodától egy másik
Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Zöldek/ESS)
0
0
2
településre.
Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR)
0
1
0
Május 26. 6–19 óra. Az
Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE)
2
0
0
EP-választás időpontja. EkFüggetlen
0
3
3
kor lesznek nyitva a szavazóÖSSZESEN
24
22
21
körök. 
TRN
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luk már évek óta megszokott,
hogy a civil egyesületek, intézmények és egyéb társadalmi
szervezetek az első hívó szóra
részt vesznek környezetük védelmét, szépítését célzó helyi
vagy országos programokban,
így a szemétszedésben is. A
közös szemétszedéshez sokan
csatlakoztak, de a saját környezetben található hulladék
összeszedésével egyénileg is
sokan tettek az ügy érdekében.
Monorierdő Község Önkormányzata is szemétszedési felhívást intézett a lakosaihoz. Az akcióhoz csatlakozó
civil és egyéb szervezetekkel
közösen Monorierdőn 2019.
március 18-án és március 22én 8.30-tól szedték a hulladékot szintén a Te Szedd!-akció
keretében. Az akció sikeres
lebonyolítása érdekében a
és civil szervezetek is szed- különböző szervezetek, egyeték a szemetet. Míg a Vasutas sületek és egyéb szervezőNyugdíjas Klub tagjai az ál- dések vezetőit is megkérték,
lomást takarították, addig a hogy példamutatóan vegye„borbarátok” a Strázshegyet. nek részt település kitakaríZsombok László polgármes- tásában.
ter közösségi oldalán is „reklámozta” a felhívást, és Kéri
Andrással, vagyis Colom Tiszta Magyarországért
boval, az Irie Maffia énekesé- Vasad község is csatlakozott
vel 18 zsák szemetet gyűjtöt- az idei országos programsotek ketten Monor határában. rozathoz, amely során ott is
önkéntesek dolgoztak a tiszta Magyarországért. Az önTe szedd!-akciók
kéntesek a községháza előtt
Márciusban országszerte is- gyülekeztek és szervezett
mét megrendezték a TeSzedd!- csapatokban indultak útnak,
akciót, és mint minden évben, megtisztítani a települést.
Gyömrő is csatlakozott a jótéVasadon általános tapaszkony megmozduláshoz. Ná- talat, hogy évről évre nő az
eldobott röviditalos üvegek
száma, de ugyanez jellemző
az energiaitalos és sörös dobozokra is. De az sem szokatlan, hogy nejlonzacskóba csomagolt pelenkát vagy szintén
műanyagba rejtett bűzlő állati tetemet találjanak az erdei utakon. Ezután már nem
is tűnik olyan elkeserítőnek
a gyönyörűen zöldellő mezők kellős közepén virító műanyag PET-palack és sörös
doboz. Számos csapat és csoport dolgozott Vasadon is és
adta oda szabadidejét a célért,
hogy ezektől most megszabadítsa a környezetét.

Újraindította országos közutas szemétgyűjtési akcióját a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a korábban sikeres szemétgyűjtési akciók mintájára.

A

társaság célja az, hogy
már rövid távon is
érezhető szemléletváltást érjen el a lakosság körében, ugyanis csak idén
mintegy 1,5 milliárd forintot tervezett be szemétszedési munkákra, melynek döntő
többségét az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése
és elszállítása teszi ki.
Évről évre egyre nagyobb
problémát okoz az illegális
szeméthegyek megszüntetése. A társaság 93 mérnöksége
a szemétszedési tevékenységük során az országos közutak mellől évente egy kisebb
megyeszékhely éves kommunális hulladékának megfelelő
mennyiségű, mintegy 12 500
tonna hulladékot gyűjt össze.
A társaság nem titkolt célja, arra felhívni a figyelmet,
hogy a szemetelők miatt kevesebb burkolatjavítási, kaszálási,
burkolatjelfestési,
táblázási, felújítási és fejlesztési munkát tudnak elvégezni a rendkívüli kiadások miatt. Az idei, 1,5 milliárd forint
értékű szemétgyűjtési munkákból például 15 kilométernyi mellékút teljes körű felújítását, vagy 60 ezer tonna
melegaszfalt beszerzését lehetne finanszírozni.
Az akcióhoz idén április
29-ig még lehet jelentkezni
az önkénteseknek a cég on-

line felületén, ahol az igen
jól sikerült kampányfelhívó
videóklipp is elérhető.

A közösségért tenni!
A monoriak is tavaszi nagytakarítottak áprilisban a településükön és a bevezető utakon. Nagy volt az összefogás a
felhívásra, az önkormányzat
intézményei mellett lakosok

oldalakon meghirdetett események szerint nem is egy alkalomra volt szükség az újra
és újra termelődő szeméthalmok felszámolása miatt.
Március végén és áprilisban
több ilyen felhívást indítottak a helyiek a két településen, hogyha csak átmeneti
időre is, de megszabaduljanak az illegális szemétlerakatoktól.

Tavaszi lombparti

Már az őszi hasonló akció is
remekül sikerült Ecseren. A
falubeliek megtisztították a
templom és a plébánia környékét, összegereblyézték a
faleveleket. A sikeren felbuzdulva, a közelmúltban megismételték az egyszerűen csak
lombpartira keresztelt találkozót.
A tavaszi szabadtéri takarítás most sem fulladt érdektelenségbe, kéttucatnyi lelkes
önkéntes vett részt a lombpartin. Idősebbek, középkorúak, fiatalok érezték úgy,
hogy itt a helyük. Nem csupán a gereblyék kerültek elő,
a résztvevők megmetszették a fákat, a szőlőt, megkapálták a virágágyásokat, felsöpörték a parkolót. Négy
konténer zöldhulladék gyűlt
össze. Remek hangulat alakult ki, mindenki örömét lelte a munkában, vidámságért
nem mentek messze az emberek. Sütött a nap, ragyogott
Ha tavasz, akkor
az ég. A csapat tagjai abban
szemétszedés
maradtak, hogy ősszel ismét
Több településen a jó idő be- eljönnek és eltüntetik a száköszöntével önszerveződés- raz faleveleket, mert a tempben önkéntesek szedik össze lom és környéke olyan szép
a szemetet. Csévharaszton és lett, hogy bonthatják már a
Nyáregyházán is indult ilyen rügyeiket a fák, a bokrok és a
Trnavecz-Ádám-Ignácz
közösségi akció. A közösségi virágok.
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Meglepetés
a gyáli gyerekeknek

Kamerával figyelnek
GYORSHAJTÁS ÜLLŐN

Fehér Imre alpolgármester. A
A gyorshajtók, valamint a tábláknál nem csak a sebesmegnövekedett kamionforga séget mérik, hanem a rendlom miatt kamerák figyelik a számot is lefotózzák, a kaforgalmat Üllőn, a Zsaróka úton merák pedig a nappali és az
– közölte az önkormányzat. éjszakai forgalmat is figyelik.
Két helyen helyeztek ki 30- A kamerák februári kihelyeas, sebességkorlátozó táblát zése óta csökkent is a sebes– mondta a Williams Tv-nek ségtúllépés – jegyezte meg. IJ

VEZETÉKÁTMOSÁSOK

A víz egészségre nem ártalmas, de esztétikai szempontból mindenképpen kifogásolható – írta a jelenséggel
kapcsolatban a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
A lakossági bejelentéseket követően a szolgáltató ellenőrizte a vízminőséget, tájékoztatásuk szerint a víz
egészségre nem ártalmas. A
sárgás elszíneződés oka a különböző ásványi anyagok ki-

csapódása, amit a hálózat
átöblítésével, az érintett vezetékszakaszok átmosatásával tudnak csökkenteni, illetve megszüntetni – közölte
honlapján a szolgáltató. A társaság azt kéri, hogyha elszíneződött, kellemetlen szagú
ivóvizet tapasztalnak, valamelyik hivatalos elérhetőségükön jelentsék a hibát. A bejelentéseket minden esetben
rögzítik és elvégzik a szükséges munkákat. 
ign

Elhunyt Dienes András
HALÁLESET

Április 2-án, 64 éves korában elhunyt Dienes András,
az Üllői Sport és Szabadidő
Kft. ügyvezetője – közölte
honlapján az önkormányzat.
„Dienes András halálával pótolhatatlan veszteség
érte Üllő közösségét. András
személyisége, munkabírása,
szervezőkészsége nagyon fog
hiányozni mindannyiunknak

– írta honlapján az önkormányzat. Üllö Város Önkormányzata Dienes Andrást
saját halottjának tekinti. A
család közlése szerint az április 10-én, az üllői Római
Katolikus templomban tartott szertartás után a barátok és hozzátartozók egy szál
virággal és mécsessel emlékeztek az elhunytra a városi
sportcsarnok előtt. 
J.

Két hónapig zárva
a repülőtér 2-es kifutója
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

Folytatódik a Liszt Ferenc repülőtér 2-es kifutójának fejlesztése, ami azzal jár,
hogy két hónapig szünetel a
forgalom. A műszeres leszállító rendszer cseréje az utolsó
lépés a repülőtér futópályáihoz tartozó navigációs berendezések korszerűsítésének.
Most a 2-es számú futópálya budapesti végéhez tartozó ILS-rendszert cserélik ki.

A munkálatok már megkezdődtek és június első feléig
tartanak. A műszeres leszállító rendszert korszerűsítése
elkerülhetetlenné vált. A berendezés éjszaka, vagy rossz
látási viszonyok között segíti a pilótákat a futópálya
megközelítésében és a biztonságos leszállásban. A pálya két hónapos zárása alatt
a szakemberek egy sor egyéb
korszerűsítést és javítást is

elvégeznek, a burkolat újjávarázsolása sem marad el.
Amíg nem fejeződik be a
korszerűsítés, marad az 1-es
kifutó, amelynek kizárólagos használata az átmeneti időszakban Vecsés és Üllő
térségében jelent majd megnövekedett forgalmat, azonban a munkálatok befejezésével, még a nyári csúcs előtt
visszaáll az eredeti forgalmi
rend.
(dam)

Gyáli szemét
SOK KICSI SOKRA MEGY

Fotó: gyal.hu

Sárga víz folyt a
csapokból Vecsésen
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hogy a gyáli vasútállomás körEbben az évben hetedszer nyékét felszabadítsák a rengegyűlt össze a Gyáli Önkéntes teg összegyűlt szeméttől. Az
Szemétszedők csapata. Ezen akció sikeresnek mondható,
az alkalmon 7 lelkes hölgy vett ez a maroknyi csapat, rövid
részt, és 2,5 órán keresztül fá- időn belül több mint 50 zsákradhatatlanul dolgozott azon, nyi szemetet szedett össze.  TA

Hirdetés

városvezető egy gyáli játékgyár ügyvezetőjének személyében. A cég egyik vezetője
idén igazán nagylelkű felajánlást tett, mintegy 100
ezer forint értékben adományozott homokozójátékokat
az ötlet megvalósításához az
idei esztendőben. A játékok
megfelelő tárolásáról – egy
nagy doboz – és kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodott. A dobozok tetején
olvasható a „játékszabály”,
amelyben arra kérik a szülőket, hogy a játékokat használat után helyezzék vissza a
dobozba. Gyálon bíznak abban, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja a játékokat és sok gyermek leli
benne majd örömét. A helyszínek: Árpád utca és Szent
István sarok, Bartók iskola
mellett, Gyáli Millenniumi
AJÁNDÉK
rekre
homokozójátékokat Park, Gyáli Járási Tanuszoda
Pápai Mihály, Gyál pol- ajándékozott az önkormány- mellett, Némediszőlő játszógármestere ötlete alapján zat. Az ötlet megvalósítá- tér, Petőfi utca és Deák Femár tavaly a gyáli játszóte- sában partnerre is talált a renc utca sarok.
T.

Megint okosabb lettem

Földváry Gergely rovata

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!
gyermek, női, férfi kiváló minőségű
bőrből készült cipők gyári áron!

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő
Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11.
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

yar
Mag ék
term

Eladó
MűAnyAgipAri gépeK
Arvor mechanikus stancológép:
üzemképes, önmagában működő.
Bruttó ár: 381 000 Ft
Konfekcionálógép: hibátlanul
működik, maximum 1200 mm széles,
1 oldali cekászos hegesztésű, fotójelolvasóval, 3500 mm maximum
hosszúság, egyszerű, stabil típus.
Bruttó ár: 3 175 000 Ft
Mechanikus zacskó/zsák
konfekcionálógép:
alsó/felső tömbfűtéssel, mechanikusan és elektromosan felújítva, teljesen
üzemképes. Hegesztési szélesség:
800 mm, hegesztési hossz:
300–1150 mm. Bruttó ár: 1 651 000 Ft
Az árak alkuképesek!
Érdeklődni: 06-20/561-7278

Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása,
szervizelése és műszaki vizsgáztatása.
Autóklíma ózonos fertőtlenítése 6000 Ft-tól
Lézeres futómű-beálláítás 7000 Ft-tól.

Új és használt nyári

ós
Akci n!
ár o

gumiabroncsok

széles méretválasztékban
készletről kaphatók.
Gumiszerelés 10”–22”-ig • Gumicsere 800 Ft/db-tól

Fűtő István • 2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69.
06-20/336-9457 • Nyitva tartás: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13
www.futo-szerviz.extra.hu

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

kasszasorával szemben!

Jelasics és Windischgrätz Üllőn
Habár az 1848–1849-es
szabadságharcban üllőiek
is részt vettek, leginkább
Jelasics és Windischgrätz
itt-tartózkodása miatt vált
ismertté a település a szabadságharc idején. 1849.
január 4-én Perczel Mór
magyar seregei egészen Üllőig hátráltak. Majd későbbi híradások szerint 1849.
január végén az üllői katolikus parókián rendezkedett

be Jelasics, sőt az osztrák
főparancsnok, Windischgrätz is járt itt több alkalommal. A korabeli feljegyzések szerint január 26-án
délután indult Pestről Üllőre, és csaknem másfél órányi vonatút után pihent
meg itt. Ezen a napon estére nyomult Üllőig
– többek között – Jelasics
is, Windischgrätz herceg
által biztosított négy grá-

nátos zászlóaljjal. Az üllői
főhadiszálláson és környékén tehát komoly haderő
volt ekkor. Később, a dicsőséges tavaszi hadjárat idején hosszabb időre is felszabadították Üllőt, miután
az április 10-ei váci csata után Görgei parancsára
Üllőre nyomult az Asbothhadosztály, ami Asbóth Lajos 12. tartalékhadosztálya volt.

Hirdetés

ceglédi cipőgyár
mintaboltja

Hirdetés

Legyél Te is
fogTechnikus!
Gyál, Vak Bottyán u. 35.
Telefon: +36-20/560-5305

fogtechnika

Márta Ervin

Konténer
• sitt, szemétszállítás
• sóder, homok, termőföld
• 3, 4, 8 köbméteres
konténerek
• gépi földmunka, bobcat

Tel.: 06-20/984 9242

Vagyonőröket,
telepőröket keresünk

Megvárható fogsorjavítások
Gyál, Vak Bottyán u. 35.
Időpont-egyeztetés: +36-20/560-5305

a

12-24 órás szolgálatra.
Munkavégzés helye:
Budapest, IX. kerület.
Jelentkezni hétköznap
12 és 15 óra között

06-30/564-7159-es
telefonszámon lehetséges.

8 ezer Ft
ás
feletti vásárl
esetén

Bankkárt ya ésy
án
ajándékutalv
ELFOGADÓHE

LY!

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

700 éFtny!

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

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

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit
háztól házig szállítással!

Felvevőhelyek:

Vecsés: CBA, kulcsmásoló.
Monor: Kossuth Lajos u. 41.
Üllő, Templom tér, Hableány Lakástextil üzlet.

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek
egyedi reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
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Ne hagyjuk a kulcsot a zárban!
Busz két város között
578-AS JÁRAT

Sokszor felvetődött már,
hogy buszjáratot kellene indítani Vecsés és Gyál között, a legutóbbi időkig azonban ez nem valósult meg. A
metró felújítása hozta meg a
fordulatot, és indulhatott el
egy menetrend szerinti járat
– jelentette be Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere –
az alig 4,5 km-re lévő települések között. Igaz, csak munkanapokon közlekedik, de
így is sok embert örvendeztetett meg.
Az M3-as metró déli szakaszának felújítása alatt 578-

as számmal jelzett buszjárat
indult április 6-án a környékbeliek nagy örömére, amely
érinti a vecsési vasútállomást
is, amit a metrófelújításokig
alternatív útvonalként használhatnak az utasok a fővárosba jutáshoz. A Volánbusz
Zrt.-vel történt egyeztetéskor megegyeztek arról, hogy
a járat a felújítások után is
maradhat, feltéve ha a kihasználtsággal nem lesznek
gondok. Eddig nem voltak. A
metró már dübörög a felújított északi vonalon vonalon,
szurkolunk, hogy sokáig maradjon az 578-as járat.  (tamás)

Bozóttűz miatt
késtek a vonatok
KÖZLEKEDÉSI KÁOSZ

A március 24-ei vasárnap
reggelen avartűz miatt jelentős, 40-80 perces késéssel
közlekedtek a vonatok a záhonyi vonalon – tájékoztatta az utasokat a Mávinform.
Több helyen is lángra kapott az avar, a bozót Cegléd
és Szolnok között, sőt Abony
és Szolnok között meg is rongálta a biztosítóberendezés

kábeleit, amelynek a helyreállítása csak másnapra készült el. Így vasárnap estig
pótlóbuszokra kellett átszállni a két város között az utazóknak. Bár hétfőre már
minden vonat járt, az érintett szakaszon a szokottnál
lassabban haladtak, így a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon 20-30
perces késések voltak.  adr

Itt is próbálkoztak a besurranók, de az
acélmerevítést nem tudták átütni a tolvajok

BETÖRÉS

„Vigyázzatok az értékeitekre! Ma éjszaka a lakóparkban több helyre
próbáltak betörni egy új
módszerrel (2 helyen sikerrel, az egyik sajnos a miénk
volt). A módszer: a műanyag
bejárati ajtót megolvasztották a zár mellett, és be-

nyúlva a bent hagyott kulcs
segítségével kinyitották a
bezárt ajtót” – ezzel a felhívással találkoztunk a közösségi média oldalán. A pórul
járt család a bejegyzésében
azt is elárulta, hogy a betörők óvatosságból csak kevésbé lenyomozható dolgokat vittek el, mint a táska,

pénztárca, ékszer, óra. A telefont, tabletet, laptopot, bár
ugyanott voltak, nem bántották. Ráadásul mindezt
úgy tették, hogy ezalatt az
emeleten aludt a család.
Kérdésünkre, miként lehetséges ez, egy helybeli nyilászárókat forgalmazó
cég szakembere lapunknak
elmondta, hogy valószínűleg a besurranó tolvaj előre
felmérte, melyek a csak műanyagból készült ajtópanelek.
Majd azt is hozzáfűzte, a
bejárati ajtók cseréjénél, ha
műanyagot választunk érdemesebb a kicsit drágább acél-,
vagy famerevítésest megvásárolni, ami alig kerül többe. Mindenesetre nagyon valószínű, hogy sokkal olcsóbb,
mint amitől a betörők meg
tudnak minket rövidíteni.
Régió-info

Eldördült a fegyver az M5-ösön
KÖZLEKEDÉSI KÁOSZ

Egy 45 éves férfi Gyál térségében Budapest irányába közlekedett a BMW típusú személygépkocsijával a
pályán, amikor közlekedési
konfliktusba keveredett egy
Nissan típusú autót vezető román állampolgárságú
férfival. A konfliktus odáig
fajult, hogy a BMW sofőrje egy fegyverrel, vagy annak utánzatával lövést adott
le a másik gépjármű irányába, amely annak karosszériáját el is találta, de szerencsére személyi sérülést nem
okozott.

A dabasi rendőrök adatgyűjtést követően azonosították a BMW vezetőjét, akit
a rendőrség felkérése alapján
a Terrorelhárítási Központ
munkatársai 2019. március 25-én reggel áporkai otthonában elfogtak. A 45 éves
férfi lakcímén tartott házkutatás során egy gáz- és riasztófegyvert, lőszerhüvelyeket és lőszereket, valamint
egy elemlámpából átalakított tollpisztolyt találtak. Ez
az eszköz a kirendelt igazságügyi fegyverszakértő véleményében foglaltak szerint már
lőfegyvernek minősül.

A férfi előállítását követően a Pest megyei nyomozók
közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény bűntett, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe is vették.
Bár a gyanúsított büntetlen
előéletű mégis letartóztatták,
mert a bűnügyi nyilvántartás adatai alapján már kétszer
is állt bíróság előtt, méghozzá lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt.
A végzés ellen a gyanúsított és
védője fellebbezett. 
TRN

Hirdetés

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

www.angiruhakolcsonzo.hu

Angi

Esküvőiruhakölcsönző

Lakatos/
Fémipari
betanított
munkás
kollégát keresünk
Monorra

Feladatok: fúrás, köszörülés, forgácsolás,
betanított műanyagipari munkák
Elvárás: jártasság fémipari gyártásban
Előny: hegesztési/forgácsolási alapismeretek

FÖLDMÉRÉS

Munkavégzés helye: Makrofilt Kft.
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.
Telefon: 06-29/610-030
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

épületfeltüntetés
telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés
tervezési alaptérkép készítése

Monor, Kinizsi u. 43.
Tel.: 06-29/413-620

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

méhészbolt

bp., XVI. bökényföldi út 87.
06-30/98-55-936

www.bumuc.hu
Méhészeti eszközök,
berendezések, gyógyszerek,
takarmányok, üvegek, tetők,
Vernalis gyógylepények.
méhpempő kapható.
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Évezredek tapasztalata Monoron
A 13. századig a középkori gyógyítás
központjai a kolostorok voltak, ahol a
betegeket jórészt
különféle gyógynövényekkel kezelték a szerzetesek.

növényekből választottunk
ki 40-et a monori Fitofarm
gyógynövénypark összeállítása során. A cél az volt, hogy
csak a valóban hatásos gyógynövényeket mutassuk be a
parkban, amelyekből akár
egy teljes házi patika is ös�szeállítható. A parkban egyaránt megtalálhatók az ideg-,
emésztő- és légzőrendszer kezelésére alkalmas növények.
Ahogy a húgyúti panaszok és
a szív- és érrendszer megbetegedései során számításba jöhetők is. Természetesen nem
feledkeztünk el a sokakat érdeklő bőrgyógyászati problémákról, a fájdalomkezelésben és az immunegészségben
szerepet játszó természetes
gyógyszerekről sem.
A park elsősorban az ismeretterjesztést szolgálja. Az
itt elsajátított tudás jól kamatoztatható a gyógynövények
gyűjtésében, a betegségek
kezelésében és megelőzésében egyaránt. A parkban bemutatott növények vezetés
nélkül is könnyen megismerhetők, de legalább 10 fős csoportok jelentkezése esetén
szakértő vezetés is igényelhető a 06-70-220-8848-as telefonszámon.

A

gyógyítás és a gyógyszergyártás a 14. században különvált. A
gyógynövények valódi szakértői ezután a gyógyszerészek lettek. Náluk gyűlt össze
az évezredek alatt felhalmozott tudás, amit gyógyszerkönyvekben írtak össze. Minden patikának saját könyve
volt, amely tartalmazta azokat a recepteket, amelyek a
visszajelzések alapján a leginkább hasznosnak bizonyultak a gyógyítás során.
Először a 16. századi Németalföldön merült fel, hogy
egységesíteni kellene a patikák tudását, hiszen más és
más gyógyszert lehetett kapni ugyanazon a néven a városok két távoli patikájában.
Így jöttek létre a városonként
egységesen használt gyógy-

szerkönyvek, amelyek ugyan
egy évszázad késéssel, de végül hazánk nagyvárosaiban
is megjelentek.
Ahogy fejlődött a kereskedelem és gyorsult az utazás,
úgy vált egyre fontosabbá
a gyógyszerkönyvek egységesítése. Egy teljes országra
kötelezően érvényes gyógyszerkönyvet először Hollandiában vezették be, 1805ben. Hazánk ismét egy kis
csúszással vette át a gyakorlatot: a Magyar Gyógyszer-

könyv első kiadása 1871ben jelent meg. Tehát közel
150 éve értik ugyanazt a Kakukkfűelixír alatt Pilisen és
Gyömrőn.
A gyógyszerkönyvekben
szereplő gyógynövények száma az elmúlt évtizedekben
fokozatosan csökkent. Az
1987-ig érvényes VII. Magyar
Gyógyszerkönyvben már csupán 141 természetes eredetű készítmény szerepelt. Az
utóbbi évtizedek azonban
rávilágítottak arra, hogy a

természet sokkal több kincset rejt, mint az korábban
a gyógyszergyárak gondolták. Így a ma érvényes VIII.
Magyar gyógyszerkönyvben
már 310 különböző természetes készítménnyel találkozhatunk. Ez azt jelenti, hogy az
elmúlt harminc évben több
mint duplájára nőtt a gyógynövények és más természetes
anyagok szerepe a hivatalos
gyógyításban.
Ezekből a hivatalos gyógyszerkönyvben szereplő gyógy-

Papp János, gyógynövény-alkalmazási
szakmérnök, fitoterapeuta

Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED, • ÁRUÁTVEVŐ ELLENŐR
– több műszakban)
DOLGOZZ NÁLUNK! • (Raktár
TARGONCAVEZETŐ
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:

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

(Termelésbe ÉS raktárba több műszak
vállalásával)
• GÉPBEÁLLÍTÓ
(Gyártási területre – csomagológépre és
malomba)
• TELEPEN BELÜLI SOFŐR
(Két műszakban E. kat. + targoncás
jogosítvány)
• KOMISSIÓZÓ (Több műszakban,
3313 jogosítvány)
• TARTÁLYKOCSI-VEZETŐ (Takarmány)
• ÜZEMI OPERÁTOR
(Több műszak – több üzemünkben is)
• MINTAVEVŐ
• OPERÁTOR
• MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MÉRNöK
• GÉPKEZELŐ
• KARBANTARTÓ (Villanyszerelő/
géplakatos/mechanikai műszerész)
• SALES CONTROLLER
• KöNYVELŐ

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

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

• Kiemelkedő kereseti lehetőség
MINDEN MUNKAKÖRBEN!
• Túlóralehetőség
• Cafeteria
• Ajánlói bónusz
(1 hónap és 6 hónap után is)
• 15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a
+36-30/792-1319-es
telefonszámon
vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51.
alatt.

Hirdetés

Munkalehetőség
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Vecsésen

KIEMELT FIZETÉS:
bruttó 350 000–450 000 Ft/hó
- Hosszú távú, bejelentett
munkalehetőség egy megbízható
multinacionális cégnél
- Útiköltség térítés
- Cafetéria és jelenléti bónusz havonta

három műszakos munkarendbe:
• alkatrészek összeszerelése
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

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

Előrelépési lehetőség, oktatási program, biztos
munkahely, tiszta környezet, kiemelkedő alapbér és
egyéb juttatások, utazástámogatás.

Jelentkezz az alábbi nyitott pozícióinkra mielőbb!
· Sorjázó
· Előszerelő és szerelő munkatárs
· Raktári munkatárs
· Forgácsolási gépkezelő
· Forgácsolási gépbeállító
· Felületkezelő üzemi operátor

www. kballas.hu
+36 20/66 55 259
knorrbremse@prohumanallas.hu

pozícióra
MUNKATÁrSAKAT
KErES

a Nagybani Piac területére,
teljes-, illetve részmunkaidőben,
azonnali kezdéssel.

Érdeklődés és jelentkezés:

06-30/89-00-856

munkanapokon: 9-17 óra között

A település önkormányzata egy piaccsarnok építését tűzte ki célul, melyre a
Pénzügyminisztérium helyi
piacok fejlesztésére kiírt pályázatán a legmagasabb támogatási összeget, 150 millió
forintot nyerte el.
A beruházás teljes költsége meghaladja a 320 millió
forintot, a hiányzó részt a város költségvetéséből pótolják.
A piaccsarnok Üllő központjában, a városháza
épülete melletti és mögöt-

ti területen épül fel. A modern létesítmény közel 800
négyzetméter bérbe adható területtel rendelkezik, 40
elárusítóhelyet és 12 üzlethelyiséget, mosdókat és piacfelügyelői irodát alakítanak ki a csarnok területén. A
fedett létesítmény nem csak
piacként hasznosítható, kialakításának
köszönhetően közösségi rendezvények,
koncertek megtartására is
alkalmas lesz. A beruházás
keretében a parkolási lehetőségek is bővülnek, össze-

sen 124 gépkocsi parkolhat a
helyszínen.
Kissné Szabó Katalin polgármester elmondta, a csarnok megépülésével kulturált, 21. századi körülmények
között működhet tovább a
piac. Hozzátette, az önkormányzat nem tervezi a köz
területfoglalási díj emelését,
mivel a városvezetésnek nem
a bevételek növelése a célja,
hanem a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítása az
árusok és a lakosság megelégedésére.
Vén

Családbarát munkahelyek támogatása
TÁMOGATÁS

Megjelent a Családbarát
munkahelyek kialakításának
és fejlesztésének támogatása
című pályázat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága meg-

bízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését

megvalósító munkahelyi csa
ládbarátprogramok
támogatása, melyek elősegítik a
munka és magánélet összeegyeztetését, a családi-magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat kódja: CSPCSBM-19. A pályázatok támogatására rendelkezésre
álló keretösszeg: 77 millió Ft.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2019. május 6.

KONYHAI DOLGOZÓ
és sZAKács

kollégákat keresünk
Ecserre

a több mint 20 éve működő
JUZsO Hidegkonyha
és Party szervizhez.
Elvárásunk
a kemény és precíz munka.
Cserébe korrekt feltételeket
és megbecsülést ígérünk.

Feladatok:
• fizikai, betanított munkák
elvégzése, meghatározott
Hívjon munkanapokon
instrukciók alapján feladatok
9 és 15 óra között a
elvégzése
Elvárások:
+36-30/954-1118 számon!
• alapfokú végzettség
• terhelhetőség
www.juzsoparty.hu
• dolgozni akarás
A szortírozó-üzembe beérkező csomagok
• nem igényel tapasztalatot pakolása, irányítása futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK Monori állás
• Jó fizikai állóképesség
Gépkarbantartó/javító
• Terhelhetőség
Elvárás: 5 év karbantartói tapasz• Pontosság talat, hegesztési ismeret Előny:
eszterga, maró, pneu., elektromos
Ft MUNKAIDŐ
ismeret.
is.
Hétköznapokon
16:30 –Részmunkaidőben
01:30
AMIT KÍNÁLUNK Gépkezelő:
műszak,
• Kezdőként átlag3nettó
200hűségbónusz.
000 Ft,
betanítás után elérhetőÖnéletrajz:
átlag nettó 220 000 Ft
office.aplicatorplast@gmail.com
fizetés (Alapbér, cafetéria, prémium)
• 13. havi fizetés
• Hosszú távú, stabil munkahely

Havi nettó

250 000
fizetés!

Éjszakai

munkalehetőség!

RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
FELADAT
ITbeérkező
projektvezető és csoportvezető
A szortírozóüzembe
csomagok pakolása,
irányítása
Rendszergazda
futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK
Üzleti elemző (BA) szakértő
06 30 367 42 48
• Jó fizikai állóképesség
job@gls-hungary.com
• Terhelhetőség Üzleti intelligencia (BI) szakértő
• Pontosság
Informatikus
MUNKAIDŐ
Hétköznapokon 16:30–01:30
MUNKAVÉGZÉS
AMIT KÍNÁLUNK
HELYE
• Kezdőként átlag nettó 200 000 Ft,
Alsónémedi
betanítás után elérhető átlag
• Munkába járáshoz
nettó 220 000 Ft fizetés (alapbér,
ingyenes céges busz
cafetéria, prémium)
vagy költségtérítés
• 13. havi fizetés
• Autóval könnyen
• Hosszú távú, stabil munkahely
megközelíthető az 5-ös útról

Régió-infó

Ingyenes céges buszjárat:
Tápióság, Tápiószecső, Sülysáp, Mende,
Gyömrő, Üllő útirányból
Jelentkezés: 06-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

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

Hirdetés

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő
kisegítő munka

Hirdetés

Munkavégzés helye: Budapest, 23. kerület HÉV-vonal mellett,
nagyon jó egyéb tömegközlekedési lehetőségekkel

BETANÍTOTT
MUNKÁS

Az üllői piaccsarnok látványterve

NEM LESZ DÍJEMELÉS

Dolgozz a budapesti
Knorr-Bremse csapatában!

Zöldségtisztító üzem

Feltétel:
- álló és/vagy vezetőüléses targonca vizsga
- megbízhatóság
- három műszakos munkarend vállalása

Modern piac épülhet Üllőn

ERRŐL A VONATRÓL
NE MARADJ LE!

Targoncásokat

keresünk gyáli raktárba

Könnyű fizikai munkára hölgyés férfimunkaerőt keresünk

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, Pilis, Üllő, Gyál,
Felsőpakony irányából

Hirdetés

ÜLLŐI KÖZPONTUNKBA
AZ ALÁBBI INFORMATIKAI ÁLLÁS
AJÁNLATOKRA VÁRJUK
A JELENTKEZÉSEKET:

JELENTKEZZ
MOST!
IT projektvezető és csoportvezető
Rendszergazda
Üzleti elemző (BA) szakértő
Üzleti intelligencia (BI) szakértő
Informatikus
JELENTKEZNI LEHET:
allas@rossmann.hu email címre küldött önéletrajzzal, vagy a rossmann. hu karrier oldalon.

Főbb feladatok, munkák:
• egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• állómunkabírás
• egészségügyi alkalmasság
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• átlag nettó 200 000 Ft jövedelem
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
2 műszakos munkarend (6.00–18.00 és 18.00–06.00 között, napi 12 óra,
3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen
(Hétfő–Péntek: 08:00-14:00) érhető el.

2019. április • Régió

Meztelen csajok voltak a libák
Az a szexi színésznő! – így emlegettük Sáfár Anikót siheder korunkban.
Rengeteg filmben játszott, szinkronizált, színházakban lépett fel.

– Azt hallottam, jelmezeket
is gyűjt.
– Jól hallotta, elő tudom
varázsolni ruhákkal az adott
kor hangulatát.

G

yorsan rájöttünk, hogy
jó színész is, tehetsége kontrasztosabbá tette az alakját. Sáfár Anikó ma
is energikus, sokat dolgozik. Az otthon nyugalma adja
számára a nyugodt hátteret.
Szereti az állatokat, rókákat,
sünöket etet. Örömmel nyilatkozott lapunknak.
– A családban hajlott valaki
a színészet felé?
– Rajtam kívül senki. Én
így születtem, gyerekként
már felléptem különféle iskolai rendezvényeken, utcabálokon. Újpesten éltem tizenöt
éves koromig. A művelődési
ház mozijában folytatásos filmeket néztem. A szüleimmel,
a testvéreimmel eljártunk a
József Attila Színházba, de
nem hagytuk ki az Operettet
sem.
– Elsőre felvették a Színművészeti Főiskolára?
– Harmadszorra. Kazimír Károly osztályába kerültem. Sok tehetséges fiatal jött
össze, hogy csak néhányukat említsem: Gálvölgyi Já-

nos, Reviczky Gábor, Borbás – Nagy színészekkel dolgoGabi, Vörös Eszter.
zott.
– Együtt játszottam Páer
– A főiskola alatt kapott sze- Antallal, Tomanek Nándorrepeket?
ral, Mensáros Lászlóval, La– Már előtte is. Másodi- tinovits Zoltánnal, Bessenyei
kos gimnazista voltam, ami- Ferenccel. A rendezők sem
kor felkértek a Ranódy Sán- éppen középszerűek akikkal
dor rendezte Aranysárkány dolgoztam: Szabó István,
című film főszerepére. Ké- Jancsó Miklós, Fábri Zoltán.
szültem rendesen. Beszéd- Máriássy Félix neve is fogatechnikát, éneket, mozgást lom. Sőt külföldi sztárrendetanultam neves szakembe- zők filmjeiben is szerepeltem.
rektől. Korengedménnyel kerültem a filmstúdióba. De a – Mit gondol, miért hívták
szerződés megkötése után két önt annyiszor?
nappal elvették a szerepemet.
– Szerettek a rendezők,
Már megvoltak a ruháim, ki- mert roppant precízen játszőkítették a hajamat, de ez szom, odateszem magam.
sem számított. Végül Béres Soha nem jelentkeztem szereIca lett a főszereplő, én egy pekre, nem az a típus vagyok.
kis szerepet kaptam a film- Ha hívtak mentem, ha nem
ben. Technikai okok játszot- hívtak, nem mentem. Mintak közre, a partnerem érett- dent mondhatnak rám, csak
ségire készült, ezért lemondta azt nem, hogy törtető színésza főszerepet, és más színész nő vagyok.
ugrott be helyette. Ő idősebb
volt, nem illettem hozzá, mert – Maximalista?
túl fiatal voltam.
– Lehet mondani.

Névjegy
Sáfár Anikó (Budapest, 1948. szeptember
3.) színésznő. 1973-ban
szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Fontos színházi szerepeket játszott a
Tháliában, Kecskeméten
és a Vidám Színpadon.
Szerepelt többek között
Jancsó Miklós Allegro
Barbaro, Szabó István
Apa és Redl ezredes című
filmjében. Világsztárokat
szinkronizált.

– Az első színháza a Thália
volt, ki szerződtette?
– Oda Kazimír vitt. Azt
mondta: mivel nem kellek
senkinek, szerződtet a főiskola után. Ezt csak heccből
mondta, meg azért, nehogy
más elvigyen. Később tudtam
meg, hogy sok helyre hívtak,
de Kazimír rövidre zárta azo- Ne feledjük el, közben filmeket forgattam, rádióztam,
kat a próbálkozásokat.
szinkronizáltam, tévéztem.
– Miért hagyta ott a Thália Bejártuk a régiójukat is, remek közönség van arrafelé.
Színházat?
– Úgy éreztem, beskatulyáznak, és nem kedvelem – Elégedett a pályájával?
– Egy színész soha nem
a várakozást, nyüzsgő típus
vagyok. Léptem, kerestem a lehet teljesen elégedett az
helyem, Fehérváron, Buda- alakításaival, mindig többpesten, Kőszegen, Gyulán, a re vágyik. Most a Pesti MűVárszínházban játszottam, a vész Színház és a Kalocsai
Vigadóban Jancsóval dolgoz- Színház utazótársulatának
vagyok a tagja, járjuk az ortam.
szágot. Ha hívnak, boldogan
– Emlékszem egy Magyar megyünk Monorra vagy éppen Vecsésre is.
Színkör nevű formációra is.
– A nyolcvanas évek
elején Romhányi Lacival – Az a hír járja, hogy ön
megalakítottuk a Magyar nagy állatbarát.
– Régebben
rengeteg
Színkört, amely magánvállalkozásként működött, nem nyulat, libát, kacsát tartotvolt állandó helyünk, sok- tam. Úgy ahogy kell, fel is jefelé megfordultunk, felbuk- lentettek. Jelenleg kutyám és
kantunk vidéken is. Kísérle- macskám van. Ja, és rókáim,
teztünk. Őrület volt, amikor sündisznóim.
bemutattuk a Ludas Matyit, a
libák meztelen csajok voltak. – Nem mondja komolyan!
– De bizony, az erdő szé– Kevés szabadideje lehetett. lén lakunk, mindig kikészí– Bizony, megesett, hogy tem a kaját nekik, jönnek renévente 280 fellépésem volt. dületlenül. 
Ádám Tamás
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Fotó: Ádám Tamás
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További programok: www.lokacio.hu
3 Tájház-túra

Szécsi 75 – Szécsi Pál
emlékkoncert

Április 27. 8 óra
Gomba–Úri–Pánd–Gomba útvonalon 31 km-es
kerékpáros körtúra a 3
település tájházainak
meglátogatásával.
Gomba, Gombai Tájház

Május 6. 19 óra
Szécsi Pál 2019. március 20-án lenne 75 éves. Ebből az alkalomból Gergely Róbert és a Stúdió 11
combózenekar koncerttel
idézi meg szeretett énekesünk emlékét. Vendégként
Malek Andrea is megidéz jó
néhány Szécsi-dalt.
Vecsés, BÁKK

Pilisi Kamion Trial
és Offroad Fesztivál

Kortye Vilmos az eltelt ötven év alatt sem vesztett a lendületből

Ötven éve gitározik
A FRONTEMBER

Nagy sikerű koncert zajlott március végén a vecsési
Bálint Ágnes Kulturális Központban.
A fellépők egyike a helyi Dinoszaurusz Band volt,
amely a következő hetekben,
hónapokban fellép régiónk
szinte valamennyi településén, így Gyömrőn, Gyálon és
Monoron is.
A banda frontemberét,
Kortye Vilmost kértük meséljen kicsit magáról és a terveiről.
A zenész édesapja nyomdokaiba lépő férfi, éppen ötven éve vett először kezébe
gitárt. Előtte söprűt ragadott,
azon imitálta a pengetést. Az
első gitár egy Jolana márka volt, amelyet az édesanyja
vett a belvárosban, pedig eredetileg télikabátért indultak.
Már egészen fiatalon különféle formációkban játszott, aztán társával megalakította a
máig működő Dinoszaurusz

Bandet. Őket láthattuk Vecsésen.
De, ha ez még lenne elég:
Kortye Vilmos több zenekarban is játszik. A Shadows
Band mellett újra összeállt a
Haverok együttes, mindeközben, mintegy pihentetésül zenéket írt, majd egy rockopera is született a hétszáz éves
Vecsésről. Hétszáz szívdobbanás címmel áprilisban volt
az ősbemutatója. Tervekből
nincs nála hiány, sőt úgy tűnik, igény mutatkozik a városban egy rock-klubra, ezért
most Korty Vilmos azon gondolkodik, beszáll ebbe is.
A megszállott gitáros az elmúlt ötven év alatt hatalmas
hangszerállományt is felhalmozott. Gitárok, billentyűs
hangszerek, erősítők várnak
a sorsukra. A gyűjteményben olyan különlegességek is
találhatók, amelyeket már lehetetlen lenne ma beszerezni. Egy komoly kiállítás lesz a
sorsuk, ez nem vitás.
Á. T.

ÁPRILIS – MÁJUS

Hogyan értsük
félre a nőket?

Május 7–8.
Ismét felbőgnek a motorok
és megindulnak a teherautók és a terepjárók. Miközben folytatódik a verseny a
házi kupáért, a vendégek jó
hangulatáról a sárgyúrás,
tankozás, siklóernyő-bemutató, céllövölde, árusok,
sörsátor, ételek-italok gondoskodnak.
Pilis, Homokbánya
(4-es főút 43. km-kő)

Április 29. 20 óra
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka. Nyolc különböző karakter, hetven percben – szünet nélkül.
Maglód, Mag-Ház

Majális

Május 1. 9.30
Az egész napos programon
lesz Nissan Ferihegy roadshow, Street Food-fesztivál,
virágvásár, kézműveskedés,
anyák napi köszöntés, futóverseny-eredményhirdetés és sok-sok zene, tánc. Az
esti program fénypontja,
Ganxta Zolee és a Cartell 19
órai koncertje lesz.
Üllő, Városközpont,
Városi sétány

Egy életed van
– dr. Csernus Imre
előadása

Május 16. 19
Ki ne ismerné kicsiny hazánkban a népszerű, pimaszul odamondogatós
pszichiátert, aki ráadásul évekig média-közszereplő is volt. Valószínűleg
most sem fog finomkodni és most sem csomagolja majd be a mondanivalóját.
Monori Vigadó

Strázsahegyi tekerő

Május 11. 9 óra
A Vigadó Kulturális és Civil
Központ újra megrendezi a
monori kerékpáros tömegsport egyik legrangosabb
eseményét. Reggel több kategóriában indulnak a versenyek, melyre nevezni
április végéig a monori Vigadó honlapján lehet.
Monor, Bacchus tér

Orbán Ilona kiállításának megnyitója

Május 1. 11 óra
A művész-tanár kiállítás
megnyitóján a Harmónia
zeneiskola növendékei is
fellépnek.
Üllő, ÜKK

VII. Mesefesztivál Vecsés

Május 18–19.
A hét bors ökröcskének
hét mesebeli feladatot kell
majd végrehajtania, miközben országra szóló mulatság lesz.
Vecsés, BÁKK

Hirdetés

10 éve dinamikusan
fejlődő nagyüzemi
konyha gyakorlattal rendelkező

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.

Jelentkezni lehet e-mailben: karrier.city@gmail.com fényképes önéletrajzzal
Telefonon: 06-20/77-111-53
Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Palatechnikus Bt.

Átlag palatetők már 700 000 Ft-tól
Vállaljuk:
•
•
•
•
•
•

Palatetők bontás nélküli felújítását
Lapostetők szigetelését
Cseréptetők felújítását bontással
Hullámpalával fedett épületek felújítását
Elöregedett tegolával fedett épületek áthúzását
Ereszcsatornák cseréjét, széldeszkák cseréjét, festését

Garanciával, ingyenes helyszíni felméréssel!
20 év szakmai tapasztalat!
06-30/255-5535 • palatechnikus.bt@gmail.com
www.szigeteles-orszagosan.hu

Gyömrőre látogat Hiszti manó
MESESZÍNPAD

Május 12-én – a gyömrői
Születés hete rendezvényei
keretében – láthatja a nagyközönség a Hankó István
Művészeti Központban Berg
Judit Hiszti manóját, amit
a szerző meséiből Grandpierre Aranka írt színpadra.
A városi könyvtár akkor és
ott könyvbemutató mesesarkot és játékos kincsvadászatot is tervez a megjelenteknek. Előzőleg e mesedarab

– április 11-én, két előadásban, jótékonysági alapon –
került bemutatásra Berdó
Mónika óvodapedagógus által szervezett Makk Marci
Egészséghéten. A Mesevár
Óvoda és három tagóvodája nézői körében igen nagy
tetszéssel fogadták. Pedagógiai hasznossága: az örökzöld „hiszti” problémára
ad a mese megoldást a szülői tapasztalatokkal rendelkező három gyakorlott

MK-színpados önfeledt, interaktív játékának köszönhetően.
Grandpierre Aranka, a férje nevét felvevő hatgyermekes anyuka egyáltalán nem
átlagos egyéniség. Transz
perszonális pszichológiát tanult, levelezőn tanítóképzőre jár, a gyömrői MK Színpad
egyik alapítója, saját színművével a legjobb bohózat díját
nyerte el és közben – apjával
és férjével – színjátszó is.

– Mi volt a Hiszti manó színpadra állításával a célja és
hogy tudta itt hasznosítani
eddigi ismereteit?
– Berdó Mónika kért fel
egy félórás mesedarab színpadra állítására. Rögtön
igent mondtam a felkérésére, mert élvezetes kihívás
volt és a gyerekek a gyengéim. Ők a leghálásabb és legőszintébb közönség. Rendezni nem szerettem volna,
de a rövid határidő miatt

kénytelenek voltunk Ábrahám Krisztinával és Tölli
Lászlóval önerőből összehozni a darabot. Egy ilyen
helyzetben csakis eddigi ismereteinkre
támaszkodhattunk, a mozgások ös�szehangolásában, a darab
ritmusának felépítésében,
a színészi játékokban. Nagyon sokat tanultam Tölgyes Tamástól, Benkőné
Kókai Valériától, dr. Patkós Józseftől, Székely Attilától. És Kocsis Judit szavai
is szinte visszaköszöntek a
Hiszti manó próbáin.

Bolcsó Gusztáv
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Halálos baleset az M5-ösön

Fut az Üllő?

Pénzmosás
miatt keresik

Halál a reptéren

FELSŐPAKONY

ROSSZUL LETT A FEDÉLZETEN
Megrázó fotókkal illusztEgy idős török utas halárált hírt olvashattunk márla miatt szakította meg útját
cius 28-án a ma.hu oldalán.
március végén egy FrankHalálos kimenetelű balfurtból Isztambulba tartó
esetben meghalt egy ember
török utasszállító repülőgép
az M5-ös autópálya SzegedBudapesten, a Liszt Ferenc
re vezető oldalán. A karamNemzetközi
Repülőtéren
bol Felsőpakonynál történt.
– közölte Hardy Mihály, a
A rendőrség honlapján köBudapest Airport szóvivője.
zölt információ szerint két
Dávid Ferenc, az AMS
tehergépkocsi ütközött ös�(Airport Medical Service)
sze tisztázatlan körülmérepülőtéri egészségügyi szolnyek között. Az érintett út- idejére teljes szélességében nehezítette a közlekedést gálat vezetője elmondása
T.
szakaszt a helyszínelés lezárták, ami igencsak meg- térségünkben.
Fotó: Mihádák Zoltán

TELJESÍTMÉNYTÚRA

Idén is megrendezik a már
hagyományos Fut az Üllő elnevezésű sportprogramot. A
2019. május 1-ei eseményen
idén először a futóverseny útvonalát gyalogosan is megteheti, akinek kedve akad egy jó
kis túrához. Így a szervezők
várták azok jelentkezését is,
akik szívesen vennének részt
a Fut az Üllő rendezvényen,
de életkori vagy egészségügyi korlátaik miatt a – futóknak kijelölt – 7 kilométeres versenytávot futás helyett,
inkább aktív gyaloglással teljesítenék, mert bíznak abban, hogy akár fut, akár gyalogol valaki, a 7 kilométeres
LABDARÚGÁS
egykori focistát most pénz- táv teljesítése jelentős lépés
Körözik a több hazai foci- mosás miatt keresik, elfoga- egy egészségtudatos életmód
csapatban is – egykor Vecsé- tóparancsot adtak ki ellene.
sen játszó – budapesti és Pest A BRFK Korrupciós és Gazmegyei klubokban is megfor- dasági Bűnözés Elleni főoszdult nigériai labdarúgót. A tálya 2018 októbere óta szegyanú szerint Aigbekaen Oti retne a nyomára bukkanni.
Dickson komoly pénzmosási Aigbekaen Oti Dickson Nigé- SZŰRŐVIZSGÁLAT
ügybe keveredett.
riában, Benin Cityben szüÁprilis 15. és május 3. között
A férfi 2012–2013-ban a letett, 28 éves múlt – írta a névre szóló meghívót kapnak
Vecsési FC-ben is játszott. Az Blikk.
IGN mammográfiás szűrővizsgá-
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kialakításához. A gyalogos
teljesítménytúrán való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni és

regisztrálni munkanapokon
Ablonczyné Kelemen Erikánál a +36 -30/382-7488-as
telefonszámon lehet.
JOE

Ingyenes mammográfia
latra azok a Vecsésen lakó 4565 év közötti nők, akiknek az
utolsó mammográfiás vizsgálata óta már eltelt két év

– közölte honlapján az önkormányzat. Az emlőszűrést a
kistarcsai Flór Ferenc Kórházban díjmentesen végzik el. I.J.

Hirdetés

őrök lezárták a 3-as számú
Több gépjármű is össze főút felől a Megyeri híd felé
ütközött az M0-ás autóúton vezető utat, de az 4-es felől
a 62. kilométerszelvényé- közlekedők is több kilomében 2019. április 8-án 7 óra teren keresztül feltorlódtak.
30 perckor. A balesetben Talán az utolsó folyamatos
szerencsére személyi sé- közlekedésre alkalmas M0rülés nem történt. A rend- ás lehajtó a Megyeri híd felé,

TRN

Torlódások voltak
a főváros felé

Az M0-on haladók
is bosszankodhattak
BALESET

szerint, a Turkish Airlines
gépének személyzete Magyarország légterébe érve
jelezte, hogy egészségügyi
vészhelyzet áll fenn a fedélzeten, ugyanis még leszállás
előtt megkezdték a 85 éves
török utas újraélesztését,
amelyhez landolás után a repülőtéri egészségügyi szolgálat munkatársai is csatlakoztak. Az újraélesztés
sajnos sikertelen volt.

AKADOZÓ FORGALOM A 4-ESEN

a Pécel–Rákoscsaba elágazás volt. Egy biztos, szemmel láthatóan már a Gödöllői elágazáson túl is dugó
alakult ki, és még az sem
volt elmondható, hogy lépésben haladtak volna az
autók. Régió-infó

2019. 04. 05-én délután is
szinte lehetetlen volt a 4-esen
bejutni a fővárosba. A Budapest irányába közlekedőket
egy a 19. kerületben történt
baleset akadályozta – tisztázatlan körülmények között
villamossal ütközött össze egy

autó délután fél ötkor az Üllői
út és a Török utca kereszteződésében. Mivel a helyszínelő
rendőrök az Üllői utat Budapest belvárosa irányába teljesen lezárták a 4-es főúton is
torlódások keletkeztek ebbe
az irányba. A balesetben egy
ember megsérült. 
T

Hirdetés

termelői
mézdiszkont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kiscsillag termelői gyógyteakeverékek
30 g-os csomagban, 10 féle 990 Ft/csomag
Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

Gyógynövényágyon érlelt termelői mézek
Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes,
bazsalikomos
és ánizsos.

minden
mézünk
egységesen:

990
Ft/ ½ kg

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

Nyári Nyitvatartás:
2019. április 10-től augusztus 20-ig
csak csütöRtökön, pénteken és szombaton
vagyunk nyitva 8-tól 12-ig.

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

KEPA AUTÓSZERVIZ

Ssangyong

2360 Gyál, Ady Endre u. 7., a posta mellett
06-30/241-8550 • 06-20/947-3887

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ
CSEREAUTÓ
Klímatöltés, -javítás és -tisztítás
Eredetiségvizsgálat
Kipufogójavítás

HElySZínI műSZAKI VIZSgA

Gumiszerelés
750 Ft/db-tól
Gumitárolás, futóműállítás 5000 Ft-tól,
hibakódolvasás, -törlés

Lenyűgöző formavilág, határtalan tér.
A kc i ó s
ol A jcsesárroelt

A nálunk vá lyben
he
motorolajat, sen
díjmente
kicseréljük!

A 4x4 specialista Ssanygong új, családi SUVja a Tivoli alapjaira épült, mely sok száz millió
eurós beruházás és precíz fejlesztés eredménye. 4440 mm hosszhoz 2600 mmes tengelytáv
tartozik, így nem meglepő, hogy a kényelmes utastérhez már alaphelyzetben is tágas, akár
720 literre bővíthető csomagtér párosul. A korszerű, 1,6 literes EURO 6os, környezetbarát,
dízel és benzines erőforrások 6 sebességes manuális vagy automata váltóval rendelhetők.

4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

www.kepaszerviz.hu

Próbálja ki Ön is
márkakeres
kedésünkben!

Külső homlokzati hőszigetelés
korrekt áron, garanciával!
Akár

Délpest

15

méteres

magasságig!

Hívjon
bizalommal: 06-70/639-9733

MOST akár
1 000 000 Ft
KEDVEZMÉNNYEL!

CO2 kibocsátás (vegyes): 134–192 g/km*
Vegyes fogyasztás: 5,2–8,4 l/100 km*
A képen látható autó illusztráció.
*WLTP szabvány szerint

1194 BUDAPEST,
HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533,
+36 20 318 3760
ertekesites@ssangyongdelpest.hu
www.ssangyongdelpest.hu
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Hatosztályos gimi
– lehajtó vagy sávváltás?
Minden felelősségteljes szülő a lehető legjobbat kívánja adni csemetéjének – a legtáplálóbb ételeket, a
legnagyobb ajándékokat és a legeredményesebb oktatást, amit megengedhet.

A

dja magát a kérdés,
hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal
járhat a „görbe út”, vagyis a
hat-, illetve a nyolcosztályos
gimnázium?

Irány az egyetem!
A korán gimnáziumba kerülő
gyerekek olyan környezetbe
kerülnek, amely nagyobb elvárásokat, szorgalmat és céltudatosságot fogalmaz meg
velük szemben. Előbb szokják meg a középiskola ritmusát, ezzel nagyobb esélyük is
Hirdetés

nyílik a sikeres érettségi letételére, mivel több alkalommal kerülnek olyan megpróbáltatások elé, mint például a
kisérettségi.

Nem gyerekjáték!
A pszichológusok óva intik
a szülőket attól, hogy gyermekeiket akaratuk ellenére kiemeljék egy olyan környezetből, amit nem csak
elfogadnak, de kötődnek is
hozzá. Hiszen ha az újdonsült
iskolájukban nem találják a
helyüket, akár a tanulástól
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en – mondta Faragóné Kisari Anna, a Jászai Mari
Általános Iskola igazgatónője.
– Egyrészt szomorú vagyok,
mert olyan tanulók hagyják
el az intézményt, akik addig
az osztályaik élén álltak, másfelől rendkívül büszke vagyok
rájuk, mivel felvételt nyernek egy „elit” közösségbe a
képzésünknek köszönhetően. „Panna néni” hozzátette:
– Személy szerint szívesen látom a visszatérő kisgimnazistákat az iskolában és a tablókon egyaránt.

SZEM ÍRISZ
OPTIKA
Monor, Ady
Endre út 24.
COMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS,
-JAVÍTÁS, KONTAKTLENCSEILLESZTÉS, -RENDELÉS.

ELADÓ-VEVŐ:
mit gondolnak az iskolák?
A hat- és a nyolcosztályos képzés alapvetően arra ad lehetőséget, hogy a négyévnyi tananyagot sokkal mélyebben és
alaposabban elsajátíthassák a
tanulók, így mindenképpen

úgy gondolom, hogy ezeknek
a képzésformáknak van létjogosultsága – vélekedett Balatoniné Sárosi Márta, a József
Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium igazgatónője. – Osztályfüggő,
hogy az általános iskola megfogyatkozott osztályaiban felzárkóznak-e az addig közepesen teljesítő tanulók vagy sem
– tette hozzá.
– Egyik szemem sír, másik nevet a témát illető-

ÓRIÁSI
kedvezménnyel!

Tel.: 29/410-011

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

Az okos döntés
reményében
is elfordulhatnak, így inkább
csökken, mintsem nő a lehetősége annak, hogy bejussanak a felsőoktatásba.

Multifokális
lencsék

Nyitva: K–P: 9:00–17:00-ig
Szo: 9:00–12:00-ig

Összességében elmondható,
hogy a valóban rátermett gyerekek számos előnyét élvezhetik a hosszabb gimnáziumi
képzésnek. Viszont az is megfontolandó, hogy valóban érdemes-e ekkora stresszhelyzetnek kitenni egy arra nem
feltétlen megérett 10-12 éves
gyerkőcöt, esetleg kiszakítani a szeretett osztályából?
A kérdés helyzetfüggő és
mindenképpen jó szülői döntéseket igényel.
Zöldi Meliton

ERZSÉBET-UTALVÁNY
ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI
és BANKKÁRTYÁS
FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Áprilisi rejtvényünk fősorából kiolvasható a monori Írisz Optika üzenete. A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200
Monor, Kossuth Lajos u. 71A. E-mail: rejtvenyregiolapok.hu. Beküldési határidő: május 10. A helyes megfejtést beküldők között 5 darab
4000 Ft értékű szemüvegtartó és -ápoló ajándékcsomagot sorsolunk ki az Írisz Optika felajánlásából. Előző számunk rejtvényének
megfejtése: Tavaszi tisztítókúra az egészségért. Specchiasol Fermentált papayakoncentrátumot nyertek: Drong Magdolna (Gyömrő),
Szonda László (Gyál), Konyherné Honfi Júlianna Zsuzsanna (Tápiószecső).

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS
GYÁLI élelmiszerboltba eladót keresünk. Szakképzettség nem szükséges. Albérletet, szállást családi
házban, kedvezményes díjon tudunk biztosítani
dolgozóink részére. T.: H–P 8–18 óra, 06-70/432-9810,
06-30/449-4506
MUNKATÁRSAT keresünk monori kőfaragó műhelybe, kőfaragó, műkőkészítő, díszítő-épületszobrász
illetve burkoló személyében. Egy fő segédmunkást is
keresünk. Előny B kat. és targoncavezetői jogosítvány
gyakorlattal. Érd.: Kampfl Márk 06-30/505-7778
MONOR belvárosában lévő fodrászüzletbe alkalmazottat keresünk. Tel.: 06-20/522-8301
GYÁLI pecsenyesütőbe pultost és konyhai kisegítőt
keresünk. Albérletet, szállást családi házban, kedvezményes díjon tudunk biztosítani dolgozóink részére.
T.: H–P 8–18 óra, 06-70/419-2923, 06-30/449-4506

ÁLLAT
NAPOS és előnevelt csibe, kacsa, pulyka megrendelhető, széles fajtakínálatból. Gali Baromfikeltető,
Albertirsa 06-30/350-5487, 06-53/370-047,
www.galikelteto.hu
MONORON hús- és tejtípusú (Búr-núbiai vonalú)
nőstény és bakkecskék széles választékban 600 Ft/
kg-os áron eladók. Érd.: 06-70/607-4444

AJÁNDÉK
EGYEDI FÉNYKÉPES AJÁNDÉKOK! IDÉN AJÁNDÉKOZZ
VALAMI KÜLÖNLEGESET ÉDESANYÁDNAK!
BelizoBox – Monor, Petőfi S. u. 8. Nyitva: H–P: 10–17,
Szo: 8.30–12.30; www.belizonia.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERTÉSZET

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

KONTÉNER
KONTÉNER, sitt- és szemétszállítás, lomtalanítás. Rendelhető: sóder, homok, cement. Maka Sándor, Gyömrő,
Állomás Tüzép. Tel.: 06-29/333-347, 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 gyártását és szerelését vállalom.
Kun Attila – Tel.: 06-20/219-6040

MÉZ
TERMELŐI MÉZEK 1090 Ft/0,5 kg ártól Monoron és
környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes
kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

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

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

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

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

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
– GIPSZKARTONOZÁS
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás. Minőségi munka,
tiszta környezet, megbízható, tapasztalt szakemberek! Tel.: 06-20/260-3768, Gerstenbrein István
FESTÉS, gipszkartonozás, válaszfal- és álmennyezetépítés, dobozolás, rejtett világítás kialakítása,
díszfalak készítése. Török Gergő és Török Péter:
06-20/251-0659 Hívjon bizalommal!
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok.
Tel.: 06-20-310-8890

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
ELADÓ TŰZIFA. Hasított, félszáraz akác: 20000 Ft/m³,
tölgy-bükk: 20000 Ft/m³. 8 m³ feletti rendelésnél
19000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti
a mennyiséget! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
HASÍTOTT AKÁC: 3200 Ft/q, tölgy, bükk: 2900 Ft/q,
kalodás vegyes: 33000 Ft/kaloda, kalodás akác: 38000
Ft/kaloda. + szállítás. A némediszőlői hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget. Forest
Vill Bt. EUTR: AA5856576. Tel.: 06-20/511-7557,
06-29/343-689
ELADÓ akác-tölgy-bükk tűzifa konyhakészen, hasítva,
ingyenes házhoz szállítással 2 800 Ft/q. Őrbottyáni
telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a
mennyiséget. EUTR: AA6236153 Bármikor hívható,
hétvégén is: 06-30/347-3504

VENDÉGLÁTÁS
PETROVAI PINCE vállalja családi-baráti, céges

összejövetelek, keresztelők, ballagások, lány
és legénybúcsúk teljes körű lebonyolítását. Érd.:
Petrovai Tamásné Anikónál 06-70/434-3254.
petrovaipince.hu

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

Építőipari
munkatársakat
keresünk

Kőműves szakmunkás:
2500–3500 Ft/óra
Kőműves segéd- vagy
betanított munkás:
1500–2000 Ft/óra
Munkavégzés helye:
főképp Monoron
és 20 km-es körzetében

jó hangulatú családias
csapatunkba.

További információért
keressen bizalommal:
06-70/639-9733

Parkolók, gépkocsibejárók, járdák

térkövezése, betonozása
25 év tapasztalattal!

Ingyenes helyszíni felmérés

Ingyenes helyszíni felmérés:

06-70/639-9733

KIEMELT
MUNKAKÖRÖK

KIEMELT
FIZETÉSSEL!

AZ EISBERG HUNGARY KFT. GYÁLI ÜZEMÉBE
EGYSZERŰ GÉPEK KEZELÉSÉHEZ ÚJ MUNKATÁRSAKAT KERES!
A 2019. január– februári fizetések alapján
10% túlórával két műszakban munkavállalóink

bruttó 365 000 Ft-ot, azaz
nettó 244 000 Ft-ot vittek haza,
mely tartalmaz nettó 25 000 Ft cafeteriát.
Utazás-költségtérítés:
• Budapest-bérlet támogatás
• 15 Ft/km benzinpénz-támogatás

Nézz meg
bennünket
filmen is!
Üsd be
csatornán
a következőt:
• Eisberg munkafolyamatok
• Mitől szerethető
az Eisberg?

Jelentkezz most!

Önéletrajzodat/jelentkezésedet leadhatod személyesen,
Eisberg Hungary Kft. Gyál, Kisfaludy S. u. 63., e-mailen: ehu.hr@eisberg.com
és telefonon (hétfőtől péntekig 08:00–16:00 óráig) 06-70/342-1653 vagy 06-20/950-3394
Nyílt napok/interjú időpontok: minden héten hétfőn és csütörtökön előzetes bejelentkezés alapján.
Álláskereső az önéletrajza felöltésével / önéletrajza benyújtásával kijelenti és elfogadja, hogy az önéletrajzát és az abban megadott személyes adatait
az Eisberg Hungary Kft. az álláshirdetésben megjelölt célból , az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt feltételekkel kezeli.

