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ÜLLŐ, VECSÉS, GYÁL, FELSŐPAKONY

Két kényszerleszállás Budapesten

Letarolta
a vonat a taxit
Szörnyű vonatbaleset
volt novemberben Vecsés–
Kertekalja vasúti megállóhelynél, és csak a jó szerencséjének köszönheti a
taxis, hogy túlélte a balesetet. Részletek a 2. oldalon

Legyünk
gyanakvók!
Kontárok és rábeszélő csalók járják Gyált és
a környező településeket.
Legyenek óvatosak a kifinomult módszerek elkövetőivel szemben és gyanakvók!

Részletek a 4. oldalon

Fizetős e-kutak
Novembertől az NKM
Mobilitás Kft. által üzemeltetett e-kutakon már
a váltakozó áramú (AC)
22 kW teljesítményű töltőt is csak díjfizetés ellenében használhatjuk.

Részletek a 9. oldalon

Kozmix együttes
Vecsésen 11. oldal

Mennyibe kerül
a karácsony
Az elmúlt évek gyakorlatát követve idén decemberben is végigjártuk a régió
ismert élelmiszerüzleteit és
az egyik legnépszerűbb piacot, hogy kiderítsük, hol
mennyiért tölthetjük meg a
karácsonyi bevásárlókosarunkat.
Szerkesztőségünk immár
12 éve járja ebben az időszakban térségünk nagyobb
élelmiszerüzleteit és a monori városi piacot, hogy bemutassuk, melyik kereske-

delmi egységben mennyibe
kerül megtölteni a bevásárlókosarat a karácsonyi ételek
és sütemények oly népszerű
alapanyagaival.
Ellátogattunk az Aldiba
Üllőn, a CBA-ba és a Penny
Marketbe Vecsésen, de jártunk a Lidl, a Tesco monori
üzleteiben, a gyömrői Spar
Szupermarketében, továbbá
a maglódi Auchanban és a
már említett monori piacon.
Részletek a 3. oldalon

Utasrosszullét miatt no
vemberben kétszer is meg
kellett szakítania az útját a
Turkish Airlines egy-egy járatának Budapesten. Minkét esetben Isztambulból indult a járat, első alkalommal
Londonba, míg másodjára
Düsseldorfba tartottak az
utasok Törökországból.

Ilyen esetekben az AMS
Repülőtéri Sürgősségi Szolgálat mentőegysége látja el
a bajba jutott utasokat, akiket rokonaikkal és kézi pog�gyászaikkal lehoznak a gépről,
majd az egészségügyi szakemberek meg is kezdik az ellátást.
Részletek a 4. oldalon

Karácsonyi halkínálat
E havi gazdasági cikkünkben a karácsonyi halkínálat került a fókuszba és az,
hogy egyes halak mennyiért kerülhetnek idén a kosarunkba? A kínálat a Magyar
Halgazdálkodási Operatív
Programnak (MAHOP) köszönhetően bőséges, de az
árak is növekedtek az elmúlt
évhez képest.
Például a szálkamentes
harcsa kilogrammja – a tavalyi 2500-3000-ról – az idén
akár 5 ezer forintra is emel-

kedhet a szakértők szerint.
Így ahol kapni lehet, az idei
halászlébe részesítsük előnybe az élő busát és kárászt, melyek kilogrammonkénti ára
mindössze 400-500 forint.
Részletek a 8. oldalon

Hirdetés

Békés, áldott ünnepeket
kívánunk!

Tökéletes mosolya ma már nem csak a sztároknak lehet!
Nem tud felszabadultan nevetni, emiatt gyakran rosszkedvű?
Belegondolt abba, hogy egy fogászati implantáció miben tudná
megváltoztatni az életét?
A fogbeültetés tartós és megbízható megoldás, amely
• visszaadja az ön fiatalságát
• javít az esetleges emésztési problémáin
• garantáltan ragyogó arcot varázsol
Az Implant Diamond csapata azért dolgozik, hogy Ön 2020-ban bátran mosolyogjon!

Dental Diamond • 2230 Gyömrő, Szent István út 21. • www.implantdiamond.eu • Tel.: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007
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Üzemeltetési tapasztalatok alapján 2019. de
cember 15-től az 580-581
Budapest–Üllő–Monor autóbuszvonalon az alábbi
menetrendmódosítások bevezetését tervezi a Volánbusz Zrt. a menetrend szerinti közlekedés javítása és
a késések csökkentése érdekében.
A munkanapokon 6.00kor Monor, autóbusz-állomásról induló 114. számú
járat a tanév tartama alatt
munkanapokon 10 perccel
korábban közlekedik.
A járat nyári tanszünetben
munkanapokon Monor, au-

tóbusz-állomásról változatlanul 6.00-kor indul 2014es járatszámon.
A tanév tartama alatt
munkanapokon 6.15-kor
Monor, autóbusz-állomásról induló 74. számú járat
5 perccel korábban közlekedik.
A munkanapokon 6.20kor Vecsés, József utcától induló 16. számú járat a
tanév tartama alatt munkanapokon 10 perccel később
közlekedik. A nyári szünetben munkanapokon, Vecsés
József utcától változatlanul
6.20-kor indul 116-os járatszámon.
Régió-infó

Letarolta a vonat a taxit
VECSÉS-KERTEKALJÁNÁL

A vecsési balesetnél nem
sérült meg senki, Vácnál viszont két ember meghalt,
amikor autójukkal a sínekre hajtottak és az érkező vonat beléjük csapódott. A
rendőrség az egyre gyakoribb vonatbalesetek miatt a
KRESZ-szabályok fokozott
betartására kéri az autósokat.
A vecsési baleset november 10-én este, a Szép utcai vasúti átjáróban történt
A Blikk azt írta, a taxi megcsúszott, így került a sínekre. A balesetben nem sérült
meg senki, a taxis idejében
el tudta hagyni az autót. Tragédiával zárult egy másik
vonatbaleset november 17én este Vácnál. Itt is a sínekre hajtott egy autó, az érkező
gyorsvonat már nem tudott
megállni, az autóval összeütközött.
A balesetben az autó sofőrje és utasa a helyszínen
meghalt. A baleset körülményeit a Váci Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya vasúti
közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja
miatt, szakértő bevonásával
vizsgálja.
A rendőrség az egyre gyakoribb ehhez hasonló balesetek miatt felhívja
a figyelmet a KRESZ fokozott betartására: mint írják,
gyakori oka a vasúti baleseteknek, hogy a közlekedők
gyakran körültekintés nél-

kül hajtanak be az átjárókba.
Nem is a fényjelzőt veszik figyelembe, hanem csak azt
látják, hogy más is behajtott
az átjáróba, így feltételezik,
nem ad tilos jelzést a berendezés, arra fel sem pillantanak. Balesetet okozhat, ha
a sofőr a mobilját használja,
telefonál, sms-t küld. Ügyelni kell a fényviszonyokra is,
az esetlegesen szembe sütő
nap elvakíthatja a sofőrt,
mint ahogy a fényjelzőre rásütő nap is okozhat észlelési
problémát.
A vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt
előzni tilos – hívják fel a figyelmet. Előfordulhat, hogy
a vonat közeledését érzékelő
berendezés hibásodik meg,
ezért a szabad jelzésnél is
csak olyan sebességgel javasolt áthaladni, hogy a sofőr
szemmel is tudja a jelzés helyességét ellenőrizni mindkét irányból, mielőtt a sínekre hajt.
A rendőrség hangsúlyozza: a vasúti átjárókban történt balesetekben a gyalogosoknak és az autósoknak
gyakorlatilag nincs esélyük,
legfeljebb a szerencsén múlik a kimenetel, ugyanis a
vonatok féktávolsága száz
méterekben mérhető. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a
mozdonyvezetőnek az esetek többségében egyszerűen
lehetősége sincs a baleset elkerülésére.
Ignácz József

Fotó: AIRportal.hu

Menetrendváltozások

Felavatták Ferihegyen
az árukezelő központot
November végén felavatták a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
új árukezelő központját, a Cargo City-t.

A

2-es termináltól délre
felépített központ két
épületből áll, az árukezelő központ 21 ezer négyzetméter, az árutovábbító és
irodaközpont 11 000 négyzetméter, melynek építése januárban fejeződik be, és februárban kezdi meg az üzemelést.
Az épületekkel együtt egy
32 ezer négyzetméteres új,
úgynevezett forgalmi előteret is építettek, ahol egyszerre két szélestörzsű, vagy négy
keskenytörzsű gépet tudnak
kiszolgálni. Az integrátor társaságok (DHL, UPS, FedEx)
a továbbiakban is az 1-es terminálról üzemelnek majd, a
legnagyobb bérlők a Celebi
és a Menzies földi kiszolgálók
lesznek.

A megnyitón Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára azt hangsúlyozta, a beruházás beleillik a
kormány logisztikai szektor
megerősítését célzó programjába a vasúti- és közúti fejlesztések, valamint a trieszti
kikötői beruházás mellett.
A parlamenti államtitkár
azt is elmondta, elvárják a
Budapest Airporttól, hogy a
jövőben is folytassa a beruházásokat a repülőtéren, ehhez
minden segítséget megadnak
a hivatalos szervek és a kormány. Az áruforgalmi adatok
és a piac is régóta igényelte a
kapacitások növelését, és felidézte, hogy 15 évbe telt, mire
az első tervektől eljutottak a

Cargo City megvalósításáig,
egyben reményét fejezte ki,
hogy a jövőben kevesebb időre lesz szükség a tervek megvalósításához – olvasható az
AIRportal.hu-n.
Rolf Schnitzler, a Budapest Airport vezérigazgatója
szerint, tavaly 150 ezer tonna
árut kezeltek a repülőtéren,
és az utasforgalom mellett az
áruforgalom is dinamikusan,
60 százalékkal emelkedett az
elmúlt három évben. A növekedéshez hozzájárult, hogy a
nagy integrátor társaságok
bázist tartanak fenn és sok
szállítmányozó cég települt a
repülőtérre. Az új épület adta
plusz kapacitásokból a magyar gazdaság is előnyt szerez
majd, és piaci igények szerint
az új épületeket tovább tudják
bővíteni. A 16 milliárd forintos beruházással 100 ezerről
250 ezer tonnára nő az árukezelő kapacitás.
TA

Fiatal vállalkozóknak segít a NAV
MENTORÁLÁS

November 18. és 22. között immár 12. alkalommal
rendezték meg a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) a magyar gazdasági „utánpótlás-nevelés”
fontos eseményét, a Fiatal
vállalkozók hetét.
Az országos eseménysorozaton, a Karrier&Üzleti
Show-n kiállítóként most
először vett részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV),
amely tavaly indította el a
kezdő vállalkozások támogatására hivatott Mentor
Programját, mivel a tapasztalatok azt mutatták az új
vállalkozók közül sokan nin-

csenek tisztában az adózási
szabályokkal.
A NAV munkatársai a Fiatal vállalkozók hetére a kíváncsi érdeklődőknek egyebek
mellett a Mentor Program
adta lehetőségekről is szolgáltak információval. Ennek lényege, hogy a mentorálás hat
hónapja alatt személyre szabott segítséget kaphatnak az
új adózók a kötelezettségekkel, kedvezményekkel, adózási formákkal kapcsolatban,
sőt emellett adózásról szóló
fórumokat is szervez a NAV a
kezdő vállalkozásoknak érdekes és hasznos előadásokkal.
A FIVOSZ népszerű országos rendezvénye hét vidé-

ki helyszínen és Budapesten
a Bálnában volt látogatható.
Az ingyenes programsorozat
izgalmas témákkal és ismert
előadókkal várta az érdeklődőket. Az előadók között
multinacionális vállalatok
vezetői és évszázados magyar márkák is megjelentek
a látványos show-elemekkel
tarkított előadásokon.
A FIVOSZ által szervezett eseménysorozat tavaly
is mintegy tízezer érdeklődőt vonzott. A program célja,
hogy bemutassa a vállalkozói és üzleti létet, s ezzel fiatalok tömegét inspirálja vállalkozás indításra. 
Régió-infó
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Mennyibe kerül a bevásárlókosarunk 2019 karácsonyán?
FOLYTATÁS A CÍMLAPRÓL

Mint minden évben a felkeresett üzletekben az 500
grammos Rama-margarin,
továbbá a narancs, a dióbél,
a mák, a héjas földimogyoró,
az akácméz, a zselés szaloncukor, a ponty és a savanyú
káposzta egy kilogrammos
árára voltunk kíváncsiak, mivel szerintünk ezek azok a
termékek melyek legjellemzőbbek a karácsonyi ételek
elkészítésekor.
Idén a halászlé elkészítéséhez nélkülözhetetlen alapanyag, a ponty árát sem
hagytuk ki, de nem csupán
az élő árát, hanem a frissen hűtött szeletekét és a mirelitét is figyelembe vettük.
A friss élő halhoz ragaszkodók, úgyis megrendelik időben a kedvenc húsboltjukban,
vagy a halasuktól, viszont aki
nem ér rá csak munkából hazafelé egy helyen bevásárolni az ünnepre, annak megteszi a szépen tisztított hűtött
pontyszelet is.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is több tényező befolyásolta az árak alakulását.
Például, mindig a legalacsonyabb árú terméket vettük figyelembe, vagy ha nem volt
minden üzletben kapható az
összes termék, akkor az addig aktuális átlagárat néztük,
továbbá nem vettük figyelembe az akciókat sem, hisz az is
torzítja a végeredményt.
Még így sem lehetünk biztosak a következmény igaz-

Amit még tudni érdemes

ságosságában, hisz a hétről
hétre változó különféle akciók az utolsó pillanatig befolyásolják a bevásárlás végösszegét – talán ez alól csak a
piac kivétel.
Fontos még megjegyezni,
hogy a „nagy bevásárlást”,
vagyis az összeírást a korai lapzárta miatt november
utolsó napján ejtettük meg,
így még a karácsonyra ütemezett termékek egyes üzletekben várattak magukra, ezeknél a már említett
átlagárat vettük figyelembe, melyet a táblázatos részben pirossal jelöltünk. Ilyen
volt például a monori piacon
a hal, a mák és a héjas mogyoró.
Ottjártunkkor a CBA polcairól szintén a hal, a mo-

gyoró és a dióbél hiányzott,
de a Pennyben és a Sparban sem volt dióbél, csak
tölteléknek való cukrozott
dió, vagy a Dejó termék volt
megtalálható.

Következtetés
Az üzletjárásunk során létrejött táblázat alapján, ismét a
monori piac „vitte el a pálmát”
14  240 forintos összesítéssel.
De hozzá kell tennünk, hogy
a végső árat, például a csak
decemberre ígért élőhalért fizetett pénz még befolyásolhatja – nagy valószínűséggel
lefelé. Második helyen a Penny végzett 14  555 forinttal (itt
csak dióbelet nem találtunk),
míg a teljes kínálattal rendelkező Aldi lett a harmadik

– 200-zal lemaradva – 14  775
forintos számlájával.
Összességében – az Auchannal együtt – 4 üzletben
is 14 és 15 ezer forint között
tudnánk megtölteni a képzeletbeli kosarunkat. Ezt az
árat csak a Lidl tudta megközelíteni (15  430 Ft), míg a
Tesco 16  345 forinttal utolsó
előtti helyet foglalta el, igaz
szintén hiánytalan árukészlettel. Végül a Spar szorult
a végére a táblázatunknak
17  610 Ft-tal, de itt is meg kell
jegyeznünk, hogy mindezért
a drága szaloncukorkínálata
a „felelős”, hiszen a többi üzlet kimért édességei átlagban
1000 forint környékén voltak,
míg itt csak minőségi terméket árultak majdnem a többi
árának háromszorosáért.

MENNYIBE KERÜL A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁS A TÉRSÉGBEN?
Piac
(Monor)

Aldi
(Üllő)

Auchan
(Gyál)

CBA
(Vecsés)

Lidl
(Monor)

Penny
(Vecsés)

Spar
(Gyömrő)

Tesco
(Monor)

380 Ft

400 Ft

400 Ft

570 Ft

400 Ft

450 Ft

300 Ft

440 Ft

Dióbél

3 200 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

4 040 Ft

4 000 Ft

4 040 Ft

4 040 Ft

5 000 Ft

Mák

2 540 Ft

1 995 Ft

4 000 Ft

3 180 Ft

2 745 Ft

1 780 Ft

2 400 Ft

1 720 Ft

Termék ára kg/Ft-ban

Narancs

965 Ft

1 000 Ft

800 Ft

965 Ft

800 Ft

1 000 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

3 000 Ft

2 800 Ft

2 800 Ft

3 800 Ft

2 800 Ft

2 800 Ft

2 900 Ft

3 060 Ft

Szaloncukor

750 Ft

1 000 Ft

850 Ft

1000 Ft

1200 Ft

1000 Ft

3 475 Ft

970 Ft

Rama-margarin

520 Ft

580 Ft

485 Ft

620 Ft

485 Ft

485 Ft

485 Ft

480 Ft

2 285 Ft

2 500 Ft

1 000 Ft

2 285 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft

2 285 Ft

2 915 Ft

Héjas mogyoró
Akácméz

Ponty

Így
összegezve,
mégis azt kell mondanunk, hogy
a monori piac lenne a legolcsóbb, ha mindent be tudnánk ott szerezni, a többi be
vásárlóhely, meg mai érték
szerint átlagban közel azonos áron árulja portékáit, azzal a különbséggel, hogy négy
áruházban – az Aldiban, az
Auchanban, a Lidlben és a
Tescoban – vásárlók biztosak
lehetnek abban, hogy egy helyen mindent megkapnak.

Savanyú káposzta

600 Ft

480 Ft

585 Ft

960 Ft

500 Ft

500 Ft

625 Ft

660 Ft

Összesen Ft-ban

14 240 Ft

14 755 Ft

14 920 Ft

17 420 Ft

15 430 Ft

14 555 Ft

17 610 Ft

16 345 Ft

A piacon járva a dió ára ott is
nagyon változó volt, mi a legalacsonyabb 3200 forintos
árat jelöltük be a táblázatunkba, ami nem a legjobb minőséget takarja. Az igazán szép
és kívánatos pucolt dió ára ott
is 3800 és 4500 forint között
volt. Érdekes, hogy magas ára
ellenére a dióbél volt a legnagyobb hiánycikk az általunk
bejárt üzletek kínálatában.
A másik nehezebben beszerezhető termék a ponty
volt. Igaz, a piacon ígérték,
hogy decemberre lesz élő halból kínálat, az Auchanban viszont már valóban árulják
– mi annak az árát vettük ott
figyelembe –, de jó hír, hogy
még további négy üzletben
állandó termék a friss pontyszelet hűtve, vagy fagyasztva, így nem kell a karácsonyra várnunk, ha év közben is
megkívánnánk.
A szaloncukortól eltekintve, idén is a mák árai között
találtuk a legnagyobb különbséget. Kliónkként 1700
forinttól egészen 4000 forintig mozog az ára bevásár
lóhelytől függően. Az étkezési
mák ára a Tescóban és a Pennyben volt a legalacsonyabb,
míg a Auchanban és a CBAban a legdrágább.
Hír lehet az is viccesen,
hogy Vecsésen (CBA) a legdrágább a savanyú káposzta. Persze erre azt is mondhatjuk, hogy biztosan azért,
mert az a legjobb minőségű
és a vecsésiek kifinomult káposztaízléssel rendelkeznek,
így nekik az dukál.
A cukrozott mák kilója általában 400-500 forinttal
volt drágább, így a cukor pár
dekájáért ennyit kell fizetnünk, ha azt a terméket vásároljuk meg. Arról már nem is
beszélve, hogy kevesebb mákot kapunk a pénzünkért.
Trnavecz Adrienne
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Megint okosabb lettem

Hirdetés

A monori

Földváry Gergely rovata

kasszasorával szemben!

Hagyományos vecsési betlehemezés

Legyünk gyanakvók
és óvatosak!
Az emberi találékonyság
határtalan. Ki gondolná,
hogy az aszfaltozással is lehet csalni?
Kontárok járják Gyált
és a környező településeket,
aszfaltszerű anyaggal húzzák le a kocsibejárókat, na
és persze a megtévesztett
emberek pénzét is lehúzzák.
Újabban feltűnt egy másik lehúzási módszer is. A
rábeszélések a szokásosak,
az önkormányzatra hivatkoznak, olcsón és gyorsan
dolgoznak. Ennek azonban a fele sem igaz. Nem
kis kockázatot vállalnak,
akik bedőlnek a rábeszélésben gyakorlott munkafelhajtóknak. Modoruk megnyerő, engednek a felkínált
árból. Saját szememmel
láttam: a munka kritikán
aluli. Szó nincs bitumen
alatti ágyazásról, vékony,
göröngyös a réteg. Utána

megjelenik a pénzbeszedő,
majd az egész csapat eltűnik a ködben, egyszerűen
elérhetetlenek.
Megjegyezzük: építési
engedélyköteles munkáról
van szó!
Más területen is találkoztam kifinomult módszerrel. Például kétes
eredetű szénmonoxidjelző-készülékeket sóznak rá
idős emberekre.
Negyedéből meg lehet
venni egy ilyen szerkentyűt az üzletekben. – A fele
nyugdíjam ráment a műszerre – meséli keserűen
egy idős néni.
Hogy miért ment bele
az üzletbe? Válasza egyszerű: olyan rámenős volt az
árus, hogy nem tudott nemet mondani.
Legyünk gyanakvók és
óvatosak minden hasonló
esetben!
(ádám)

Hirdetés

Budapesti multinacionális partnercégünkhöz
hosszú távra keresünk azonnali kezdéssel

CO -hegesztőket
aWi-hegesztőket
CNC-marósokat
szerkezetlakatosokat
csiszolólakatosokat

Kimagasló bérezés!
Bővebb információért kérem
az alábbi elérhetőségeim egyikén keressen:
telefon: 06-20/406-0414
e-mail: munka@hwrhkft.eu

Két kényszerleszállás Budapesten

Utasrosszullét miatt Budapesten szakította meg útját a Turkish
Airlines Isztambulból Londonba tartó járata 8-án, majd 25-én
szintén a Turkish Airlinesnak az Isztambulból Düsseldorfba tartó járatának kellett kényszerleszállást végrehajtania Ferihegyen.

A betlehemezés az egész
Kárpát-medencei magyar
nyelvterületen széles körben
elterjedt, kedves karácsonyi
népszokás volt. Ma élő idős,
sőt középkorosztályú emberek is egyik legkedvesebb
gyerekkori emlékként beszélnek róla. Többnyire két
pásztorból, két angyalból és
egy mókázó juhászbundás
„öregemberből” állt a csapat,
akik az öreg kivételével fehér női inget húztak vastag,
réteges öltözetükre. Fejükön
hosszú pópasapkára emlékeztető, fehér kartonból készített „csákó” volt, amit szí-

nes papírokkal, szalagokkal
díszítettek. A két pásztor és
az angyalok sapkadíszében
jól kivehető eltérések voltak.
Az öreg, a nagy tréfamester hosszú kenderszakállal,
kifordított gubában, subában, botjával, hosszú láncon
húzta az állatok nyakából
kölcsönvett kolompot, amivel éktelen nagy zajt csapott
a vecsési, tornyoslöbi, üllői, pakonyi uradalmak, paraszti porták házőrző kutyáinak nem kis riadalmára.
Mert a betlehemesek végig
járták a környékbeli uradalmak többségét, s tudtul ad-
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Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,
Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!

Osi-Mix Kft. NeMzetKözi KaMiONsOfőröKet Keres

Járási közbiztonsági
egyeztető fórum

A

z Isztambulból Lonélesztést – olvasható a reptér
donba tartó járat
honlapján.
– Boeing 777-300ER
A légiforgalmi irányítás
típusú repülőgép – szekapcsolatot tart a légikikömélyzete Arad térségétő szerződött partnerével,
ben döntött arról, hogy
így már leszálláskor tud a
megszakítja az útját,
beteg állapotáról, koráról,
mivel a fedélzeten tarneméről és a repülőgépen
tózkodó egyik utas ros�elfoglalt helyéről.
szul lett. A repülőgép
A beteg állapotának stabiMagyarország légterébe
lizálását követően az AMS
belépve kezdte meg a sül�repülőtéri mentőautója a kilyedést a ferihegyi leszállásjelölt átadási pontra szállíthoz, majd délután 2 óra előtt
ja a beteget, ahol az Orszánéhány perccel biztonságogos Mentőszolgálat (OMSZ)
san le is szállt a budapesti re- jelölt állóhelyre gurult, ahol repülőtérre riasztott menpülőtér 31R futópályáján, és az AMS Repülőtéri Sürgőssé- tőegységének átadja, amely
a számára kijelölt állóhelyre gi Szolgálat mentőegysége is- kórházba szállítja, de indogurult, ahol a rosszul lett utas mét megkezdte a rosszul lett kolt esetekben (pl. életmenellátását meg is kezdték.
utas ellátását.
tés) már a repülőtér területén
A másik esetben a TK
Ilyen esetekben az AMS bekapcsolódik az ellátásba.
1525-ös járatot teljesítő, Repülőtéri Sürgősségi SzolA földi kiszolgálók minden
Airbus A330-303 típusú re- gálat mentőegysége a leszál- esetben eltávolítják a repülőpülőgép személyzete Magyar- lást követően már a kijelölt gépről a beteg utas, valamint
ország légterében döntött állóhelynél várja a gép érke- az esetleg vele tartó hozzátarúgy, hogy megszakítja az utat, zését. A beteg utast speciális tozó feladott és kézipoggyámert szintén rosszul lett egy a repülőtéri ambulift segítségé- szait. A járat ezután a szokáfedélzeten tartózkodó utas.
vel – amely a repülőgép meg- sos földi kiszolgálási protokoll
A repülőgép ezt követően felelő ajtajához felemelkedik – szerint, általában a szükséges
megkezdte a süllyedést, majd hozzák le a fedélzetről. Az üzemanyag-mennyiség feltölnegyed 12 után néhány perc- egészségügyi szakemberek tését követően indul tovább a
cel biztonságosan leszállt a megkezdik az illető ellátását, célállomása felé, amennyiben
budapesti repülőtér 31R futó- egyes esetekben folytatják a idő közben nem jár le a szepályáján, majd a számára ki- fedélzeten megkezdett újra- mélyzet munkaideje.
-Trna-

ták, hogy megszületett a világ megváltója, a gyermek
Jézus, s örvendezzen az
egész föld. Az 1940-es évek
végétől egyre erőteljesebb
vallásellenesség, az emberek megfélemlítettsége miatt aztán a korábbi 6-8 vecsési betlehemescsoport 1-2
együttesre zsugorodott. A
’60-as évektől pedig a felnőttek helyett többnyire
gyerekek vették át a betlehemezési szokásokat. Szerencsére ezt a szép szokást
Vecsésen újra felelevenítik
egy-egy karácsonyi műsor
erejéig.
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JAVASLATOKAT TETTEK

Üllő Város Önkormányzatának színháztermében Közbiztonsági Egyeztető Fórumot tartottak 2019. november 20-án.
A fórumon Zahorecz Sándor rendőr alezredes rendőrkapitány tájékoztatta a megjelenteket a monori járás
bűnügyi, rendészeti és közlekedésbiztonsági helyzetéről,
továbbá lehetőség nyílt a közrend, közbiztonság aktuális
kérdéseinek megvitatására.
A fórumon megjelent
meghívottak köszönetüket
fejezték ki a Monori Rendőrkapitányság magas színvonalú bűnmegelőzési és iskolarendőri tevékenységéért,
illetve javaslatokat tettek
közlekedésbiztonsági kérdésekben.
ADR

Hirdetés

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

Márta Ervin

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

Tel.: 06-20/984 9242

Nagyüzemi konyha

alapaNyag
raktárba

munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

Nemzetközi fuvarozással és szállítmányozással

Önéletrajzát
foglalkozó, alsónémedi telephelyű cégünk részére,
kérjük
nyergesszerelvényekre keresünk HU/BE/NL/GB viszonylatra
e-mailben
sofőröket illetve
küldje el:
kétsofőrös járatra sofőr párokat.
INFO@OSIMIX.HU;
Kizárólag magára és környezetére igényes,
Telefon:
C, E kategóriával, GKI-kártyával és PÁV III-vizsgával
06-20/275-0550
rendelkezők jelentkezését várjuk. Nem uniózás.

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit
háztól házig szállítással!

Felvevőhelyek:

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

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek
egyedi reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

A Warema PT Hungary Kft.
gyáli, műanyag fröccsöntő üzemébe

raktáros munkatársat keres
három műszakos munkarendbe

Feladatok:
• kézi kivétlista alapján
a termékek kitárolása
• bejövő alapanyagok
tárhelyre rendezése
• üzem kiszolgálása alapanyaggal és göngyöleggel
• késztermék átvétele

elvárás:
• targoncavezetői jogosítvány és gyakorlat
amit kínálunk:
• havi nettó 200-230 000 Ft-os jövedelmet
Jelentkezni,
• havi nettó 16 000 Ft értékű cafeteriajuttatást
érdeklődni
lehet:
• bejárástámogatást
laszlo.katalin@warema.hu
• határozatlan idejű, legális munkaviszonyt
06-30/399-6865
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Ajándékhoroszkóp
csillagjegyek szerint
Vészesen közeledik a karácsony, már
csak rövid idő van hátra a szentestéig.
A rossz szokáshoz híven, sokan ezúttal
is az utolsó pillanatokra hagyják a vásárlást, s ilyenkor egyre nyomasztóbb
a kérdés: milyen ajándékot vegyek a páromnak, kedvesemnek, szeretteimnek?

J

átékos cikkünkkel ehhez
szeretnénk némi segítséget nyújtani azzal, hogy
eláruljuk, az asztrológia szerint milyen ajándékok okozhatnak örömöt a különböző
csillagjegyek szülötteinek.

KOS (III. 21.–IV. 20.)
Autó- és motorversenyzők
egész sora született ebben
a jegyben, ám szép számmal vannak közöttük turisták, hegymászók, vadászok
is. Örömet okozhat számukra egy kalandos útleírás vagy
egy vadászatról szóló könyv,
de egy márkás italnak, vagy
egy kényelmes szabadidőruhának is nagyon örülnek. Bármit is vásároljunk nekik, ne
feledjük, a Kos kedvenc színe
a vörös, illetve annak árnyalatai. A Kos-jegyű hölgyekhez
legjobban az ametiszt illik.

BIKA (IV. 21.–V. 20.)
Fiatalabb éveikben a kemény,
küzdősportokban
próbálják ki erejüket, ügyességüket. Később – a Vénusz hatására – nemritkán találjuk őket
a konyhában (nem csak a nőket), és szenvedélyes szakáccsá
válhatnak. A Bika-jegyűeknek
karácsonykor aránylag kön�nyű örömöt okozni, mert ami
szép, ízléses és elég értékes, azt
szívesen fogadják. Arra azonban mindenképpen ügyeljünk,
hogy kedvenc színeik a világoskék, a narancssárga és a
zöld. A Bika-jegyű nők ajándékáról annyit, illik hozzájuk az
achát, a jade, a topáz, de mindenekelőtt a smaragd.

ni: számára többnyire minden ajándék kedves, ami elég
mutatós, divatos és főleg értékes! Ezért leginkább az arany
ékszereknek örül. Nem csoda,
hisz az Oroszlán-jegy uralkodó bolygója a Nap, ezáltal az
arany a szerencseféme is!

SZŰZ (VIII. 24.–IX. 24.)
A nyugodt, higgadt temperamentumú Szűz-jegyűek számára elsősorban intellektuális ajándékok ajánlhatók,
például egy nívós CD, egy
értékes könyv vagy néhány új, egzotikus fűszer.
A Szűz-jegyű hölgyek többsége bizonyára örül egy régi
szakácskönyvnek, kézimunkafonalnak, vagy egy ízléses, divatos szabásmintának.
A legtöbb Szűz-jegyű gyűjt
valamit, ezért meglévő gyűjteményét is kiegészíthetjük.
Színeik a szürke és a tengerészkék.

egy-egy kiemelkedő kulturális eseményre, koncertre
boldogan fogadnak el ajándékba belépőjegyet. Bármilyen ajándékot is veszünk számukra, figyeljünk arra, hogy
szerencseszínük a sárga és
általában minden világos
színárnyalat. Az Ikrek-jegyű
hölgyek az arany és ezüst függőket egyaránt kedvelik, de
illik hozzájuk a topáz, az akvamarin és a berill is. A férfiak a ritkaságszámba menő
lexikonokért, szótárakért lelkesednek leginkább, ám nem
vetik meg a pecsétgyűrűt sem MÉRLEG (IX. 23.–X. 23.)
– főleg, ha 18 karátos.
Szívesen járnak színházba, moziba, hangversenyre.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
A Mérleg-jegyű hölgyek kiZenekedvelők, muzikálisak. mondottan örömüket lelik a
A Rák-jegyű nő sok időt tölt szépítkezésben, ezért ha az
lakása, otthona rendben tar ajándékozásnál eltaláljuk a
tásával, gondozásával, ezért kedvenc szépítőszerüket, akminden olyan eszköz, tárgy, kor ezért nagyon hálásak!
ami ebben segíti bizonyára E jegy szülötteihez egyébörömet okoz neki. Ajándék- ként az opál illik leginkább,
ként – mindkét nemű Rák- ám nem vetik meg a topázjegy számára – zenei CD-t, zal, smaragddal és más színes
könyvet lehet ajánlani. A Rák- féldrágakövekkel díszített ékjegyű nő örömmel veszi az ap- szereket sem. A férfiak legjobróbb csecsebecséket, a szép
és mutatós, főleg ezüstből készült ékszereket. A jegy szülötteinek szerencseszínei a
Holddal kapcsolatosak, mint
a törtfehér, az ezüstszürke, a
világoszöld és a halványlila.

OROSZLÁN
(VII. 23.–VIII. 23.)

Sokat és szívesen sportol, szereti az autó- és motorversenyeket, és általában az autót
is. Választékosan öltözködik,
ezért megfelelő ajándék a
számára egy szép nyakkenIKREK (V. 21.–VI. 21.)
dő, ing, szabadidőruha, diE jegy szülöttei többnyire szí- vatos póló vagy egy márkás
vesen járnak színházba, mo- ital. Külön érdemes az Oroszziba, hangversenyre. Ezért lán-jegyű hölgyet megemlíte-

ban az éppen divatos sportruháknak, sporteszközöknek
tudnak örülni. Mostanában
éppen a tenisz- és sífelszerelésekért vannak oda! Általános szerencseszíneik a világos, levegős színek, valamint
az indigókék.

SKORPIÓ (X. 24.–XI. 22.)
Ez a típus szeret úszni, búvárkodni, jó kapcsolatban áll
a víz alatti világgal. Amen�nyiben Skorpió-jegyűnek veszünk ajándékot, akkor legtöbbször örömet szerezhetünk
egy könyvritkasággal, egy
régi metszettel vagy egy márkás itallal. A Skorpió-jegyű
hölgyekhez illenek az extravagáns módon divatos ruhák és
kiegészítők, a féldrágakövekből pedig a karneol, az obszidián és az ónix. A Skorpió-jegyűek színei: általában a tüzes
színek, különösen a vörös.

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

mészethez. Szabadidejében
szívesen dolgozik kertjében,
nyaralójában. Alkalmas időtöltés számára a barkácsolás is. Szereti a zenét. Jó karácsonyi ajándék számára
egy jó koncertfilm vagy egy
barkácsfelszerelés. A Bak-jegyű hölgyek szívesen viselnek régi ékszereket, általában
fekete színű féldrágaköveket
arany foglalatban. Szerencsehozó talizmánjuk lehet a
fekete gyöngy, a férfiaké az
arany keretbe foglalt kalcedon, vagy ónix. A Bak-jegyűek szerencseszínei a szürke, a
zöldesbarna és a sötétzöld.

VÍZÖNTŐ (I. 21.–II. 20.)
Sokszor különc magatartásukkal vonják magukra a figyelmet, ezért minden érdekes, különleges ruhadarabot
kedvelnek. A Vízöntő-jegyű
hölgyek számára jó ajándék
lehet egy egzotikus parfüm,
egy bizarr ékszer, vagy egy
jól megválasztott, különleges
dobozba csomagolt szépítőszer. Az ékszerekből számukra elsősorban a különleges
kristályok, az opál, a jade, az
ametiszt és az akvamarin jöhet számításba.
A Vízöntő-jegyű férfiak
leginkább régi térképeknek,
lexikonoknak, nyelvkönyveknek és a kedvenc színüknek
megfelelő divatos ruhának
örülnek leginkább. Szerencse- és egyúttal divatszíneik: a zöld sötétebb árnyalatai,
az alumíniumezüst, az ibolyaés indigókék.

Szabadidejében szívesen vitorlázik, teniszezik, idősebb
korban bridzsel és más kártyajátékokat részesít előnyben. Fiatalon lelkes turista,
bel- és külföldön egyaránt. A
Nyilas-jegyű hölgyek inkább
romantikus kalandregényeket és életrajzokat, sztárokról, híres emberekről szóló
írásokat olvasnak. A kirándulni szerető Nyilas-jegyűek biztosan örülnek a túrázáshoz szükséges különféle
kényelmes holmiknak, túrabotoknak. Szívesen viselnek
ezüstből készült ékszereket,
szerencseszíneik a kék világos árnyalatai, valamint a HALAK (II. 21.–III. 20.)
A Halak a többi jegy szülötkárminvörös.
teihez képest általában több
BAK (XII. 22.–I. 20.)
pihenést és nyugalmat igéFöldies jegy lévén, aki ek- nyelnek. Sok Halak-jegyűkor született, vonzódik a ter- nek kiváló tehetsége van a
vízisportokhoz, vagy valamilyen művészeti ághoz. Szívesen táncolnak, balettoznak,
festenek. Mind a Halak-jegyű
hölgy, mind a férfi számára jó
karácsonyi ajándék lehet egy
akvárium, hiszen szívesen
etetik, gondozzák a halakat,
a vízinövényeket. Meglepetést szerezhetünk számukra
is könyvvel és filmmel, mivel
nem áll távol tőlük a misztikus, a fantasztikus irodalom
sem. Az ékszerekből – főleg
a hölgyek esetében – az ametiszt, a smaragd és a tűzopál
illik. Szerencseszínük minden ajándéktárgynál a kékeslila, az ibolya és a tengerzöld.
P. Gy.
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Áttörés a gyógynövény-kutatásban
Az ENSZ Világegészségügyi Szervezete, a WHO kutatása alapján a fejlett világban folyamatosan nő a gyógynövények alkalmazása. Németországban
például a lakosság 80 százaléka használ rendszeresen valamilyen gyógynövény alapú készítményt.

A

gyógynövények és a
gyógyszerek közötti
legfőbb különbség,
hogy a gyógyszerek jellemzően egyféle hatóanyagot tartalmaznak, míg a gyógynövények
akár több száz aktív összetevővel rendelkeznek. A tudomány
mai állása szerint ezek a növényi összetevők együttesen sokkal hatásosabbak és kevesebb
mellékhatással rendelkeznek,
mintha külön-külön alkalmaznánk őket. A gyógyszerés étrendkiegészítő-gyártók a
gyógynövényekben lévő hatóanyagok koncentrálására mindig valamilyen kivonószert alkalmaznak, például hexánt,
acetont, étert vagy metanolt.
A kivonószereknek viszont az
a nagy hátránya, hogy a hatóanyagoknak mindig csupán
egy részét vonják ki a növényből. Így például a kamilla vizes kivonata nyugtató hatású

hogy a gyógyszeriparban szo- értékű gyógynövénykapszu- umok, gombák és vírusok
kásos kémiai tulajdonságok lák készíthetők.
99,999 százalékát, miközhelyett a mechanikai sajátos– A kutatásban azt is meg ben nem károsítja a növény
ságai alapján vonjuk ki a ha- kellett oldanunk, hogy az hatóanyagait. Hamarosan
tóanyagban gazdag részeket. összes hatóanyag megőrzé- kereskedelmi forgalomban
A növények ugyanis többfé- se mellett eltávolítsuk a nö- is elérhetők lesznek ezek a
le szövetből állnak, ezek je- vényen esetlegesen megma- mechanikai kivonatot tarlentős része csupán a növény radt kórokozókat is – tette talmazó kapszulák, így végszilárdításáért felel, így hozzá a kutatásvezető. – A re valóban hozzá lehet jutni
nem tartalmaz ha- gyógynövényiparban álta- a gyógynövények valamen�tóanyagot. Mivel lánosan elterjedt megoldást, nyi hatóanyagát tartalmazó
ezek a merev amely forró, akár 120 C-fo- teljes értékű kivonatokhoz.
és hasi görcs
szövetek elté- kos gőzt és magas nyomást 
Trnavecz Adrienne
oldására alrő mechanikai használ a sterilizáláshoz,
kalmas, a
t u l a j d o n s á - nem akartuk alkalmazni, hizsíroldékony
gokkal rendel- szen fontos volt a hatóanyakivonatákeznek, így spe- gok változatlan formában
nak viszont elciális eljárással történő megőrzése. Ezért
sősorban gyulkülönválasztha- egy olyan módszert fejleszladáscsökkentő és
tók a hatóanyagok- tettünk ki, amely a napfény
antibakteriális hatása jeban gazdag részektől. Az erejével,
UV-sugárzáslentős. A kivonás során ráadá- így keletkező mechanikai ki- sal pusztítja el a baktérisul sok összetevő reakcióba lép vonat olyan koncentrációban
egymással, így azok elvesztik tartalmazza a hatóanyahatásukat. Ezekre a problémá- gokat, hogy azokból
ra találtak idén megoldást ma- már teljes
gyar kutatók.
– Hároméves kutatás
eredményeképpen mostanra képesek vagyunk olyan
kivonatokat készíteni, amelyek valóban tartalmazzák a
gyógynövények összes aktív
hatóanyagát, tehát teljes értékűek – mondta Papp János, gyógynövény-alkalmazási szakmérnök, a kutatás
vezetője. – Ezt úgy értük el,

Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK!

• TARGONCAVEZETŐ

(Termelésbe ÉS raktárba;
több műszak vállalásával)
• GÉPBEÁLLÍTÓ
A BFB plus Kft. egy
(Gyártási területre-, csomagológépre
nemzetközileg elismert
ÉS présgépre)
belga tulajdonban lévő,
•
ÜZEMI OPERÁTOR
kisállateledel-gyártással és
(betanított munkás)
-forgalmazással foglalkozó
(Több műszakba, több üzemünkbe is)
vállalatcsoport tagja, melynek
• KARBANTARTÓ
Csévharaszton működő
(Villanyszerelő/géplakatos/
telephelyére keressük
csapatunk új tagjait a következő mechanikai műszerész)
• UDVARI ÉS ÜZEMI TAKARÍTÓ
munkakörökbe:
(1 illetve 2 műszak vállalásával)
•
ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR
z
Jelentkez
(2 műszak vállalásával,
M O sT!
targoncavezetői engedéllyel.
Előny: GKI-kártya)
K
Ü
T
• LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
EMEL
!
T
E
K
E
r
• KOMISSIÓS (Több műszakban)
A bé

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

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

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

Hirdetés
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TARGONCÁSOKAT

Már karácsonyi
halkínálat várja a vásárlókat

KERESÜNK ÜLLŐI RAKTÁRKÖZPONTUNKBA!
Elvárás:
• targoncavezetői jogosítvány (3313, 3324, 3312)
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem • br. 30.000 Ft Cafeteria
• 13. havi bér • 100 %-os útiköltség-térítés
• Stabil cégháttér • Fiatalos, dinamikus csapat
• Hosszú távú munkalehetőség
• Modern munkakörülmények

Jelentkezés:
allas@euronics.hu • Vöröskő Kft.

Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása,
szervizelése és műszaki vizsgáztatása.

Számitógépes montordiagnosztika. Hibakódolvasás, -törlés.

Lézeres futómű-beállítás 7 000 Ft-tól.

Új és használt téli

ós
Akci n!
o
ár

gumiabroncSok

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

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

Bőséges az idei karácsonyi
halkínálat, de kissé emelkedtek az árak is.
Az elmúlt évben az élő
ponty kilogrammonkénti ára
az ezer forintot sem haladta meg, míg a szálkamentes
harcsa ára 2500-3000 forint
között alakult. Idén egy kilogramm tisztított harcsafilé ára az 5 ezer forintot is elérheti majd. Persze alacsonyabb
áron is lehet halat vásárolni, az
élő busa és a kárász kilogrammonkénti ára 400-500 forint.
A halárusok szerint, év
közben is a megszokottnál sokkal nagyobb keresletet is ki tudnának elégíteni
– mondta a Magyar Akva
kultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAHAL)
szóvivője az m1 csatorna műsorában.
Az ágazat édesvízi halakból származó éves árbevétele

12,5 milliárd forint volt, a termelés jövedelmezősége 4 százalék, amit a magyar Halgazdálkodási Operatív Program
(MAHOP) keretében 2015 és
2020 között 16,5 milliárd forinttal támogatott ágazati fejlesztésekre, innovációra és
beruházásokra az állam.
A magyarországi édesvízi
hal 30-35 százaléka az adventi időszakban fogy el. Az ös�szesen 26 480 hektáros halastavakban évente csaknem
20 ezer tonna halat termelnek, ebből 10-12 ezer tonna
az étkezési hal, melynek döntő része, mintegy 10 ezer tonna a ponty – mondta az elnök.
Lévai Ferenc a műsorban
üdvözölte, hogy a vásárlók
igényeihez igazodva a magyar
halgazdaságok egyre több feldolgozott terméket kínálnak,
és rendszerint helyben, a saját boltjaikban is árusítanak.
Magyar halat a nagyobb áru-

házakban és a piacokon is
mindenütt lehet kapni, karácsony közeledtével pedig ideiglenes árusító helyek is létesülnek országszerte.
A vásárlók 80 százaléka
a pontyot keresi, mivel ez elengedhetetlen alapanyaga a
legnépszerűbb karácsonyi
ételnek, a halászlének.
Sajnálatos, hogy a belföldi fogyasztás fejenként még
mindig csak 6,5 kilogramm
évente, és sokan még mindig ma is inkább csak karácsonyi ételnek tartják a halat,
pedig a magyar hal nem csupán egészséges, de megbízhatóbb is a tengeri halaknál,
hiszen a víztől a vásárlóig
követhető az útja. A halgazdaságok ezért a fogyasztás
bővülése mellett jelentős
külföldi keresletre is számíthatnak – mondta a televíziónak a szakértő.
Régió-infó

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, műanyag alkatrészek mosása,
fertőtlenítése, szárítása (betanított munkakör)
• üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben tartása,
felülettisztítása (takarítói munkakör)
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírás betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• állómunkabírás
• egészségügyi alkalmasság
• takarítói munkakör esetében: szakmai hozzáértés, gyakorlat
Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• bejelentett munkaviszony
• átlag nettó 200 000 Ft kezdő jövedelem, próbaidő letelte után béremelés
• egyéb juttatások: időarányos negyedéves és év végi jutalom
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok a betanított 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 munkaköri lehetőségek: 2 műszakos (6:00–14:00 és 14:00–22:00
között, napi 8 óra, heti 5 nap) munkarend.
Információ: A +36-30/944-5780 vagy a +36-70/504-8418 telefonszámon
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.
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Már fizetni kell
az elektromos
autók töltéséért
Nem egységes a magyarországi elektromosautó-töltők piaca,
ahány hálózat, annyi szokás és ár.

kártya és számlázási cím
megadására is szükség lesz.
Ezek hiányában a töltés nem
indul. A töltés indításakor a
szolgáltató nem zárol összeget az autós bankkártyáján.
Azok az elektromos gépko
csitulajdonosok, akik eddig abban reménykedtek, hogy ezentúl az e-Mobi által telepített és
üzemeltetett töltőit továbbra
is ingyen használhatják, azoknak rossz hír, hogy az NKM
Mobilitás Kft. október végén
felvásárolta az e-Mobi Nonprofit Kft 100%-os üzletrészét.
A tranzakció novemberre
lezárult és a technikai rendszerek összehangolása után
várhatóan az e-Mobi által telepített és üzemeltetett töltők is bekerülnek a Mobiliti
emobilitás szolgáltatásai alá
és egyben fizetőssé is válnak.

Hol mennyibe kerül?

M

ár csak egy-két helyen ingyenes a szolgáltatás, egyre több
üzemeltető cég vezet be tarifát. A régiónkban is épp nem
régiben jelentette be az NKM
Mobilitás Kft., hogy november 1-től fizetőssé váltak a 22
kW-os töltőket alkalmazó töltőállomásai is.
Természetesen
tudtuk,
hogy az elektromos töltőállomásokon idővel megszűnik az ingyenesség. Tavaly ősszel a MOL jelentette
be, hogy fizetőssé teszi ezt a
szolgáltatását, idén nyáron
az E.ON és az Elmű-ÉMÁSZ
is már fizetős tesztüzemben
működtette az elektromos
töltőállomásait.

Az NKM Mobilitás Kft. által üzemeltetett töltőkön egy
ideje a nyilvános 50   kW-os
és 43   kW-os AC-villámtöltő
ket már csak díjfizetés ellenében lehetett igénybe venni.
De a Nemzeti Közművek elek
tromobilitással foglalkozó leányvállalata, az NKM Mobilitás Kft. novembertől már a
váltakozó áramú (AC) 22   kW
teljesítményű töltőit is beemelte a fizetős szolgáltatási körébe,
így azok használatáért 80   Ft/
kWh díjat kell már fizetni.
A töltés továbbra is az
NKM Mobiliti (Töltőpont)
applikációból vagy az applikáción keresztül igényelhető
RFID-tokennel lesz indítható.
A fizetéshez azonban bank-

Hazánkban jelenleg átlagosan mintegy 37,5 forintba kerül egy 1   kWh elektromos
áram, így ha otthon töltjük
fel autónkat, az átlagban 20
kWh kapacitású akkumulátor
feltöltése, amivel kb. 150 km
tudunk megtenni 750 forintba kerül, tehát nem éri el 2 liter benzin árát.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ ACtöltőin, amelyek használatáért 99   Ft/kWh díjat számláz
az autósok felé ez 1980   forint,
mely már megközelíti 5   liter
benzin árát.
A MOL töltőállomásain a
lassabb AC-töltés ára 1990   Ftba kerül, míg a gyorsabb DCtöltés ára 2990 Ft, vagyis ha
sietnünk kell, akkor egy töltésért akár 7,5 liternyi benzin
árát is kifizethetjük egy 150
km-es útért. 
TA

Hirdetés

Munkalehetőség
Vecsésen

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

Amit kínálunk:
• Munkabér: bruttó 300 000–400 000 Ft/hó
órabérek: 1215–1640 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12 000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Gomba, Pilis, Üllő, Gyál,
Felsőpakony irányából
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

ÁrnyékolÁstEchnika
nyílÁsZÁrók,
sZúnyoghÁlók,
rEdőnyök
gyártása,
bontásabeépítése
Márkus Zoltán:
06-20/987-9089
Molnár Emőke:
06-30/676-8097

Tapasztalattal
rendelkező
Hegesztő/
Lakatos
kollégát keresünk
Monorra

Főbb feladatok, munkák:
• Rozsdamentes és szénacél-szerkezeti elemek,
csőhálózatok hegesztése
• Hegesztőberendezések és anyagok kezelői
karbantartása
• Varratvégek köszörülése és igazítása
Munkavégzés helye: Makrofilt Kft.
Monor, Péteri út 014/19 hrsz. Tel.: 06-29/610-030
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

Hirdetés

Üllőre magasemeléses
raktári rakodót
keresünk

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

A kc i ó s
ol A jcsesárroelt

A nálunk vá elyben
h
motorolajat, sen
díjmente
kicseréljük!

www.kepaszerviz.hu

Bérezés Üllőn:
bruttó 306 000 Ft/hó
+ jelenléti és teljesítménybónuszok
és műszakpótlékok

Gyálra
kézi komissiózókat
keresünk

Ha egy megbízható
céget keresel hosszú
távon, ahol megbecsülik
a munkád, bennünk
megtaláltad...

Bérezés Gyálon:

1 300 Ft nettó óradíjtól

+ jelenléti
és teljesítménybónuszok

amit kínálunk:
Versenyképes fizetés • Jelenléti és teljesítmény bónuszok • munkabérelőleg • készpénzes kifizetés igény szerint • ingyenes kisbuszjáratok
munkába járás támogatása

+36-70/886-6148
allas@fwo.hu
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III. Pest Megye Szépe Választás
Közeledik a III. Pest Megye Szépe Választás végső döntője. A gálaesten,
január 11-én Törökbálinton eldől,
hogy ki lesz Pest Megy Szépe.

N

ehéz dolga lesz a zsűrinek, 15 gyönyörű
hölgyből – Kiss Regina Konstantina (Budapest,
XIV. kerület), Drága Daniella (Szokolya), Siklós Vivien
(Szigethalom), Mészáros Alexandra (Tápiószecső), Kiss
Viktória (Vác), Günther Anita
(Pilisvörösvár), Szemelveisz
Nikolett (Dunakeszi), Fodor
Réka (Göd), Szilágyi Cintia
(Budapest, XXIII. kerület),
Bodosi Csillag (Diósd), Szabó
Ildikó (Budapest, III. kerület),
Dudás Patrícia (Budapest,
X. kerület), Kállai Dorottya
(Abony), Kondor Vivien (Budapest, XIII. kerület), Tollas
Tímea (Budapest, XXII. kerület) – kiválasztani, hogy ki
a legérdemesebb erre a címre.
Lapunk most e rendezvénysorozat
megálmodójának és főszervezőjének, Bada
Zoltánnak tette fel szokásos
villámkérdésit.

Kitől kapta a legnagyobb
2 –támogatást?
A Pest Megyei Közgyű-

léstől, aki a Pest Megye Szépe Választás számára engedélyezte a megye név és hírneve és ismertsége folyalogó használatát és Török- matosan erősödik, ezáltal a
bálint várostól, aki a ren- lakosság mind szélesebb ködezvény gyönyörű helyszíné- rében megismerik és kednek ad otthont, az impozáns velik az általam létrehozott
Munkácsy Mihály Művelő- rendezvénysorozatot, melydési Házban immár 3. alka- nek során évről évre számtalommal, ezáltal is erősítve lan pozitív megerősítő visszaTörökbálint város kulturális jelzést kapunk a versennyel
sokszínűségét. Nem utolsó kapcsolatban, ami nagy örömöt okoz számomra.
sorban a feleségemtől.

3

ványulnak az emlékek, ezért
bízom abban, hogy még namaximálisan támogat min- gyon sokáig aktív tudok madenben, akár a versenyszer- radni és így remélem még
vezés, akár a magánélet te- hosszú ideig folytathatom az
rén egyaránt.
általam létrehozott hagyományteremtő értékek fennMit gondol, mikor
maradását.
és mivel érte el
a legnagyobb sikerét?
Hogy telnek
– 2017-ben megalaa hétköznapjai?
pítottam a Pest Megye
– Főállás mellett, igazán
Szépe Választás elneve- a rendezvényszerevzésben
zésű rendezvénysorozatot tudom kibontakoztatni azomelynek elődje a szintén ál- kat az elképzeléseimet, metalam létrehozott Érd Szé- lyek a hétköznapjaimat szípe Választás volt. Ezáltal egy nesebbé teszik.
városi rendezvényből, egy
mára már országosan is isMivel foglalkozik szívesen
mert megyei verseny lett.
a szabadidejében?
Továbbá 2014-ben megkap– Szabadidőmben szívetam a Pest Megye Környe- sen utazunk, kirándulunk a
zetvédelméért Díjat a Pest párommal és barátaimmal,
Megyei Közgyűléstől, a kör- valamint sokat járunk színnyezettudatos szemléletet házba, moziba, koncertre.
és felelős állattartást erősítő általam szervezett körSzívesen
nyezet- és állatvédelemmel
kér tanácsot?
kapcsolatos rendezvények
– Nagy szükségem van
sikeres lebonyolításának el- azok tanácsára, akikben
ismeréseként.
megbízom, hiszen ők kívülről
látják elfogultság nélkül azoMire emlékszik vissza
kat a szituációkat, élethelyzeszívesen a gyermekkorából?
teket, amelyek során kikérem
– Iskolás koromból na- a véleményüket, és ezáltal ez
gyon meghatározó élmények hasznos számomra a döntésvoltak a vándortáborok emlé- hozatalnál.
kei, mivel minden nap újabb
és újabb helyekkel ismerkedKitől és mit kérdezne
hettünk meg az országban.
meg, ha megtehetné?
Valamint a nagyszüleimmel
– Arra lennék kíváncsi,
eltöltött balatoni nyarak.
pár évtized múlva milyen
emlékeket idéz az emberekben a Pest Megye Szépe VáHányszor volt szerelmes,
lasztás szellemisége a már
és emlékszik még az elsőre?
családot alapított egykori
– Igazán most vagyok versenyzők és hozzátartozóik
szerelmes, a feleségembe.
körében.
trnavecz

5

évvel ezelőtt útjára indítottuk ezt a versenyt.

Mi számít ön szerint
a legnagyobb elismerésnek?
– A legnagyobb elismerés
számomra, hogy a verseny jó

amire
8–MinemAzaz,gondol
szívesen?
idő múlásával elhal-

4

Mi volt a legnagyobb
ajándék az életében?
– Boldog
házasságban
élhetek a feleségemmel, aki

9

10

11

6

+1

1

Mi hajtotta a Pest megye
szépe választás felé?
– A Pest Megye Szépe Választás célja, hogy hazánk
legnagyobb lélekszámú megyéjének társadalmi és kulturális életében hosszútávon
értéket teremtsen. Ez a mottó vezérelt engem, amikor 3

7

Hirdetés

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

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

yar
Mag ék
term
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Mit olvassak?

Ignácz József rovata

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu

Szecsői
Karácsonyi Vásár

Bódis Kriszta: Carlo Párizsban
Ha az olvasó szeretné
tudni milyen a hamis romantika, pátosz nélküli
élet egy cigánytelepen, úgy
Bódis Kriszta könyvét szívesen ajánlom. A könyv témája amúgy sem lehetne aktuálisabb, hiszen a
magyar labdarúgó-válogatott legutóbbi kudarca Wales ellen több szakértőben megpendítette
ismét a „hol az utánpótlás” avagy hol vannak a
szegény, ám annál tehetségesebb – esetleg roma –
focisták a magyar labdarúgásból kérdését. Hogy
hol vannak? Lehetnek például az ózdi Hétes-telepen is. Carlo, a kamasz fiú
itt él, és mint sok sorstár-

sa, arról álmodozik, hogy
kitör a nyomorból. Ehhez
az egyik lehetséges út az,
amihez tehetsége is van: a
foci. Bódis Kriszta könyve nem szociográfia, nem
kell megijedni attól, hogy
rázúdul az olvasóra egy cigánytelep minden nyomora. Az író mindamellett
hiteles, szereplői úgy beszélnek, úgy gondolkodnak és úgy cselekszenek,
mint ahogy ma, ezekben
a percekben gondolkodik
és él ma egy cigány ember
olyan környezetben, ami
nem mindig van a segítségére. Olvassák el a könyvet, és ha tudnak, segítsenek, ha ismernek egy
Carlót.

Prevenciós előadás
SZAKMAI NAP

Az I. Monori Tankerület
szakmai napján tartott tájékoztatást a Monori Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
előadója november 18-án a
pilisi Csernai Pál Közösségi
Központban.
Elekes Emőke Dalma ren
dőr törzsőrmester az előadásokon ismertette a közösségi oldalak használatának
veszélyeit, online függőség
megelőzésének lehetőségéit,
a chatelés biztonsági szabályait, a személyes adatok védelmének fontosságát, valamint az internetes zaklatás
lehetséges módjait.

December 15. 13-17 óra
A belépés ingyenes!
Tápiószecső, Szabadság tér

Réti László író
– olvasó találkozó

Harmadik adventi
gyertya meggyújtása

December 15. 15 óra
A gyertyát meggyújtják:
Demeterné Ecseri Katalin és Sárköziné Jancsovics
Mária. Közreműködik az
Úri Szent Imre Általános Iskola 2. osztálya.
Úri, művelődési ház

December 13. 18 óra
A krimik iránt érdeklődő olvasókat várják a pilisi könyvtár olvasótermébe
egy kötetlen hangulatú íróolvasó találkozóra a Parfümőr, a Kandahári fogoly,
A falak mögött és még sok
más izgalmas történet szer- Gulyás Csilla hárfazőjével. A részvétel ingyenes, művész koncertje
de a helyszín korlátozott be- December 15. 19 óra
fogadóképessége miatt reMonor, római
gisztrációhoz kötött. Rekatolikus templom
gisztrálni a Kármán József
Városi Könyvtár és Közössé- Évzáró koncert
gi Ház elérhetőségein lehet,
December 19. 17 óra
melyek a következők: 06Az Erkel Ferenc Alapfokú
29/498-851 és 06-20/771Művészeti Iskola Monori
0731, info@kjvk.hu.
Tagintézménye tanulóinak
Pilis, KJVK
koncertje.
Monor, Vigadó

Jótékonysági
karácsonyi vásár

December 15. 10-15 óra
A forgatag közben 14 órakor
lesz a mézeskalácssütő-pályázat eredményhirdetése.
Úri, művelődési ház

Mindenki karácsonya
és karácsonyi vásár

A fiatalok az életkorukhoz
és a mindennapi internethasználathoz kapcsolódó veszélyhelyzetekről hallgattak
még előadást, amelyet prevenciós filmvetítés tett még
érdekesebbé.
-MRK-

december – január

December 15. 13 óra
Karácsonyi vásár, korcsolyapálya, állatsimogató,
kisvonat, kézműves termékek, betlehemi jászol, forralt
bor, továbbá az UNIQUE és
a Kozmix együttes koncertje várja az érdeklődőket.
Vecsés, Piac tér

Pál Feri:
Elégedetten az élettel

December 20. 16 óra
Jegyvásárlás: KKMKK
könyvtára, Bajcsy u.4.
Belépő: 1 000 Ft.
Tápiószecső, KKMKK
(Kátai út 93.)

Jótékonysági főzés

December 22. 14 óra
Balogh József szervezésében.
Monor, Szent István tér

Negyedik adventi
gyertya meggyújtása

December 22. 15 óra
Gyertyagyújtás után a Min-

Mégsem kell nyelvvizsga a felvételihez

10 éve dinamikusan
fejlődő nagyüzemi
konyha gyakorlattal rendelkező

TÍZEZREKET ÉRINT

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

Sok fiatalnak jelenthet
megkönnyebbülést, hogy a
korábbi hírekkel ellentétben
egyelőre mégsem lesz kötelező a nyelvvizsga a felvételihez.
Bár egy 2014 decemberében kihirdetett rendelkezés szerint 2020-tól a felsőoktatásba történő felvétel
alapfeltétele lett volna a legalább B2 szintű, általános
nyelvi, komplex nyelvvizsga,

vagy azzal egyenértékű okirat a felsőoktatási felvételikhez, november elején Gulyás
Gergely miniszterelnökséget
vezető miniszter bejelentette,
hogy a kormány elhalasztotta a kötelező nyelvvizsga bevezetését.
Schanda Tamás, a felsőoktatásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szerint öt évvel
ezelőtt minden felelős part-

nerrel egyeztettek erről, és
egyet is értettek, ám a kö
zelmúltban több különböző szervezet – többek között
a hallgatói önkormányzat (HÖOK) és a nyelvtanárok egyesülete – is azzal kereste fel a minisztériumot,
hogy a kötelező nyelvvizsga
ügyében további tárgyalásokat folytassanak, mert jelzésük szerint annak bevezetése komoly károkat okozna a
felsőoktatásban.

A követelmény ugyanis
drasztikusan – akár 10 ezer
fővel is – csökkentené a demográfiai okokból amúgy is
fogyatkozó felvehető hallgatók létszámát. Ez nem az
elitegyetemeket veszélyeztetné, hanem azokat a vidéki felsőoktatási intézményeket, amelyeknek nagyon
fontos szerepük van a vidék megtartóképességében.
Konkrét egyetemek létjogosultsága kérdőjeleződne meg,

denki karácsonyfájának a
feldíszítése. A műsorról az
Úri Szent Imre Általános
Iskola 4. osztálya és Silló
Réka gondoskodik.
Úri, művelődési ház

Jótékonysági karácsonyi hangverseny

December 22. 17 óra
Mocsári Károly, Csordás Klára, Pólus László és
Hadady László koncertje.
Monor, református
nagytemplom

Pásztorjáték

December 24. 16 óra
Monor, római katolikus
templom

MK Színpad
– Mezítláb a parkban
December 28. 18 óra
Vígjáték két felvonásban.
Gyömrő, HIMK

Új esztendő,
vígságszerző

Január 12. 16.30 óra
Zenés mesejátékra várja
a népszerű Kolompos
zenekar a gyerekeket
és családokat az újévben.
Családbarát rendezvény!
Monor, Vigadó

Városi bál

Január 18. 19 óra
A szórakozásról
a Vathy Salsa Tánciskola gondoskodik.
Vecsés, Rendezvényközpont

Berecz András
és fia, Berecz István
közös estje

2020. január 24. 18 óra
Monor, Vigadó

és a kormány számára nemzetstratégiailag fontos szakokra (pedagógus-, egészségügyi, agrárképzés) sem
lehetne elég embert felvenni.
Mindezeket
figyelembe
véve javasolta a minisztérium
a kormánynak a nyelvvizsgaszabály életbe léptetésének elhalasztását. Gulyás Gergely
szerint a kabinet az álláspontokat tudomásul véve hozta
meg döntését – bár a felmérések szerint az Európai Unió 28
tagállamában a magyarok az
utolsó helyek egyikén állnak
ebben az összevetésben. -pós’-
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Higgyék el, az élet szép!
VALLJA A GUINNESS-REKORDER

Két ló is megfertőződött
kevésvérűséggel
PEST MEGYÉBEN

Kevésvérűség-fertőzöttséget állapított meg a Nébih két
Pest megyei lótartó állatainál.
A hivatal betegségmegelőző intézkedésekre és az előírt
szűrővizsgálatok elvégzésére kéri a lótartókat – adta hírül az mti.
A Nébih azért hangsúlyozza a megelőzés jelentőségét, mivel a kevésvérűségre se
gyógykezelés, sem megelőző
oltás nincs. A hivatal felhívja a
lótartók figyelmét arra, hogy
a háromévente kötelező szerológiai tesztet akkor is el kell
végeztetni, ha a ló nem hagyja
el a tartási helyét. Az állatorvosi beavatkozást pedig csak
szakember végezheti el.
A fertőzésveszélyes területről érkező lovakat, illetve
a fedeztetésre szánt méneket
ellenőrizni kell, és nem szabad vásárolni érvényes azonosító okmány nélküli állatot.
A betegség miatt a helyi
hatóság egy dunakeszi és két
sóskúti lótartó helyen rendelt
el forgalmi korlátozást.

Mi ez a betegség?
A lovak fertőző kevésvérűsége, az EIA (Equine Infectious
Anemia) az egypatások – ló,
szamár, öszvér – fertőző betegsége. Retrovírus okozza,
azon belül is egy lentivírus,
ahogy az emberi AIDS-et is
– ezért a sajtó időnként „lóAIDS” névvel illeti. Elsősorban fertőzőtt vérrel, de
nyállal, tejjel és más testváladékok útján is terjedhet. Jel-

lemzően böglyök, pőcsikek,
kullancsok csípése által, de a
hordozóban legfeljebb 4 órán
keresztül marad életben.
A fertőzött állatok életük
végéig hordozzák a vírust, környezetükre állandó veszélyt
jelentve. A betegség formája
lehetnek akut: magas lázzal,
vérszegénységgel (a vörösvérsejtek pusztulása miatt), fáradékonysággal, vizenyősséggel
(az alhas és a lábak megduzzadásával), gyenge, szabálytalan pulzussal jár. Az állat hirtelen elhullásához is vezethet.
De van, amikor a betegség lassabb lefolyású, a tünetek között az ismétlődő lázasodás,
súlycsökkenés, a vizsgálat során észlelhető lépmegnagyobbodás, vérszegénység, a mellkas aljának, a hasfalnak, a
pénisztasaknak, herezacskónak és a lábaknak a megduzzadása szerepelhet. A krónikus ló fáradékony, munkára
alkalmatlan. Az is előfordulhat, hogy az állat nem mutat tüneteket, mégis a tesztek EIA-pozitívnek mutatják.
Ilyenkor a tünetmentesség ellenére a ló továbbadhatja a betegséget. Egyes nézetek szerint
igen kevés ló pusztul el az EIA
akut formájában, és túlzott reakció a fertőzött lovak leölése.
Magyarországon 1965 óta
ismerik, de hivatalosan csak
1996 óta fordult elő ez a fertőző betegség, akkor is szórványosan. Utoljára 2010-ben
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találtak 8 fertőzött
példányt.
TA

Ebben a hónapban több
cikk is foglalkozott már
Karvai Sándorral, a gyáli vak
motoros történetével. Mi sem
hagyjuk ki, mert szeretnénk
a sok negatív mellett a pozitív híreket is eljuttatni olvasóinkhoz, hogy lapunk egyensúlyba kerüljön.
Talán kevesen hallottak
még róla, pedig többszörös
Guinness-rekorder, annak ellenére, hogy születése óta vak.
Aktívan éli az életét, videókban meséli el, hogy
olyan életet él, amit a legtöbb egészséges ember megirigyelne. Mindegy, hogy riportot látunk, vagy olvasunk
róla, csak úgy áramlik az életszeretet és öröme belőle, ami

sok sorstársán túl, bennünket is tanít. „Kinek hinnék el,
ha nem nekem, hogy az élet
szép?” – vallja.
Iskolásoknak is szokott érzékenyítő előadásokat tartani,
ahol arról mesél a gyerekeknek, hogy a fogyatékossággal
élők is teljes jogú tagjai a társadalomnak és képesek teljes,
boldog életet élni.
Hogy teljes életet él, mi
sem bizonyítja jobban, minthogy főállásban dolgozik,
mellette egy rádió műsorvezetője.
Legutóbb tavaly májusban három kilométeren át vezetett egy elektromos autót
a Balaton északi partján, 45
km/órás maximumsebességgel, teljesen önállóan – csak

telefonon navigálták. De nem
ez az első hihetetlen teljesítmény, ami a nevéhez köthető.
Szerepelt már autós műsorban is a rádióban, sőt
Kőváry Barna rallyversenyző navigátora is volt. Időközben megismerkedett Borsi Gergővel, aki segítségével
egy Kawasaki motort is kipróbálhatott a Hungaroring
célegyenesében. Ekkor jött az
ötlete 2012-ben, hogy egy teljes kört tegyen meg önállóan, csak telefonos navigáció
segítségével a versenypályán,
ami meghozta az első Guinness-rekordját.
De vezetett már jetskyt és
buszt, és a tervei között szerepel még a kamion és vonat vezetése is.
Trnavecz

Mindenki
Karácsonya
Vecsésen

2019. december 15-én vasárnap
a Piac Téren
Idén is színes programkínálattal,
kirakodóvásárral, korcsolyapályával,
állatsimogatóval és ízletes
forraltborral várja Vecsés Város
Önkormányzata a program
iránt érdeklődőket.
12:00 órától

Karácsonyi Vásár

különleges ünnepi kínálattal
14:00 órától
dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő ünnepi megnyitója
15:00–17:00 óráig

Előadások, koncertek,
ünnepi beszédek
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Lángoló gép Ferihegyen

KATASZTRÓFAVÉDELMI GYAKORLAT

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Egy novemberre virradó éjjel tűzbeborult
a reptér egy része, de sze-

rencsére csak a gyakorlás
kedvéért, mert egy repülőgép-katasztrófát szimuláltak
– közölte a repülőtér üzemeltetője.
A nemzetközi repülőtereknél elengedhetetlen a gya-

korlatozás, mivel így lehetnek biztosak abban, hogy egy
esetleges katasztrófa esetén
a beavatkozók felkészültek
– írta az AIRportál.hu.
A szimulált esemény arról szólt, hogy az egyik repülőgép landolás után összeütközött egy másikkal, amelyik
épp keresztezte a futópályát.
Az egyik gépnek a farokrésze
sérült, a másik a futópályáról
lesodródva és súlyosan ös�szeroncsolódva állt meg, majd
tűz ütött ki. Sértetlen és sérült
utasokat kellett kimenekíteni,
a „holttesteket” pedig ki kellett
emelni a repülőgépből.Régió-infó

Szomszéd
kutyáknak
köszönheti
az életét
A VECSÉSI NAGYMAMA ÉS UNOKÁI

Rövidzárlat miatt csaptak
fel a lángok a vecsési Csobai
család házában a közelmúltban. A szomszédban lakó
Székely Péter épp meccset
nézett, amikor arra lett figyelmes, hogy kutyái, Elza és
Rocky a bejárati ajtót kaparják és ugatnak, nyüszítenek.
Ahogy kiengedte őket, az állatok azonnal a szomszéd keríkocsi ütközött november 8-án a rendőrök, majd megkezdték téséhez vezették. A férfi ekkor
kora délután az M0 autóúton a műszaki mentést.
érezte meg a füstszagot – száVecsés térségében. A jobb páA helyszínelés, valamint a molt be róla a Blikk.
VECSÉS TÉRSÉGÉBEN
A férfi tudta, hogy csak az
lyatest 40. kilométerszelvé- műszaki mentés idejére a belEddig ismeretlen körülmé- nyében bekövetkezett baleset ső forgalmi sávot lezárták, így idős nagymama és két unonyek között két személygép- helyszínén szemlét tartottak nagy volt a torlódás.
PMRFK kája van otthon, mivel a szü-

Az M0 autóúton két gépjármű
ütközött

Hirdetés

tte
ci oleÉtterem
N és panzió
Töltse az ünnepeket szeretteivel!
A sütés-főzést bízza a Nicolette étteremre!
Rendelje otthonába
ünnepi fogásainkat!

Karácsonyi ajánlatunk

Házhoz szállítással is!

Hidegtálvariációk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1800 Ft/fő
Háztáji kocsonya gazdagon: .  .  .  .  .  .  .  .  . 990 Ft
Monori halászlé pontyfilével:  .  .  .  .  .  . 1090 Ft
Csülkös töltött káposzta:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1790 Ft
Nicolette bőségtál 2 személyre: (csirkemellfilé roston,

párizsi szelet, rántott gomba, rántott sajt, cordon bleu, kakastaréj,
vegyes köret, párolt zöldség)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4500 Ft
Fanyűvő tál 2 személyre: (rántott szelet, cigánypecsenye,
cordon bleu, kijevi csirkemell, natúr csirkemell, rántott gomba,
rántott sajt, vegyes köret, tartármártás)  .  .  . 5100 Ft
Ünnepi torkos tál: (rántott szelet, cigánypecsenye, cordon bleu,
kijevi csirkemell, natúr csirkemell, bőrén sült lazacderék, rántott gomba,
rántott sajt, vegyes köret, tartármártás)  .  .  . 7600 Ft

Fahéjas almás pite:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 690 Ft
Somlói galuska:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 590 Ft
A karácsonyi rendelését
2019. december 21-ig jelezze!

17:15-től

Unique (Völgyesi Gabi) koncertje
18:15-től

Vállaljuk

baráti, családi
összejövetelek,
céges rendezvények
lebonyolítását

Kozmix együttes koncertje
Monor, Ady Endre u. 38. • Tel.: 06-29/414-524

Nicolette Étterem és Panzió

Nyitvatartás:
H–Cs: 10–22, P, Szo: 10–24, V: 10–22

lők dolgoznak. Azonnal átugrott a kerítésen és előbb a két
síró kislányért rohant, majd
amikor őket biztonságba helyezte, visszament a nagymamáért is, akit szintén sikerült
kimentenie.
A férfi füstmérgezés gyanújával kórházba került, de
szerencsére nem esett komolyabb baja – írja a lap.
A Csobai család háza viszont tönkre ment, a télre önkormányzati szükséglakásba
költözhettek, a helyiek ös�szefogtak értük, és ruhával,
pénzzel igyekeznek segíteni
őket.
–IgJó–

Kisült-e már a kalácsom?

A karácsonyi ünnepek el sem képzelhetők sütemények, kekszek, kalácsok nélkül. Minden családnak van kedvence, és
asztalra kerülnek olyan ételek is, amik generációról generációra öröklődnek, szinte már azt sem tudjuk, honnan erednek?

G

ondoltuk, utánajárunk,
hogy a régiókban élő
nemzetiségiek milyen
finomságokkal köszöntik egymást és az ünnepeket. Arra az
eredményre jutottunk, hogy
mifelénk leginkább a család
hagyományai az egyéni ízléssel együtt dominálnak a süteményrepertoárokban. Habár,
ha a legnépszerűbb finomságot, a bejglit vizsgáljuk és
megpróbálunk a máknál is
mélyebbre ásni a történetében,
akkor kiderül, hogy egészen
Sziléziáig (mai német, cseh
és lengyel területek) kell menetelnünk az eredetéig. A Monarchia édesszájú ízlésének

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.

köszönhetjük az elterjedését,
ahogyan sok más kulináris
élvezet is általuk honosodott
meg nálunk. Nem mellesleg,
a bejgli szinte egyidős a karácsony ünneplésének hagyományával is, így volt ideje kifinomodni. Mégis, máig sokak
számára megfejthetetlen titok,
hogy mitől nem reped meg a
teteje, de hogy lesz mégis fényes?
Másik nagy kedvencünk
a zserbó magyar eredetű sütemény, ami többünk ünnepi asztalát ízesíti. Az egyik
monori sütöde Jolikájával
beszélgetve, aki igazi szakértője a zserbónak, kiderült,
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

AJÁNDÉK – BIZSU
Ha Karácsony, akkor Belizo
Ajándéksziget! Látogass
el üzletünkbe vagy rendelj

hogy ő csavart egyet az ünnepi süteményén és dió helyett
mákkal készíti. Egy az egyben ugyanaz az eljárás, mint
a dió esetében, csak a mák
markáns ízével fűszerezve. Az eredmény függőséget
okoz. És már el is jutottunk
az egyéni ízléshez, hisz a hagyományaink saját magunkra igazítása is az identitásunk része: fontos alappillére
a kultúránk megőrzésének és
átörökítésének.
A mákos guba régi magyar étel, olyannyira, hogy az
első szakácskönyvünk 1695ben már említi. Ismerik német és lengyel területen, de
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
Műszaki vizsgáztatás és
felkészítés, eredetiségvizsgálat,
gépjármű-diagnosztika, gumi-

szerelés, -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-szenzor szerelése. Gyál,
Pesti út 26. 06-29/340-899,
opella.hu,
alkatreszshop.eu

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

lítése a XI. századból való,
de a kutatók egészen az ókorig eredeztetik a történetét e
nemes hozzávalóval készülő süteménynek. A mézeskalács-receptek valóban anyáról leányra szállnak, családi
hagyományokat mesélnek az
ifjabb generációknak, miközben a mézeskalács díszítése
összehozza a família aprajátnagyját.
A karácsonyi asztalunk kínálatában a legtöbb ételnek
szakrális jelentése van és ez
jellemző a süteményekre is.
Gondoljunk csak a mák szerencsét hozó mivoltára vagy a
dió és az egészség összefüggésére. Ám, ha e kettő mellé felsorakoztatjuk az almát is, akkor már előttünk is gőzölög
a frissen sült flódni. Úgy fest,
sok legenda fűződik az eredetéhez, ami nem is csoda, ha
csak azt vesszük, hogy a (világ) három legjobb alapanyagából készül. Mondhatni tökéletes.
S, ha már jelentéstartammal bíró ételek kerültek szóba, akkor a mi családunk legfőbb karácsonyi szertartása
gyerekkorom óta töretlen.
Mára a férjem is átvette és
gyakorolja. December 24-én
este, amikor a család az asztal köré ül, az étkezést azzal
kezdjük, hogy egy almát an�nyi szeletre vágunk, ahányan
vagyunk, minden családtag
kap egy-egy gerezd fokhagymát és egy-egy szem diót, ezeket mézbe mártogatva esszük
meg, hogy a következő évben mindannyian egészségesek legyünk és a családunk is
együtt maradjon.
Szép, békés, családdal töltött karácsonyt kívánunk
mindenkinek!
Kovács-Solymosy Zsuzsanna

BETONOZÁS – TÉRKÖVEZÉS
Parkolók, gépkocsibejárók,
járdák, térkövezése, betonozása 25 év tapasztalattal!
Ingyenes helyszíni felmérés:
06-70/639-9733

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
is megrendelhető sok diszkont
áras termék. Jöjjön, vásároljon,
rendeljen! Velünk megéri.

Lídia

Ah

Esküvői
Ruhakölcsönző

Monor, Ady E. u. 33.
Bejelentkezés:
tel.: +36-70/701-9256
www.lidiaszalon.hu

EGY SZALON
ahol álmai
valóra válnak

A 2020-as évben ajándék
menyecskeruhát adunk
a nálunk bérelt menyasszonyi
ruha mellé.

Akciós ruhák kölcsönzési ár
alatt elvihetők.

10%irdetés fe
lm
k

szala edvezm utatój
á
gava
é
tós r nyt adu nak
uhák nk a
ra!

Trés Chic

Édes karácsonyi ízek

tót édességként is. Van, ahol
guba, van, ahol bobajka, de
igen szép karriert futott be,
manapság a hétköznapi ételtől a tortáig sokféle elkészítési módját ismerjük, van ahol
száraz kifliből, máshol egyenként söndörgetett és kisütött
kelt tésztából indul, hogy végül mindenhol mákos guba
legyen belőle. Nálunk, gyerekkoromban a nagymamám
már december elején hozzálátott a kelt tésztából sült gubának, majd textilzsákban a
spejzben lógva karácsonyig
szikkadt, hogy 24-én tejjel felöntse, és forró mézzel csurgassa. Aznap a guba volt a főétel,
mert elég sokáig tartottuk karácsony előestéjén a böjtöt.
Ma már nem, mivel a vajdasági gyökereimet feleségül vette
a miskolci férjem, hogy aztán
Monoron alakítsuk ki a saját
hagyományainkat.
Sok háznál készülnek apró
sütemények, linzerek, islerek.
Utóbbi osztrák eredetű, a linzer viszont magyar találmány,
nagyszerűen megférnek egy
tálcán, finomabbnál finomabb lekvárokkal. A vendégvárások és az ünnepi túlevés
elengedhetetlen alkotóelemei.
Viszont, ha elkalandozunk
Vecsésre, akkor többek között
találkozhatunk egy hamisítatlan sváb süteménnyel, a
guráblival. Zsíros gyúrt tészta, amit formákra szaggatnak
és dióval szórnak. A linzerekhez hasonlóan már hetekkel
az ünnepek előtt elkészíthető,
mert az idő csak javít a vonásain. Sokak preckedlinek ismerik, de legyen így vagy úgy,
nagyon finom.
Ha már szaggatás, akkor
elvitathatatlan a mézeskalács karácsonykor elsőbbségi sikere. Az első írásos em-
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Decemberi rejtvényünk fősorából a monori Lídia Esküvői és Alkalmi Ruhakölcsönző 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: 2020 január 8.
A helyes megfejtést beküldők között 1 db esküvői ruha bérlését (42-es méretig) diadémmal és gyűrűpárnával sorsolunk ki
(80 ezer forint értékben) a monori Lídia Esküvői és Alkalmi Ruhakölcsönző felajánlásából.
Előző számunk megfejtése: Bejgli, mézeskalács, süti, rétes a Levendulában fenséges. A monori Levendula Rétesház jóvoltából 4 db 3000 Ft
értékű bejglicsomagot sorsoltunk ki, melynek nyertesei: Halász Judit (Pilis), Czibere Réka (Úri), Szabó László (Monor) és Hevesi Antalné (Üllő).

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

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON
– Móricz Zs. u. 39. Új! Csípős
csirkeszárnyak steakburgonyával, különleges káposztasalátával. A kiszállítási helyekről
kérjük érdeklődjön telefonon:
06-70/775-8585
Petrovai Pince vállalja családibaráti, céges összejövetelek,
keresztelők, ballagások, lányés legénybúcsúk teljes körű
lebonyolítását. Érd.: Petrovai
Tamásné Anikónál 06-70/4343254. petrovaipince.hu

HŐSZIGETELÉS
Külső homlokzati hőszigetelés
korrekt áron, garanciával! Akár
15 méteres magasságig! Hívjon
bizalommal: 06-70/639-97-33

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

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

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

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.: 06-30/2994444 • info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS
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

TÁRSKÖZVETÍTÉS
Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni
párját! Tel.: 06-20/272-1461;
komolyangondolom.hu

TETŐFEDŐ
Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, kisebb javítás, beázás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-

mény. 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
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FÖLDMÉRÉS

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

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: 3200 Ft/q, kalodás vegyes: 35 000 Ft/kaloda, kalodás
akác: 40 000 Ft/kaloda + szállítás. A némedi szőlői hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt
mennyiséget. Forest Vill Bt.
EUTR: AA5856576. Tel.:0620/511-7557, 06-29/343-689
Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa
konyhakészen, hasítva, ingyenes házhoz szállítással 3 000
Ft/q. Őrbottyáni telep-helyen
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!
T.: 06-30/421-2604

Vadonatúj

Korando
modell

Kipróbálhatja
szalonunkban.
Foglaljon időpontot!

Induló ár:
5 949 000 Ft-tól
Igazi családi SUV.
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,
tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető.

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

termelői
mézdiszkont

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

Méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
Kiscsillag termelői gyógyteakeverékek

990 Ft/csomag
Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

30 g-os csomagban, 10-féle

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

minden
mézünk
egységesen:

990
Ft/ ½ kg

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

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek,
savanyúságok, tésztaszószok
termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

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

A képen látható autó
illusztráció.
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meglévő készpénzes
ügyfeleink részére
a dél-Pest megyei
és Budapesten,
a dél-pesti régióban

Amennyiben gondolkozik lakása, háza,
telke eladásán, forduljon bizalommal
az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

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

ingatlan
piaci.com

közvetítő iroda

06-70-935-5181

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

