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Töltőállomás
Két helyen került üzembe elektromos töltőállomás Gyálon. Az egyik az
uszoda, míg a másik a
Spar parkolójában lett kialakítva.
Részletek a 4. oldalon

Napvitorlák
a játszótéren
Manapság Vecsésen mindent megújítanak, széppé varázsolnak. Így került szóba az
Espereskertben lévő játszótér felújítása is. Lesz
kerékpártároló, mobilvécé, fásítás. Míg a fák nőnek árnyékolót is telepítenek.

Részletek az 5. oldalon

Babamérleg
bérelhető
Augusztusban lakossági kérésre babamérlegeket kapott a gyáli védőnői
szolgálat.
Részletek a 12. oldalon

A dió, mint
gyógynövény

tunk, de keveset tudunk jótékony hatásairól. A cikk arra
is kitér, miért nem csak a
sznekkek és csipszek helyett
érdemes diót fogyasztani, hanem mitől különlegesebb
más héjas gyümölcsöktől. Sőt
megtudhatjuk a MagyarorszáPapp János gyógynövény- gon is őshonos dióról és levealkalmazási szakmérnők és léről, miként használhatjuk fel
fitoterapeuta egészségrovatá- egészségünk megőrzésére, és
nak ebben a részében egy igen miért ne alkalmazzuk a száríérdekes termést vett górcső tatlan zöld levelet belsőleg.
alá. A közönséges diót. Amit
Részletek a 7. oldalon
igaz, évezredek óta fogyasz-

SzISE Monoron

Interjú Majorosi
Mariannával 10. oldal

Háromszor is
nyertek az üllőiek
Március óta három győztes
pályázatot jelentett be a Üllő
városvezetése.
A három pályázati sikernek köszönhetően összesen közel félmilliárd forintot
nyert a város, így összesen
csaknem 770 millió forintot
költhetnek fejlesztésre.

Ebből helyi piacok fejlesztésére 150 millió, kerékpársáv és kerékpárút kialakítására 200 millió, bölcsődék
fejlesztésére több mint 128
millió forint pályázati pénz
növelte a kasszát.

Immár hivatalos a hír, amiről a monori lakosok a Strázsa
újságból már informálódhattak, hogy a remek adottságokkal rendelkező Monor
Városi Sportcsarnokba költözik a 2019/2020-as idényre a
Szent István SE női együttese,
így ezentúl ott játssza majd a
K&H Női Kézilabda Liga hazai mérkőzéseit.
A kézilabdás hölgyek félig
már monorinak érzik magukat, a helyi rendezvényeken
is igyekeznek részt venni. Azt
mondják, Monoron otthonra
találtak és remélik egyre több
és több helyi sportszerető kilátogat majd a mérkőzéseik-

re, ahova ők cserébe elhozzák
a világ legjobb csapatait és játékosait. Nagy álmuk, hogy a
Fradi, a Győr vagy a Siófok ellen megteljen új otthonuk, a
monori sportcsarnok. Szeretnének bizonyítani a városnak,
hogy méltók a befogadásra, és
remélik az 1000 fős csarnok
minden hazai mérkőzésükön
megtelik.
Bognár László szakosztályvezető szerint a monori csarnok kiváló, modern létesítmény,
ahol a serdülő, az ifjúsági és felnőtt csapataik hármas meccseket is játszhatnak majd.

Részletek a 9. oldalon

Részletek a 3. oldalon

Hirdetés

NEVETNI, BESZÉLNI, ÉLNI
HOGYAN TUDNÁ MEGVÁLTOZTATNI MINDENNAPI ÉLETÉT A FOGÁSZATI IMPLANTÁTUM?
• FOGHIÁNY MIATT ÖSSZEESIK AZ ARC DIMENZIÓJA, EZÁLTAL IDŐSEBBNEK NÉZÜNK KI
• RÁGÁS (VAGYIS MECHANIKAI EMÉSZTÉS) KIMARADÁSA MIATT EMÉSZTÉSI ZAVART
TAPASZTALHATUNK
• ESZTÉTIKAI OKOKBÓL ELMARAD A MOSOLY, NEVETÉS, BESZÉLGETÉS
A FOGÁSZATI IMPLANTÁTUM, VAGYIS A FOGBEÜLTETÉS
VISSZAADJA AZ ÖN FIATALSÁGÁT, JAVÍTHAT AZ EMÉSZTÉSI
PROBLÉMÁIN ÉS GARANTÁLTAN MEGSZÉPÍTI MOSOLYÁT.
MINDEZ FÁJDALOMMENTESEN TELJESÜL NÁLUNK.
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kor hívja a 112-es számot,
ha valóban segítségre van
szüksége: bajban van, baleset érte, megsérült, lángoló épületet lát vagy szemtanúja egy betörésnek!
Ne hívja a 112-t indokolatlanul, mert a felesleges hívások túlterhelhetik
a rendszert, veszélybe sodorva azok életét, akik valóban a készenléti szervek
segítségére szorulnak!

Szolgálatba áll
az új megyéspüspök

MRK

Ismerőse végezhetett
a maglódi vállalkozóval

Fotó: PMRK

A mentő, a rendőrség, a
katasztrófavédelem egyetlen számon elérhető.
Az Európai Unió területén 1991 óta működik
a 112-es segélyhívószám,
amely szinte egész Európában, így Magyarországon
is ingyenesen hívható vezetékes vagy mobil telefonról egyaránt.
A 112-re beérkező hívások csak ötöde valós segélykérés! Ezért csak ak-

Fotó: Ádám Tamás

Ne hívja feleslegesen a 112-őt!

Gimnáziumban érettségizett,
majd 1988-ban szerzett tanítói diplomát a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán.
Teológiai
tanulmányait Veszprémben, Győrben és
Budapesten végezte, 1998ban szerzett teológus diplomát a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem hittudományi karán. 1998. június 20-án Vácott szentelték
pappá. 1998–1999-ben püspöki titkár és bírósági jegyző volt, 1990-től Nagykátán, majd Dányban szolgált.
2002–2003-ban a Váci Hittudományi Főiskola levelező
tagozatának tanára, 2003 és
2008 között a Központi Papanevelő Intézet prefektusa
volt.
2008-tól 2015-ig Felső- és
Alsógöd plébánosa, valamint
váci kerületi esperesként
szolgált. 2015-től a Központi
EGYENES PÁLYA
2018. június 1-jén töltötte be Papnevelő Intézet rektora.
Nem okozott meglepetést: 75. életévét és nyújtotta be
Egyenes pálya, a kinevezéMarton Zsoltot, a Közpon- nyugdíjazási kérelmét a pá- se nem okozott meglepetést.
ti Papnevelő Intézet rektorát pának.
Püspöki beiktatására 2019.
nevezte ki Ferenc pápa váci
Marton Zsolt 1966. márci- augusztus 24-én, szombaton
megyéspüspökké. Az új püs- us 26-án született Budapes- 10 órakor került sor a Váci
ádám
pök Beer Miklóst váltja, aki ten. A kecskeméti Piarista Székesegyházban. 

BESZÉLTEK TELEFONON

800 járművezetőt
ellenőriztek
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Fokozott, közlekedésbiztonsági célú ellenőrzést tartottak a rendőrök Vecsés és
Pilis térségében.
Prevenciós célú, demonstratív ellenőrzést hajtottak
végre Vecsés és Pilis közútjain 2019. július 18-án a Monori, az Érdi és a Dabasi Rendőrkapitányság munkatársai
a közúti balesetek megelőzése céljából.

Az ellenőrzések helyszínein a polgárőrség bevonásával
rendszám-felismerő rendszert
is működtettek. A rendőrök
közel nyolcszáz járművezetőt
ellenőriztek, amely során ittasság gyanúja egyetlen sofőrnél sem merült fel, azonban az
egyenruhások huszonkét gépkocsivezetővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki kisebb súlyú szabálysértések
elkövetése miatt.
Régió-infó

A Bors úgy tudja, hogy közreműködhetett Pintér Gyula
holttestének eltűntetésében
az az ismerőse, aki utoljára
élve látta az eltűnt autószerelőt. A férfit május végén letartóztatták.
A lap azt írja, az illető és
a vállalkozó egy órán át beszélt telefonon azt megelőzően, hogy Pintér Gyula eltűnt.

A férfit tanyáját, a közeli erdőt és gyümölcsöst átvizsgálták a rendőrök, de akkor
nem találtak emberi maradványokat. Egy, a férfihoz
köthető helyen viszont megtalálták Pintér Gyula vizslájának DNS-ét.
A férfit – aki egyébként
korábban egyedi azonosítójel
meghamisítása és orgazdaság miatt három évet töltött

A 2019/2020. iskolaév
fontosabb időpontjai
ÚJRA AZ ISKOLAPADBAN

A Magyar Közlönyben
megjelent a következő tanév
időrendje. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete szerint a 2019/2020-as
tanév első tanítási napja szeptember 2. (hétfő), az
utolsó tanítási nap: 2020. június 15. Az első félév január
24-ig tart, az iskolák janu-

ár 31-ig értesítik a tanulókat,
kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25én (pénteken) lesz, a szünet
utáni első tanítási nap no
vember 4. (hétfő). A téli szünet december 21-én (szombat) kezdődik, a szünet utáni

börtönben – úgy tudni, azzal
gyanúsítják, hogy közreműködött Pintér Gyula holttestének elrejtésében. Ezt azonban
a rendőrség – a nyomozásra
való tekintettel – nem erősítette meg a lapnak.
A luxuskocsik javításával
foglalkozó maglódi vállalkozó május 10-én tűnt el, azóta
nem tudni, hogy pontosan
mi lett vele.
első tanítási nap 2020. január 6-án (hétfő) lesz.
2020. január 18-án tartják a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok központi írásbeli
felvételi vizsgáit.
2020. február 24. és március 13. között lesz a középiskolába jelentkező diákok szóbeli meghallgatása.
A tavaszi szünet 2020. április 9-én (csütörtök) kezdődik és április 14-ig (kedd)
tart. Az írásbeli érettségi
vizsgákat 2020. május 4. és
május 25. között tartják.
Régió-infó
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Régiónkba költözik
a kézilabda-élvonal

Legutóbb a Vecsés férfi csapata szerepelt az NB
I-ben, és bár sajnos nem sikerült
megragadnia az
első osztályban, a
sportág szerelmesei augusztus végétől újra élvonalbeli mérkőzéseket
izgulhatnak végig,
csak most a monori sportcsarnokban.

Fotók: SzISE

2  •  HÍRMOZAIK

A szakvezető öröme

Í

gy továbbra sem marad
régiónk színvonalas felnőtt
kézilabda-események nélkül, ráadásul úgy,
hogy a világ legjobb női kézilabdázóit láthatják a nézők
majd testközelből, igazi tétmérkőzéseken szerepelni.
Az NB I/B Keleti csoportjában legutóbb élen végzett
és ezzel a legmagasabb osztályba feljutott Szent István
SE-OTP Bank női együttese
ugyanis úgy döntött, hogy a
2019/2020-as idényben Monoron rendezi hazai bajnoki
találkozóit. Ennek köszönhetően régiónkba látogat többek között a Ferencváros,
valamint a világsztárokkal teletűzdelt ötszörös Bajnokok
Ligája-győztes Győri Audi
ETO is!

A Szenti-lányok otthonra találtak Monoron

Bő tíz év alatt a megye
2-ből az élvonalba

gimnázium és Kollégium tanulói számára biztosítson
A Szent István Sportegyesület sportolási lehetőséget. Eleinazért alakult meg, hogy a fő- te csak labdarúgó-szakoszváros IX. kerületében, a Mes- tállyal rendelkezett, s utánter utcában működő Szent pótlás-neveléssel foglalkozott.
István Közgazdasági Szak- A szakmai munka színvonalát

bizonyítja, hogy olyan labdarúgók sajátították el a sportág
alapjait a „Szenti”-ben, mint
Lisztes Krisztián, Sebők Vilmos, vagy Hrutka János.
A klub 2006-ban indította el kézilabda-szakosztályát,
az iskolában tanuló 14 éves
lányokból összeállított csapat azonban nem csak a korosztályos bajnokságban, hanem ezzel párhuzamosan a
felnőttek között a legalacsonyabb szinten, a megyei másodosztályban is elindult. Évről évre előre lépve több mint
fél évtizede szerepelt már az
együttes az NB I/B-ben, amikor idén tavasszal megtörtént
a csoda: a Szenti lányai izgalmas végjátékban kiharcolták
az élvonalba jutást!
– Végletekig
kiélezett
küzdelemben dőlt el a bajnoki cím, öt fordulóval a vége
előtt csak három pont volt a
különbség az első és az ötödik helyezett között, így több
csapat is pályázott a feljutásra – emlékeztetett Bognár
László szakosztályvezető, aki
szerint a Szenti lányai olyan
koncentráltan, nagy odafigyeléssel csinálták végig az
edzéseket és játszották le a
bajnokság hajráját, ami alapján abszolút megérdemlik,
hogy az élvonalban is megmutathassák magukat.

Továbbra is
a fiatalokra építenek
A Szent István SE úgy nyerte meg az NB I/B Keleti csoportját, hogy a csapat átlagéletkora 24 év körül volt.
– Most még fiatalabbak
leszünk – tette hozzá Bognár László, megemlítve, hogy
az új bajnokságban náluk játszik majd a nyár közepén
Győrben az U19-esekkel junior Európa-bajnokságot nyert
Stranigg Zsófia, akit az MTKtól szerződtettek, a még csak
22 éves átlövő, Monori Orsi,
aki Fradi-nevelés, de Dunaújvárosból igazolták, valamint
a 2000-es születésű Vajú Liliána, aki a Vasastól érkezett a
Szentihez. A tehetséges Tieff
Zsanett és Stachó Vivien a
saját utánpótlásból került fel
a felnőttekhez. A keretben a
több száz élvonalbeli meccset
játszott 35 éves balszélső, Balog Beáta a rangidős, ő korábban az MTK-ban és az Érdben szerepelt.
A Szenti a Magyar Kézilabda Szövetség edzőbizott-

Egy, csak
egy légiós
A Szenti keretében csak
egy külföldi játékost lehet
találni, a norvég Cornelia
Lyngbyt, aki Szentendréről igazolt át, de mivel
már öt éve Magyarországon játszik, ezért nem számít külföldinek. A 26 éves
beállót elsősorban a személyisége és hozzáállása
miatt szerződtették.
ságát is vezető Győrfi János irányításával vívta ki
az NB I-es tagságot, ő azonban egyéb elfoglaltságai miatt az élvonalban már nem
vállalta a feladatot, így nyártól a Szegedről szerződtetett Vojkovics László a vezetőedző, Győrfi pedig szakmai
igazgatóként folytatja.

Miért éppen Monor?
– Budapesten
viszonylag kevés olyan helyszín van,
ahol élvonalbeli mérkőzéseket lehet játszani. Szerettünk
volna egy olyan otthont találni, ahol a helyi embereket is
meg tudjuk szólítani, igyekszünk részt venni a monori
rendezvényeken, elmélyedni
a város életében. Nagyon számítunk a helyiek támogatására – hangsúlyozza Bognár
László.
Újonc, fiatal csapatként
természetesen nem is lehet
más a cél a Szenti számára,
mint a bennmaradás.
– Várhatóan a Békéscsabával, a Szombathellyel és az
MTK-val harcolunk majd a
kiesés elkerüléséért, ehhez
12 pont már elegendő lehet
– mondja Győrfi János, aki
szerint sok múlik majd azon,
hogy tudnak-e olyan modelleket létrehozni, amelyekkel a
többi együttest meglepik. Véleménye szerint ugyanis azonos metódusokkal rutinosabb,
régebb óta edződő csapatokat
nehéz megverni. Ugyanakkor
a Szenti élvonalbeli szereplése arra a kérdésre is választ
ad majd, hogy a sport- és tanulásmodellel mire lehet jutni a világ legerősebbnek tartott női bajnokságában.
A Szenti első hazai bajnokiját augusztus 29-én 18 órától a DVSC Schaeffler ellen
játssza. 
Pósfai Gyula
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Újra két kifutón
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Megint okosabb lettem

Két új elektromos
töltőállomás
A közelmúltban arról
számoltunk be, hogy Vecsésen adtak át új elektromos töltőállomást. Most
Gyálon történt mindez. Két helyen állítottak
üzembe elektromos töltőállomást.
A benzin ára jelenleg is
az egeket veri, négyszáz
forint fölött jár, ezért aztán különös jelentőséggel bír az elektromos autók elterjedése. Bár még
kicsit borsos az ára, hos�szabb távon, gazdaságos.
Eddig az alacsony utazási távolság miatt nem terjedtek el igazán az elektromos energiát használó
kocsik, azonban mára egy
töltéssel akár 700 kilométert is meg lehet tenni. Az
új fejlesztésű autóknál így
az elektromos energia olcsóbb, mint a benzin, ráadásul környezetbarát
is. Egyértelmű, hogy egyre több a vásárló – a Tesla legyártott autóira például éveket kell várni, olyan

nagy az igény. Létezik kis
hazánkban egy e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft. nevű cég, amely kiemelt feladataként kezeli,
hogy 2020-ra legalább ezer
töltőpontot magába foglaló országos fedettségű töltőhálózat épüljön ki Magyarországon. Néhány éve
ennek keretében hirdették
meg a Jedlik Ányos Terv
Elektromos töltőállomás
alprogramot helyi önkormányzatok részére, melynek keretében valósult meg
most Gyálon a két állomás.
Az egyik töltőoszlop
a Spar, a másik pedig az
uszoda parkolójában található. A töltőoszlopok
használata nem ingyenes,
azonban a töltésért csupán a felhasznált áram és
a berendezés üzemeltetési költségét kell kifizetnie
a használónak, sem az önkormányzatnak, sem pedig az üzemeltető cégnek
nem származik ebből bevétele.
(tam)

Hirdetés

Még tanulhatsz Te is
FOGTECHNIKUSnak!
Érdklődj nálunk az OKJ-s
fogtechnikus képző laborban!

Gyál, Vak Bottyán u. 35.
Telefon: +36-20/560-5305

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

1,5 MILLIÁRDÉRT

Mint arról korábban lapunkban is beszámoltunk,
felújítják a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér két kifutópályáját. Tempósan dolgoztak
a munkások, a múlt hónap
végén befejeződtek a munkálatok, újra röppenhetnek, földet érhetnek a gépmadarak.
A felújított, 3,7 kilométer
hosszú II. pályán a Ryanair
ír légitársaság Boeing B737800 típusú repülőgépe, a Budapest–London-Stansted járat volt az első, amely felszállt.
A pályát pár hónapja kellett

lezárni, és jó néhány kötelező felújítást elvégeztek rajta.
Mindez nagyban növeli a repülőtér működésének biztonságát és rugalmasságát.
Hogy pontosak legyünk:
a terminálépületek a két beton futópálya között találhatók, az egyik pályát a repülőgépek leszállására, a
másikat az indítására használják. A kettő között pedig
most a lehető legrövidebb a
gurulási távolság, a legkisebb
az üzemanyag- és időveszteség két járat között. Mindent
összevetve jóval nagyobb a

repülés biztonsága, hiszen a
fel- és leszálló gépek jelentős
távolságra vannak egymástól. És talán az egyik legfontosabb, hogy így a legcsekélyebb a közvetlen közelben
fekvő lakott területeket érintő zajhatás.
A felújítás majdnem másfél
milliárd forintba került. A Budapest Airport megköszönte a
környező települések, elsősorban Vecsés lakóinak a türelmét, akiknek a felújítás miatt
a megszokottnál sokkal több,
fölöttük suhanó repülőgép zajával kellett találkozniuk. Á. T

Sportpályák óvodásoknak
50% PÁLYÁZATBÓL

Bizony az országos nagy
sportfejlesztések
ellenére,
sok helyen még mindig nincs
az óvodákban, iskolákban
sportolásra alkalmas pálya,
épület. Vecsésen most két
óvodában is megoldódtak az
ilyen jellegű gondok.
Még az elmúlt évben döntött a fenntartó önkormányzat, hogy az óvodásoknak
szánt: speciális sportpályák
létesítésére kiírt pályázatnak
– sportnyelven szólva – neki-

futnak. Összetett pályákról
van szó, amelyek egyaránt
alkalmasak kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz és lábtenisz sportágak művelésére, vagy éppen
ügyességi játékok és mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására.
A két érintett intézmény a
Bálint Ágnes Óvoda és a Falusi Nemzetiségi Óvoda. Az
erőfeszítéseket siker koronázta, nyertek, és mára el is
készültek a létesítmények,

amit a kicsik már birtokba is
vettek.
A pedagógusok is tartották a lépést; speciális képzésen vettek részt, melyen
egyebek mellett a gyerekek mozgáskoordinációs képességeinek fejlesztését és
a pályán űzhető sportágak
oktatásához szükséges követelményeket sajátították el.
A két létesítmény kialakítása több mint 18 millió forintba került, az összeg felét
az önkormányzat állta. (damta)

Színészpalánták bemutatója
A SZÍNJÁTSZÁS REJTELMEI

Rendre rátalálnak valami
új útra a vecsési Bálint Ágnes
Kulturális Központ munkatársai. Tavaly szervezték meg
először színjátszó táborukat,
amely nagy siker aratott. Így
aztán az idén, augusztus elején újra tető alá hozták a találkozót.
A sok pozitív visszajelzés
alapján idén nyáron már két

turnusban vezették be az érdeklődő gyerekeket a színjátszás rejtelmeibe. A táborban
La Fontaine, Csukás István
és Szutyejev meséiből állítottak néhányat színpadra. Az
előadások kellékeit, díszleteit,
jelmezeit együtt találták ki a
gyerekekkel, és az ő elképzelésük alapján jelenítették meg
a meséket. A gyermeki találékonyság most is csodálatos

díszleteket szült. Talán még
a felnőttek sem tudtak volna
jobbat kitalálni. Ne feledjük,
hét és tizenkét éves kicsikről
van szó.
A tábor végén a kis mesehősök be is mutatták, vagyis hát előadták a történeteket.
Nem csak a kis „színészpalánták”, de a nézők is roppant
élvezték az előadásokat.

(tamás)

változást ajánlott, a házaspár 1866 szeptemberében
Üllőre költözött. Itt pihent és
erősödött Blaha János, de a
napi énekleckéket szigorúan
megtartotta. Lujzának nagyon hiányzott a színpad, s
amikor kezébe akadt egy újság, amelyben hírül adták,
hogy Szabó József színigazgató Debrecenben színtársu-

latot szervez, addig kérlelte
férjét, míg az levelet küldött
Debrecenbe Szabó Józsefhez. Ő hamarosan felkereste
Blaháékat Üllőn és megkötötték a szerződést, így 1867
januárjában már költözött
is a Blaha házaspár Üllőről
Debrecenbe. Itt kezdődött a
most már Blaha Lujza néven
szereplő színésznő karrierje.
Meg sem állt a Nemzeti Színház színpadáig, majd a Népszínház vezető művésze lett.

Napvitorlák a játszótéren
ÚJJÁVARÁZSOLJÁK

Mire megjelenik aktuális lapszámunk, már javában
folynak a munkálatok Vecsésen, az Epreskertben lévő játszótéren. Nem volt túlzottan
megkopott, ám a városban
manapság mindent újjávarázsolnak.
Sokat jártam ide az unokáimmal, a közelben laktunk. Bekerített, virágokkal,
bokrokkal díszített játszótérről van szó. Hinta, libi-

Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18

Földváry Gergely rovata

Blaha Lujza Üllői tartózkodása
A „nemzet csalogánya”,
mint Reindl Ludovika látta meg a napvilágot 1850.
szeptember 8-án, majd fiatalon 16 évesen összeházasodott a nála 21 évvel idősebb
Blaha János karmesterrel.
Kis idő múlva azonban a férje Blaha János hosszan tartó, súlyos betegségbe esett,
és amikor az orvos levegő-

Hirdetés

kóka, homokozó, játszóvár
található itt, focizni is lehet.
Akkor mégis mi indokolja a
felújítást?
Nos, az elképzelések szerint minél több korosztályt
szeretnének kiszolgálni játéklehetőséggel, és komfortosabbá szeretnék tenni a családok
számára. A játékokat úgy válogatják össze, hogy jó néhányat az egészen picik is használhatnak majd. Érdekes lesz
látni, amint a kismama együtt

ül a hintán csöppségével.
Merthogy erre is lesz lehetőség. Kerékpártárolót is kialakítanak. Eddig nagy gondot
okozott, hogy nem volt vécé
a környéken. Most ez is megoldódik: konténervécét telepítenek. Örvendetes, hogy
sok fát ültetnek a játszótéren
és környéken. Amíg megnőnek, napvitorlákkal védik a
fémcsúszdákat, a játszóvárat,
a homokozót. Jó kis játszótér
lesz ez, nem vitás!
(át)

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Rendkívül veszélyes áthaladni Gyálon, a Vecsési út és
Széchenyi utca kereszteződésénél. Ezt ismerte fel az önkormányzat és kialakított
több gyalogátkelőt.
A Vecsési úton már meglévő gyalogátkelőt áthelyezték

és további két új gyalogátkelő
létesült. Kiépítették a zebrákhoz vezető akadálymentes járdacsatlakozásokat, megoldották a vízelvezetést.
A kivitelezők ügyeltek arra
is, hogy sötétben se botladozzanak a gyalogosok, korszerű
közvilágítás segíti a járókelő-

ket. Azt már mondanunk sem
kell, hogy az új zebrákra táblák figyelmeztetik az autósokat.
Azért persze nem árt vigyázni,
hiszen mindenkinek meg kell
szoknia az új forgalmi rendet.
A beruház közel tizenhárom millió forintba került.  (d)
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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

A Warema PT Hungary Kft.

bEtanított dolgozókat kErEs

Tisztíttassa szőnyegeit

gyáli fröccsöntő üzemébe
az alábbi feladatok elvégzésére:

• A gépek által legyártott termékek ellenőrzése,
válogatása
• Termékutómunkálatok végzése (sorjázás, szerelés)
• A termékek utasítás szerinti csomagolása
• Termékadminisztráció
Elvárások:
• Könnyű fizikai munka végzése napi 8 órában
három műszakos munkarendben, hétfőtől péntekig
• Munkájára igényes, hosszú távon gondolkodó
munkatársakat keresünk

t
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parke egek
szőny

Változott a forgalmi rend
ÚJ ZEBRÁK
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s
áruké %-kal
és 50 obb
n ag y e n !
terület

háztól házig szállítással!

Felvevőhelyek:
amit kínálunk:
• Bruttó 233 000 Ft-os havi
jövedelem
• Próbaidő után válaszható
béren kívüli juttatás
• Bejárástámogatás
• Törvényes foglalkoztatás
Jelentkezni,
Munkavégzés helye:
érdeklődni lehet:
2360 Gyál,
vertesi.judit@warema.hu
Bánki Donát utca
06-30/866-9996

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

6  •  MI ÚJSÁG?

2019. augusztus • Régió

Magyar Falu Program:
Péteri megyei
szinten is az élen
Közel 27 millió forint támogatás
a településnek

K

omoly sikert könyvelhetett el Péteri. A Monor-Pilisi
régióban
található település önkormányzata ugyanis Pest megyei szinten is a legkiemelkedőbb támogatást kapta meg

a Magyar Falu Programban a
nemzeti és helyi identitástudat erősítésére.
Összességében már közel 27 millió forintos támogatást nyert el Péteri. A település a művelődési ház
tetőszerkezetének felújítására, klimatizálásra, technikai
eszközbeszerzésre, a helyi közösségek megerősítésére – új
varró szakkör létrehozására
–, valamint egy közművelődési szakember bérköltségének

támogatására fordítja a 22,8
milliós pályázati forrást.
A kormány által az 5000
fő alatti települések számára februárban elindított programban július folyamán újabb
két pályázat eredményeit hozták nyilvánosságra, és Péteri
ezekben is ott szerepel a nyertesek között, miután az orvosi
rendelő fejlesztésére 2,2 millió, az orvosi eszközök fejlesztésére pedig közel 2 millió forintot nyert el.

A két egészségügyi pályázaton ezen kívül még a régiónk további hat települése jutott támogatáshoz. Vasad az
orvosi rendelő fejlesztésére
szintén jelentős, 28,2 millió
forint támogatáshoz jutott.
Ez azért is nagy eredmény,
mert Gyopáros Alpár kormánybiztos a mesztegnyői
rétesfesztiválon és falunapon
tartott sajtótájékoztatóján azt
mondta, hogy a rendelők építésére, felújítására meghirdetett pályázaton a jelentkezőknek csak mintegy fele jutott
támogatáshoz.
„Mivel itt ekkora volt az érdeklődés, már most ígérni tudom, hogy jövőre újra kiírjuk
ezt a pályázatot” – jelentette
ki a kormánybiztos.
Gyopáros Alpár beszámolója szerint az orvosi eszközök
beszerzésére kiírt pályázaton
– amelyen egymilliótól ötmillió forintig lehetett támogatás-

hoz jutni – csaknem minden
jelentkező nyert, így a kétmilliárd forintos keret szinte teljesen elégnek bizonyult.
Ezen a pályázaton Péterin
kívül Csévharaszt 1,9 millió,
Ecser, Felsőpakony és Úri 2,92,9 millió, Nyáregyháza közel
3 millió forintos támogatást
nyert el.
Gyopáros Alpár kiemelte:
a program indulásakor tettek
egy ígéretet, miszerint gyors
lesz a pályázatok lebonyolítása
és a nyertesek forráshoz juttatása, hiszen az építőipari árak
folyamatosan emelkednek.
Az a cél, hogy minél előbb
forráshoz jussanak a nyertesek, a 100 százalékos támogatást élvező terveik megvalósításához – mondta, kihangsúlyozva, hogy a vállalást,
miszerint a beadási határidőtől számítva 60 napon belül
eredményt hirdetnek, eddig
tudták tartani.
Pósfai

Egyelőre csak a késéseket érezzük
Több mint féltucat vasútállomás illetve megállóhely szépülhet meg 2021-ig a régióban
a MÁV „50 megújuló állomás” elnevezésű
komplex felújítási programjának keretében.

A

z elővárosi vonalak
néhány állomásának
lehangoló
állapotát
figyelembe véve csak üdvözölni tudjuk a vasúttársaság törekvését annak érdekében, hogy emelni kívánja a
személyszállítás szolgáltatási
színvonalát, szépíteni akar-

ja az állomások környezetét
és a jelenleginél kulturáltabb
utasforgalmi terek kialakítását tűzte ki célul.
Örömteli, hogy az országos program régiónkat is
érinti, így a Budapest–Cegléd vonalon a Vecsés, VecsésKertekalja, Üllő, Monor és Pi-

lis megállóhelyek, míg Újszász
irányában Gyömrő és Sülysáp
vasútállomása válhat komfortosabbá az utasok számára.
Az országos program keretében természetes azok a fővárosi megállóhelyek is megújulnak, ahol az ingázók nap mint
nap megfordulnak. Ezek közé
tartozik Zugló, Kőbánya alsó,
Kőbánya-Kispest és Ferihegy,
illetve Rákoskert. A munkálatok a budapesti állomásokon
– például Zuglón és Kőbánya
alsón – már elkezdődtek, így
a felújításoknak egyelőre inkább a negatív hatásait, a vá-

gányzárak okozta késéseket
érezzük, de hamarosan eljön
majd az az idő, amikor igazán
jó érzéssel szállunk fel, vagy le
az említett állomásokon.
És hogy pontosan mit is
foglalnak magukba ezek a
felújítások? Nos, a MÁV honlapja szerint az évente másfél milliónál is több utast kiszolgáló, és naponta 200-250
személyszállító vonatot fogadó Zugló megállóhelyen például a peron teljes hosszában
új viacolor burkolatot kap,
majd a második ütemben,
november végéig a peronte-

tők karbantartási munkálatait végzik el a szakemberek.
A tisztítás, korrózióvédelem
és festés mellett megszüntetik a beázásokat, és megszépül felvételi épület homlokzata is. A megállóhely területén
lecserélik az tájékoztató táblákat, új padokat és hulladékgyűjtő edényeket helyeznek
el – ígéri a vasúttársaság.
Mi pedig ehhez csak an�nyit tudunk hozzátenni, hogy
ezekkel az esztétikai beavatkozásokkal régi adósságait
törleszti a MÁV az utasokkal
szemben.
P.Gy.

Hirdetés

ceglédi cipőgyár
mintaboltja

10 éve dinamikusan
fejlődő nagyüzemi
konyha gyakorlattal rendelkező

A dió, mint
gyógynövény
A diót az emberiség évezredek óta fogyasztja élelmiszerként. A hazánkban is őshonos fát szívesen ültetjük a kertbe, ma is alig akad olyan vidéki ház, ahol legalább egy
diófa ne állna. Ha pedig nincs, akkor a szomszédban biztosan akad egy. Mégis egyre kevesebb diót eszünk.

A

z éves dióbél-fogyaszleszterin- és vérzsírszintjének
A levelét is használhatjuk normál
tásunk ma csupán 20szinten tartásához,
40 dekagrammra te- A diólevél fogyasztása ma továbbá az immunrendszer
hető, ennek pedig jelentős soha nem látott népszerű- egészségének támogatásával
része karácsonykor fogy el. A ségnek örvend és rendkívül fokozza a szervezet ellenálló
szakértők szerint ennek leg- sokféle célra használják az képességét. Ezek mellett táfőbb oka, hogy saját kategóri- emberek. De vajon mit mon- mogatja az emésztőrendszert,
ájában a diónak sok más élel- danak a hivatalos ajánlások? továbbá a vesék kiválasztámiszerrel is versenyeznie kell. Az Európiai Gyógyszerügy- sának fokozásával az alsó
Ma sokkal inkább mogyorót, nökség gyógynövényszakér- húgyutak egészségét is. A népi
mandulát, kesudiót és pisztá- tői a diólevél használatát ma gyógyászati felhasználása enciát veszünk, ha héjas gyümöl- kizárólag külsőleg ajánlják. nél még szélesebb körű, haszcsöt szeretnének fogyasztani. Egyrészt akkor, amikor túl- nálják pattanásos bőr, ekcéma,
Ez is inkább az egészségtu- zott izzadást tapasztalunk fekélyek, illetve különböző
datosabb emberekre jellemző, a kezünkön, illetve lábun- bakteriális, gombás és vírusos
a fiatalok inkább a különféle kon, másrészt akkor, ha a bő- bőrbetegségek kezelésére is.
csipszeket, és sznekkeket ré- rünk kis mértékben begyul- Mások magas vércukorszint,
szesítik előnyben.
ladt, például kisebb fertőzések, bélgyulladás és vérszegénység
napégés vagy horzsolás miatt. esetén is alkalmazzák.
Mindkét esetben teát kell kéMagas koleszerintszintre
szíteni a 4-6 gramm diólevélPedig a dió az egyik legegész- ből és naponta 2-4-szer ke- Csak szárított formában!
ségesebb héjas gyümölcs. zelni az érintett területet. Az Akármire is használjuk a dióNagy mennyiségben tartal- Európiai Élelmiszer-bizton- levelet, fontos, hogy belsőleg
maz többszörösen telítet- sági Hivatal úgy látja, hogy a csak szárított levélből készült
len omega-3 és 6 zsírsavakat, diólevél hozzájárul a vér ko- készítményeket fogyasszuk!A
emellett jelentős mennyisédiólevél ugyanis zölden sok
gű (7%) rost, foszfor, kálijuglont tartalmaz, amely álum és folát található benne.
latkísérletekben mérgező haSzintén jelentős az E-vitamin
tásúnak bizonyult.
(ezen belül is főképp gammaMivel a juglon a letokoferol) -taralma. Több
velek szárítása soklinikai vizsgálat is kimurán elbomlik, ezért
tatta, hogy a dióbél rendszea diólevélből készíres fogyasztása csökkentheti
tett tea fogyasztása
a szív- és érrendszeri bemár nem jelent kockátegségek kialakulását
zatot.
azáltal, hogy mérsékPapp János gyógynövényli a vér összes és LDLalkalmazási szakmérnők,
koleszterin-szintjét.
fitoterapeuta
Hirdetés

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

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni lehet
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.
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Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő
Érdeklődjön céges
buszjáratunkról!

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

Frühker
kft.

Női és férfi

munkaerőt keresünk
Vecsésen található savanyítóüzembe.

Érdeklődés: allashirdetes1974@gmail.com vagy 06-30/920-4706

Októberben ismét választunk
Áder János köztársasági elnök október 13-án vasárnapra tűzte ki az idei
önkormányzati választásokat. Ezúttal a polgármesterekre, valamint a
helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselőkre
lehet voksolnunk. Fontos
tudnunk, hogy átjelentkezni csak arra a tartózkodási helyünkre – korábbi
elnevezés szerint ideiglenes lakcímünkre – van lehetőségünk, amely legkésőbb idén június 26-án
szerepelt a lakcímkár-

tyánkon. Az átjelentkezési,
valamint mozgóurnás kérelmeket október 9-én 16
óráig lehet levélben vagy
elektronikus úton benyújtani az állandó lakhely
szerint illetékes jegyzőnél,
valamint az utóbbit a szavazás napján kérni.
PGy

Hirdetés

TapaszTalaTTal
rendelkező

Főbb feladatok, munkák:
• Szűrőszövetek szabása-varrása
• Ruhák méretre igazítása, felújítása
• Cipzárcsere

kolléganőt
keresünk
Monorra

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

Varrónő

FÖLDMÉRÉS

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

Tapasztalattal
rendelkező
Hegesztő/
Lakatos
kollégát keresünk
Monorra

Nagyüzemi konyha

alapaNyag
raktárba

munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

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

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

Hirdetés

Nagyüzemi konyha

„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező

munkatársat keres,

szerződéses járatainkra.
GKI, DIGI kártya szükséges.
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keresünk

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

Jelentkezni lehet:
Telefonon munkaidőben (8.00–15.30): 06-70/466-1507
E-mailben: ibolya.mako@ventonatrans.hu

Tipegő bölcsőde
a tipegőknek
500 MILLIÓÉRT

P 19.45

TOLVAI RENI

SZ 16.30

USNK

LIVE ACT

Polgár Peti

SZ 17.30

P 21.00
SZ 19.00
ÉLŐ KONCERT

P 24.00

KOZSO és az

BON-BON

ÉLŐ KONCERT

SZ 20.45

Dolly
Plusssz

KIS ÉLŐ

A közelmúltban adták át
Vecsésen a Tipegők bölcsődét
a Damjanich utcában. A korszerű létesítményben több
mint félszáz csöppség töltheti a mindennapjait.
Vecsés vonzó település,
ezért aztán egyre többen telepednek le a városban, a fiatal
kisgyermekes családok száma is szépen nő. Ezért a városvezetésnek valamit lépni
kellett. Pályáztak és nyertek,
így felépülhetett a Semmelweis Bölcsőde tagintézménye
a Damjanich utca 34. alatt.
A korszerű, 763 négyzetméter alapterületű bölcsőde
közel félmilliárd forintba ke-

rült. Természetesen az önkormányzat is jelentősen hozzájárult a költségekhez, állta az
önrészt.
Az épület szép és modern;
szakszerű és kényelmes berendezései között bizonyosan jól érzik magukat a kicsik
és a gondozók. Az is lényeges,
hogy napkollektor termeli az
energiát. A tág terű szobák
mellett egy jól felszerelt melegítőkonyhát és egy sószobát is
kialakítottak a kivitelezők. Kívül pedig van egy 1600 négyzetméteres játszóudvar, egy
parkoló és egy kerékpártároló.
Mire e sorok megjelennek,
bizonyosan megtelik a bölcsőde. 
(adams)

Hirdetés

DJSZATMÁRI
SZATMARI
SZ 00.30 DJ
feat

SZ 15.30

Hirdetés

autóbuszvezetőket

hűtőraktáros
–komissiózó

P 19.00
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JUCUS

SZ 22.00

BÓDI Guszti
Margó

&

SZ 23.00

MOTOROS FELVONULÁS | MERCEDES GIGA TALÁLKOZÓ | KACKIÁS VERKLIS
ROCKABILLY SHOW | RETRO DISCO | UTCABÁL | SELFIEMAT | VIDÁMPARK
JAPÁN BABA KIÁLLÍTÁS | LED ZSONGLŐR SHOW | VÁNDOR JÁTSZÓTÉR

Lakatos/
Fémipari
betanított
munkás
kollégát keresünk
Monorra

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

Munkalehetőség
Vecsésen

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

Amit kínálunk:
• Munkabér: bruttó 300 000–400 000 Ft/hó
órabérek: 1215–1640 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12 000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Gomba, Pilis, Üllő, Gyál,
Felsőpakony irányából
HELYSZÍN: 2723 NYÁREGYHÁZA, Nyáry Pál út 35. • INFO: facebook.com/nyaregyhazafesztival • TEL.: +36 (70) 948-8068

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

A második jó hír június
elején érkezett: szintén egy
Pest megyei pályázaton nyert
200 millió forint támogatást
az önkormányzat kerékpársáv és kerékpárút kialakítására. A beruházás becsült
értéke ettől lényegesen többe kerül, az elnyert forráshoz további 120 millió forint önerőt kell hozzátenni
a település költségvetéséből,
ugyanis a beruházás becsült
összköltsége
eléri
a 320 milA szortírozó-üzembe
beérkező
csomagok
forintot.
pakolása,lió
irányítása
futószalag mellett.
ELVÁRÁSOK A harmadik a már la• Jó fizikaipunkban
állóképességemlített bölcsőde
• Terhelhetőség
be
• Pontosság ruházás – egy új bölcsőA döntés értelmében Üllő 150
de is épülhet a településen,
MUNKAIDŐ
Hétköznapokon
– 01:30megyei önkormillió forint pályázati forrásmivel16:30
a Pest
ban részesült, melyből a AMIT
vá-KÍNÁLUNK
mányzati bölcsődék fejlesz• Kezdőként átlag nettó 200 000 Ft,
rosközpontban épülhet betanítás
fel tésére
kiírtátlag
pályázaton
után elérhető
nettó 220 000több
Ft
egy modern fedett piac. Afizetés
pá- (Alapbér,
mint cafetéria,
128 millió
forintot ítélprémium)
• 13. havitek
fizetés
lyázati támogatáshoz önerőoda Üllőnek.
• Hosszú távú, stabil munkahely
re is szükség van, hiszen a beA három pályázati sikerruházás költségei elérik a 320 nek köszönhetően összemillió forintot. A létesítmény sen közel félmilliárd forina tervek szerint többfunkciós tot nyert Üllő, így összesen
lesz, nem csak árusításra, ha- csaknem 770 millió forintot
nem koncertek és egyéb ren- költhetnek fejlesztésre a teledezvények lebonyolítására is pülésen. 
alkalmas lesz.
varga

Éjszakai

munkalehetőség!

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

Háromszor is
nyertek az üllőiek
770 MILLIÓ FORINT FEJLESZTÉSRE

Termékeny hónapokat tudhat maga mögött az üllői önkormányzat, március óta
három győztes pályázatot jelentett be a városvezetés a településen. Az első kedvező
hírt a Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén című
pályázati kiírás eredményhirdetésekor kapták az üllőiek, ugyanis a benyújtott pályázati anyagot támogatásra
alkalmasnak ítélték a bírálók.

Márta Ervin

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

Tel.: 06-20/984 9242

Hirdetés

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

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

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

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

Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó

11 400
Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon!

KEPA AUTÓSZERVIZ

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

ing

!
yenes

A kc i ó s
ol A jcsesárroelt

A nálunk vá elyben
h
motorolajat, sen
te
en
m
íj
d
kicseréljük!

www.kepaszerviz.hu

Pedagógiai és
családsegítő
képzést indít

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

„Szabad vagyok,
mert azt csinálom,
amihez kedvem van”
Majorosi Mariannának nem kellett választania a
hivatás és a család között. Énekesként, pedagógusként ugyanolyan
sikeres, akárcsak feleségként
és háromszoros
édesanyaként.

A

Csík zenekar énekesnője szeptember 15én tartja 25 éves jubileumi koncertjét Üllőn. Ezen
esemény apropóján a régiónkban élő művésznőnek is
föltettük villámkérdéseinket.

1

Mi hajtotta a pályája felé?
– Amikor először hallottam Sebestyén Mártát énekelni, már több kis énekesi

feladaton túl voltam: iskolai
nótafa, táncegyüttesben előénekes. Titokban vágytam
rá, hogy egyszer én is énekelhessem azokat a népdalokat, amit ő. Ez a gondolat
adott bátorságot, hogy minden adódó alkalmat megragadjak az éneklésre. Talán
ennek köszönhetem, hogy 25
éve énekelhetek.

5

volt szerelmes,
7 Hányszor
és emlékszik még az elsőre?
– Szerintem
életemben

igyekszem minél több időt
velük tölteni.

most vagyok először igazán
szerelmes. Persze volt már
gyerekszerelem is az életemben, emlékszem minden pillanatára, de azt inkább egy igazi
kis gyerekrománcnak tartanám. A jelenlegi kapcsolatom
az első igazán nagy szerelem.

foglalkozik szívesen
10– aMivel
szabadidejében?
Én igazából mindig sza-

8

11

bad vagyok, mert csak azt csinálom, amihez van kedvem.
De ezen kívül szeretek kertészkedni, lakberendezni, bútorokat renoválni.

Mit gondol, mikor és mivel
Kitől kapta a legnagyobb
érte el a legnagyobb sikerét?
– Hogy mikor, azt nem
támogatást?
– A pályám során a leg- tudom. De az biztos, hogy a
nagyobb támogatást a szüle- Most múlik pontosan című
Mi az, amire
im, később a férjem, fiaim ad- Quimby-dal hozta meg a
nem gondol szívesen?
– A veszteségekre. Az
ták. Ők a mai napig elismerve Csík zenekarral közösen a
beszélnek arról, amit teszek. sikert. Ez a címe a szeptem- édesapám elvesztésére. Arra,
Persze kritikusaim is egyben. ber 15-i üllői jubileumi kon- hogy a kor előrehaladtával
certemnek is.
egyre több hozzám közel álló
embertől kellett elbúcsúzni.
Mi számít ön szerint
Mire emlékszik vissza
Ehhez nem tudok hozzáidoa legnagyobb elismerésnek?
– Természetesen a csaszívesen a gyermekkorából?
mulni.
– Gyermekkorom
talán
ládi elismerés a legnagyobb.
Hogy telnek
De a szakmai elismerések, a legszebb éveit a néptánccsoa hétköznapjai?
Népművészet Ifjú Mestere, porttal való utazások és a csaláFonogram-díj, Kodály Zoltán- di nyaralások adják. Kitágult a
– Szeptembertől májusig
díj, Magyar Örökség Díj, Kos- világ a számomra még a 1980- tanítok ovisokat, iskolásokat
suth-díj vagy a közönség sze- as évek elején, amikor csak ke- és felnőtteket. Időnként zsűretete, a Prima Primissima-díj vesen tehették meg, hogy bár- rizni hívnak. A nyár a csaláis motiválja az embert.
hová utazzanak a világban.
domé. A koncertek mellett

2

3

Szívesen
kér tanácsot?
– Nem is tudom… Igazából mindent a párommal beszélek meg. Szakmai és magánéleti dolgokat is. Addig
ütköztetjük az érveket, amíg
meg nem találjuk a megoldást. A másik tanácsadó az
élet maga. Csak figyelni kell
állandóan a jeleket.

6

9

és mit kérdezne
+1– AKitől
meg, ha megtehetné?
kérdés? Csak az, hogy
meddig tudom még így tenni
a dolgomat?
Nagy Renáta

Hirdetés

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

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

A BFB plus Kft. egy
nemzetközileg elismert belga
tulajdonban lévő,
kisállateledel-gyártással és
forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek
Csévharaszton működő
telephelyére keressük
csapatunk új tagjait a következő
munkakörökbe:

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

• GÉPBEÁLLÍTÓ
(Gyártási területre – csomagológépre
és malomba)
• KOMISSIÓZÓ (Több műszakban,
3313 jogosítvány)
• ÜZEMI OPERÁTOR
(Több műszak – több üzemünkben is)
• MINTAVEVŐ OPERÁTOR
• GÉPKEZELŐ
• KARBANTARTÓ (Villanyszerelő/
géplakatos/mechanikai műszerész)
• KONTROLLER
• AdMINISZTRÁTOR
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Mit olvassak?

Ignácz József rovata

Hajnóczy Péter:
A halál kilovagolt Perzsiából

4

Mi volt a legnagyobb
ajándék az életében?
– Számomra elsősorban
a férjem, Kökény Richárd
és a fiaink, Bence, Gábor és
Levente a legnagyobb ajándék az életemben. A második, hogy az lett a hivatásom,
amit szeretek csinálni. Énekelhetek, taníthatok.
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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.

Ezt a könyvet vagy húsz
éve, egy ismerősöm ajánlotta, miközben pécsi lakásának konyhájában iszogattunk. Én amatőr, ő profi
módon űzte az alkoholfogyasztást, amibe utóbb
bele is halt, hasonlóan
Hajnóczy Péterhez, akit
alig negyven évesen vitt el
a szesz.
A regény írója és főhőse ugyanaz a személy, aki
miközben fokozatosan
halad a részegség legfelsőbb régiói felé, emlékezik: egy budapesti strandra, ahol megismerkedik
egy fiatal lánnyal, Krisztinával. A lány felszedi magának a fiút, de feltételeket
szab a mélyebb kapcsolathoz: a fiú nem ihat, nem
dohányozhat. A fiú persze

iszik, dohányzik, és erről
hazudik a lánynak. Hogy
mivé fut ki kapcsolat, azt
nem árulom el, hacsak
annyit nem, hősünk nem
csak Krisztinának nem
mond igazat, de saját magának sem, például akkor,
amikor azt ígéri, beveszi a
gyógyszereit, az „anticolt”,
vagy amikor azt bizonygatja, hogy a bor csak az alkotáshoz kell, mert különben
is, azt „ásványi anyagokban gazdag szikvízzel” is�sza. És mi van két ígéret
között? Az alkoholizmus
csimborasszója: a delírium
tremens, melyben „hunyt
szeme előtt sárga karikák
táncoltak, majd a karikákból egy sárga halott, egykor perzsák lakta város
bontakozott ki”.

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
Zenés nyári esték

Augusztus 30.
Szezonzáró koncert Jákó
Krisztina énekesnővel és a
Dirty Slippers együttessel.
Üllő, ÜKK

Gombai Nyárbúcsúztató 2019

Augusztus 30
–szeptember 1.
A 19. alkalommal megrendezett gombai eseményen
másfél nap gondtalan kikapcsolódásra számíthatnak az érdeklődők. A péntek esti program „retro
fröccskoncertekkel” kezdődik, majd szombaton reggel
indul a főzőverseny. Persze
akik a főzésből kimaradnak,
azoknak sem kell közben
unatkozniuk, mert többféle
program szórakoztat majd
kicsit és nagyot. Délután
4-kor Apnoé koncert, majd
este utcabál zárja a nyárbúcsúztatót.
Gomba, Kenyeres-kert

augusztus – szeptember

9. Nyáregyháza
fesztivál

Szeptember 6-7.
A térség egyik legnagyszerűbb kétnapos ingyenes fesztiváljára kilátogató családok biztosan nem
unatkoznak Nyáregyházán, hisz ott lesz többek
között Tolvai Reni, Polgár Peti, EDDA, Kozsó és
az Ámokfutók, Dj Szatmári feat. Jucus, Dolák-Saly
Róbert, USNK Live Act,
Rico Miss Mood, Bon-Bon,
Dolly Plusssz, Bódi Guszti
& Margó, Unique.
Nyáregyháza, Nyáry Pál.
út 35.

Ősz, Bor, népzene

Szeptember 13. 18 óra
Folk Stage koncert
és borkostoló.
Üllő, Üllői Helytörténeti
Gyűjtemény

Üllő Város Önkormányzata és az Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat az
elmúlt 5 év sikerein felbuzdulva, idén újra, immár 6.
alkalommal rendezi meg
az Üllői Sportnapot az üllői
általános iskola udvarán.
Üllő, Árpád Fejedelem
Általános Iskola

II. Maglódi
Utcazenész Fesztivál
Szeptember 14.
Maglód, MagHáz

Kapusztnyik
sütő verseny

2019. szeptember 14.
15 óra
Pilis, Csernai Pál
Közösségi Központ

Most múlik pontosan

Szeptember 15. 18 óra
A Csík zenekar
énekesnője, Majorosi
Marianna koncertje.
Üllő, ÜKK

Üllői Sportnap

2019. szeptember 14.

Albertirsai vendégek Monoron Fogatrekord
HAGYOMÁNYÁPOLÁS

A július 8-án – az egykori
monori gyűjtőtáborból induló deportálások 75. évfordulóján – tartott holokausztmegemlékezésen több helység képviselői is megjelentek. Eljött ekkor Monorra az az irsai Major János
is, aki, bejáró tanulóként,
1965-ben érettségizett az
ottani gimnáziumban. Már
akkor országosan elismert
tanulmányt írt József Attila
monori nevelőszüleiről, később is részt vett a költő monori hagyományápolásában
és verseskötetei is megjelentek. Eredményes kutatásaiért a monori gimnázium
(fennállásának 60. évfordulóján) „díszpolgárává” fogadta. Lakóhelyén is komoly
helytörténeti munkásságot
folytatott. Most Monorra is
elhozta megmutatni az érdeklődőknek az Albertirsán
1809-re felépült, de 1941-től
tönkrement, majd 2017-re
Művészetek Házaként felújított zsinagóga, illetve izraelita hitközség történetének a
110. évfordulóra általa összeállított kötetét. Ebben doku-

POLGÁRMESTERI FUTAMMAL
Kilencedik alkalommal rendezte meg a Monori Lovas
barátok Egyesülete június
29-én a Bacchus téren C-, illetve D-kategóriás hagyományos fogathajtó versenyét. A
rendezvény népszerűségének mindennél beszédesebb
mutatója az évről évre több
és szélesebb körből ideérkeMajor János könyvét mutatja Monoron
ző induló. Az idén 56 fogat
111 versenyszámát élvezhetmentumokat idéz például a zelmúltban Monoron Sze- ték az érdeklődők.
monori gettó zsidó házainak mők György szobrait, Üllőn
E sokszínű látványosságadatairól, illetve irsai egyko- pedig Koday László festmé- ban a pontszerző (C) és a
ri honfitársainak a monori nyeit is nagy szakértelemmel
téglagyár 1944-es gyűjtőtá- és közönségsikerrel elemezborába szállításáról és de- te. Mostani képei Újratöltve
portálásáról is.
címmel sokoldalúbb techniAz ugyancsak albertirsai kával készültek és derűsebMiklosovits László kiállítása bek, színesebbek az előzőekszeptember 9-én, 17 órakor nél. Ezt követően rövidesen
nyílik meg, a monori Viga- Varsóban lesznek láthatók a
dóban. E városban láthatták grafikái.
már vadászati témájú alkoAlbertirsán, a Művészetásait, a könyvtárban Márai- tek Háza 2017-es ünnepélyes
grafikáksorozatát, 2017-ben átadásán a monori Pogácsás
pedig (szintén a Vigadóban) Tibor – országgyűlési képaz Illusztrátor címmel kiállí- viselőként és önkormányzati államtitkárként – mondott
tott műveit.
Az a művészettörténész beszédet, most a szeptember
– dr. Feledy Balázs – méltat- 9-i grafikai kiállítás megnyija majd munkáit, aki a kö tását is elvállalta.
B.G.
Fotó: Bolcsó Gusztáv
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Fotó: Bolcsó Gusztáv
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szabadidős (D) kategóriákban – a pónik között egyesés kettes-, a nagylovasok
között pedig még négyes
fogatok is indultak. A 9 monori nevező mellett Gyálról
pl. 7, Tápiószentmártonból
6, Abonyból 4 fogat indult.
De szűkebb körzetünk és tágabb megyei régiónk több járása mellett szép számmal
érkeztek távolabbról, Nógrád,
Heves, Fejér, Bács-Kiskun és
Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is.
A C-2-es kategória ös�szetett győztese és egyben
a vándorkupa díjazottja hibátlan hajtásával a sárbogárdi Taligás Menyhért lett.
A C-4-et a Kincsem Egyesület (Galbács Ferenc), a C-1et Vecsés (Halász Gábor), a
Póni C-2-t pedig Tápiószentmárton (Kosztolányi Zoltán)
nyerte. A D-2-nek abonyi, a
D-1-nek tápiószelei, a póni
D-2-nek gyáli, a póni D-1nek pedig monori győztese
lett. A polgármesterek hobbifutamában Monor, Bénye
és Pánd mellett különdíjat
kapott Vasad és a leggyorsabb Pilis képviselője.  bolcsó
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Unokázós csalók
Fotó: MESE

GYÁLI IS VOLT KÖZTÜK

Jótékonysági
pályaíjász-verseny
A MESE Mindenki Egyért Sportegyesület a nyolcadik jótékonysági íjászversenyét rendezte
meg augusztus 24-én a Budapesti és Pest megyei Régiós Bajnokság részeként.
Mint mindig most is jótékonyságra gyűjtött az
egyesület, a nevezési díjakból befolyt teljes bevételt
Koncsik Csaba részére adományozzák oda, aki 2017ben egy baleset következtében elveszítette mindkét
karját.

A MESE SE ezzel a támogatással szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy
patronáltjuk olyan művégtagokat tudjon beszerezni, amelyek segítik majd
őt a mindennapi tevékenységek önálló elvégzésében. Bár a verseny véget ért,
adományokat még fel lehet
ajánlani a MESE SE számlaszámán (OTP 1174255120004855), csak az közleményrovatba fel kell
tűntetni, hogy adomány
Koncsik Csabának.
TA

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának egyenruhásai együttműködve a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság munkatársaival, két nőt és három
férfit hallgattak ki.
A nyomozás adatai szerint egy férfi 2019. augusztus 5-én délután egy idős nőt
vezetékes telefonon felhívott,
magát a sértett rokonának
kiadva. A férfi arra hivatkozott, hogy balesetet szenvedett, ezért pénzt kért. Az
idős nő elhitte, hogy a hívó
fél a hozzátartozója és bele-

egyezett a kért összeg átadásába.
Ezt követően B. József 18
óra körül a 37 éves B. László
által vezetett gépkocsival megjelent a sértett szigethalmi lakóhelyén, ahol a 34 éves férfi a
kicsalt több millió forint készpénzt átvette, majd a helyszínről távoztak. Ezt követőn B.
József és társai B. Józsefné és
M. Zoltánné a pénz egy részét
a tököli HÉV állomásra vitték,
majd ott átadták N. Norbertnek, a megmaradt részt pedig
elosztották egymás között. A
sértett az esetről feljelentést
tett a rendőrségen.

A Pest megyei rendőrök
2019. augusztus 8-án a két nőt
és a két férfit elfogták, majd
előállították a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságra, ötödik társuk N. Norbert
pedig feladta magát a rendőrségen. A nyomozók a gyáli és
a szigetcsépi lakosokat csalás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. A rendőrök az ügyben tartott kutatások során a
kicsalt pénz nagy részét megtalálták és a sértettnek visszaadták.
A nyomozók B. Józsefet
őrizetbe vették és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.
PMRK

Babamérleg bérelhető
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Egy gyáli anyuka Pápai Mihály polgármester internetes fogadóóráján azt kérte a
városvezetőtől, jó lenne, ha
helyben is lehetne babamérleget kölcsönözni. Augusztusban a kérés teljesült, Erős Jó-

zsef alpolgármester és Nagy
Gyöngyi önkormányzati képviselő átadta a védőnői szolgálat munkatársainak az új
digitális mérlegeket, amelyeket a gyáli családok ezentúl
ingyenesen, de kaució ellenében igénybe is vehetnek.

A csecsemőmérleget a családok a baba születésekor 1-2
hónapra igénylik, később elég,
ha a gyermekorvos vagy a védőnői vizsgálatkor mérik őket.
Ennyiért viszont nem érdemes költeni egy új mérlegre,
talán még egy használtra sem.

XIX. VECSÉSI KÁPOSZTAFESZT
A régió egyik legHÍResebb rendezvénye

Szeptember 21–22-én ismét Vecsés lesz a
régió gasztronómiai és kulturális központja. Immáron tizenkilencedik alkalommal
rendezik meg a 400-as út mellett, az Epresben a Káposztafesztet, melyre az ország
minden pontjából érkeznek vendégek.

V

ecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
közös rendezvényén az érdeklődők megtekinthetik az ország legnagyobb káposztáját,
részt vehetnek a káposztaemelő-versenyen, kipróbálhatják a
káposztagyalulás és a töltött
almapaprika készítésének tudományát,
ellátogathatnak
egy családi savanyítóüzembe,
szavazhatnak a savanyúságversenyre benevezett ínyencségekre, és ehetnek-vihetnek
azokból a káposztás ételekből,
melyek helyben készülnek.

A rendezvényen minden
látogató megkóstolhatja a
HÍR-es, azaz a Hagyományok
Ízek Régiók védjeggyel ellátott savanyított káposztát.
A Heimatmelodie Színpadon koncertet ad többek között a Heimattöne Kapelle, a
Musikverein Wetschesch, a
Szomorer Jung és a Blech
kraft is.
A Becherovka Színpadon
a művészeti csoportok műsorai mellett fellép majd többek
között a KALÁKA Együttes,
a SlágerParty keretében pedig Korda György és Balázs

Klári, az Animal Cannibals,
Csordás Tibi, Cory, Burai
Krisztián, valamint Dj Do
minique, Dj Thomx, Dj Stuka
és Bárány Attila. Vasárnap
Döbrentey Ildikó-Gryllus Vilmos-Levente Péter várja a
gyermekeket, majd este 19
órától a Magna Cum Laude
zenekar koncertezik.
A Káposztafeszt egyik fő
eseménye a szentmise és a ter-

ményáldás, valamint a Szent
Kereszt templomtól induló látványos felvonulás, továbbá a
méltán népszerű főzőverseny
az Epresben. A zsűri elnöke
szombaton Jegenyei István séf,
vasárnap Szőke András lesz.
A rendezvény idején mindemellett kézműves vásárosok,
népi játszóeszközök, helyben
készült finom falatok és jó
hangulatot biztosító sétálóze-

nekarok várják a vendégeket.
A környezetvédelem jegyében
az Epresben majd szelektív
hulladékgyűjtés zajlik.
A feszt egyik fontos küldetése a Vecsésen élő német
nemzetiség hagyományainak
bemutatása. Idén az ősök táncait őrző helyi csoportok műsorát tekinthetik meg az érdeklődők, a Tájházban pedig
a múltszázadbeli életbe pillanthatnak be a Jókai utca
6-ba látogatók.
Bálint Ágnes írónő Emlékháza udvarán színdarabok
és gyermekprogramok várják
a családokat szeptember 21–
22-én.
A rendezvényre gépjárművel érkezők a Lanyi területén
kialakított, ingyenes parkolóban helyezhetik el autójukat.
A XIX. Vecsési Káposztafeszt részletes programja a
www.vecsesikaposztafeszt.hu
weboldalon olvasható. (x)
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Tűzeset a város szélén
ELEKTROMOS ZÁRLAT

  Üllőn, elektromos tűz volt
augusztus 9-én éjjel. Másképp
ugattak a kutyák, mint szoktak, így a lapunknak betelefonáló hölgy, kiment megnézni, hogy mi lehet a baj. Akkor
látta, hogy tűz van a mellette
lévő házban. Gyorsan kihívta
a tűzoltókat.
A szomszéd néni nem lakik
ott, elmondások szerint csak
a szemetet hordja oda, és gázpalackokat is tárolt bent a házban. Így szerencse, hogy nem
lett katasztrófa, hiszen a tü-

zet a Péteri tűzoltóság 2,5 órán
keresztül oltotta. – Kint volt a
rendőrség is. A néni 85 éves, és
Túrista Mariskának nevezik
a környék lakói, mert hetente
csak kétszer jár ki a házhoz biciklivel a macskákat megetetni
és nem tudni mit rejtő zsákokat hord közben az udvarra és
a házba – meséli a szemtanú.
A betelefonáló hölgy szerint, a lakosság azt szeretné,
hogy az üllői önkormányzat
jobban figyeljen és intézkedjen ebben az ügyben, mert félnek az utca lakói nem csak egy

újabb tűzesettől, hanem attól
is, hogy az udvaron és a házban található sok szemét miatt
elpatkányosodnak.
Már többször felajánlották
a segítségüket az utca lakói a
szomszédjuknak, hogy saját
költségükön konténert hozatnak és helyette ki is takarítanak, de a néni ezt nem engedte.
Úgy tudni, hogy már lekötötték a gázt és a villanyt is. A
rendőrség szerint nem szándékos gyújtogatás volt, hanem
valamiféle elektromos zárlat
okozhatta a tüzet.

Autó motorossal ütközött
ÜLLŐ ÉS VECSÉS KÖZÖTT

A balesetben ketten életveszélyesen
megsérültek
– közölte a Katasztrófavédelem. Az autó és a motoros Vecsés és Üllő között üt-

között össze július 20-án,
szombaton. A karambol miatt az autó sofőrje a roncsba szorult, őt a monori hivatásos tűzoltók feszítővágó
segítségével szabadították

Kézbesítés
helyett lenyúlta
a csomagokat
EGY VECSÉSI FUTÁR

Egy vecsési cég futárjaként
dolgozó férfi mobiltelefonokat és szórakoztatóelektronikai eszközöket lopott a kiszállításra váró csomagok közül.

Kocsit toltak át
a vasúti átjáróban
ELÜTÖTTE A VONAT

ki. A Katasztrófavédelem
szerint a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A
balesetben két ember életveszélyesen megsérült.
IJ

Az ellopott csomagok összértéke milliós nagyságrendű
– írja a 24.hu. Az ügyben egy
26 éves kiskunlacházi férfit
tartóztattak le. A férfit július
15-én, a lakásában fogták el.IJ

Vecsésen egy autót toltak
épp át az átjárón, miközben
a fényjelzés pirosat mutatott,
ekkor ütközött neki az érkező
Intercity – közölte a Katasztrófavédelem.

A balesetben senki nem
sérült meg, a helyszínre kiérkeztek a fővárosi hivatásos
tűzoltók és a társhatóságok. A
baleset miatt jelentős késések
voltak a Budapest–Ceglédvasútvonalon.
IJ

Üllő a dinamikusan fejlődő modern
kisváros Budapest agglomerációjában
Üllőre érkezve
egy korszerű, XXI.
századi, a technológiai fejlődés
eredményeivel jól
sáfárkodó település
képe tárul elénk.

E

nnek a kijelentésünknek az alátámasztásához ékes példa, hogy
a város önkormányzata az
idei évben 15 ezer euró (közel 5 millió forint) értékű
WiFi4EU-utalványt nyert el,
a WiFi4EU pályázatán. A lakosság várhatóan 2019. októberében már birtokba is
veheti a városszerte ingyenesen használható WiFipontokat.
Üllő földrajzi fekvése kitűnő, hiszen a budapesti agglomerációban, a nemzetközi
főútvonalak mentén, a Budapestet elkerülő M0 közvetlen

közelében, a 100-as vasútvonal és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelében helyezkedik el.
A település mintegy 700
hektár fejlesztési területet jelölt ki fejlesztési terveiben, 2 ipari parkkal rendelkezik, amelyek iparűzési

adóbevétele biztosítja a lakossági szolgáltatások megfelelő színvonalát. Üllő ipari
parkjai folyamatosan fejlődnek és népesülnek be újabb és
újabb vállalkozásokkal. Megtalálhatók itt az Auchan, a
Rossmann, a Spar logisztikai
csarnokai és már épülőben

vannak a más vállalkozásokat
kiszolgáló csarnokok.
Üllőre nézve is érvényes
az agglomeráció egészére jellemző lakosságszám növekedés, ami egy folyamatos kihívást is jelent a város vezetői
számára. A város alapinfra
strukturális ellátottsága megfelelő, (az utak, a vízellátás, a
szennyízhálózat, az elektromos áram és a vezetékes
földgázhálózat kiépítése tekintetében) azonban vannak
olyan településrészek, amelyek a tömbszerű beépítés és
a lakóparkok létrejötte okán
az alapinfrastrukturális ellátottság terén fejlesztésre szorulnak. Ezeken az érintett
területeken folyamatos a gázhálózat bővítése, az utak- és a
közvilágítás kiépítése.
A Pest megyei kisváros az
elmúlt 5 évben olyan európai
uniós és hazai pályázatokon
nyert támogatásokat, amelyek
a település infrastrukturális fejlődéséhez járultak hozzá. Utak épültek, fejlesztésre
került az óvodai és az egész-

ségügyi szolgáltatás továbbá
2019-ben megkezdődött egy
új 4 csoportos óvoda építése a
Sportliget Lakóparkban.
Üllő Város Önkormányzata az idei évben jelentős pályázati támogatásokat nyert
el: új piac megépítésére a maximálisan elnyerhető bruttó
150 millió forintot, kerékpárút/kerékpár sáv kiépítésére a
maximálisan elnyerhető bruttó 200 millió forintot, új bölcsőde megépítésére a pályázatukban megigényelt teljes
támogatási összeget, bruttó
128  711  472 forint támogatást.
Ezek a fejlesztések a következő években (2020–2021. években) fognak megvalósulni.
Az önkormányzat nagy
hangsúlyt fektet a településen
működő civil szervezetek támogatására, mert Üllőn úgy
gondolják, hogy egy modern
kisvárosban az önkormányzati feladatok színvonalas biztosításához elengedhetetlen a
partnerség és a hatékony segítségnyújtás. Üllő ebben is
élen jár. 
(x)
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Nyolc régiós településünkön
fejlesztik a bölcsődei ellátást
Több mint 1,3 milliárd forintnyi támogatást osztanak szét, ebből ötvenhárom
Pest megyei önkormányzat – köztük régiónk nyolc települése – nyert el összesen
több mint 9,2 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a települések bölcsődei ellátásának fejlesztésére, korszerűsítésére.

R

ákossy Balázs, a Pénz- bölcsődei férőhely létesül,
ügyminisztérium ál- amivel megyei szinten mintlamtitkára azt mond- egy 27 százalékkal emelkedik
ta: a Pest megye fejlesztését meg a férőhelyek száma.
szolgáló program felhívásáA több mint 9,2 milliárd
ra több mint kétszeres volt forintból régiónk 1 milliárd
a jelentkezés, így a tárca az 352,5 millióval részesedik,
eredeti támogatási keretös�- amely nyolc településünkön
szeget további 4,7 milliárd fo- oszlik el. A forrásból a legtöbrinttal megemelte. Ennek kö- bet, 400 milliót Monor kapja,
szönhetően 1260 új, korszerű ahol egy új, 6 csoportos, 80

Mesevár bölcsőde bővítésére.
Gyömrőn 182,8 millióból két
csoportszobával bővülhet az
önkormányzati bölcsőde – és
megújulhat a konyhája is –,
Péteri pedig kereken 100 milliót nyert el arra, hogy a kijelölt ingatlant a bölcsődei
szabványoknak megfelelően
építse át. Ecser 75 milliót kap
a minibölcsőde építésére, Úri
pedig 50 milliót arra, hogy a
Napsugár Óvodát egy mini
bölcsődével bővítse ki.
A még 2018-ban megjelent pályázati kiírás célja a
kevés szolgáltatást kínáló
és bölcsődei férőhelyhián�nyal küzdő Pest megyei településeken az önkormányzati
tulajdonú bölcsődék, mini
bölcsődék és többcélú óvoda-bölcsődeként
működő
intézmények bölcsődei, mi
nibölcsődei férőhelybővítése,
felújítása volt. A konstrukPéteri 100 millióból építheti át az óvodáját
a bölcsődei szabványoknak megfelelőre
ció keretében felújítás esetén maximum 100 millió, új
férőhelyes bölcsőde létesül- nyolc férőhelyes új bölcső- bölcsőde építése esetén pehet. Felsőpakony nagyköz- de – 224 millió forintos tá- dig maximum 400 millió foség bölcsődeépítési projektje mogatáshoz jut, míg Mendén rint állami támogatásra lehe– kétcsoportszobás, huszon- 192 millió áll rendelkezésre a tett pályázni.
Pósfai Gyula
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Augusztusi rejtvényünk fősorából a Guru GSM – Monor 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: szeptember 5. A helyes megfejtést beküldők
között 2 db 2000 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki a Guru GSM felajánlásából.
Előző számunk megfejtése: Alakformálás felsőfokon. A Piros 2000 Kft. jóvoltából 2 db 20 perces próbaedzést sorsoltunk ki, melynek
nyertesei: Hajnal Kálmánné (Üllő), Ducsainé Lukács Judit (Péteri), továbbá 1 db Guam fogyasztókrémet nyert: Ree Orsolya (Gyál).
is megrendelhető sok diszkont
áras termék. Jöjjön, vásároljon,
rendeljen! Velünk megéri.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Érdeklődni:
Dr. Faragóné Kisari Anna 06-30/160-0410
http://jaszai-iskola.net • https://kozigallas.gov.hu
https://www.facebook.com/jaszaisuli

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS
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
Nyugdíjasokat keresünk üllőre,
hidegkonyhai feladatok ellátására
és takarításra. Napi 4-6 órában,
két műszakban, kiemelkedő br.
1300 Ft/órabérért. Ingyenes étkezés, utazástérítés! Tel.: 06-20/2684397, 06-20/218-0837. Szomszédok
Nyugdíjas Szövetkezet

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

Tyúkvásár ingyenes házhoz szállítás! 1 éves vörös tojótyúkok, szép
tollasok. 650 Ft/db. 06-30/171-6629

Fiatal ács vagy tetőfedő
szakmunkást, vagy gyakorlattal
rendelkező segédmunkást keresek Pest és Pest megyei munka
végzésére. Bérezés a szakmai
tudástól függően, megegyezés
szerint. Érd.: 06-20/216-8338

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

ÁLLAT–ÁLLATFELSZERELÉS
Szobatiszta, egészséges
kiscicák ingyen
elvihetőek Monorról.
Érd.: 06-30/281-4413

14 darab 25 kg-os süldő hús
malac (pietrain vérvonalú)
20000 Ft/db áron eladó Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388

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

AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa, szúnyogháló, lakatosmunka. Szatmári

Ferenc: 06-70/317-8857,
www.ablakfer.hu

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

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

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont – Monor, Jókai u. 3-5. és az evedd.hu-n

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

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

FŰKASZÁLÁS
Rendszeres, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok rövid
határidővel. Árajánlatot ingyenes
helyszíni felmérés után adok.
GALLYAZÁST VÁLLALOK
kb. 5 méteres magasságig.
Hívjon most! 06-30/218-7023

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

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

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

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszállítás,
lomtalanítás. Rendelhető: sóder,
homok, cement. Maka Sándor,
Gyömrő, Állomás Tüzép. Tel.:
06-29/333-347, 06-20/444-9963
Konténeres hulladékszállítás
4-8 m3-es konténerekkel. Szabó
Sándor Tel.: 06-30/200-1163
Konténerszállítás 6  000 Ft/m³
ártól! Konténeres sitt és törmelék
szállítása Gyál, Ócsa, Vecsés,
Gyömrő, Maglód és Monor vonzáskörzetében 4, 6 és 8 m3. Földelszállítás, szemételszállítás. Tel.:
06-30/230-1665, 06-70/431-2809

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

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka díjtalan felméréssel. Kerítés, korlát, lépcső, kapu

gyártását és szerelését vállalom.
Kun Attila Tel.: 06-20/219-6040

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

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

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI
BALI TAXI! Személyszállítás,
autóbérlési lehetőség.
A kiindulási pontról hívjon
bizalommal: 06-70/3-595-595
Személyszállítás, reptéri
transzfer, kisáruszállítás Gyömrőn és vonzáskörzetében. Fix
áras transzferek. T.: 06-30/2994444 • info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minőségi munka, tiszta
környezet, megbízható, tapasztalt
szakemberek! Tel.: 06-20/2603768, Gerstenbrein István

TAKARMÁNY–TERMÉNY
30 darab első osztályú kis
bálás lucernaszéna eladó
Maglódon. Érd.: 06-30/152-0388
Első osztályú kitűnő
minőségű zabszalma kalásszal
betakarítva nagy körbálában
10  000 Ft/db áron eladó
Maglódon Érd.: 06-30/152-0388

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított,
félszáraz akác: 20  000 Ft/m³,
tölgy-bükk: 20  000 Ft/m³. 8 m³
feletti rendelésnél 19  000 Ft/
m³. Mérőszalaggal lemérheti a
mennyiséget!
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Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3300 Ft/q,
tölgy, bükk: 3000 Ft/q, kalodás
vegyes: 34000 Ft/kaloda,
kalodás akác: 39000 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

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

A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint
egyéb gyógynövénytermékek előállítására specializálódott
magyar tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére
több fő munkavállalót keres
hosszú távra.

Betanított gépkezelő
Pozíció leírás:
• Kapszulázó-, tablettázó-, keverőgépek kezelése
• Műszakközi gép tisztítása, átszerelése
Munkaidő: 8.00–16.30
Juttatás: nettó 200 000 Ft
A munkakör betöltésének feltétele:
• Érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány
• Precíz munkavégzés
• Megbízhatóság
Előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Élelmiszeripari tapasztalat
Egyéb információ:
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás csak saját gépkocsival,
motorkerékpárral, kerékpárral lehetséges, vagy Káváról céges busszal.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
penzugy@juvapharma.hu • 06-29/920-923

5 év/150.000 km gyári garancia

Jóval több
mint
gondolná

Nagycsaládosoknak
hétüléses kivitel 2 500 000 Ft
állami támogatással.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó illusztráció.
Kombinált
üzemanyag-fogyasztás:
7,6–8,4 (AT) l/100 km*.
CO2 kibocsátás (vegyes): 198–221 g/km*.
*WLTP szabvány szerint

