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Új versenyképes bank Miniszteri elismerést
alakult
kaptak
Létrejött az univerzális kereskedelmi bankként működő
Takarékbank Zrt., mivel egyesült a Takarék Csoporthoz
tartozó 11 kisebb takarékszövetkezet, plusz a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.
Az egyesülésre azért került
sor, mert így közösen verseny-

képesek maradhattak a mai
bankpiacon, továbbá könynyebben megfelelhetnek az
uniós elvárásoknak.
Így közösen a tőkeerejükkel és fiókhálózatukkal máris
az 5. legerősebb bankká tudtak válni Magyarországon.
A takarékszövetkezeti tagok ezután is osztalékra jogosultak.
Részletek a 9. oldalon

A magyar fogathajtó sport
több kiemelkedő szereplője dr.
Nagy István agrárminisztertől vehetett át kitüntetést október 23. alkalmából.
A 80 esztendős Dobrovitz
Józsefnek az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adta
át a miniszter a hazai lovassportban végzett több mint

ságon aranyérmet nyerő magyar csapat tagjait – Hölle
Martint, ifj. Dobrovitz Józsefet, Osztertág Kristófot, valamint Szilágyi Zsolt csapatmenedzsert – elismerésben
részesítette.

Az M0-áson Gyál
térségében három kamion ütközött össze.
Az egyik kamionsofőr a
balesetben az életét vesztette.
Részletek a 4. oldalon

Részletek a 12. oldalon

Önkormányzati választások 2019
A Pest Megyei Közgyűlés alakuló ülésén a
jelenlévő 43 képviselő 42 igen szavazatával
választotta meg Szabó Istvánt, a FideszKDNP politikusát újra elnöknek, míg a két
alelnök Wentzel Ferenc (Fidesz-KDNP)
és Szerenka Tibor (Fidesz-KDNP) lett.

S

Baleset

tékben növekedett a népessége, mára 1,3 millió ember él
a 187 megyei településen, és
itt a legmagasabb a gyermekek száma is az egész országhoz képest. 350 ezer munkahely van a megyében és majd
90 ezer vállalkozás működik
Így a Pest megyei 187 város és
község ereje, tehetsége és sorsa Magyarország fejlődésének
zabó Istvánt először
Az elnök a köszöntőjé- országban. Megmaradt a leg- kulcsa – mondta az elnök.
2014-ben választotta el- ben kiemelte, hogy Pest me- népesebb megyének, sőt, a
Folytatás a 3. oldalon
nöknek a közgyűlés.
gye fontos szerepet tölt be az megyék között kivételes mér-

Változás
 Október végétől változott az M4 forgalmi rendje az Üllő–Gyömrő csomópontban. Üllőn, a
Gyömrői úton megszűnt a
lámpás sávkorlátozás.
Részletek a 4. oldalon

Fotókiállítás
Fotópályázatot hirdetett
október elején a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A 24 legjobbnak ítélt fotót a 2A és 2B
terminálok közötti folyosón lehet megtekinteni.
Részletek a 12. oldalon

Hirdetés

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
NYÍLÁSZÁRÓK,
SZÚNYOGHÁLÓK,
REDŐNYÖK
gyártása,
bontásabeépítése
Márkus Zoltán:
06-20/987-9089
89
Molnár Emőke:
06-30/676-8097
97

A Warema PT Hungary Kft.
gyáli, műanyag fröccsöntő üzemébe

RAKTÁROS MUNKATÁRSAT KERES
három műszakos munkarendbe
Feladatok:
t kézi kivétlista alapján
a termékek kitárolása
t bejövő alapanyagok
tárhelyre rendezése
t üzem kiszolgálása alapanyaggal és göngyöleggel
t késztermék átvétele

Elvárás:
t targoncavezetői jogosítvány és gyakorlat
Amit kínálunk:
t havi nettó 200-230 000 Ft-os jövedelmet
Jelentkezni,
t havi nettó 16 000 Ft értékű cafeteriajuttatást
érdeklődni
lehet:
t bejárástámogatást
laszlo.katalin@warema.hu
t határozatlan idejű, legális munkaviszonyt
06-30/399-6865
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Új esti, éjszakai
járatok Cegléd felé
Bővült a késő esti, éjszakai járatok száma a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon. Október 19-étől
szombatonként és vasárnaponként a Nyugatiból
1.43-kor új személyvonat
indul Szolnokra. (Eddig
0.43 és 2.43 között nem
indult vonat Budapestről.) A 22.28-kor a Nyugatiból Debrecenbe induló
vonat pedig most már Mo-

noron, Pilisen és Albertirsán is megáll. A Nyugati
pályaudvarról október 21től az eddiginél 20 perccel
később, 22.03-kor Kecskemétre naponta induló járat
zónázó vonatként közlekedik a Nyugati és Cegléd
között. Szintén október 21.
óta 21.43-kor új személyvonat szállítja az utasokat
a Nyugati és Monor között.
PGY

Sikere volt a „KISSsímogató”-nak
A címünkben idézett kifejezéssel nevezte meg a MÁV-Start Zrt. azt a nyílt napot, amit az új, emeletes motorvonattípusa iránt megnövekedett érdeklődés
kielégítésére szerveztek meg – Vác
után és Szolnok előtt – Monoron is.

KSH-felmérések
HÁROM TÉMÁBAN

A„Ne dőljön be!” címmel októberben megjelent cikkünkkel kapcsolatban keresett meg
minket Kása Katalin, a KSH
főosztályvezetője, hogy tájékoztassuk az olvasóinkat, a régióban jelenleg is folynak hivatalos statisztikai adatfelvételek.
A statisztikai hivatal attól tart, hogy a megjelent cikk
tartalma negatív hatással bír a
régióban dolgozó kérdezőbiztosaik munkájára, ezért arra
kérte lapunkat, hogy tájékoztassuk olvasóközönségüket
arról, hogy jelenleg három – a
Központi Statisztikai Hivatal
által végzett – különböző témájú lakossági felmérés zajlik
a térségben.
Egy Európai Lakossági Egészség Felmérés (ELEF)
– 2019. december 16-ig; egy
Munkaerő Felmérés (MEF) –
folyamatosan minden hónapban; továbbá egy Lakossági
Utazási Szokások felmérése
(LUSZ) – negyedévente.
A főosztályvezető kiemelte, hogy a terepen dolgozó
kérdezőbiztosuk a KSH öszszeírókat koordináló háttér-

intézményének, a STATEK
Kft.-nek a munkatársa. Az
összeírás természetéből adódóan, ezt a munkát elsősorban az esti időszakban tudja
elvégezni. Kiegészítő információ, hogy tevékenységét
egy nem saját tulajdonú személygépkocsival látja el.
A KSH adatfelvételeit végző munkatársaik minden
esetben és kizárólagosan az
összeírás sikerességéért, megvalósulásáért felelnek, egyéb
tevékenységet (saját kérdések,
promóciós tevékenység, stb.)
az összeírással egy időben
nem végezhetnek. Az összeíróik igazolvánnyal rendelkeznek, mellyel azonosítani tudják magukat.
„Azért, hogy biztosíthassuk az összeírás transzparenciáját, telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltetünk, ahol a
felmérésben résztvevő lakosok munkaidőben érdeklődhetnek arról, hogy mikor, milyen céllal keresik fel őket az
összeírók – tájékoztatta lapunkat Kása Katalin. A lakossági telefonszám: 06-80/200Régió-infó
766/3.

Ryanair helyett Buzz

O

któber 27-én (9 és 12
óra között) korra és
nemre való tekintet
nélkül, folyamatosan érkeztek a kíváncsiskodók a vasútállomásra, hogy belülről is
megnézhessék a minden eddiginél modernebb szerelvényt.
Az idősek közül még a bottal közlekedők is szétnéztek
az emeleti szinten, a gyerekek között pedig a vezetőpult
tanulmányozása bizonyult a
legnépszerűbbnek.
A szervezők – prospektusok, kitűzők, alkalmi lufik
osztogatásával, fogadósátorral és kültéri fűtőberendezésekkel, a MÁV és a MÁVStart Zrt. vezérigazgatójának

megjelenésével – megadták
a módját az esemény ünnepélyessé tételének.
A lényeg viszont mindenki számára az maradhatott,
hogy jó érzés lesz majd ilyen
kényelmes, légkondicionált,
korszerű utastájékoztatással,
valamint wifi- és töltéscsatlakozással, négy (köztük akadálymentes) mosdóval, kerékpár és babakocsi szállításának
lehetőségével ellátott kocsikban utazni.
Megtudhattuk, hogy a váci
és a ceglédi vonalak járműállományát (a tesztelések után)
2020 tavaszáig 11, majd az év
végéig még újabb 8 ilyen – a
FLIRT motorvonatokkal is

Már hozzárendelhető
A VASÚTI BÉRLET
AZ ESZEMÉLYIHEZ

Október 21-től a MÁV vas-

úti bérletei hozzárendelheWIZZ AIRREL SZEMBEN
Az indoklás szerint a Buzz tők az új típusú – 2016. január
November végén bezárja légitársaság jóval alacsonyabb 1-től kibocsátott – személybudapesti bázisát a Ryanair, költségbázissal működik, ezért azonosító igazolványhoz, az
az Aerotelegraph szerint az ír a Ryanairnél azt gondolják, eSzemélyihez – tájékoztatta a
fapados légitársaság azonban hogy a lengyel légitársaság- lakosságot a MÁV.
nem adja fel magyarországi gal hatékony eszközt találtak a
A társaság közleménye
jelenlétét, lengyel leányválla- Wizz Airrel szemben. Az új bá- szerint az utasok a bérletülata, a Buzz ugyanis még idén zis ugyanis a konkurenciánál ket mostantól az új típusú szetélen egy új bázist épít ki Bu- alacsonyabb költségek mellett mélyazonosító igazolványuPGY kon elektronikus adatként
dapesten.
működhet.

tárolhatják. Az eSzemélyihez hozzárendelt bérlet előnye, hogy az utasnak nem kell
papíralapú bérletet őriznie és
magával vinnie.
A vasúttársaság korábban
a Budapest–Pusztaszabolcs
és a Budapest–Székesfehérvár vasútvonalakon már tesztelte ezt a megoldást.
A tájékoztatás szerint a
MÁV belföldi pénztáraiban
megvásárolható bérletek – a
szolgáltatási területére érvé-
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Önkormányzati választások 2019
FOLYTATÁS A CÍMLAPRÓL

A Pest megyei testület 43 képviselője a betöltött pozícióik szerint:

Szabó István azt is elmond-

Rongálás a
próbapályán
Még csak a tesztelése
folyik a várhatóan jövő év
elején Magyarországon
forgalomba álló új, emeletes Stadler KISS motorvonatnak, de a németországi tesztpályán már
összefirkálták az egyiket –
adta hírül az Index. A vonatoknak jelenleg két pályán folyik a tesztelése: a
csehországi Velimben és a
németországi Mindenben.
Ez utóbbi helyszíntől nem
messze, Treuchlingenben
festették össze grafitisek
a magyar motorvonatot.
A portál értesülései szerint a grafitit már sikeresen eltávolították a szerelvényről.
összekapcsolható – a Stadler Trains Magyarország Kft.ben készülő szerelvény fogja
erősíteni.
Ha pedig közben jövőre ezen a vonalszakaszon a
betervezett
hatmilliárdos
korszerűsítés is bekövetkezik, 2023-tól e 150 méteres,
600 fős KISS-ek a Budapest–
Cegléd vonalon 160 km/h
sebességgel is szállíthatják
majd utasainkat, sok eddigi
közlekedési gondunkat megbízhatóan megoldva.
B.G.

nyes 30 napos dolgozó és tanuló, a havi és félhavi, továbbá a regionális – rögzíthetők
az eSzemélyin. Az elektronikusan rögzített bérlet ára és
felhasználási feltétele megegyezik a pénztárban váltott
papíralapú bérlet árával és az
azzal igénybe vehető szolgáltatással.
Az eSzemélyis bérlet a vasúti pénztárakban, az érvénytartam kezdete előtt téríthető vissza. Egyéb esetben a
visszatérítési igényt a MÁVSTART ügyfélszolgálatához
Régió-infó
kell benyújtani.

ta, hogy az elmúlt majd három évtized alatt Pest Megye
Önkormányzata nagy változásoknak volt tanúja. Emlékeztette a képviselőket arra,
hogy 2016-ban az Európai
Bizottság régiókra vonatkozó rendeletének módosítása alapján létrejött az önálló
Pest Régió, mint NUTS2 szintű statisztikai tervezési térség.
Ez lehetőséget ad a megye valós kihívásainak és jólétének
megfelelő támogatások lehívására, ami az elmúlt időszakban még a hazai költségvetés forrásaiból történt,
de 2021–2027 között már az
új uniós regionális fejlesztési
források biztosítják majd ezt.
A közgyűlés alelnököknek
a Fidesz-KDNP képviselőit,
Szerenka Tibort és Wentzel
Ferencet választotta meg.
Mint előző lapszámunkban már megírtuk, a közgyűlés 44 tagja közül 24-en
a Fidesz-KDNP, 9-en a Momentum, 7-en a Demokratikus Koalíció, 4-en pedig
a Jobbik színeiben nyertek
mandátumot.
Frakcióvezetők: Szerenka
Tibor – FIDESZ-KDNP; Csanádi Gábor Ferenc – JOBBIK;
Szentgyörgyi József – MSZP;
Földi Áron – Lehet Más a Politika; Bukovszky István – Demokratikus Koalíció.

Helyi választások
A településeken polgármestereket és önkormányzati képviselőket is választottak. Azokon
a településeken, ahol már (lapzártánkig) megalakult a testület és nyilvánosságra hozták,
ott az alpolgármestereket is
feltűntettük. Helyhiány miatt
nem jelöltük sem a polgármestereknél, sem az alpolgármestereknél a független jelöltként
indulókat.
Bénye polgármestere Kovács Erika, alpolgármestere Kalmár Attila lett. Csévharaszton Pulisch József lett
a polgármester, alpolgármesternek Kovács Györgyöt választották. Ecser polgármestere Gál Zsolt lett. Felsőpakony
polgármestere Nagy János
(FIDESZ-KDNP),
alpolgármestere Czecidlovszky Her-

NÉV

FIDESZ-KDNP

Jogi és önkormányzati bizottság

Bazan Tibor

FIDESZ-KDNP

Jogi és önkormányzati bizottság;
területfejlesztési bizottság

Bodnár András

FIDESZ-KDNP

Jogi és önkormányzati bizottság;
Gazdasági és pénzügyi bizottság

Független

Jogi és önkormányzati bizottság

Császárné Kollár Tímea

Független

Területfejlesztési bizottság

Fehér Zsolt
Földi Áron

Pest megyében 12 nemzetiségi önkormányzat van a
választási jegyzékben: bolgár, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák
és ukrán. Ebből a régiónkban lengyelt Vecsésen, németet Péteriben és Vecsésen,
romát Gyálon, Maglódon,
Mendén, Monoron, Sülysápon, Tápiószecsőn, Üllőn és
Vecsésen, románt Monoron,
szlovákot Ecseren, Maglódon, Péteriben és Pilisen választottak.
A vecsésiek különböző aktivitást mutattak. Érdekesség, hogy a nevükhöz

Megyei értéktárbizottság

LMP

Területfejlesztési bizottság

Géczy Krisztián

FIDESZ-KDNP

Gazdasági és pénzügyi bizottság

Harkai László

FIDESZ-KDNP

Megyei értéktárbizottság

Horváth Tamás

FIDESZ-KDNP

Gazdasági és pénzügyi bizottság

Karácsony Ádám

FIDESZ-KDNP

Gazdasági és pénzügyi bizottság

Koncz Szilvia

Független

Krállné Malecz Julianna

Független
LMP

Oldal István

MSZP

Penz András

DK

Sipos Richárd
Sosity Irén
Svisztné Kis Ildikó

Gazdasági és pénzügyi bizottság

Gazdasági és pénzügyi bizottság

MSZP

Lengyel Szilvia

Sepsei Gergely Mihály

Nemzetiségi
önkormányzatok

Területfejlesztési bizottság

JOBBIK
FIDESZ-KDNP

Seltenreich József

gármester Kissné Szabó Katalin, az alpolgármester Fehér
Imre (FIDESZ-KDNP) lett. Vasadon a polgármester Marton
József Zoltán (FIDESZ-KDNP)
lett. Vecsésen Szlahó Csaba
(FIDESZ-KDNP) a polgármester, Tábori Ferenc (FIDESZKDNP) társadalmi megbízatású alpolgármester lett.

FIDESZ-KDNP

Gazdikné Kasa Csilla

Laczik Zoltán

vatin Gábor (FIDESZ-KDNP)
lett. Gomba polgármestere Lehota Vilmos, alpolgármestere Szegedi Csaba lett.
Gyál polgármestere Pápai Mihály (FIDESZ-KDNP), alpolgármestere Nagy József Elek
(FIDESZ-KDNP) lett. Gyömrő
polgármestere Gyenes Levente Zoltán (Jó itt élni! közösség)
lett. Káva polgármestere Veszteg István lett. Maglód polgármestere Tabányi Pál lett.
Mende polgármestere Kaszanyi József lett. Monoron
Darázsi Kálmán lett a polgármester (FIDESZ-KDNP),
Juhász László az alpolgármester (FIDESZ-KDNP). Monorierdő polgármestere Szente Béla lett. Nyáregyházán
Mészáros Sándor (FIDESZKDNP) lett a polgármester. Péteri polgármestere Petőné Vizi
Valéria lett. Pilisen Hajnal
Csilla lett a polgármester. Sülysáp polgármestere Horinka
László (FIDESZ-KDNP), alpolgármester Katus Norbert
(FIDESZ-KDNP) lett. Tápiószecső polgármestere Gál Csaba lett. Úri polgármestere
Haraszti Imre lett. Üllőn a pol-

DK

Csanádi Gábor Ferenc
Edelman György

Szerenak Tibor

BIZOTTSÁG

Alattyányi István

Bukovszky István

Wentzel Ferenc

KÉPVISELŐCSOPORT

FIDESZ-KDNP

Területfejlesztési bizottság
Gazdasági és pénzügyi bizottság
Megyei értéktárbizottság

LMP

Megyei értéktárbizottság

Független

Megyei értéktárbizottság

FIDESZ-KDNP

Területfejlesztési bizottság

DK

Megyei értéktárbizottság

Szabó Attila

DK

Szabó Imre

MSZP

Szabó István

FIDESZ-KDNP

Elnök

Szabó József

FIDESZ-KDNP

Területfejlesztési bizottság

Szalontai Boldizsár

JOBBIK

Szente Béla

JOBBIK

Szentgyörgyi József

Jogi és önkormányzati bizottság

Gazdasági és pénzügyi bizottság

MSZP

Szerenka Tibor

FIDESZ-KDNP

Alelnök

Takáts László

FIDESZ-KDNP

Területfejlesztési bizottság

Tóth János

FIDESZ-KDNP

Megyei értéktárbizottság

FIDESZ-KDNP

Gazdasági és pénzügyi bizottság;
megyei értéktárbizottság

Varga Zoltán Péter

JOBBIK

Jogi és önkormányzati bizottság

dr. Vántsa Botond

FIDESZ-KDNP

Jogi és önkormányzati bizottság

Ványi Lászlóné

FIDESZ-KDNP

Jogi és önkormányzati bizottság

Vicsi László

FIDESZ-KDNP

Területfejlesztési bizottság

Wentzel Ferenc

FIDESZ-KDNP

Alelnök

dr. Zsámberger György Béla

FIDESZ-KDNP

Megyei értéktárbizottság

Zsebe Zsolt

FIDESZ-KDNP

Jogi és önkormányzati bizottság

Török István

fűződik a legkevesebb érvényes szavazat (4 darab), ami
a vecsési lengyelekre érkezett, míg a legtöbb (436) szavazat is hozzájuk kötődik a
nemzetiségi önkormányzati

választásokon a régiónkban,
amit a német önkormányzati választásra adtak le – ezt
csak Taksony és Pilisvörösvár német lakossága előzte
TA
meg a megyében.

Október végétől változott
az M4 forgalmi rendje
Ez a forgalmirend-változás várhatóan az M4
Üllő–Albertirsa teljes szakasza átadásáig fennáll
majd.
Mint arról már tájékoztattuk olvasóinkat, az M4
EuroAszfalt Kft. és Duna
Aszfalt által kivitelezendő
Üllő–Albertirsa szakasz jelenleg még hiányzó 27 kilométeres részét valószínűleg
még az idén befejezik, de
a forgalomba helyezésére
csak 2020 első negyedévéT.A.
ben lehet számítani.

Az első köztéri
graﬃti Gyálon
A MILLENNIUMI PARKBAN

Elkészült Gyál első köztéri graﬃtije, mely a Millenniumi Park postához közelebb
eső oldalán látható.
Guti Gergő grafikus a szabad felületű alkotásával október 6-án készült el. A grafikusművész három éve él Gyálon, a
szabadfelületű falfestés a hobbija, de többször kapott már
felkérést különféle falfelületek

A MEGYE II BEN

Ritka pazar sorozatot produkál ezen az őszön a Felsőpakonyi KSE labdarúgócsapata. A Megyesi László
irányította gárda 11 forduló
elteltével magabiztosan vezette a táblázatot a Pest megyei II. osztályú bajnokság
Déli csoportjában. Négy pont

előnnyel a második Tápiószelével szemben, ráadásul
a legtöbb gólt (49) rúgta és a
legkevesebbet (8) kapta a mezőnyben.
A megye I-ből a nyáron kiesett pakonyiak eddig mindössze két pontot veszítettek,
azt is rögtön az első fordulóban Taksonyban. Azóta vi-

festéséhez is, mint a péceli ifjúsági klub belső tere.
A Gyáli Millenniumi Parkban végzett munkájával kapcsolatban elmondta, hogy nagyon jól érezte magát a több
napig tartó alkotás közben,
több gyáli odament hozzá, beszélgetett vele, nem egy szer
dicsérve az alkotását, ami jó
érzéssel töltötte el – olvashaT.A.
tó a város oldalán.

Az ellenőrzések folytatódnak
BALESETMEGELŐZÉS

A Monori és a Nagykátai
Rendőrkapitányság
összehangolt akciót tartott a balesetek megelőzése céljából
2019. október 17-én Vecsésen.
Az ellenőrzés ideje alatt a
közlekedésrendészeti munkatársak változtatható helyű
Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontokat (vhKKEP) is
használtak, amelyek 49 alkalommal jeleztek sebességtúllépést.
Az igazoltatott járművezetők közül 41 sofőrrel szemben a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, míg 8 fővel
szemben közigazgatási eljá- A Monori Rendőrkapitány- lekedési ellenőrzéseket Morást indítottak sebességtúllé- ság a következő hetekben is noron és a környező telepüMRK
több alkalommal tart köz- léseken.
pés miatt.

Halálos baleset az M0-áson
TELJES ÚTLEZÁRÁS VOLT

ber 29-én délben az M0-ás
autóút 29. kilométerszelvékamion ütközött össze, az nyében, az M3-as autópálya
egyik jármű vezetője életét irányából az M6-os autópávesztette.
lya irányába vezető szakaEddig tisztázatlan körül- szon három kamion összemények között 2019. októ- ütközött. A balesetben az

Gyál térségében három

Hirdetés


szont tíz meccset nyertek
sorozatban, legutóbb például 6-0-ra lépték le Ráckevét.
A csapat leggólerősebb játékosa az elmúlt szezonban még
Gyömrőn játszó Pintér András, aki eddig 13-szor talált
be az ellenfelek hálójába.
Régiónk csapatai közül
a 11. forduló után az Üllő 22
ponttal a negyedik, Péteri 9
ponttal a 13. helyen állt a 16
-Póscsapatos mezőnyben.

Fotó: PMRFK

Fotó: gyál.hu

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.)
információi szerint október 22-től változott az M4
Üllő–Gyömrő csomópont
forgalmi rendje.
Üllőn, a Gyömrői úton
megszűnt a lámpás sávkorlátozás és mindkét sávon
haladhat a forgalom.
Budapest irányába és
Budapestről visszafelé kizárólag az Üllő felöli oldalon található körforgalomból lehet majd fel- és
lehajtani az M4 útra.

Szárnyal Felsőpakony

EZ TÖRTÉNT • 5

Régió • 2019. november

egyik kamion vezetője életét vesztette.
A rendőrök a baleset szemléjét teljes útlezárás mellett
végezték, a forgalmat az M5ös autópályára és a környező
PMRFK
autóutakra terelték.

Hirdetés

Megint okosabb lettem

Földváry Gergely rovata

Millenniumi park Gyálon
A város közepén egy hatalmas területen található ma a Millenniumi park,
mely egykor elhanyagolt,
gazzal benőtt, szeméttel teli
terület, a város egyik egykori strandjának otthona, a
Kaszás-kert volt. A zöld területen jelenleg rengeteg fa
van, több mint 10 ezer cserje
és több mint 11 ezer négyzetméter füves felület. A park-

ban a környék élővilágát bemutató madárbarát kert is
található, de játszótér is van
és ezenkívül több műalkotás is helyet kapott itt, mint
például a süttői fehér mészkőből készült Szent György
szobor. Szent György azért
fontos a gyáliaknak, mert
Gyál első írásos emléke egy
Szent György tiszteletére
emelt templomot említ, így

Szent György a város címerébe is bekerült. A szobor
Gábor Éva Mária szobrász
alkotása és a mérete az életnagyságnál valamivel kisebb.
Ezenkívül egy Kegyeleti emlékkő – mely Pál András
művész kemény mészkőből
készült munkája – is elhelyezésre került a parkban a
II. világháború áldozatainak
emlékére, csakúgy mint az
emlékkő közelében elhelyezkedő kopjafa is, mely a gyáli
áldozatokra emlékezik.

német, roma és lengyel nemzetiségi önkormányzat tagjai
letették képviselői esküjüket
és átvették megbízóleveleiket
az következő öt évre.
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat három
tagból áll: Ehrlich Erzsébet,
Ponyiczki Mihály és Tóth
Zsombor Benedek. Az önkormányzat elnökének Ehrlich
Erzsébetet választották meg.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
(RNÖK)
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
szintén három tagja van:
Pintér Ferenc Gábor, Laczkó Attila István, illetve Darab Attila. Az RNÖK elnöki
tisztét továbbra is Pintér FeNEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
dulója alkalmából rendezett renc Gábor tölti be.
Sűrű volt a program Ve- városi ünnepséget.
A Német Nemzetiségi ÖnDe ezen a napon másik kormányzat (NNÖK) tagcsésen október 23-án. Mint
az ország minden pontján az fontos esemény is helyet ka- jai: Tófalvi Mónika, Früh1956. október 23-i forrada- pott a városban, mert október wirthné Halász Melinda,
lom és szabadságharcról em- 23-án tartották meg alakuló Brunner Krisztina, Dr. Lugotestületi üléseiket a nemzeti- si Mária és Zehetmayer Adlékeztek meg.
Vecsésen a Szent István ségi önkormányzatok, majd rienn. Az NNÖK elnöke ebtéren tartották meg a forra- a Vecsési Polgármesteri Hi- ben a ciklusban is Tófalvi
T.A.
dalom kitörésének 63. évfor- vatal dísztermében a vecsési Mónika.

Ünnepnapon is nyitva

Hirdetés

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
FOGBEÜLTETÉS FÁJDALOMMENTESEN
Fogaink elvesztése mindannyiunkat megvisel.
Nem tudunk jól rágni, nem tudunk egy jóízűt enni, nem tudunk
felszabadultan mosolyogni, kényelmetlenül érezzük magunkat,
rosszkedvűek vagyunk.
A hagyományos fogpótlási módszerek nem mindig képesek
megfelelően orvosolni meglévő problémáinkat.
A LEGJOBB MEGOLDÁS LEHET EZEKBEN AZ ESETEKBEN AZ IMPLANTÁTUMOS FOGPÓTLÁS!
Dental Diamond t(ZÚNSǮ 4[FOU*TUWÈOÞUtXXXJNQMBOUEJBNPOEFVt5FM 

A HYAB Daruszerviz Kft.

Nagyüzemi konyha

Üllőre keresünk

szerelő
munkatársat keres

HŰTŐRAKTÁROS
–KOMISSIÓZÓ

raktári árukezelőt,
targoncavezetőt,
készletgazdát

Elvárások:
t szakmai tapasztalat
szerviztevékenység területén,
t hidraulikajavításban és/vagy
autószerelésben való jártasság

éjszakai/délutáni munkavégzésre.

üllői telephelyére

Amit kínálunk:
t versenyképes fizetés
t szakmai fejlődési lehetőség
Jelentkezni:
fényképes önéletrajzzal az
info@hyab.hu e-mail címen.
Telefonos elérhetőség
06-30/ 984-2919 (Ecker Éva)

munkatársat keres,

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

FÖLDMÉRÉS

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

2 műszakos,
8 órás munkarendbe.
Céges busszal a bejárás
Csemő, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Nyáregyháza,
Monor irányából megoldott.
Bérezés: br. 1300 Ft/óra,
+ 200 Ft/óra magas emelésű
kompenzáció vagy áruátvételárukiadási kompenzáció,
+ 30% műszakpótlék,
+ nettó 45 000 Ft belépési
bónusz, +15 000 Ft jelenléti
bónusz, + próbaidő után
br. 37 500 Ft/hó cafeteria.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

A monori

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

kasszasorávall szemben!
b !

8 ezer Ft
ás
feletti vásárl
esetén

700 éFtny!

Bankkártya ésy
án
ajándékutalv
ÓHEELLYY!
ELFOGADÓ

Fotó: vecses.hu
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F
Folyamatosan
meg
megújuló készlettel,
női-f
női-férfi divatruházatt
széles választékával
várunk szeretettel!
monor.jeansfactoryy

kedveászm
akciónkkal
Minden m ható!
összevon
A kedvezmény zza
z ho
érvényesítéséhedetést!
magával a hir

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

Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása,
szervizelése és műszaki vizsgáztatása.
Számitógépes
g p montordiagnosztika. Hibakódolvasás, -törlés.

Lézeres futómű-beállítás 7 000 Ft-tól.

Új és használt téli
ÓS
AKCI N!
ÁR O

GGUMIABRONCSOK

széles méretválasztékban
készletről kaphatók.
(VNJT[FSFMÏTwowJHt(VNJDTFSF 800 Ft/db-tól

Fűtő István t2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69.
06-20/336-9457 t Nyitva tartás: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13
www.futo-szerviz.extra.hu

FOGTECHNIKA
MEGVÁRHATÓ FOGSORJAVÍTÁSOK
Gyál, Vak Bottyán u. 35.
Időpont-egyeztetés: +36-20/560-5305
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Teljesítményfokozó
gyógynövények

BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE

Kié lesz az Év Honlapja díj?
Ezt még nem tudhatjuk, de
annyi biztos, hogy a monori Vigadó Kulturális és Civil
Központ benevezte a versenyre a Borvidékek Hétvégéje
című oldalát.
Monor legismertebb programja, a Borvidékek Hétvégéje a helyiek vendégszeretete
mellett egyedi hangulatáról
és szervezettségéről is ismerik már országszerte. Az esemény internetes oldala sokak
tetszését elnyerte, sok jó viszszajelzést kapott, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy benevezik a honlapot az ország
legrangosabb
marketingkommunikációs megmérette-

Hazatérne,
de nem tud
HOLTTÁ NYILVÁNÍTOTTÁK

A Pest Megyei Főügyészségre szokatlan megkeresés érkezett. Az Egyesült Államokból egy holtnak nyilvánított
személy ügyében fordultak az
ügyészséghez.
Az idős, beteg férfi ügyében az Amerikai Egyesült Államokból, Miamiból fordultak
a Pest Megyei Főügyészséghez, mert a férfi útlevélkérelme előterjesztésekor szembesült azzal, hogy nem kaphat
útlevelet, mert Magyarországon holtnak van nyilvánítva.
A férfit már 1987-ben holttá nyilvánította a Ceglédi Városi Bíróság, mivel a férfiról

tésére, az Év Honlapja pályázatra.
A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat az idén huszonhat kategóriában várta a
pályázatokat, melyre különböző céghonlapokkal, digitális megoldásokkal és influencer-kampányokkal lehetett
jelentkezni november 6-ig. A
pályaműveket egy szakmai
zsűri rangsorolja, de emellett
közönségszavazást is hirdettek, melyen minden internetező részt vehetett.
A cikk elején feltett kérdés válaszára még kicsit várni kell, mert a díjak átadására 2019. november 27-én
T.A.
kerül sor.

A zöld ereje
csak annyit tudtak, hogy korábban külföldre távozott, de
azután sem hollétéről, sem
életben létéről semmilyen információ nem állt rendelkezésre. A férfi azonban nem halt
meg, az Egyesült Államokban,
Floridában telepedett le.
A magyar állampolgárságú férfi súlyos beteg lett, és
még egyszer haza akart térni Magyarországra, azonban
az útlevélkérelmét elutasították, mivel elhunyt személyként van nyilvántartva. A férfi a konzulátuson keresztül a
Pest Megyei Főügyészségtől
kért segítséget. Az ügyészség
a férfi érdekében rögtön fellépett, és a rendkívüli körülményekre tekintettel soron kívül
kezdeményezte a Ceglédi Járásbíróságnál a holtnak nyilvánításról szóló bírói döntés
Régió-infó
hatálytalanítását.

Szintén jótékony hatással
sal
van a teljesítményünkre,, ha
dnitrátokban gazdag zölden
ségeket fogyasztunk. Ilyen
Hirdetés

Cím: 2220 Vecsés, Fő út 246–248.
Telefon: 06-29/557-000
E-mail: info@marketcentral.hu
Web: www.marketcentral.hu



2db La Roche Posay termék
vásárlása esetén a 2. (olcsóbb) árából

50 % kedvezmény

PIACI.com
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25 % kedvezmény

2019. december 15-ig.

2019. november 11–28.

2019. december 31-ig

Részletek a hátoldalon.

További részletek a hátoldalon.



20 %

10 %

Ajándék csali

2019. 11. 11-től 12. 31-ig

2019. 11. 11-től 12. 31-ig.

2019. 11. 11-től 12. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.





Kulcsszerviz

20 %

ɺ
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Kossuth téri Piac Üzletház t Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.

A Babe termékekre

További részletek a hátoldalon.

Papp János ggyógynövény-alkalmazási
szakmérnök, fitoterapeuta
sz

ħ
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ingatlan

20 %

Segítik a felszívódást

Végül ne feledkezzünk el
az emésztést segítő gyógyHa alkalmazkodni kell
növényekről
sem,
ameAdaptogénnek nevezik azokat lyek főképp idős korban
a gyógynövényeket, amelyek segíthetnek az erőnlét javíképesek csökkenteni a testi tásában. Fokozzák ugyanés szellemi stresszt és fáradt- is azoknak az emésztőnedságot. Évezredek óta használ- veknek és a bennük lévő
ják erre, az ázsiai ginszenget, enzimeknek a termelődéamelye egyébként nem
amelynek a tudományos neve sét, amelyek
állnának megfelelő menynyiségb
nyiségben rendelkezésre
az egé
egészséges emésztéshez. Ugyanígy hozzájárulna
járulnak a bélrendszer
egés
egészségéhez a magas cser- és nyálkaan
anyag tartalmú növvények. Ezekről a
g yóg y növényekről a Régió újság
de
decemberi számában írunk
ír
részletesen.



például a cékla, illetve a levélzöldségek, mint a káposzta, a sóska, a spenót, a saláta.
Főképp az olyan aerób mozgásformák esetén előnyös a
fokozott nitrátbevitel, mint
a futás vagy kerékpározás.
Hogy érezhető legyen a nitrát
előnyös hatása egy 70 kilogrammos embernek legalább
20-30 dekát kell elfogyasztania a felsorolt zöldségekből.

Market Central Ferihegy
Bevásárló Park

3 000 Ft

Kulcsmásolás
és cipőjavítás

kedvezmény

20 %

2019. 11. 11-től 12. 31-ig

2019. 12. 15-ig

2019. 11. 11-től 12. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.





1800 Ft felett

15 %

10 %

AJÁNDÉK
ITAL!

Érvényes:
2019. november 11–30.

2019. 11. 18-tól 12. 20-ig

A készlet erejéig!
Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.
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A

teljesítményfokozás
egyik nagyon hatásos,
mégis legális formája
a különféle koﬀeintartalmú
gyógynövények fogyasztása.
Közülük kettő, a kávé és a tea
a mindennapi életünk részét
képzi. Vannak azonban más,
a koﬀeint nagy mennyiségben
tartalmazó gyógynövények,
ilyen például a kóladió, a maté
vagy a guarana. Mindegyikben más-más kísérő anyagok
vannak, ennek megfelelően a
hatásuk is különbözhet egymástól. Klinikai vizsgálatok
kimutatták, hogy testsúly-kilogrammonként 2-10 mg koffein a fizikai teljesítményt
7-14 százalékkal javította. Tehát akár versenyre készülünk,
akár egy nagyobb kerti mun
munőtte
ka vár ránk, érdemes előtte
lmú
valamilyen koﬀeintartalmú
unk.
gyógynövényt fogyasztanunk.
olja,
Ráadásul sok kutatás igazolja,
di a
hogy a a kávé és a tea is védi
ét a
bélrendszerünk egészségét
nak
bennük lévő cseranyagoknak
köszönhetően.

is azt jelenti, hogy mindet
gyógyító. Közeli rokona a hasonló hatásokkal rendelkező
amerikai ginszeng. Az szibériai ginszeng viszont csak nevében rokona az előző két fajnak, gyakran tajgagyökérnek
is nevezik. Mindhárom fajjal sok vizsgálatot végeztek és
sikerült igazolni a nekik tulajdonított hatásokat, amelyek főként a fáradtsággal, az
erőtlenséggel és a csökkent
koncentrálóképességgel kapcsolatosak.



Fiatal és idős korban is előfordul, hogy
szükség van a test erejének növelésére, teljesítményünk fokozására.



Kié lesz az Év
Honlapja 2019 díj?

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

Vágja ki és hozza magával
a kuponokat!
Gépjárművel érkező
vásárlóinkat

ÖTÖDIK LEGNAGYOBB LETT

A Takarék Csoporthoz tar-

www.marketcentral.hu,
üzleteink menüpont alatt!

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

1550 FÉRŐHELYES

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

ingyenes
parkolóval
várjuk!



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





Új versenyképes bank alakult

TESCO: hétfőtől vasárnapig: 5–22 óráig
ÜZLETEK ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁSA:

20 % KEDVEZMÉNY

Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át
a pénztárosnak!
Érvényes
2019. december 31-ig
kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.


Vásárlásonként egy darab kupon használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át
a pénztárosnak!

egy szabadon választott felszerelés árából!*
*A kupon 2019. november 11. és 28. között
váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban.
A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze
és az ajándékkártyára nem vonatkozik!
A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem
váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!
Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.

Érvényes 2019. december 15-ig
kizárólag a Market Central Ferihegy Patika Plus-ban.

tozó 11 takarékszövetkezet
(3A Takarékszövetkezet, a
Békés Takarék Szövetkezet,
a Centrál takarék Szövetkezet, a Dél Takarék Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarék
Takarékszövetkezet, a Korona Takarék Takarékszövetkezet, az M7 Takarék Szövetkezet, a Nyugat Takarék
Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a Tiszántúli
Takarék Takarékszövetkezet),
valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt. még augusztusban
megtartott küldött-, illetve
közgyűlésein a tulajdonosok
jóváhagyták, hogy a hitelintézetek október végéig egyesüljenek egyetlen közös pénzintézetben, a Takarékbank
Zrt.-ben. Így novembertől Takarékbank Zrt. néven országos, univerzális kereskedelmi
bankként működnek tovább.

A létrejött Takarékbank
Zrt. mintegy 1,1 millió ügyfelet szolgál ki, mérlegfőöszszegét tekintve az ötödik legnagyobb
pénzintézetként,
továbbá az ország legkiterjedtebb fiókhálózatát működteti, aggregált mérlegfőösszege
pedig a várakozások szerint
az év végére meghaladja majd
a 2300 milliárd forintot.
A korábbi takarékszövetkezeti tagoknak megérte a Takarékbankban történő közvetlen tulajdonlást választani,
mert az új, egyesült Takarékbank egyik legnagyobb tulajdonosának, a Takarék Egyesült Szövetkezetnek (TESZ) a

részjegyeseivé válhattak, így
a megújult szövetkezeti tulajdoni formán keresztül, közvetve osztalékra jogosultak a
Takarékbank eredményéből.
Az egyesülés azért vált
szükségessé, mert az elmúlt
időszakban a takarékszövetkezetek laza közössége háttérbe szorult a korszerű, tőkeerős kereskedelmi bankokkal
szemben a bankpiaci versenyben, és egyre kevésbé tudott megfelelni a szigorodó
uniós prudenciális szabályozásnak, továbbá a rohamtempóban növekvő informatikai
igényeknek és előírásoknak.
A Takarékbank Zrt. megőrzi a hazai takarékszövetkezetek másfél évszázados
tradícióit, megmarad a szövetkezeti jelleg és tulajdonosi struktúrája, de a nyugateurópai követelményeknek
már megfelelve a multinacionális bankokkal versenyképes formában tud tovább
Trnavecz
működni.

Hirdetés

Munkalehetőség Vecsésen
Könnyű fizikai munkára hölgy- és
férfimunkaerőt keresünk
három műszakos munkarendbe:
talkatrészek összeszerelése
t tekercselés
t munkakörnyezet tisztán tartása
Amit kínálunk:
t.VOLBCÏSCSVUUØ300 000–400 000'UIØ
ØSBCÏSFL1215–1640 Ft
tCFUBOÓUÈTLÏQ[FUUWF[FUǮLLFM
tIPTT[ÞUÈWÞNVOLBMFIFUǮTÏH
tJOHZFOFTCFKÈSÈTDÏHFTCVT[PLLBM
t12 000'UIØDBGFUÏSJB
Céges busz: Gomba, Pilis, Üllő, Gyál, Felsőpakony
irányából
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Tapasztalattal
rendelkező
HEGESZTŐ/
LAKATOS
kollégát keresünk
Monorra

Főbb feladatok, munkák:
t Rozsdamentes és szénacél-szerkezeti elemek,
csőhálózatok hegesztése
t Hegesztőberendezések és anyagok kezelői
karbantartása
t 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




20% kedvezmény
1 kedvenc termékre.

Ajándék csali
minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén.

tsitt, szemétszállítás
tTØEFS IPNPL UFSNǮGÚME
t  LÚCNÏUFSFT
LPOUÏOFSFL
tHÏQJGÚMENVOLB CPCDBU

10 % kedvezmény
minden termékre.

A kedvezmény csak teljes árú termékeinkre érvényes,
a már leárazott, akciósokra nem.
Más kedvezményekkel nem kombinálható.
Érvényes 2019. 11. 11-től 12. 31-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!

(maximum 1000 Ft értékben)
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2019. november 11-től december 31-ig.

Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2019. november 11-től december 31-ig.



Tel.: 06-20/984 9242


Minden teljes árú kabát árából
3000 Ft-ot levonunk
ennek a kuponnak a felmutatásával!

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




10 % KEDVEZMÉNY mindenre*

1800 Ft feletti vásárlás esetén ajándékba adunk
egy Ön által választott Italműhely Kft. terméket
(Tikkadt Szöcske, Tikkadt Szöcske - zéro cukor, Békanőlevendulás)
Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható,
utólagos érvényesítését nem vállaljuk.
A kupon más kedvezménnyel nem összevonható.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.



Más akcióval nem vonható össze.



*A kupon felhasználható 2019. 11. 18-tól 12. 20-ig a vecsési Praktiker
áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén.
A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a
kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre
nem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használható fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!
A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a
kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés
előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható,
utólagos érvényesítése kizárt! www.praktiker.hu

Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó

ʹͳ౯
౯ͺͲͲ
Ft-ért

Nagyüzemi konyha

Hívjon a
06-29/412-587,
vagy a
06-70/319-4317
számon!

Jelentkezz
M O ST!
K
EMELTÜ T!
KE
A BÉRE

t6%7"3*²4Ã;&.*5","3¶5»
(1 illetve 2 műszak vállalásával)
t«54;«--¶5»40'Ʈ3
(2 műszak vállalásával,
targoncavezetői engedéllyel.
Előny: GKI-kártya)

munkatársat keres!

3313-as targoncás jogosítvánnyal
keresünk kollégákat.
Dobos Imre: 06-70/526-4456

KÖZTÜNK A HELYED, t5"3(0/$"7&;&5Ʈ
DOLGOZZ NÁLUNK! (Termelésbe ÉS raktárba;

A BFB plus Kft. egy
t(²1#&«--¶5»
nemzetközileg elismert
(Gyártási területre-, csomagológépre
belga tulajdonban lévő,
ÉS présgépre)
kisállateledel-gyártással és
tÃ;&.*01&3«503
-forgalmazással foglalkozó
(betanított munkás)
vállalatcsoport tagja, melynek
(Több műszakba, több üzemünkbe is)
Csévharaszton működő
telephelyére keressük
t,"3#"/5"35»
csapatunk új tagjait a következő (Villanyszerelő/géplakatos/
munkakörökbe:
mechanikai műszerész)

ALAPANYAGRAKTÁRBA

Raktáros
munkalehetőség Gyálon!

Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

több műszak vállalásával)

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

Érvényes: 2019. 12. 15-ig
Az ajánlat egyéb kedvezménnyel nem összevonható.

15 % KEDVEZMÉNY
MINDEN KÖNYVRE,
KIVÉVE AKCIÓS ÉS TANKÖNYV.

Márta Ervin

KONTÉNER

Jelentkezz:
)3!#'#1-64)6t 

t,JFNFMLFEǮLFSFTFUJMFIFUǮTÏH
MINDEN MUNKAKÖRBEN!
t5ÞMØSBMFIFUǮTÏH
t$BGFUFSJB
t"KÈOMØJCØOVT[
(1 hónap és 6 hónap után is)
t'ULNCFKÈSÈTJUÈNPHBUÈT

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

10 • INTERJÚ

2019. november • Régió

„Megosztó személyiségek vagyunk”
Kezdőként Nagy László, a költőóriás ismerte fel tehetségét Mezey Katalinnak. Nem állt be a sorba, így aztán nehezen indult írói-költői pályája. Ám a
tehetség mindig utat tör magának.

zottan tudták, mit kell csinálnunk. Erős, autonóm személyiségek voltak. Nem tűrték
el azt a kiszolgáltatottságot,
amit az akkori kiadáspolitika
megkövetelt. Ennek a bosszúja lett az is, hogy férjemnek,
Oláh Jánosnak az első verseskönyve csak 1972-ben jelent meg. Ekkor épp harmincéves volt, pedig már tizenhat
évesen érett verseket írt. Sőt,
publikált is például a Kortárs
folyóiratban. Az, hogy abban
a szolgalelkű korban végül kiadták az első kötetét, csak Juhász Ferenc támogatásának
köszönhető.

A

– Pedig sem az én csalánagy visszhangot kiváltó Elérhetetlen föld domban, sem a férjem családantológia egyik szerző- jában nem találunk művészt,
je sose kedvelte a szolgalelkű- többnyire kétkezi emberek
séget. Később sorra jelentek gyerekei vagyunk. Valószínű,
meg a könyvei, és jöttek az el- hatott a gyermekeinkre az
ismerések is. A Kossuth-díjas otthoni légkör, hogy könyvek
költő verset és prózát egyaránt és képek között nőttek fel.
ír, és régiónk szinte mindegyik városában tartott már – Mikor publikált először?
könyvbemutatót, előadást.
– Az Egyetemi lapok kö– Milyen szakon végzett zölte először a verseimet, tizennyolc éves voltam. Hamaaz egyetemen?
– Magyar-népművelés rosan én helyettesítettem a
szakra jártam, levelező tago- versrovat szerkesztőjét. Jelenzaton végeztem, mert három tősebb irodalmi folyóiratok
év után otthagytam az egye- 1963-tól hozták a verseimet,
temet. Közben nagybátyám Nagy László közbenjárásámeghívására egy szemesztert ra. Ez volt az igazi debütálás.
Zürichben, a filológiai fakul- Sok bajom volt a szerkesztőktáson végezhettem, ahol an- kel, ezért határoztam el, hogy
gol és német irodalmat hall- elküldöm Nagy Lászlónak
a verseimet, ha azt mondja,
gattam.
nem jók, nem is írok tovább.
– Hol volt az első mun- Nem azt mondta. Azokat a
költeményeket is közöltette,
kahelye?
– Tatabánya-Újvárosban amelyeket az Élet és Irodaegy általános iskolában taní- lom szerkesztője előtte visztottam. A pesti és a vidéki élet szaadott. Nem kis elégtétel
között akkoriban is karakte- volt ez nekem.
res különbség volt, ott könynyebben átlátható volt a tár- – Az első verseskötet?
– 1970-ben jelent meg.
sadalom.
Először a Szépirodalmi Könyv– Színházi ember is lehe- kiadó akarta kiadni, de az volt
a feltételük, hogy egy náluk
tett volna.
– Felvettek a Színművé- megjelenő antológiában is szeszeti Főiskola rendező sza- repeljek, ami szinte párhuzakára, de előtte két évet a böl- mosan jelent volna meg a kötecsészkaron tanultam. Közben temmel. Már ez sem lett volna
rájöttem, nem vagyok színhá- szerencsés, ráadásul ott volt
zi embernek való. Jártam az még a megjelenés előtt álló ElUniversitasba, az ELTE ama- érhetetlen föld, a kilencek antőrszínpadán
szerepeltem, tológiája. Megfogadtuk egyinkább csak statisztáltam. másnak, amíg nem jön ki a
Ám idővel, sokkal fontosabb nyomdából a kötet, más antolett számomra az irodalom, lógiába nem adjuk a verseineltávolodtam ettől a pályától. ket. Ezért átvittem a Magvető Kiadóhoz, ők publikálták az
– Különös, hogy egy csa- első könyvemet.
ládban ennyi művész található. Férje, Oláh Já- – Ez volt az Amíg a busznos költő-író volt, az ra várunk című kötet.
– Így van.
egyik fiuk, Lackfi János
szintén költő, lányuk és
kisebbik fiuk képzőmű- – Azt mondják, az első
vész.
könyvet könnyű megír-

ni, a második sokkal nehezebb.
– Ugyan ekkor már a második is kész volt, mégis nyolc
évet kellett várnom a megjelenésére, amelyet aztán a
Szépirodalmi Kiadó fogadott el. Ez a kötet prózaverseket is tartalmazott, valószínű, ezért biztatott arra Illés
Endre, hogy prózát is írjak.
Addig sem állt távol tőlem a
próza, rendszeresen írtam elbeszéléseket, csak nem jelentettem meg. Talán azért nem,
mert prózaíró barátaim, Fejes Endre például a verseimet
szerette, a prózámtól nem
volt elragadtatva. Illés Endre
kiszedte belőlem ezeket a szövegeket, amelyek aztán meg
is jelentek első elbeszélés és
kisregény kötetemben, a Zöld
vadonban 1979-ben.
– Minden műfajban otthon van, látjuk az életművén.
– Az igazság az, hogy a regényekkel például azért kínlódok, mert nagyon szeretek
párbeszédeket írni, viszont
szeretném, ha nem lenne anynyira egysíkú a prózám, hogy
csak párbeszédekből áll. A
drámaíráshoz is van belső kötődésem, pályakezdésem idején azért is indultam rendezőnek. Írtam drámákat már
akkor is, de nem jelentek meg
csak 1994-ben.

– Párhuzamosan írok prózát, drámát és verset. Az a
nagy különbség, hogy a regényhez sok idő kell, naponta le kell ülni a gép elé. Ha
kizökkenek belőle, nehéz viszszatalálni. Nekem legalábbis
mindig újra kell olvasnom az
egészet, hogy tudjam folytatni.
– Ne hagyjuk ki az Elérhetetlen földet, amely
megjelenésekor robbant.
– Négy Elérhetetlen föld
című antológia jelent meg eddig, most jön az ötödik. Reprintben is megjelent eddig
már kétszer az eredeti. Az elsőt egyik kiadó sem akarta
felvállalni úgy, ahogy mi öszszeállítottuk. Végül az Írószövetség akkori elnökének, Darvas Józsefnek a segítségével
nyomtatták ki. Azért volt az
antológia megjelenésével addig gond, mert a kiadók nem
díjazták, hogy mi magunk
szerkesztettük és változtatás
nélkül akartuk kiadatni, ezzel ellenszegültünk nekik, és
nem adtuk be a derekunkat.
– Azért is elég ritka ez a
versgyűjtemény, mert
mind a kilenc, akkori fiatal költő mára kifutotta
a pályáját.
– Én is azt hiszem, nem
kell szégyenkezni senkinek
közülünk.

– Kik voltak a kilencek
– Mi a különbség a re- motorjai?
gény és a versek írása
– Utassy Jóska és Oláh
között? Szóval, a mun- János. Ők ketten és a kötet
kamódszerére lennék kí- szerkesztője, Angyal János
irodalomtörténész
határováncsi.
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Mit olvassak?

Ignácz József rovata

szaporodnak, míg nem kiderül, hogy a gyilkosságsorozat oka egy titokzatos
könyv, amelyben olyan tudás van, amelyet senkinek
sem szabad megismernie.
A regényben amellett, hogy
megismerhetjük egy középkori kolostor működését,
megtudhatjuk azt is, hogyan vélekedtek akkoriban
a tudományokról, hogyan
férhetett meg a tudás és a
racionalizmus a vakhit és
az inkvizíció árnyékában.

– Ismeri a környéket?
– Hogyne, időnként megfordulok a régiójukban, könyvbemutatókat, előadásokat tarÁdám Tamás
tok ott.

November 16. 17 óra
A GyömrőSzínház előadásában Csiky Gergely darabja. Második előadás november 24-én.
Gyömrő, Hankó István
Művészeti Központ

Nyáry Krisztián
író-olvasó találkozó

November 16. 18 óra
Pilis, PKH

november – december

mindenki azonnal rávágja: Vörös István. A népszerű énekes, gitáros, dalszerző 17 évesen került Radics
Béla helyére Nevada zenekarba, majd több zenekar
(Hadirock, Prognózis, Vörös István és a Prognózis)
alapítása után 1999-től immár saját nevén koncertezik, illetve jelennek meg lemezei. Pályafutása azóta is
töretlen.
Gyál, AJKH

Csoportterápia

November 18. 19 óra
Vecsés, BÁKK

Bukai Tibor középiskolai tanár.
Monor, MVK

Író-olvasó találkozó
Nyulász Péterrel

November 27. 15 óra
Az olvasás hete alkalmával Nyulász Péter meseíró
Gyömrőre látogat.
Gyömrő, GYVK

Advent első vasárnap

December 1.
Az első adventi gyertya
meggyújtása. Közreműködnek a református, a katolikus, az evangélikus és a
baptista egyház kórusai.
Monor, Szent István tér

Vecsési baba- és
gyermekruhabörze

– Zsáknyi elismerése, kitüntetése van, hova teszi
ezeket?
– Főleg az utóbbi időben találtak meg a kitűntetések, amelyek természetesen sokat jelentenek nekem.
A régi rendszerben csupán
1985-ben részesültem elismerésben, a Füst Milán-jutalmat Weöres Sándor kezéből
vehettem át. Nem szerettek
akkoriban minket. Úgy tartották, hogy megosztó személyiségek vagyunk. A rendszerváltozás után kapott
kitüntetések is visszajelzést
jelentettek számomra, nyugalmat biztosítottak.
– Min dolgozik jelenleg?
– Kevés verset írok mostanában, sajnos. Eddig legutóbb
megjelent elbeszéléskötetemre összpontosítottam, amely
az idei Könyvhéten látott napvilágot Régi napok rendje
címmel. De most éppen verseket írok és persze prózát is.
Kis műfajokat, miközben folyamatosan regényt akarok
írni. Ezért is úgy írom az elbeszéléseket, hogy később
össze lehessen építeni belőlük egy nagyregényt. Tudom,
mely mozaikkockát írom éppen. Nagyjából készen van a
fejemben a könyv, de ahhoz,
hogy jobban haladjak, állandóan a számítógép előtt kellene ülnöm. Csakhogy ez még
mindig nem jött össze.

További programok: www.lokacio.hu
A nagymama

Umberto Eco: A rózsa neve
A XIV. században játszódó történet igazi krimi: hőseink, a tudós ferencesrendi szerzetes Vilmos és
fiatal tanítványa, Adso egy
könyvtáráról híres olasz
apátságba érkeznek. Noha
Vilmos kész tervvel és céllal érkezik, küldetését hamar szétzilálja egy váratlan haláleset. A páratlan
és ragyogó elméjű Vilmos
az apát kérésére azonmód
nyomozni kezd, de a válaszok helyett csak a hullák

PROGRAMAJÁNLÓ

Vörös István koncert

Palya Bea októberben!
Októberi számunk
programajánlójában november 26-ai dátummal szerepelt Palya Bea

Quartett koncertje, mely
valójában október 26-án
19 órakor volt megtartva
Maglódon.

November 16. 20 óra
Én az időt nem sajnálom
– önvallomás, Vörös István
zenekaros koncert. Dalok a
Prognózistól napjainkig.
A hazai kultrock elsőszámú képviselője több mint
négy évtizedes pályafutását
huszonhárom hanghordozó,
három DVD-lemez, számtalan élő koncert és zajos közönségsiker fémjelzi.
Ha azt mondjuk, Tele
van a város szerelemmel,
Én az időt nem sajnálom…,
Kutya világ, Minden viharon át, Ne zavarjon senki, Magányos utazó, vagy a
legújabb sikerdala, a Minden percért kár, a tinédzsertől a nagy generációig

Angyali üdvözlet

November 22. 19 óra
Adventi kiállítás Kruchió
László munkáiból.
Monor, Vigadó

Táncház

November 23.
Szervező a Monori Strázsák Néptánc Egyesület.
Monor, MMH

December 7. 8-13 óra
Karácsonyi játékvásár.
Vecsés, JAM-HÁZ

Adventi várakozás

December 7. 18 óra
Decemberben ismét Monoron köszöntik dr. Csáki Tibort, azaz Tibor atyát.
Szeretettel várják az érdeklődőket az Adventi várakozás című előadására.
Monor, Vigadó

Jókai Anna
– Igazgyöngy
a Csillagos égen

November 25.
Emlékelőadás Jókai Annáról. Díszvendég: Jókai Anna leánya, Molnárné Bánky Nóra. Előadók:
Szalók Edit csillagbölcsész,

Holdviola

December 7. 19 óra
Ünnepi koncert.
Vecsés, BÁKK

Hirdetés

A Régió Lapkiadó Kft.
ügyfélkapcsolati munkatársat keres
Feladatok:

t Cégek telefonos és személyes megkeresése
során a termékek és szolgáltatások bemutatása.
t Egyedi ajánlatok kidolgozása.
t Marketingstratégiai tanácsadás ügyfelek részére.
t A megkeresések eredményének rögzítése
CRM-rendszerben.
t Árajánlatok készítése és elküldése.
t Potenciális új ügyfelek folyamatos
feltérképezése.
t A kiadói csapat munkájának folyamatos
támogatása a közös célok elérése érdekében.
t Személyes látogatások megszervezése és
lebonyolítása.

Amit kínálunk:

t Stabil, támogató vállalati háttér.
t Hosszú távú munkalehetőség egy
dinamikusan fejlődő cégnél.
t Lehetőség az aktív részvételre
új termékek és szolgáltatások
kidolgozásában.
t Kiváló munkahelyi körülmények.
t Rugalmas munkaidő-beosztás.

Elvárás:

t Legalább középfokú végzettség.
t Kiváló kommunikációs készség, kreativitás.
t Határozott, magabiztos, kulturált
megjelenés.
t Megbízhatóság, kitartás, jó
problémamegoldó-képesség.
t Számítógépes alapismeretek.
Előny:
t Felsőfokú képzettség.
t Személyes vagy telefonos értékesítésben
szerzett tapasztalat.
t Saját gépkocsi és „B” kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés:
A fényképes önéletrajzodat, fizetési igényed megjelölésével az info@regiolapok.hu e-mail címre várjuk.
Tipp: jelentkezés előtt látogass el honlapunkra (www.regiolapkiado.hu) és ismerd meg, mivel foglalkozunk!
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Miniszteri elismerést
kapott mindkét Dobrovitz

Vadonatúj

Korando
modell

Fotó: SZAEVA777

FÉNYBE VÁGÓ. Hosszú záridős fotó Shanghai
felhőkarcolóiról egy a folyón elhaladó hajóval

Fotókiállítás a reptéren
Fotópályázatot hirdetett október elején a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a CEWE
Magyarország Kft. támogatásával.
„Amikor utazol, élményt
szerzel, amikor megmutatod az utazásaidon készített
fotókat másoknak, élményt
adsz” – szólt a felhívás. A
pályázatra jelentkezők

Fotók: Baranyai Antal

74 KITÜNTETETT

Lisszabonban, Vietnámban, Madridban, Szöulban
és Shanghajban lencsevégre kapott, legszebb pillanataikról készült képeiket nevezték be.
A szakértő zsűri által legjobbnak ítélt 24 fotót jövő év március 29-éig a
2A és 2B terminálok közötti folyosón lehet megtekinP.Gy.
teni.

Az agrárminiszter összesen
74 személynek adományozott
elismerést az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából.
Miniszteri szakmai elismerést kapott a magyar fogathajtósport több kiemelkedő
versenyzője. Nagy István agrárminiszter október 23. alkalmából az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adta át a
80 esztendős Dobrovitz Józsefnek a magyar agráriumban és a hazai lovassportban

Induló ár:
5 949 000 Ft-tól

Kettesfogathajtó világbajnoki csapat és Nagy István középen
n

végzett több mint öt évtizedes
szakmai munkájáért.
A 70 éves Bárdos György
lótenyésztő és edző az Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát kapta a magyar és nemzetközi fogathajtósportban
elért kimagasló eredményeiért. Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Deme János a magyar agráriumban és
a hazai lovassportban végzett

több mint hat évtizedes szakmai munkájáért.
Nagy Isván elismerésben részesítette a németországi Drebkauban rendezett
idei kettesfogathajtó világbajnokságon aranyérmet nyerő
magyar csapat tagjait, Hölle
Martint, ifj. Dobrovitz Józsefet, Osztertág Kristófot, valamint Szilágyi Zsolt csapatIgnácz
menedzsert.

kiskereskedelmi vállalat új
gépjárművezető kollégákkal
erősítse a munkatársai mintegy 13 000 fős csapatát.
A SPAR Magyarország az
üllői logisztikai központjába
sofőr munkatársakat keres,
akik legalább C kategóriás jogosítvánnyal és emelő-hátfal
kezelői engedéllyel rendelkeznek. Az E besorolású vezetői
engedély előny, de nem feltétel, mivel a vállalat a C kategóriával jelentkezőket – tanulmányi szerződés keretein
belül – E minősítéshez segíti.
A vállalat kiemelkedő kereseti lehetőséget biztosít: a
sofőr kollégák átlagosan havi
bruttó 500-600 ezer forintot kereshetnek, amely teljesítményarányosan jóval több
is lehet. A dolgozók 13. havi
bért, havonta bruttó 10 000
forint béren kívüli készpénzes juttatást, valamint műszakpótlékot is kapnak a délutáni, éjszakai és hétvégi
A SPAR Magyarország üzletlánca – az újabb áruházmunkavállalás esetén. A vernyitásoknak és a franchise-hálózat szélesedésének
senyképes alapjövedelem és
a számos béren kívüli juttaköszönhetően – dinamikusan, gyors ütemben növekszik.
tás mellett a vállalat támojelentősen
megnőtt nak bővítését. Az első körben már 90 000 m² területen szol- gatja a munkatársak szakforgalom miatt a SPAR négy-négyezer négyzetméter- gálják ki és támogatják az üz- mai fejlődését is. A döntést
megkezdte a bicskei és rel megnövelt elosztó- és szer- lethálózatot. A látványos nö- segítő szempont lehet, hogy
üllői logisztikai központjai- vezőcentrumok így összesen vekedés indokolja, hogy a a belföldi fuvarozás a nem-

zetközivel szemben azért
előnyös, mert a munkatárs
minden nap otthon lehet a
családjával.
A bejelentett, az érvényes
jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő – többek között a vezetési időt és
pihenőidőket maximálisan
betartó – hosszú távú munkalehetőség során a SPAR a
rugalmas műszakbeosztás
lehetőségét is kínálja. A kulturált, minőségi munkakörülményeket a legmodernebb
eszközpark és közel 100 hűtős szerelvényből álló gépjármű-flotta garantálja, a járművek átlagkora mindössze
3 év. A magyarországi kiskereskedelmi láncok piacán a
SPAR az egyetlen cég, amely
saját járműállománnyal rendelkezik, ezáltal is jobban
oda tud figyelni kollégái igényeire.
Aki szeretne egy összetartó, dinamikus csapat tagja lenni és szereti az önálló, felelősségteljes munkát,
küldje el az önéletrajzát az
olah.krisztina@spar.hu e-mail
címre a megpályázni kívánt
munkakör feltüntetésével, vagy
érdeklődjön +36-20/823-8352(x)
es telefonszámon.

Hálózatbővítés miatt
sofőröket keres a SPAR

A

Heteken belül
megérkezik és
kipróbálhatja
szalonunkban!

Igazi családi SUV. Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető.
A márkakereskedésünkbe érkező autók nagy része már idén átvehető.

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes):
144-190 g/km.

Ssangyong Délpest
#VEBQFTU )PGIFSS"MCFSUV%tXXXTTBOHZPOHEFMQFTUIV
FSUFLFTJUFT!TTBOHZPOHEFMQFTUIVt   

Tivoli X150
VEZETÉSRE SZÜLETETT

A képen látható autó
illusztráció.

Szeressen bele Ön is a Tivoli fiatalos önbizalmába

és dinamikus, elegáns, határozott stílusába!

Elegáns formatervezés
Számtalan új technikai
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző
részletek
Határozott karakter,
erős szív
A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatóak. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max.
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti
fordulatszám-tartományban.

Ssangyong Délpest
Q@=LAOP %KBDANNH>ANPQ!SSSOO=JCUKJC@AHLAOPDQ
ANPAGAOEPAOĤOO=JCUKJC@AHLAOPDQ   

4 560 000 Ft-tól
A Ssangyong Tivoli X150 modell
vegyes üzemanyag-fogyasztása:
5.53-8,56l/100km felszereltségtől
függően.
A kép illusztráció.
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Közösen keressük
meg a megoldást
A Pedagógusok Szakszervezetének
(PSZ) monori tanévnyitó fórumán a jelenlévők egyetértettek azzal, hogy az
ágazat nagy bérlemaradása az oka a
pedagógushiánynak, és az ebből következő növekvő túlterheltségnek.

H

ivatástudatra hivatkozva, de kiszolgáltatott anyagi helyzetben
nem lehet elvárni és teljesíteni a minőségi oktatást. A PSZ
megyei elnöke, Kókán István szerint mivel a felelősségükről a gyerekek jövője miatt sem feledkezhetnek meg,
feladatuk a problémák közös megoldásának keresése.
Ezért is találkoztak a fóru-

mon Monor négy általános és
egy középiskolája, egy óvodája, területi gyermekvédelmesei mellett Monorierdő, Pilis,
Csévharaszt, Ócsa, Felsőpakony, Vecsés, Maglód, Üllő,
Gyömrő, Péteri, Dabas, Vasad
és Cegléd képviselői.
A PSZ országos elnöke ismertette, hogy a tavaly nyári
tisztújító kongresszus óta az
oktatásban érintett minden

szervezet illetéke sével
tárgyaltak, a
szakminiszterrel még stratégiai megállapodást is
aláírtak; az elismert bérkövetelések mégsem kerültek
be a jövő évi költségvetésbe.
Az érdekvédelmet továbbra is a PSZ szervezi. Munkaügyi jogászuk javasolta, hogy
a főiskolások utolsó éveinek
bevált tanításba vonásával,
a nyugdíjasok megegyezéses
munkaidő-hosszabbításával
és pedagógiai asszisztensek
beállításával
csökkenthetők lennének a pedagógusok
munkaterhei.
A monori tankerület igazgatója, dr. Hrutkáné Molnár

Mónika is a folyamatos tárgyalásokban bízik. Elmondta, hogy a 18 ezer 500 diákért felelős terület (29
település) polgármestereivel jó az
eg y üt t mű kö désük. Az örökölt
épületek felújítása,
karbantartása
viszont anyagi gondot jelent,
miközben az agglomerációban növekvő gyereklétszám miatt bővítésre is szükség lenne.
Sinkovicz László, a monori önkormányzat illetékes
bizottságának elnöke az új
óvoda és a készülő bölcsőde
átadásáig tartó nagy zsúfoltságot a közösségek konzultációjával tartaná enyhíthetőnek.
A Járásbíróság jogi kérdések miatt meghívott elnökhelyettesével egyetértettek abban, nem maradhatnak
büntetlenül a közfeladatot ellátók elleni sérelmek, melyen
a házirendek is segíthetnek.
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Monor alpolgármestere elmondta, bár az iskolák közvetlenül nem tartoznak az
önkormányzathoz, az adóbevételek 3-4 év múlva bekövetkező növekedése után lehetőséget lát például arra, hogy a
pedagógusok lakhatási kedvezményeket, hozzájárulást
kapjanak a várostól.
A vendégek érzékelhették,
hogy Monoron jó a kapcsolat
a szakszervezet, a tankerület
és az önkormányzat között,
és azt vallják, a szolidaritásról ott is beszélni kell, ahol az
jól működik.
A PSZ elnöke hangsúlyozta, hogy továbbra is tárgyalóasztal mellett képzelik el
a sürgető célok elérését, de
ha a tárgyalások nem hoznak eredményt a közeljövőben, akár országos tüntetés,
vagy sztrájk is jöhet, mert
akkor már csak ezekkel az
eszközökkel, a pedagógus
munkavállalókért nagyobb
szolidaritással érhetnek el
hatásosabb eredményeket.

Készüljünk
együtt
az ünnepekre!
Ön megrendeli,
mi megsütjük.

Monor,
Petőfi Sándor u. 6.
A sétálóutcában.

Bejgli-, rétes-,
mézeskalács-,
aprósütemény- és
tortarendelést
felveszünk.

Nyitvatartás:
H–P: 08–18, Szo: 08–13

Bolcsó Gusztáv

Hirdetés

CEGLÉDI
C
EG
CIPŐGYÁR
M
MINTABOLTJA

10 éve dinamikusan
fejlődő nagyüzemi
konyha gyakorlattal rendelkező

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.

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
Otthoni munka! Kozmetikai
dobozok hajtogatása, termékek
összeállításai, egyebek elérhetőségei érd: 06-90/603-905
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min.
06-20/496-3980).

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
14 darab 25 kg-os süldő
húsmalac (pietrain vérvonalú)
20 000 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

.VOLBDJQŸt4QPSUDJQŸt6UDBJDJQŸ
Érdeklődjön céges
buszjáratunkról!
AJÁNDÉK, BIZSU
Belizo Ajándéksziget! Látogass
el üzletünkbe vagy rendelj
webáruházunkból ajándékot
szeretteidnek! BelizoBox – Monor,
Petőfi S. u. 8. Nyitva: H–P: 9-17,
Szo: 8.30-12.30; www.belizonia.hu

AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa,
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

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig
Műszaki vizsgáztatás és
felkészítés, eredetiségvizsgálat,
gépjármű-diagnosztika, gumiszerelés, -javítás, centrírozás.
Méhész János Kft. Monor, József
Attila u. 108/38. Tel.: 06-29/416123, muszakivizsga-monor.hu
OPEL BONTÓ új, gyári,
utángyártott, bontott alkatrészek.
GUMISZERVIZ, -tárolás,
-centrírozás, fék-, futóműjavítás, műszaki vizsga TPMSszenzor szerelése. Gyál, Pesti
út 26. 06-29/340-899, opella.hu,
alkatreszshop.eu

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is!
A, B, C, C+E, D kategóriák GKI.

yar
Mag ék
term

Gyorsított képzés. Tel.: 06-20/9126359, www.tan-go.hu

BIZTONSÁGTECHNIKA
ZOJO ALARM – riasztó-, kamera- és beléptető rendszerek,
munkaidő-nyilvántartók, videós
kaputelefonok, elektromos kapuk,
hálózatépítés. T.: 06-70/556-2436

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 – Mo-

Novemberi rejtvényünk fősorából a monori Levendula Rétesház 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: november 30. A helyes megfejtést beküldők
között 4 db (3000 Ft értékű) bejglicsomagot sorsolunk ki a monori Levendula Rétesház felajánlásából.
Előző számunk megfejtése: Szép-kártyával és bankkártyával is fizethet. A Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria jóvoltából 5 db 3000 Ft
értékű ajándékutalványt sorsoltunk ki, melynek nyertesei: Csendesné Lukács Annamária (Ecser), Pumné Szvoboda Erna (Vecsés), Vitényi
Rozália (Péteri), Kucsák Istvánné (Csévharaszt), Aranyi Botond (Monor).
nor, 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 – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS
MONORON – Móricz Zs. u. 39.
Aktuális akció (2019. 11.30-ig):
diák pita 890 Ft, helyben
fogyasztással. Egyéb esetben
a kiszállítási helyekről kérjük
érdeklődjön telefonon:
06-70/775-8585
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

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

Ft feletti vásárlás esetén ingyenes
kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

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

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

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
LAKATOS MUNKA
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

FESTÉS, MÁZOLÁS! Kisebbnagyobb javításokat is vállalok.
Felmérés ingyen kiszállással.
Nyugdíjasoknak 25% kedvezmény! Tel.: 06-30/793-8563

TAKARMÁNY
Nagy körbálás lucernás réti
széna 6500 Ft/bála áron eladó
Maglódon. Érd.: 06-30/152-0388

Első osztályú kitűnő minőségű
zabszalma kalásszal betakarítva
nagy körbálában 10 000 Ft/db
áron eladó Maglódon Érd.:
06-30/152-0388

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz
akác: 20 000 Ft/m³, tölgy-bükk:
20 000 Ft/m³. Mérőszalaggal
lemérheti a mennyiséget!
Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy,
bükk: 3100 Ft/q, kalodás vegyes:
35 000 Ft/kaloda, kalodás akác:
40 000 Ft/kaloda + szállítás.
A némedi szőlői hídmérlegen
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ellenőrizheti a megvásárolt menynyiséget. Forest Vill Bt. EUTR:
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557,
06-29/343-689
Eladó akác-tölgy-bükk
tűzifa konyhakészen, hasítva,
ingyenes házhoz szállítással
3 000 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 teljes körű gépészeti kivitelezése. Gázvezeték
kiépítése, műszaki átadása,
MEO-ügyintézés, ismételt nyomáspróba. T.: 06-20/348-8073,
info@futesrendszer-vedelem.hu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
gázkészülék-szerelés,
-javítás, karbantartás, duguláselhárítás Kaposvári Péter
06-30/662-7087, 29/739-983
www.gazfutes.eu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Fürdőszoba-felújítás, duguláselhárítás.
TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL!
Tel.: 06-30/421-2604

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Üzemi takarítói és szakképzettséget
nem igénylő kisegítői munka
Főbb feladatok, munkák:
t egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel
t üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben tartása,
felülettisztítása (takarítói munkakör)
t gépek és emberek kiszolgálása
t anyagok, tárgyak, gépek kezelése
t kézi anyagmozgatás, rakodás
t munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
t egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
t balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
t minimum általános iskolai végzettség
t monotonitás tűrése
t állómunkabírás
t egészségügyi alkalmasság
t a takarítói munkakör feltétele: gépjárművel való rendelkezés
Amit kínálunk:
t stabil, multinacionális háttér
t hosszú távú munkalehetőség
t átlag nettó 200 000 Ft kezdő jövedelem, próbaidő letelte után béremelés
t egyéb juttatások: időarányos negyedéves és év végi jutalom
t ingyenesen igénybe vehető buszjáratok
t munkába járás támogatása takarítói munkakörben
Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
t 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
t 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.

Magócsi Ruhatisztító

KEPA AUTÓSZERVIZ
2360 Gyál, Ady Endre u. 7., a posta mellett
t

AUTÓJAVÍTÁS ÉS GYORSSZERVIZ
CSEREAUTÓ
KLÍMATÖLTÉS, -javítás és -TISZTÍTÁS
Eredetiségvizsgálat
Kipufogójavítás

A nálunk vá elyben
h
motorolajat, sen
díjmente
kicseréljük!

HELYSZÍNI MŰSZAKI VIZSGA

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

A KC I Ó S
OL A JCSEsáRroElt

www.kepaszerviz.hu
www
kepaszerviz hu

TERMELŐI
MÉZDISZKONT
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.
Nyitvatartás: K, Sz: 8–12, Cs, P: 8–17, szo: 8–13,

Gyógynövényágyon érleltt
termelői mézek
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves,
es,
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás,
ás,
köményes, bazsalikomos és ánizsos.
s.

Minden
mézünk
egységesen:

990

Natura 2000
területen
termelt
mézek!

Ft/ ½ kg

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok,
tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.
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Családi házak teljes körű

Tisztíttassa szőnyegeit

kőműves kivitelezése

háztól házig szállítással!

Felvevőhelyek:

BMBQP[ÈTtGBMB[ÈTtGÚEÏNLÏT[ÓUÏT
MÏQDTǮLÏT[ÓUÏTtWBLPMÈTtIǮT[JHFUFMÏT

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

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

MEGBÍZHATÓ, ÖTFŐS CSAPAT
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Helyi referenciákkal!

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek
egyedi reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

%SBQÈMZ*NSFt

Ã[MFU.POPS ,PTTVUI-Vt5FM06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

GYÁL
ÜLLŐ

1 500 Ft
nettó óradíjtól

RAKTÁRI KOMISSIÓZÓ
ÉS RAKODÓ, LESZEDŐ
MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!

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

+36-70/886-6148

allas@fwo.hu

www.fwo.hu

Ha egy megbízható céget keres hosszú távon, hívjon bennünket!

