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Precedens értékű pert
vesztett el a gyáli önkormányzat, a bíróság kimondta, hogy ki kell adni
az Elios közbeszerzési
ajánlatát, mert azt eddig
jogtalanul tagadták meg.

Részletek a 2. oldalon

Babaváró hitel
Várakozások feletti az
érdeklődés a 10 millió forint kamatmentes szabad
felhasználású babaváró hitelre, ami 2022-ig áll nyitva a fiatal házaspároknak.

Részletek a 9. oldalon

Mozgó Mozi
Monoron
Február 22-én ismét
mozivá alakul át a Monori Művelődési Ház nagyterme, mely várja a csoportokat.

Részletek a 11. oldalon

     Csanálosi-Siklós Vivien
lett Pest megye szépe.
A
szépségkirálynő-választás egy nagyszabású showműsor keretei között zajlott, ahol meglátszott, hogy
a döntős hölgyek profikkal
készültek fel. Az est házigazdája Pordán Petra és Győrfi Pál a sztárfellépője pedig
Élias Jr., az Artisjus-díjas zenész-énekes volt.
Részletek a 12. oldalon

Felrobbant
egy lakókocsi
Rágyújtott egy lakókocsit
Monoron két alvó emberre egy
monori férfi. Égési sérüléseibe
egy asszony belehalt.
Bosszantásként gyújtott
tüzet ismerősei lakókocsija közelében az a 28 éves fiatalember, akit különös kegyetlenséggel, több emberen
elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanú-

sítottak meg a Pest megyei
nyomozók.
A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálva azt állapították meg, hogy a lángok a
lakókocsi közelében szándékosan meggyújtott szemeteszsákokból csaptak fel, majd
terjedtek át a járműre.
Részletek a 13. oldalon

Vita az azonnali
fizetési rendszerről

Tavasztól indul az azonnali fizetési rendszer Magyarországon – ettől a hírtől zajos a
sajtó.
A jegybank ragaszkodik
az azonnali fizetési program bevezetéséhez, „mivel
az idő pénz”, ráadásul drágának tartja a magyar számlacsomagokat, főleg úgy, hogy
mellette minden egyes tranzakció után külön díjat is felszámolnak a pénzintézetek.
Arról nem is beszélve, hogy
az MNB már tavaly nyárra
tervezte a program bevezetését, ami már fél évet a huzavona miatt eltolódott.
Szóval a bankszektor ellenkezett, kompromisszumo-

kat akart, cserébe követelte a
tranzakciós illetékek eltörlését. A jegybank viszont nem
engedett. Márciustól minden banknak legalább egy
számlacsomaggal rendelkeznie kell, amiben elérhető az
ügyfelei részére az azonnali fizetési rendszer korlátlan
utalással. A jegybank célja
az olcsóbb számlacsomag és
a mindenki számára elérhető
ingyenes azonnali tranzakció.
De mit jelent mindez?
Miért fontos ez nekünk?
Ezekre a kérdésekre kapnak választ az olvasóink cikkünkben.
Részletek a 3. oldalon

Hirdetés

A tökéletes mosoly már nem álom többé!
Gondolta volna, hogy a fogainknak mennyire
fontos szerepe van az életünkben?
Nem csak az egészségünkre, de szépségünkre
és az emésztésünkre is hatással van.

Tudta, hogy foghiány esetén is
van megoldás?

Fogászati implantátummal ma már könnyen
tud változtatni életén, ami nem csak a
komfortérzetét növeli, de az
életminőségén is javít!
Az Impland Diamond csapata arra
törekszik, hogy a fogászati beavatkozások
fájdalommentesen teljesüljenek és a páciensek
elégedetten távozzanak.
CéluNk, hoGy öN mAGAbIzTosAN mosolyoGjoN!

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

2  •  HÍRMOZAIK

2020. január • Régió

A Transparency
International nyert
az önkormányzattal
szemben
PRECEDENS ÉRTÉKŰ PER

Bíróság mondta ki, hogy
ki kell adni az Elios közbeszerzési ajánlatát Gyálon,
mivel jogszerűtlenül tagadta meg a gyáli önkormányzat, hogy nyilvánosságra
hozza az Elios-szal kötött
szerződését – írja az Index.
A bíróság szerint nem tekinthető üzleti titoknak az
állami vagyon hasznosításával kapcsolatban felmerülő semmilyen adat sem.
Precedens értékű pert
vesztett el ezzel a gyáli önkormányzat, mivel a bíróság szerint az Elios által
adott közbeszerzési ajánlat
minden lényeges eleme közérdekű.
Gyál 2014-ben pályázott
közvilágítása
korszerűsítésére, majd az Elios-szal
2015-ben kötött kivitelezési
szerződést. A cég úgy kapta
meg a megbízást, hogy drá-

gább ajánlatot adott, mint
a közbeszerzésen elinduló másik ajánlattevő, de az
utóbbit azonban kizártak az
eljárásból.
A Budakörnyéki Járásbíróság elsőfokú ítélete után
Gyál ki is adta az évek óta
titkolt adatokat a cégről, így
kiderült a szerződés alapján 193  620  000 forint nettó vállalkozási díjjal vállalták el a gyáli munkát – írja
a Népszava.
Az összegért több munkafolyamatot is teljesítettek: a kiviteli terv elkészítése bruttó 4 millió 953 ezer
forintba, a korábbi 1956
lámpatest bontása 24 millió 841 ezer forintba, 6 különböző típusú, így összesen 1956 új lámpatest pedig
összesítve bruttó 216 millió 103 ezer forintba került
Gyálnak a 2015-ös árakon.

TA

Elhunyt Balogh
Gyula festőművész
69 éves korában elhunyt
Balogh Gyula Munkácsy
Mihály-díjas festőművész,
Monor Város Díszpolgára.
Az országosan elismert
művész 1950-ben született, 16 éves korától Tóth
Tibor festőművésztől tanult festeni. Sarkantyú
Simon festőművész volt
a mestere a Magyar Képzőművészeti Főiskolán.
1975-től 10 évig a Pesterzsébeti Csili Művelődési
Központ felnőtt rajzszakkörét vezette, ebben az
időszakban Szentendrén
volt műterme.
Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként 2018-ban
Munkácsy Mihály-díjat
vehetett át Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől. Monor

Ablakszigetelés, szellőztető
REPÜLŐZAJ ELLEN

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, nem kis gondot
okoz a Vecsési és környékbeli
lakosoknak a megnövekedett
légiforgalom, pontosabban a
megnövekedett zajszint. Ezt
próbálja némiképp orvosolni a repülési társaság, részt
vesznek az ingyenes ablakszigetelési programban.
Sokszor sokféleképpen
mérték már a zajszintet, és
az egyéb negatív hatásokat,
ám ez nem vigasztalta a lakókat, akik komoly tiltakozásba kezdtek, próbálkozásaik valamilyen szinten
eredményre vezettek, részlegesen elégedettek lehetnek.
A Budapest Airport Zrt.
már korában is tett lépéseket
az ügyben, reptéri ingyenes
ablakszigetelési programot
indított, amelyben 2020-tól
újabb 1500 háztartás vehet
részt. Emellett tavasztól szel
lőztetőberendezést is igényelhetnek az érintettek. Mindezt
a korábbinál kétszer nagyobb
területet érint.
2016 és 2019 között 150
millió forint ráfordítással 1500 ingatlantulajdonos számára ajánlották fel a

A hajdúsági megyei közgyűlésen történt egy nagy jelentőségű bejelentés. Jelenleg
Berettyóújfalu és Nagykereki között egy 26,5 kilométer
hosszú, nagyrészt 2×2 forgalmi sávos szakaszon dolgoznak. A nyomvonalon 20
darab hidat építenek, amelyek közül a legjelentősebbek
a Berettyó-folyó és a Dusnokpatak felett fognak átívelni. A
szakaszon 2 külön szintű csomópontot alakítanak ki Gá-

Március 2-án
indul az azonnali
fizetési rendszer
Magyarországon.
programot. Most megduplá- érintett tulajdonosokat a Buzódhat a szigetelt ablakú há- dapest Airport postai úton,
zak, lakások száma.
levélben értesíti majd a jelentkezés módjáról, valamint
a cég részletes tájékoztatást
Már Üllőn is igényelhetik tesz közzé arról, hogy a kiter2020-tól Üllőn is több repülő- jesztett övezet mely részeiben
tér környéki lakos igényelheti melyik típusú programra jea pótlólagos szigetelést laká- lentkezhetnek az ingatlansa vagy háza ablakára. A ki- tulajdonosok. A programba
bővített ablakszigetelési pá- történő jelentkezés menelyázati program keretében az te hamarosan még gyorsabb
érintett kerületek és települé- és egyszerűbb lesz, az érinsek meghatározott ingatlan- tett lakóházak tulajdonosai a
tulajdonosai a már említett 2020. év elején induló webkiegészítő szellőztető beren- oldalon keresztül adhatják le
dezést is kérhetik. Az Üllőn igénylésüket.
(Ig-más)

borján és Nagykereki mellett.
A sztráda végén, Nagykerekinél pihenővé alakítható, 1010 forgalmi sávos határátkelőhelyet hoznak létre. Ez az
új terv meghosszabbítja a készületeket.
A vállalkozási szerződést
2017. április 3-án írták alá. Jelenleg az építési munkák 80
százalékával végeztek. Az eredeti elképzelés szerint a sztrádát 2020. tavaszán adták
volna át, azonban már az építkezés közben a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium kérésére módosítottak a terveken.
A Nagykereki csomópont
és a határátkelő között a leállósávot kiszélesítik arra gondolva, hogy esetleg feltorlódhatnak ott a teherautók. A szlovén
határhelyzeten is okulva, ahol
nem egyszer előfordul a kamionstop miatt, hogy a teherjárművek az egész utat több kilométeren keresztül elfoglalják.
Így a pluszmunkálatokkal az M4-es végleges átadása
2020. július 31-re módosul. T.A.

Változik a hulladékgyűjtés rendje
Város Önkormányzata kimagasló művészi és
a város hírnevét öregbítő
tevékenysége elismeréseként Monor Díszpolgára
címet adományozott részére 2018. március 15-én.

TR

GYÁLON

Az FCC Magyarország
Kft. tájékoztatása alapján
a tavalyi évhez képest változik a hulladékszállítás
gyűjtési rendje. A társaság
minden háztartásba eljuttatta az idei gyűjtési naptárat, a Facebook-oldalukon

Hol tart a vita az azonnali
fizetési rendszerről?
AZ MNB ÉS A BANKSZEKTOR KÖZÖTT

Nem lesz kész az M4-es tavaszra
MÓDOSÍTOTTÁK A TERVEKET
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pedig azt írták, a hulladékot
Gyálon az új, 2020-as gyűjtési naptárban foglaltak szerint szállítják el.
Ez a legtöbb helyen változást jelent, sőt van ahol a két
– azaz a 2019-es legutóbbi
és a 2020-as első –szelektív
gyűjtési nap között 6 hét van

a változás miatt, most egyetlen alkalommal.
Ha esetleg a kukába nem
fér a hasznosítható hulladék
a gyűjtési napig, akkor tegyék mellé átlátszó zsákban,
a szolgáltató a szabályosan
gyűjtött szelektív hulladékot
elviszi.
-Ign-

E

z azt jelenti, hogy minden
magyarországi
baknak kell ajánlania
legalább egy olyan számlacsomagot, amelyben 10 millió
forint alatt minden (korlátlan mennyiségű) átutalásnak
5 másodpercen belül célba
kell érnie, ráadásul nem lesz
szükség még a számlaszám
ismeretére sem, ha a banki
ügyfél másodlagos azonosítókat (telefonszám, adóazonosító, adószám, email) kapcsolt a
számlájához.

A program tervezete
A program az MNB által
már 2016-ban napvilágot látott. Célját a tervezetben akkor így fogalmazták meg: „Az
alapszintű elektronikus fizetési módok – átutalások, beszedések és fizetési kártyás
tranzakciók – működési logikája alapvetően a korlátozott
kommunikációs lehetőségekre épül, és így kismértékben
használja ki az elmúlt években alacsony költségek mellett, széles körben elérhetővé
vált modern kommunikációs
és adatátviteli szolgáltatások
előnyeit. A jelenlegi pénzügyi
infrastruktúrák működési logikái az évtizedekkel korábbi technológiai megoldásokhoz alkalmazkodva alakultak
ki, ezért a fizetési műveletek
lebonyolítására gyakran ös�szetett és lassú adatfeldolgozási és kommunikációs folyamatokat használnak, amelyek
azonban mostanra jellemzően elmaradottnak tekinthetők. Az elavult üzenetküldési módszerek és a lassú
kommunikáció azt eredményezi, hogy a hagyományos
pénzforgalmi infrastruktú-

rák csak korlátozottan képesek támogatni a pénzforgalmi
innovációt”.

A program sikere
Nem kétséges a siker, de a hazai bankok ellenkeznek. Annál az okoknál fogva, hogy
bevételük van az átutalásokból és nem szeretnék azokat
ingyenessé tenni. Ezért azt
kérték, hogy cserébe töröljék el a tranzakciós illetéket,
amit fizetniük kell. A Magyar
Nemzeti Bank (MNB) ugyanakkor kifejezetten elvárja tőlük a mindenki számára elérhető, korlátlan számú
ingyenes utalást tartalmazó
számlacsomagokat.
A jegybank már az eredetileg tavaly júliusra tervezett
indulás előtt számos cikkében leírta, hogy drágák a magyar számlacsomagok, főleg azért, mert minden egyes
tranzakciót díjjal terhelnek.
Ezt megerősíti többek között
az Európai Központi Bank
vonatkozó tanulmánya is,
amely a lengyel azonnali fizetési rendszer alacsony kihasználtságát a magas díjakra vezeti vissza, szemben például
az ingyenesen elérhető – és
ennek megfelelően széles körben használt – angol, dán,

vagy svéd rendszerrel. A bankok viszont azzal indokolják
ellenállásukat, hogy nekik fizetniük kell a pénzmozgások
utáni terheket, a tranzakciós illetéket, amely elektronikus tranzakciók esetén a 0,3
százalék után elérheti a maximum 6 ezer forintot is.

A Magyar Bankszövetség
A távirati irodához eljuttatott
közleményében a jegybank
arról is írt, akkor tudják ingyenessé tenni az átutalásokat, ha eltörlik a tranzakciós
illetéket és az ingyenes készpénzfelvétel terhét is leveszik
a szektorról, mert a havonta
két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig járó
ingyenes
készpénzfelvétel
után is a hitelintézeteknek be
kell fizetniük az állam számára a 0,6 százalékos közterhet
annak ellenére, hogy bevételük ezeken az ATM-s készpénzfelvételeken nem keletkezik – írja a Napi.hu.

A jegybank álláspontja
Az MNB viszont nem enged a
bankszektornak. Azt mondja, az MNB 2018-ban részletesen felmérte a hazai bankok
lakossági pénzforgalmi szol-

gáltatásainak árazását nemzetközi összehasonlításban.
A vizsgálat megállapította,
hogy a hazai bankok drágák,
az általuk alkalmazott díjak
az adott ország bérszínvonalához viszonyítva (és egyes
esetekben abszolút értékben
is) még a kapcsolódó illetékterheket levonva is jellemzően magasabbak, mint a többi
európai országban. Míg Nyugat-Európában rendkívül elterjedt a csomagárazás, amikor a fogyasztóknak nem kell
az egyes átutalások után külön díjat fizetniük.
Az MNB ezért azt akarja,
hogy a bankkártyáknál a már
jelenleg is alkalmazott szerkezethez hasonlóan a hazai
bankoknál az átutalási tranzakciókat ne terheljék külön
díjak. Jelenleg a bankkártyás
vásárlást azért nem terheli tranzakciós illeték, mert a
pénzintézetek bankkártyánként fizetnek egy fix összeget.
Az MNB további célja, hogy
ezt alacsony, mindenki számára elérhető számlavezetési díjak mellett tegyék meg a
pénzintézetek.

Már működő módszerek
Már Magyarországon is elérhető ezzel a módszerrel

Mire jó
az azonnali
utalás?
Nekünk hétköznapi embereknek is sok előnye
van. Ezzel a módszerrel
a nap minden másodpercében utalhatunk, akinek
akarunk. Akár éjjel is, feltéve ha van elég pénz a
számlánkon. Gondoljunk
bele, mindegy hogy éjszaka 11 órakor jut eszünkbe, hogy ma határidős egy
befizetésünk, nem csúszunk ki többet amiatt,
mert a bankunk csak reggel utalja át a beregisztrált összeget. De ennél is
fontosabb, például ha egy
családtagunk bajba kerül fizetésnél, nincs a kártyáján pénz, vagy csak kevesebb van a kelleténél a
számláján, ezentúl 5 másodperc alatt elküldhetjük
neki a pénzt akár útközben a telefonunkról, akár
otthonról, ezzel kisegítve
a nehézségből.
működő több külföldi bank
szolgáltatása is, mint például az ingyenes Revoluté,
melynek a mobilalkalmazásán keresztül bármelyik másik Revolutosnak lehet pénzt
küldeni, mégpedig 30 különböző pénznemben, az aktuális bankközi átváltási árfolyamon (az átváltás is ingyenes).
Itt az azonnali pénzküldés 30
naponta 1  850  000  Ft utalásig van ingyen. De mivel nem
tartoznak a magyar bankfelügyelet alá, így probléma esetén a reklamáció és az ügyintézés igen bonyolult és
hosszadalmas.
Egy másik megoldás az
azonnali utalásra a Vibernek
a felhasználók közti Mo
neytou szolgáltatása, de ez fizetős (3 ezer forintig 79 forint, efölött +1,5%).
Aki biztonsággal és kevés pénzért szeretne azonnal és ingyenesen utalni, annak várnia kell március 2-ig.
A Bankmonitor szerint a CIB
ECO bankszámla – csak rajtuk keresztül történő igénylés esetén – ugyanis teljesen
ingyenes lesz, vagyis mind
a számlavezetés, mint a belföldi utalás díjmentes lesz 2
évig. 
Trnavecz Adrienne
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Szilveszteri sokkjuk
után jobb új évük lehet
Kupadöntős járt Monoron
Igazán nem panaszkodhatnak a monori focirajongók. Fortuna ugyanis úgy
intézte, hogy december elején amolyan megelőlegezett
Mikulás-ajándékként a Magyar Kupa 8. fordulójában a
legutóbb egészen a döntőig
menetelő Budapest Honvéd
látogatott a monoriak kedvenc csapatához.
A játéknak egyáltalán
nem kedvezett az időjárás,
hiszen a tél első felének talán leghidegebb napján 0 fokos hidegben került sor a
találkozóra. Ráadásuk két
nappal korábba esett le az
első jelentősebb hó, ám elismerés illeti a házigazdákat,
hogy időben megtisztították
a gyepet a fehér lepeltől.
A városba érkezve egy
órával a kezdő sípszó előtt
még semmi sem utalt arra,
hogy az NB I legutóbbi negyedik helyezettje vendégeskedik a Balassi Bálint utcai pályán, de aztán csak
szállingózni kezdtek az emberek. A 12 órás rajtra a vendégszektor teljesen megtelt,
és az első félidő közepére
már összesen közel 600-an
nézték a helyszínen a találkozót, amely közben azért
jól esett egy pohár forralt
bort, vagy teát elkortyolgat-

ni. A monoriak a kétosztálynyi különbség ellenére elég
jól tartották magukat, ám
az első játékrész közepén a
két színesbőrű légiós összjátékából Moutari vezetéshez
juttatta a fővárosiakat. Szünet után előbb Lanzafame,
majd Vadócz talált be Bozsó hálójába – mindkétszer
szögletet követően. Ezzel el
is dőlt a továbbjutás.
A meccs legszebb találata viszont még ezután következett: a monori jobbhátvéd, Barthel távolról
bombázott a kispesti kapu
bal felső sarkába, kialakítva ezzel az 1-3-as végeredményt.
A Monor tehát a papírformának megfelelően búcsúzott a Magyar Kupától,
de a hazai drukkereknek
sem volt okuk a szomorkodásra. Csapatuk nem vallott
szégyent, az ellenfélnél pedig többek között olyan kiváló labdarúgókat láthattak
élőben játszani, mint az előző szezonban – még ferencvárosi színekben – holtversenyben NB I-es gólkirályi
címet szerzett olasz Davide
Lanzafame, vagy az azóta a
téli szünetben az uruguayi
Penarolhoz igazolt Vadócz
Krisztián. 
P.Gy.

Hirdetés

KeréKpár SZAKÜZLeT

Monor, Móricz Zs. u. 5.

A vasútállomás utcájában,
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Minőségi k
kerékpáro

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

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

A címben a felelőtlen tűzijátékok, rakéták és (a tiltott!) petárdadurrogtatásoktól halálra rémült kutyák világgá meneküléséről,
viszontagságos kóborlásáról van szó elsősorban. Illetve arról, hogy egyre több fiatal is érzi, hogy segíteni kellene rajtuk.

A

monori József Attila Gimnázium és
Közgazdasági
Szakgimnázium (a JAG) 8-9.-es
hatosztályosai december első
szombatján immár negyedszer rendezték meg az idén
„zölddé” nyilvánított jótékonysági napjukat.
Célként – az állatok védelmét és a felelős állattartást hangsúlyozva – a monori
Csellengők Állatmenhely és a
gombai székhelyű Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány támogatását jelölték meg.
A rendezvény jelentőségét megbeszélő osztályfőnöki órák után az etológia tudós
kutatója (az intézmény volt tanulója, jelenleg már díszpolgára), dr. Topál József tartott
nagy sikerű előadást. Meggyőzően bizonyította, hogy a
kutyák nem biológiai automaták, hanem érző, gondolkodó
lények, akiknek társállat voltáról akkor gondolkodhatunk
felelősséggel, ha minél többet
tudunk róluk.
11 érdekes „állati előadás”
illetve bemutató járta még kö-

rül sokszínű megmindig jóval töbközelítésben
a
be kerül, mint
kitűzött
téa gazdásodás,
mákat szakmivel a befoértők és az
gott állatoiskola pedakat kivizsgógusainak
gálják, ha
tapasztalaszükséges
tai alapján.
gyógykezelA problématetik,
oltámegoldásért kisokkal látják el,
áltást jelezte, hogy
sok esetben ivara monori gyepmestertalanítják.
nek a most zárult év során
A gombai Fajtamentők is
204-szer kellett intézkednie, szeretnék legalább kedvence76 alkalommal már tetemel- ik felkarolásával csökkenteni
szállítással.
az állami állatvédelem túlterA Csellengők (kezdetben heltségét. 10 év alatt – utóbb
az alapító családi házában, pl. Jászberénytől-Pécsig –
majd 2015 óta egy bérelt ta- több mint 2000 német junyán) próbálják a környék hászkutya életét sikerült meg(de legutóbb pl. Pánd) kó- menteniük. Civil voltuk miatt
bor kutyáit elhelyezni, az al- csak adományokból tudják
tatóinjekciótól megmenteni; ők is nemes vállalkozásukat
a sérült, balesetes kutyákat fenntartani, illetve bővíteni.
önerőből, illetve adomáA jótékonysági nap hozonyokból önkéntesekkel ke- mányaként a JAG-os diákok
zelni, gyógyítani, majd gaz- (büféjük, szüleik által támodásítani.
gatott saját termékeiből, illetRengeteg kutyus került ve tombolabevételükből) 350
eddig a közvetítésükkel jó ezer Ft-tal tudták támogatni a
gazdához, de a bekerülés Csellengőket, és 120 ezerrel a
Fajtamentőket.
Az osztályfőnök tanárnők gondos szervezőmunkájának köszönhetően jelentős
mennyiségű tápküldemény
is összejött. A Pest megyei
Állatvédőrség is juttatott a
Csellengőknek, sok táp érkezett Csévharasztról – a jó
cél érdekében ismeretlenül –,
de a rákoskeresztúri Ori
go
pettól és a pilisvörösvári Fala
tozoótól is.
A JAG-osok mindemellett a Goodall Alapítványon
keresztül szeretnének jelképesen örökbe fogadni egy
szerencsétlen sorsú kongói
kismajmot, élőhelyén végzett
gyógyítása támogatásával.
Ennek összegét január végéig
próbálják meg összegyűjteni.

B.G.

EZ TÖRTÉNT •  5

Régió • 2020. január

Megint okosabb lettem
Vasad kialakulása
Neve alapjának a vas főnevet, illetve az abból származó személynevet tekintik
a nyelvészek. Első említése
egy 1361-ben keltezett oklevélben fedezhető fel, „Wasad”
formában.
A községet 1440-ben Erzsébet királyné a Botos családnak adományozta, majd
a família kihalását követően, 1444-ben a budai György
deák kapta. Vasadon az osz-

mán időszakra egy feltárt temető nyomai emlékeztetnek,
de a hagyomány szerint a törökök imahelyet is emeltek a
község pusztáján. 1690-ben
a Ráday család birtokaként
szerepel a lakatlan pusztaként hátrahagyott vidék.
Vasad újkori története, az újra népesedés 1756tól kezdődött. Ekkor érkeztek
az első telepesek és családok a Ráday- és Fáy-birtokokra a Komárom megyei

Földváry Gergely rovata
Marcellházáról. 1848 előtt
két pusztából, Alsó- és Felső-Vasadból állt a hely, mindössze 360 lakossal. A XIX.
században szerveződött meg
a község a pusztából. 1848
után határának zöme Ráday gróf, Wartensleben
gróf, majd a Darvas, a Fáy
család és Lipthay Alexandra tulajdonába került. Vasadon jelentős volt a külterületi
népesség aránya, még 1949ben is hatvan százalék fölötti, igaz 2001-ben már csak 23
százalékot tett ki.

Hirdetés

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

KONCERTEKKEL

Rock, blues, coutry, beat,
ska, reggae. Többek között
ezek a zenei műfajok is felcsendülnek azon a koncerten,
melyet a monori József Attila Gimnázium szervez február 28-án, 19 órától az iskola
sportcsarnokában.
A koncert érdekessége,
hogy az este során olyan zene- chedelikus post-beat, sanzon
karok fognak fellépni, melyek és kuplé is szerepel az est retagjai – több évtizeddel ezelőtt pertoárján.
– a JAG padjait koptatták. A diFellépők: JBL (tagjai: Maákokból már régen felnőtt lett, gyar László, Nimmerfroh Jóa zenélést azonban nem hagy- zsef, Szentannai Bertalan),
ták abba. A bandák a középis- Kék Balaton (tagjai: Bodrogkolás évek befejezése után sem közi Péter, Bodrogközi Gerbomlottak fel, hanem azóta is gely, Hunya Ádám, Matíz
összejárnak zenélni a maguk Iván, Zsombok Tamás), Meés a közönség örömére.
gyeri Katalin és kísérete.
A zenekarok saját szerzeA szervezők célja, hogy egy
ményeket és feldolgozásokat hamisítatlan „bulizós” konis játszanak, a legkülönfélébb certélményt nyújtsanak minstílusban: heavy metal, pszi- den korosztály számára.

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

A belépő tombolajegy is
egyben. A szünetben és a koncert teljes ideje alatt (19-22
óra) büfé várja a vendégeket.
Az est teljes bevétele a József
Attila Gimnázium alapítványát támogatja.
Jegyek vásárolhatók a József Attila Gimnázium és
Szakgimnázium titkárságán
(Monor, Ady E. u. 12-14.) valamint Monoron, a Petőfi utcai
zöldségesboltban, a Pillangó
Könyvesboltban és a helyszínen. 
Nagy Renáta

Hirdetés

Monori szálloda keres
SzakácS,
konyhai
kiSegítő
és gondnok/
karbantartó
munkakörbe
munkatársat
állandó
munkára
Érdeklődni:

06-30/986-8988
info@nyergeshotel.hu

A monori

kasszasorával szemben!
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monor.jeansofice
Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,
Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit
háztól házig szállítással!

Húsfüstölést
vállalok

Monoron
nonstop!
Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Felvevőhelyek:

Monor: Kossuth Lajos u. 41.
Albertirsa: BB Ruházat
a Polgármesteri Hivatal mellett

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek
egyedi reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

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

• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása,
cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje
és fedése

06-30/835-4815
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Vecsési siker a magyar
ökölvívó-bajnokságon

2 arany- és
4 bronzéremmel

BALATONI MÁTYÁS

A Magyar Birkózószövetség (MBSZ) hagyományos
évzáró rendezvényén, a Hotel Arénában megtartott birkózókarácsonyon kapott elismerést Balatoni Mátyás,
a Monori SE szakosztályvezetője.
Az üdvözlő beszédet Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke tartotta, megemlítve 2019 sikereit, valamint

felhívva a figyelmet 2020. év
fő sporteseményére, a tokiói
olimpiára.
Az ünnepségen elismerések átadására is sor került,
Balatoni Mátyás Magyar Birkózásért-díjat vehetett át.
Az elismeréssel az elmúlt
években a sportág fejlődéséért végzett munkáját honorálták – többek között a
monori birkózócsarnok létrehozását is.
Régió-infó

Téli hideg-ügyelet
A Vecsés és Környéke Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a téli
hétvégéken 8 óra és 17 óra
között hideg-ügyeletet tart,
amennyiben a nappali átlaghőmérséklet szombaton
és vasárnap -5 Celsius-fok
alatt marad.
Hideg-ügyelet idején
lakhatási krízisbe került
ügyfeleiknek segítenek az
ügyintézésben, hogy szállást tudjanak találni vagy
– amennyiben szükséges –

orvosi ellátáshoz jussanak
(pl. papírok intézése, szállókeresés, stb.), emellett meleg teát és hideg élelmet is
biztosítanak.
A hideg-ügyelet aktuális
nyitvatartásáról személyesen a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Telepi
út 44/A) és a 06-29/350294, a 06-29/552-542, a
06-30/668-7029 vagy a 0630/668-7030 telefonszámok valamelyikén tájékozódhatnak.
Régió-infó

É

v végén, decemberben
rendezték meg a Papp
László Női és Férfi Ökölvívó Országos Bajnokságot, melyen hat versenyző
képviselte Vecsés SE-t.
Az bokszolók nagyszerű
eredményeket értek el, Tar
nóczy Tamara és Szűcs Szabina két aranyérmével, Kiss
Bettina, Kiss Olimpia, Horog Tímea és Mátyás Krisztián négy bronzával térhettek haza a megmérettetésről.
Tarnóczy Tamara ifjúsági
versenyző létére a felnőttek 51
kilogrammos súlycsoportjába
is kivívta a továbbjutást az elődöntőbe, majd Hachbold Juditon is túljutva a magyar bajnok,
Beri Krisztinát a döntőben sikerült legyőznie, amivel megszerezte a 6. bajnoki címét.
Az 57 kilogrammosok között bajnoki aranyat ünnepelhetett Szűcs Szabina is, aki
előbb az elődöntőben az ifjúsági 57 kg-os magyar bajnok,
Sipos Hajnalka ellen bokszolt,
majd a szintén aranyesélyes
Benke Sárát kapta ellenfélnek a döntőben. Szabina egy
küzdelmes aranyért folytatott
mérkőzésen végül bebizonyította, hogy ő sem véletlenül
szerezte meg immár hatodik
felnőtt bajnoki címét.
Kiss Bettina ifiként egy
súlycsoporttal feljebb, szintén

az 57 kilogrammosok között
indult el, és már az elődöntőben Benke Sárával került ös�sze, ahol végül a rutinosabb ellenfele nyerte a mérkőzést, így a
bronzot sikerült megszereznie.
Kiss Olimpia a 60 kilogrammosok között versenyzett és az elődöntőig jutott. A
magyar bajnok, Pribojszki Katával szembe veszített, de végül megszerezte a bronzérmet.
Horog Tímeának a 64 kilogrammos súlycsoportban
sikerült az elődöntőbe verekednie magát, de a folytatás

már nagy falatnak bizonyult
a többszörös magyar bajnok
Papp Nikolett ellen. Nagy küzdelem után, megérdemelten
kapta a bronzérmet.
Szintén bronzérmet szerzett férfi 57 kilogrammban
Mátyás Krisztián, akiről kiemelte a helyi lapnak a Vecsés SE szakosztályvezetője,
Seres Attila, hogy kemény fizikai munka mellett verekedte be magát az elődöntőbe,
ahol a honvédos Bundovicsot
most nem sikerült megszorongatnia. 
T.A.

Hirdetés

ceglédi cipőgyár
mintaboltja

Vecsési
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.

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő
Érdeklődjön céges
buszjáratunkról!

Titkos tipp prosztatamegnagyobbodásra

is. A csalángyökér ható- tén jótékonyan hat a megnaanyagai ráadásul azt is gá- gyobbodott prosztatára.
tolják, hogy ez a lecsökkent
A csalángyökérrel több
mennyiségű DHT hormon klinikai vizsgálatot is véa prosztatasejtekhez kap- geztek. Az egyik ilyen kutacsolódjon, így ezen a módon tásba 620 jóindulatú proszis segít megakadályozni a tata-megnagyobbodástól
prosztata méretének továb- szenvedő beteget vontak
bi növekedését.
be. A betegek fele csalánkiAz idősödő férfi szerve- vonatot, a másik részük peAz idősebb férfiak egyik leggyakoribb betegsége a józetben gyakran felborul a dig placebót (hatóanyag nélhormonegyensúly és egy- küli készítményt) kapott, a
indulatú prosztata-megnagyobbodás. Előforduláre több ösztrogén, vagy- kutatók ezzel is biztosítotsa az életkorral együtt nő. Míg a 45 éves férfiak alig
is női nemi hormon terme- ták, hogy a vizsgálati eredlődik. Ennek egyik kiváltó mények kizárólag a csalán
néhány százalékánál fordul elő, addig 80 éves koroka, hogy az aromatáz nevű gyökerére legyenek visszara már a férfiak 80 százalékát érinti a betegség.
enzim a tesztoszteront köz- vezethetők. A hat hónapos
vetlenül ösztrogénné alakít- kezelés végén csalángyökérja át. A csalángyökér-kivonat kivonatot szedő betegek 81
prosztata megnagyob- ezekből a gyógynövényekből a vérben lévő DHT men�- az aromatáz enzimet is gátol- százalékánál, míg a placebodás kezdeti stádi- készült gyógyszerekkel talál- nyisége, amely azért fontos, ja, ezzel pedig megakadályoz- bót szedők esetében csupán
umában a férfiak jel- kozhatunk. Van azonban egy mert ez a hormon igazol- za, hogy az ösztrogén növelje 16 százaléknál mértek javulemzően nehezen induló szintén sokat vizsgált növény, tan növeli a prosztata mé- a prosztata méretét.
lást. A vizeletáram sebessévizeletről panaszkodnak, a amely mindenki számára retét, ezen kívül
Mindezeken túl a csalán- ge a csalángyökér-kivonatot
vizelés gyakorivá válik, a vi- könnyen elérhető, mégis rit- jelentős
szeregyökér kivonata gyulladás- szedőknél több mint kétszezelési idő megnyúlik. A ke- kán találkozunk vele. Ez pe- pe van például a
csökkentő hatással is res volt, mint a placebót kazelést már ilyenkor érdemes dig a csalán, annak is a gyö- kopaszodásban
r e n d e l k e - póknál.
megkezdeni, mert a tünetek kere.
zik, amely
Érdemes tehát megfonidővel súlyosbodnak és fájMás gyógynövényekhez
s z i n - tolni a csalángyökérből kédalmas vizelés, elégtelen hó- hasonlóan a csalán
szült tea vagy kivonatok
lyagürítés, utócsepegés ala- gyökere is egyszerhasználatát a jóindukul ki. Ekkor már számolni re több területen fejti
latú prosztatamegna
kell a húgyhólyagban pangó ki hatását. Gátolja
gyobbodás
kezelésévizelet károsító hatásaival is, többek között az
re, hiszen egy olyan
amely a húgyhólyag és a ve- 5-alfa-reduktáz
gyógynövényről
van
sék egészségét is veszélyezteti. enzimet, amelyszó, amelyet mindenütt
A jóindulatú prosztata- nek az a fő feladata,
könnyen
fellelhetünk
megnagyobbodás gyógynö- hogy a tesztoszteron (legkörnyezetünkben, de a bio
vényekkel jól kezelhető. A kli- fontosabb férfi nemi) horboltokban tea és kivonanikai kutatásokban egyaránt mont egy másik hormonná
tok formájában is rendelhatásosnak bizonyult a tök- alakítsa át (DHT). Amennyikezésre áll.
mag és a szabalpálma is, a ben az 5-alfa-reduktáz enziPapp János gyógynövény-alkalmazáTV-reklámokban rendszerint met gátoljuk, úgy csökken
si szakmérnök, fitoterapeuta

A

Fotók: Vecsési Boxklub

Magyar Birkózásértdíjat vehetett át
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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

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.
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Amit az autósnak
tudnia kell Az E10-ről
Januártól elvileg minden hazai benzinkút áttért az E5-ről az E10-es 95ös benzin forgalmazására. De mit
is jelent ez, nekünk autósoknak?

M

aga a jelzés azt jelenti, hogy kétszer an�nyi biokomponens
(növényi olajszármazék) került az üzemanyagba, mint
korábban. Az Európai Unió
megújuló energia irányelvében előírtak teljesítése érdekében volt erre szükség.
Cikkünkben megpróbáljuk összefoglalni a fő tudnivalókat, miközben eláruljuk, mely főbb autótípusok
és évjáratok károsodhatnak,
ha továbbra is a normál 95öst használják, továbbá, mit
tehetnek a károsodás ellen,
sőt arra is kitérünk nőhet-e
a fogyasztás az új benzintől? De ami a legfontosabb,
mennyivel kerül éves szinten többe a 100-as oktánszámú, még E5-ös benzint
használni?

Mi az az E10-es benzin?
Az E10-es jelzésű motorbenzin legfeljebb 10 térfogatszázalék biokomponens-tar
ta
lommal rendelkezik, és
megfelel a kötelezően betartandó MSZ EN228 motorbenzin-szabványnak. Grád
Ottó, a Magyar Ásványiolaj
Szövetség főtitkára szerint, a legfeljebb 10 százalékos bioarányt nem csak
bioetanol (etil-alkohol) bekeverésével érhetik el az
olajtársaságok, hanem bizonyítottan bioetanolból előállított ETBE (etil-tercierbutil-éter) használatával is.
Utóbbiról azt kell tudni, hogy
oktánszámnövelő, és még
akkor fejlesztették ki az olajtársaságok, amikor át kellett
térni az ólmozottról az ólommentes üzemanyagokra.

mi előnye tagállami szinten
a teljes közlekedési szektorra vonatkozó 10 energiaszázalékos minimális megújuló energia részarány elérését
tűzte ki célul.
Ezt Magyarország úgy
tudja elérni, hogy a benzinbe
és a dízel üzemanyagba keverendő, megújuló energiaforrásnak minősülő, biológiai
eredetű összetevők kötelező,
legkisebb összevont mértéke
6,4 százalékról 8,2 százalékra nő (a többit a villamosított
vasúthálózatok által használt
áram előállításakor felhasznált megújuló energiaforrásokkal fedezzük). 2020-ra a
gázolaj biokomponens-rész
aránya nem változott, maradt legfeljebb 7 térfogatszázalék (B7).

Vannak nemzetgazdasági előnyei

A bioetanol iránti megnövekedett kereslet kedvező Magyarország számára,
mert földrajzi adottságaink
és mezőgazdaságunk miatt
bioetanol-n agyhatalomnak
számítunk, amit főleg takarmánykukorica felhasználásával készítünk.
Kaderják Péter, az az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára
egy tavalyi sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az E10-es üzemanyag bevezetése csökkenti
Magyarország energiafüggőségét, mert, ahogy emelkedik a benzin itthon előállított biokomponens tartalma,
arányaiban úgy csökken a
kőolajimport. Másrészt a
bioetanol-gyártás során keMi a helyzet a gázolajjal? letkező biogázok hasznosítáAz EU megújuló energia sával csökkenthető a földgázirányelve és környezetvédel- behozatal is.

Többet fogyaszt-e az
autó az E10-es benzinnel?
A szakértők szerint elméletileg az E10-es benzin használatával a járművek fogyasztásában nem, vagy csak alig
lehet majd változást érezni. A
motorteljesítményt elődlegesen az üzemanyag oktánszáma, és csak másodlagosan a
fűtőértéke határozza meg. Mivel az oktánszám nem, a fűtőérték is csak minimális mértékben változott, a fogyasztás
nem nőhet jelentősen.

Milyen kárt okozhat?
Kémiai jellemzői miatt az E10
főképp nem a motorra, hanem az üzemanyagrendszerre lehet veszélyes. Magasabb
alkoholtartalma elméletileg
károsíthatja a tömítéseket,
szivattyúkat, szelepeket, a
gumialkatrészek
felhólyagosodhatnak esetleg folyóssá válhatnak, a tömlők és tömítések összemehetnek, ami
üzemanyag-szivárgáshoz vezethet.

Hirdetés

Várakozások feletti érdeklődés
A BABAVÁRÓ HITELRE

Mely autótípusokkal ne
tankoljunk E10-s 95-öst?
Általában a 15 évnél fiatalabb
autóknál nem lehet gond az
E10 tankolásából, de érdemes ellenőrizni. Ha a használati utasítás nem tartalmazza ezt az információt, akkor
tájékozódni lehet a gyártónál/forgalmazónál, az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) honlapján, vagy
a magyar programozók által összerakott, 37 ezer autót
tartalmazó adatbázisból, az
e10check.hu-n.
Azért vannak kivételek.
Például a Volkswagen-konszern TSI- és TFSI-motoros
autói csak 2007/2008 év után
üzemelhetők E10-sel. Jellemzően az Euro 3-asnál ros�szabb környezetvédelmi besorolású, 20 éves vagy idősebb
autók sem használhatók tartósan E10 benzinnel. A magyarországi 3,6 milliós autóparkból nagyjából egymillió
kocsi lehet érintett.
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A másik probléma az, hogy
az E10-es benzin több vizet
hajlamosabb magában tartani, mint az E5-ös, ami előállításakor, szállításakor, átfejtéskor kerülhet bele, ez
korróziót okozhat a fém (alumínium is) alkatrészekben,
főképp a nagy, 2-300 bar nyomást előállító üzemanyag-befecskendezők vagy a régi autók karburátorai lehetnek
veszélyben (ezekben már kevés rozsda is kárt tehet), de a
tankok belső része is korrodálhat. A magasabb alkoholtartalom az üzemanyag-rendszerben évek alatt lerakódott
szennyeződéseket is leoldhatja, ami a benzinszűrő eltömődését okozhatja.

Mi a megoldás?
A jogszabály csak a 95-ös
benzinben teszi kötelezővé
a magasabb biokomponenstartalmat, az üzemanyag-forgalmazók szabadon dönthetnek arról, hogy a magasabb
oktánszámú prémium benzineknél maradnak-e a legfeljebb 5 térfogatszázalékos
aránynál.
Tapasztalatunk
szerint maradtak is, a nagyobb kúthálózatoknál a 95nél magasabb oktánszámú,
98-as és 100-as oktánszámú
benzinek továbbra is E5-ösek
– kivéve a Mobil Petrolt, ahol
a 98-as prémium benzin is
E10-es lett januártól.
Az OMV Hungária szerint
az E5-ös Performance Super
100plus benzinben mindös�sze 0,2 térfogatszázalékot tesz
ki a bioetanol, és a legfeljebb
5 térfogatszázalék biokom
ponens-részarányt nagyrészt
ETBE adagolásával oldják
meg, amely stabilabb tulajdonságokkal rendelkezik.
Grád Ottó, a Magyar Ás
ványiolaj Szövetség főtitkára
azt tanácsolja a régebbi autók
tulajdonosainak, ha továbbra is főként 95-öst tankolnak,

akkor alkalmanként vásároljanak a drágább, kisebb bio
komponens-tartalmú, magasabb oktánszámú benzinből
is. Kerti gépekbe, ritkán használt, alkalmasint hónapokig
álló járműbe pedig kizárólag
az E5-ös prémium benzineket ajánlja csak.

Decemberben vezető hír
volt, hogy fél év leforgása
alatt, 2019 végéig a becslések
szerint 460 milliárd forintnyi babaváró hitelt vettek fel
Magyarországon és közel 50
ezer házaspár írt alá szerződést.
A babaváró hitellel legfeljebb 10 millió forint kamatmentes szabad felhasználású
hitel vehető fel. 2019. júliustól számítva 2022 végéig áll
majd nyitva ez a lehetőség,
és három és fél éven át léphetnek be a programba a 41
év alatti feleséggel rendelkező fiatal házaspárok.
A fiatal házasok gyermekvállalási támogatását a
július elseje után született

gyerekek után igényelheti
minden 18 és 40 év közötti
nő, aki első házasságában él,
és legalább három év munkaviszonnyal vagy felsőoktatási jogviszonnyal rendelkezik.
Amennyiben a kölcsön
igénylésétől számítva öt
éven belül megszületik egy
gyerek, a hitel továbbra is
kamatmentesen törleszthető, a törlesztést pedig felfüggesztik három évre. A második gyerek születésénél
további három évre felfüggesztik a törlesztést és elengedik a tőketartozás 30 százalékát. A harmadik gyerek
megszületésénél pedig a hitel további részét is teljes
egészében elengedik.

Figyelem!
A nagyobb kúthálózatok közül az Aviánál, a Lukoilnál, a
Mobil Petrolnál és az Oil!-nál
jelenleg nem kapható E5-ös
benzin.

Mennyivel kerül többe?
Aki jelenleg a legolcsóbb E5öst keresi, az Auchan diszkont hálózatában fogja megtalálni a Holtankoljak.hu
szerint, ahol a Super Plus
98-as literenként 404-409
forintba kerül. A Magyar
Ásványiolaj
Szövetséghez
tartozó nagy üzemanyag-forgalmazók kizárólag a 100 oktános prémium benzinjeiket
hagyták meg E5-ösnek. Január elején ezek árai bár töltőállomásonként és országrészenként eltérnek, átlagosan
425-450 forint között mozognak. Így körülbelül literenként 30-35 forinttal tankolhatnak az érintettek többért
ezentúl. Ez 100 ezer kilométerre levetítve 5 literes átlagfogyasztásnál 500 liter, ami
15-20 ezer, 10 literes fogyasztásnál 30-40 ezer forint különbséget jelent, amiért nem
érdemes autónk üzemképességét kockáztatni.
Jó hír, hogy kaphatók
olyan adalékok is, amelyek
gátolják a korróziót és stabilizálják az etanollal kevert
benzin szerkezetét, így megakadályozható, hogy a hosszú
ideig nem használt járművek
tankjában kocsonyásodjon az
üzemanyag és gyantás lerakódás alakuljon ki.
-TrnA-

Ha az igényléstől számítva öt éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci
kamatozásúvá alakul és azt
a korábban felvett kamattámogatással növelten kell
visszafizetni.
A korábbi hitelek mellé Magyarországon, a lakáshitelekhez és a személyi kölcsönökhöz mondhatni
berobbant ez az új kamattámogatott hiteltípus. Nem is
gondolnánk, hogy e röpke
fél év alatt a magyar lakosság teljes banki tartozásának közel 6%-át mára a babaváró hitel adja ki.
A babaváró hitel felhasználható lakásvásárlás esetén önerőnek, sőt más kölcsönt is kiválthatnak vele az
ügyfelek.
Ez a hiteltípus a múlt év
júliusától lépett életbe a családvédelmi akcióterv keretében, melynek négy része
van. A babaváró támogatás
megjelenése mellett a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó
kamattámogatott kölcsön
használt ingatlanokhoz, a
jelzáloghitelek elengedésének kibővített változata, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása.
Trnavecz

ÉJSZAKAI KÉZI
RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
munkatársat keresünk
Alsónémedibe

Tudsz pakolni?
Akarsz 200–220 ezer Ft-ot keresni?
Segítünk munkába jutni
busszal, vagy kocsival!
Munkaidő: hétköznap 16:30–01:30

Vissza is hívunk!

06-30/367-4248
job@gles-hungary.com
@GLSHungaryKft

Monoron
a Kossuth Lajos utcában
86 m3-es, részben bútorozott

irodaheLyiség
Kiadó!
Parkolási lehetőség
biztosított a telephelyen belül.
Ár, megegyezés szerint.

Hirdetés

Osi-Mix Kft. NeMzetKözi KaMiONsOfőröKet Keres
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.

Felvételre keresünk
áruösszekészítőket

2 műszakos munkarendbe Alsónémedibe,
tovább állandó délutánra

érdeklődni
a 06-29/ 411-309 telefonszámon,
vagy a titkarsag@kovalzrt.hu
e-mail címen lehet.

csomagszortírozókat/
rakodókat.
Keresünk még Biatorbágyra

operátort,
targoncavezetőt
és Üllőre

targoncavezetőt.

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

Céges busz megoldott mindegyik
lehetőségre. 4 különböző cég kb. 8 pozíció.
Felvételi interjú: 2020. február 6.
csütörtök, 13.00 óra, Monor,
Bocskai u. 1., Művelődési Ház
Érdeklődni: 06 70 342 1653

Nagyüzemi konyha

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!
Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050 E-mail: memofoodmonor@gmail.com
Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal
várjuk kedves vásárlóinkat
a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

alapaNyag
raktárba

munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

Sülysápi fióktelepünkre keresünk
legalább középfokú
iskolai végzettséggel rendelkező,
önállóan dolgozni tudó, agilis munkatársat

telephelyvezető-helyettes
pozícióra.
Jelentkezéséhez
küldje el önéletrajzát az
allas@
civilkozpont.hu
e-mail címre,
bérigény
megjelölésével.
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Költő és színész egyszerre
Az csupán egy sablonos meghatározás,
hogy sokoldalú színész Lázár Balázs,
akit olyan kultikus filmekben láthattunk,
mint a Kontroll, vagy éppen a Csinibaba.

A

– Felesége, Tallián Mari
ann színművész Pécsen
születetett, ott ismerked
tek meg?
– Nem, amikor én Pécsen
játszottam, ő éppen akkor
szerződött Szolnokra, várost
cseréltünk, elkerültük egymást. Már a főiskolán udvaroltam neki, nem sok sikerrel.
Hét évre rá félúton találkoz– Most pont forgatok, ké– Nem jutott eszébe más tunk egy budapesti produkci- szül egy Pesti balhé című film,
pályát választani?
óban, ezt követően fellángolt amely februárban kerül a mozikba. Akadnak kisebb szere– Gyerekkoromtól színész a kapcsolatunk.
pek, ám a Csinibaba után töbés költő akartam lenni, igaz,
egy időben más is érdekelt.
– Mit keresett Ameri bet vártam.
kában?
– És mindkettő bejött!
– Egy ösztöndíjnak kö- – Panaszkodik?
– Dehogy, akad éppen
– Pedig nem voltak csalá- szönhetem, hogy kijutottam,
di előzmények, agrármérnö- ott tanultam a commedia elég feladat. A bőség zavara a
kök a szüleim, a rokonok kö- dell arte (rögtönzött színjá- jellemző, színpad, írás, verszül senki nem kacérkodott a ték, mely a 16. század köze- színház.
színészettel. Bár édesanyám pén alakult ki Itáliában – a
nagyon szerette a verseket.
szerk.) nagy hatással volt rám. – Ebben a világban ver
Egyébként ezt a műfajt ké- seket felvállalni nem
– Kamaszként
mégis sőbb tanítottam is a Színmű- őrültség?
– Misszió ez számunkhadtörténész pályára vészetin. Addig-addig ment a
vágyott.
dolog, míg a doktori iskolába ra, elvinni a verseket az is– Érdekelt az a szakterü- is felvettek. Megírtam a dis�- kolákba, a határon túlra, a
sokba, falvakba. Nagy
let, tizenöt évesen hadtörté- szertációmat, Máté Gábor váro
nésznek készültem, a Had- volt a témavezetőm.
szerelem, fontos, hogy a költörténeti Intézetben töltöttem
tészetet népszerűsítsük.
szabadidőm jó részét. Ám – Hazajött, a fővárosban
– Többes számban beszél.
Szolnokon a Reneszánsz If- kötött ki.
júsági Színpad még nagyobb
– 2001-től Budapest a bá– A feleségemmel, Tallián
hatással volt rám, Mátyás zisom, tíz évig a Vígszínház- Mariannal csináljuk a verskirály korabeli előadásokat ban játszottam, majd a Ka- színházat. Azt tapasztaljuk,
hoztunk össze. Tanulgattam rinthy Színház következett, hogy a huszonegyedik század
a szakmát.
három éve a Ferencváro- virtuális világában mennyire
si Pinceszínház az otthonom. igénylik az emberek a költé– Meddig élt szülőváro Ráadásul utóbbi teátrumnál szetet.
sában?
irodalmi referensként is dol– Szolnokon 18 éves ko- gozom.
– Nem lehet, hogy túl op
romig éltem. Elsőre felvettek
timista?
– Hiszem, hogy a költéa Színház- és Filmművészeti – Színházi fellépései mel
Főiskolára, ekkor hagytam el lett, egy időben jó néhány szet, a művészet nem hal ki
Szolnokot, négy év múlva dip- filmben feltűnt. Hirtelen addig, amíg ember él a földön.
lomáztam.
a Kontroll és a Csinibaba
– Ha már a költészetnél
jut az eszembe.
– Ki volt az osztályfőnö
– Emlékezetes filmek, ta- tartunk, mikor érezte
ke?
gadhatatlan. Szerettem a ka- úgy, hogy publikálásra
– Marton László, a Víg- raktereket, és a közönség is érettek a versei?
– Ez is összekapcsolószínház akkori igazgatója.
szerette ezeket a filmeket. Azt
hittem, nyitva az ajtó, elkez- dott a színészi pályakezdés– Hogy emlékszik a Pé dődik filmes karrierem, ám sel, együtt él bennem a vers és
csen töltött évekre?
nem így lett.
színművészet. A színész diplomám kézhezvételének hónap– Három évre szerződtem
a Pécsi Nemzeti Színházhoz, – Mostanában nem hív jában, 1997 júniusában jelent
közönségdíjat nyertem.
ják, nem forgat?
meg az első nagyobb publikáz sem mondható szokványosnak virtuális világunkban, hogy versszínházban népszerűsíti a
költészetet. Csak mellékesen
jegyezzük meg: van egy doktorija is. És költő ő a javából,
néhány hónap múlva jön ki a
nyomdából hatodik verseskötete.

cióm komoly irodalmi lapban.
Előtte szülőmegyém lapjában
jöttek le verseim. Azóta folyamatosan publikálok irodalmi lapokban, folyóiratokban.
A hatodik verseskötetem jövő
januárban jön ki a nyomdából.
– Mi lesz a címe?
– Még nem dőlt el. H. úr
alakjáról szól a kötet, amely
egy 21. századi Hamlet-alteregó.
– Mikor alakul ki a kö
tetcím?
– Általában koncepcióval
ülök neki a verseskötet megírásának, a könyv gerince fejben megvan, a munkacím ritkán változik.

Névjegy
Lázár Balázs (Szolnok,
1975. július 1. –) magyar
színész-költő.
1997-ben végzett a
Színház- és Filmművészeti Főiskolán Marton
László osztályában. Kétéves egyetemi gyakorlatát
a Vígszínházban töltötte.
1997–2000 között a Pécsi Nemzeti Színház tagja.
2000–2001 között a kaliforniai Dell Arte International School of Physical
Theatre-ben tanult. 2001től szabadúszó, rendszeresen szerepel a Vígszínház
mellett több színházban
is. 1997-től publikál rendszeresen verseket irodalmi lapokban, öt kötete
jelent meg. Irodalmi beszélgetések, könyvbemutatók rendszeres moderátora, fellépője.
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Mit olvassak?

Ignácz József rovata

Joseph Süss Oppenheimer éhes ember. A sikerre,
pénzre, elismerésre, nőkre,
egyszóval mindenre. Nem
is lenne nehéz neki megszerezni az áhított javakat,
mert becsvágyó, jóképű,
okos és elszánt, de a XVIII.
század kegyetlen a zsidókkal szemben, és Süss nem
valósíthatja meg álmait, hacsak egy pártfogó és
a sors nem siet a segítségére. Mindkettő megérkezik.

A pártfogó Karl Alexander
württenbergi herceg lesz,
akinek vajmi kevés esélye
van a fejedelmi koronára.
Süss azonban meglát benne valamit, és az ágrólszakadt herceg pénzembere
lesz. A sors mindkettőjüket
szárnyára veszi, és az egekig repíti. Onnan zuhannak
le mindketten. Süsst letartóztatják, perbe fogják, és
kétséges, hogy a bosszúra
szomjas nép kevéssel beéri.

További programok: www.lokacio.hu

HOBÓ Ady-est

Január 25. 18 óra
Földes László, HOBO –
Ady-estje „A föltámadás
szomorúsága” a Csernai
Pál Közösségi Központ Színháztermében. A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információ: 06-20/771-0387.
Pilis, CSPKK

Közös nevező
kiállítás-sorozat

Február 3. 17 óra
Reitz János festőművész
kiállításának megnyitója.
Monor, Vigadó

egymásnak az új verseket,
szoros kapcsolat volt közöttünk költőként is. Amikor
színház van, a költészet hátrébb szorul. Felszabadultabb
időkben tör előre a versírás.

– Vetésforgó. Mennyi idő
kell, míg átáll egyikről a
másikra.
– Néhány nap bizonyosan kell, hiszen egész másfajta hozzáállást kíván mindkettő. Át kell hangolni az agyat.
Amikor nagyon sűrű a szín– Hol jelennek meg a ház és sokat dolgozom, nem
versei?
tudok írni. Ellenben, ha jön a
– Például a Magyar Nap- múzsa és csend honol, elbújok
lóban, a Parnasszusban, a a világ elől.
Szolnokon megjelenő Esőben.
– Ady-évforduló
van,
– Jó kritikát olvastam az szép műsorral járják az
ötödik könyvéről az Iro országot. De Ady tényleg
dalmi Jelenben, Simon közel áll a szívükhöz?
Adri írta. Érdekes a címe.
– Sokat mond, hogy a
– A Bomlik a volt váloga- kedvencem Ady Endre A Tűz
tott és új verseket tartalmaz. márciusa című verse. BeleSzerettem ezt a munkát, és szeret az ember a nagy költőúgy látszik, vevők rá a kriti- inkbe. Nem lehet az, hogy az
kusok is. Jól fogyott.
évfordulón, persze máskor
is, ne csináljunk Ady-műsort.
– Kevés színész akad ma Az, hogy a versszínházban
napság, aki egyszerre űzi Ady női kortársai válaszolnak
magas szinten a költésze Ady verseire, szerintem telitatet és a színészetet. Hirte lálat. Ezt igazolja vissza a kölen Lukács Sándor neve zönség fogadtatása is.
jut eszembe. Ebben a ket
tős szerepben nem oly’ – Merre tovább?
sokan léteznek.
– Nemrég léptünk fel a To– Lukács Sándorral a kaji Írótáborban, járjuk az orVígszínházban többször ös�- szágot, boldogan teszünk eleszejöttünk, és megmutattuk get a felkéréseknek. Ádám Tamás
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Lion Feuchtwanger: Jud Süss

Számítógépes
tanfolyam

Február 4. 15 óra
Ingyenes haladó tanfolyam
indul a Katedra szervezésében, a Kávai utcai Pilisi Városi Könyvtárban. A

Fotó: Princz Mihály
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Úton, útfélen
KIÁLLÍTÁS A VIGADÓBAN

A pilisi Ajtai József festményeiből ezzel a címmel nyílt
kiállítás – január 13-án – a
monori Vigadóban. A megnyitót – települése megbecsülését tükrözve – a kultúrát kiemelten pártoló Hajnal Csilla,
Pilis város polgármestere tartotta. E bemutató címe többszörösen is kifejezőnek érezhető. Egyrészt azért, mert a
kolozsvári születésű alkotó
– Erdélyből indulva – Pilisen
találta meg otthonát. Másrészt, mert súlyos balesete
után, több stílust, művészeti
ágazatot, anyagot kipróbálva
(szobrászkodva, keramikázva is), jeles alkotókról sokat
olvasva, a festészetben sikerült igazán megtalálnia sikerélményét. De az úton lét
úgy is érthető, hogy gyerekkori rajzszeretete, 15 éves út-

kereső festészete után, már
14. kiállítása ez. Jelképesen
úgy is mondhatnánk, hogy
rokkantnyugdíjasként is – a
művészet varázslatos szférája segítségével – szinte állandóan úton van. Pl. Budakeszin bemutatott grafikái
után a főváros VIII. kerületében, különböző rendezvényeken, fesztiválokon, Pilisen három helyszínen is, de
Albertirsán és Monorierdőn
szintén láthatták képeit, mielőtt most Monorra is megérkezett. Sokszínű tematikai
érdeklődésében elsősorban
a tájak, a természet szeretete
dominál. Jelenleg is intenzíven fest. Legfőbb vágya, hogy
maradjon meg az egészsége,
hogy továbbra is tudjon alkotni. Képei január 30-ig tekinthetők meg a monori Vigadó Galériájában.
 B.G.

január–február

csoportlétszám 15 fő, a tanfolyam időtartama 35 óra
– keddenként és péntekenként 15-18.45-ig, míg szombatonként 8-11.45-ig tart
az oktatás. A jelentkezés
feltételeiről a 06-29/498851 és a 06-20/771-0387es telefonszámon lehet érdeklődni.
Február 8.
Monor, MMH

Cooney Páratlan Páros c
című vígjátékát. Szereposztás: John Smith – Száraz
Dénes, Mary Smith – Kiss
Ramóna, Barbara Smith
– Mezei Réka Léda, Stanley Curtis – Beleznay Endre, Porterhouse felügyelő –
Harmath Imre, Troughton
felügyelő – Suhajda Dániel, Bobby Franklyn – Kiss
Zoltán, fotóriporter – Pintér Gábor.
Vecsés, BÁKK

XX. Székely-magyar
farsangi batyus bál

8. Gyáli
Böllérverseny

Egyházi farsang

Február 8. 20 óra
Az Orbán Balázs Erdélyi
Kör szeretettel meghívja önt,
kedves családját és barátait
a XX. Székely-magyar farsangi batyus bálra. A rendezvényen zenél a Siculus
zenekar, fellép a Ramaela
Hastánc Csoport.
Vecsés, BÁKK

Farsangi nótaest

Február 9. 15 óra
Monor, MMH

Páratlan Páros

Február 12. és 18. 19 óra
A Bánfalvy Stúdió és a
BÁKK bemutatja Ray

Február 15.
Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg Gyálon a
böllérversenyt, mely a víztorony melletti területen
várja az érdeklődőket.
Gyál, Víztorony

JAG-varázs

Február 28. 19 óra
Fellépők: JBL (Magyar
László, Nimmerfroh József, Szentannai Bertalan),
Kék Balaton (Bodrogközi
Péter, Bodrogközi Gergely,
Hunya Ádám, Matíz Iván,
Zsombok Tamás), Megyeri
Katalin és kísérete.
Monor, JAG

Mozgó
Mozi
Monoron
2020. FEBRUÁR 22.

A 2020-as Oscar-gála után
február 22-én ismét Monorra érkezik a Mozgó Mozi! A
Monori Művelődési Ház mo
zi
teremmé váló nagytermében a következő előadásokkal várják az érdeklődőket:
12 órától a torontói Filmfesztivál nyertese, a Zöld könyv;
16 órától Bruce Willis, James
McAvoy és Samuel L. Jackson főszereplésével az Üveg;
18.15-től a tavalyi év magyar
filmslágere, a Búék; 20 órától
Rami Malek nagyszerű alakításával a Bohém rapszódia.
A délelőtti időpontokra várják
óvodás és iskolás csoportok
jelentkezését a 06-29/413212-es telefonszámon. 
nfo
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Csanálosi-Siklós Vivien
lett a III. Pest Megye szépe

Végül a harmadik Pest Megye Szépe választáson a szigethalmi Csanálosi-Siklós
Vivient választották meg
szépségkirálynővé. Az I. udvarhölgye Sze
melveisz Nikolett Dunakesziről, a II.
udvarhölgye Budapest X. kerületéből Dudás Patrícia
lett.
De a többi versenyző hölgynek sem kellett szomorkodni,
mert számtalan különdíj került átadásra.

Január 11-én elérkezett a várva várt pillanat, a korona ismét felkerült Pest megye
legszebbnek ítélt hölgyének fejére, és végül elfoglalhatta az őt megillető trónt.

Különdíjasok:

Fotó:Barna Ilona BIPHOTONEWS

zül kellett egyet választaniuk
külső esztétikumuk és belső
értékük alapján. Mert ahogy
Bada Zoltán versenyigazgató
megálmodta, ez egy értékekre koncentráló konzervatív
jellegű szépségverseny-sorozat, ahol a hölgyek bemutat-

Fotó: Wilhelm-Wéber Veronika

N

em volt könnyű dolga a 14 tagú zsűrinek
a már hagyományosnak nevezhető versenyen záróeseményén a törökbálinti művelődési házban, mert a
több hónapos felkészülést követően 15 gyönyörű hölgy kö-

kozóik után három körben
– farmerben-pólóban, esküvői
ruhába és estélyiben – mérettetik meg magukat.
Idén az est két házigazdája Pordán Petra és Győrfi
Pál volt, s a fergeteges főműsort igazán színvonalas fellépők kísérték. Többek között

Éliás Jr, JP Dance Company,
Musical Akadémia JP, Gyémántkút Egyesület mazsorett csoportja szórakoztatta
a publikumot a szünetekben, sőt fenntartva az érdeklődést mindaddig, míg meg
nem született a végleges
eredmény.

Legszebb mosoly: Kondor
Vivien (Budapest XIII. kerület),
legkarakteresebb
hölgy: Szemelveisz Nikolett,
legbájosabb hölgy: Fodor
Réka (Göd), legszebb kisugárzás: Kondor Vivien, legjobb mozgású hölgy: Szabó
Ildikó (Budapest III. kerület), legfotogénebb hölgyek:
Szilágyi Cintia (Budapest
XXIII. kerület), Kondor Vivien, Szemelveisz Nikolett.
Közönségszavazás eredménye: 1. Szilágyi Cinita, 2.
Kállai Dorottya (Abony), 3.
Fodor Réka.
T. A.

Hirdetés
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Lakókocsirobbanás
MONORON

Kigyulladt egy lakókocsi és
annak környezete Monor külterületén, január 8-án.
A tűzoltók érkezésekor a lakókocsi már teljes egészében
égett, egy gázpalack is felrobbant. A balesetnek több sérültje is van, őket kórházba vitték.
A monori hivatásos tűzoltók az oltás során még egy
gázpalackot is kihoztak az égő
kocsiból. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzvizsgálati eljárás keretében
vizsgálta a tűz keletkezésének
okát és körülményeit.
A Pest Megyei Főügyészség indítványozta egy huszonkilenc éves férfi letartóztatását,
mert a gyanú szerint két sze-

mélyre rágyújtotta a lakókocsit, és egyikük ennek következtében életét vesztette – írja
az ügyészség.
A 168 óra viszont egy január 15-i cikkében már arról adott hírt, hogy gyújtogatás történt. A gyanú szerint a
gyanúsított ismerte az ügy két
sértettjét, akik Monoron egy
lakókocsiban éltek. 2020. január 8-án mindhárman a lakókocsiban italoztak, de egy
vita miatt az elkövető távozott onnan. Később, kora délután azonban visszatért egy
öngyújtóval, és meggyújtotta a lakókocsi ablaka alatt lévő
szemétkupacot. Innen a tűz
átterjedt a lakókocsira, ahol a
két sértett feküdt.

Miután a lakókocsi és egyikük ruházata is lángra kapott,
a két sértett felriadt, és oltani
kezdték a tüzet. Az oltásba később az elkövető is bekapcsolódott.
A sértetteknek végül sikerült kijutni a tűzből, azonban
egyikük olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba
szállítását követően másnap
meghalt.
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság különös kegyetlenséggel, több ember
sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja a férfit, akinek a Pest
Megyei Főügyészség kezdeményezte a letartóztatását, mivel tartani lehet attól,
hogy megszökne vagy újabb
bűncselekményt követne el.

I.J-

Nyoma veszett
egy férfinak
KERESIK

December 19-én egy dán
szentmiklósi férfi és a felesége tévedésből Monoron szálltak le a vonatról. Az asszony
még idejében fel tudott szállni a helyes vonatra, de a férje nem. A 76 éves férfi beteg,
alapvető kérdésekre nem tud
válaszolni, keresik.
A rendőrség, kutatócsapatok és a Pest Megyei Polgárőr
Szövetség tagjai is keresik az
idős, beteg férfit. A Bors úgy
tudja, a családnak van egy lakása a főváros XIII. kerületében is, így nem kizárt, hogy

ott is felbukkanhat. Az idős
férfi bár demenciával küzd,
de a hosszú távú memóriája
működik, így néha emlékszik
régi dolgokra, ezért nem kizárt, hogy a lakás környékén
felbukkan.
A rendőrség kéri, aki bármit tud Magyari Zsolt hollétéről, azonnal értesítse őket.
A férfi körülbelül 180 centiméter magas, vékony testalkatú, haja ősz. Eltűnésekor
világos barna baseballsapkát,
kék színű kabátot, kék színű
melegítőalsót és fekete félcipőt viselt.
I.J.

Hirdetés

Magó
tüzép
EUTR: AA5845901

Nádszövetek,
Tűzifa, biobrikett, német beton
termékek,
brikett, lengyel szén! betonacélok, ragasztók,
Koromtalanító, alágyújtós kapható! Kingstone-vakolatok,

Beton Epag térkövek.

Trapéz- és cserepes30 N+F tégla lemezek
Monorierdő,
kedvező áron!
4-es főút 43-as km kedvező áron!
Építőanyagok gyári ár alatt!
06-29/416-858,
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
06-30/974-1744 Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

FÖLDMÉRÉS

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

Hegesztéstechnika

Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó

Ipari gázok cseréje
kedvező áron.
Hegesztőgépek, elektródák,
vágókorongok,
kéziszerszámok.

11 400
Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon!

Monor, Virág u. 59.
06-29/411-746, 06-70/394-7385

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Ön megrendeli,
mi megsütjük!

Üzemi takarítói és szakképzettséget
nem igénylő kiseGítői munka

Torták és formatorták
készítése
minőségi alapanyagokból,
rendelésre.

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)
az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• állómunkabírás
• egészségügyi alkalmasság
amit kínálunk:
• bejelentett, hosszú távú munkaviszony
• kezdő jövedelem átlag
nettó 200 000 Ft,
próbaidő (90 nap) letelte után átlag
nettó 225 000 Ft
munkavégzés helye: Gyál
munkaidő:
• Betanított munkakör: 2 műszakos munkarend
(6:00–18:00 és 18:00–06:00 között, napi 12 óra,
3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
• takarítói munkakör: 2 műszakos (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.

Magyar tulajdonban lévő, 25 éve a piacon
vezető pozíciót betöltő épületgépészeti termékek
gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cégünk
Budapest és Pest megye területére keresi új kollégáját

TerüleTi képviselő pozícióra.
Mindig is érdekelt a területi képviselői állás?
Nem szeretnél hétfőtől péntekig az irodában ülni?
Szeretnél az építőipar kiemelkedő szereplőivel
jó kapcsolatokat kialakítani?
Ha a változatos munkakörnyezet is inspiráló a számodra
és még jól is kommunikálsz, valamint a fentiekre is
igen a válaszod, akkor téged keresünk!
Feladataid: Területi napjaid során kapcsolattartás a jelenlegi ügyfelekkel,
valamint új potenciális üzleti kapcsolatok kiépítése.
Irodai napok során (hétfő és péntek) az ajánlatok írása és kezelése, vevői rendelések
menedzselése, valamint adminisztrációs feladatok várnak rád.
Előnyben részesülsz a többi jelölttel szemben, ha van diplomád, angol vagy német
nyelvismereted, illetve ha kiigazodsz az épületgépészet világában.
Természetesen céges autót, telefont, laptopot biztosítunk.
Fizetésed minden hónapban fix, ami félévente bónuszrendszerünknek megfelelően
egészítünk ki.

Fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével
a hr@bandk.hu e-mail címre várjuk:
További információ cégünkről: www.bandk.hu

ElEktrotEchnikus
munkatársat keres
Elvárásaink:

• Szakirányú végzettség,
• Gyakorlat
• Sok oldalú elektronikákkal felszerelt berendezések telephelyi összeszerelésére
és külső helyszíneken végzett szervizelésére, hibakeresésére, feltárásra,
javításra.
• B kategóriás jogosítvány,
• Telephelyen és külső területen végzett szervizelési feladatok
• Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, terhelhetőség.

Amit kínálunk:

• Változatos feladatok
• Önálló és csapatban való munkavégzés

Munkavégzés helye:
Monor, Jókai u. 9–11.

Bérezés:

• Megegyezés szerint
• Műszakpótlék, túlórapótlék,
munkaruha, munkába járás
költségtérítése

www.bandk.hu

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu

Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel:
06-70/661-3439
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13
: Levendula Rétesház

Megrendelés: minimum 3 nappal előtte.

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840
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Alig jégvirágosan,
de borvirágos kedvvel

És teli hassal

K

límaváltozás ugyan lehet, de a jó szervezéssel a hangulat az eddigi vendégcsalogató szinten
maradhat. Így összegezhe-

tők a népszerűvé vált monori Jégvirágtól Borvirágig téli
rendezvény idei tapasztalatai.
December 11-én hajnalban
és késő este előfordulhatott
jégvirág a Strázsa pincesorán,
de 11 óra után kisütött a nap,

és délután egészen kellemes
időt élvezhettek ott a résztvevők. Szabó I. Gyula szervező,
a Monori Borút Egyesület elnöke meg is jegyezte, hogy e
forraltboros
kalandozásokként elhíresült esemény megszokott jellege ezúttal némiképp módosult. Most is mind
a 14 helyszínen kínálták a különféleképpen ízesített forralt
borokat, de az enyhe időjárás
hatására – az eddigiektől eltérően – többen kívánták nedűiket pincehideg formában is.
Úgy tűnik, hogy – a tapasztalatok alapján – okosodtak a résztvevők. Nem
egyszerre állt be mindenki a
sorba az első kínálóhelynél,
így csak késő délután eljutva
az utolsóig, hanem szépen eloszlott a 800 fős tömeg, így

válogatott
minőségi
üvegeS BoroK
Nagy
választékban
KaphatóK.

kényelmesebben, akár fordított sorrendben megkóstolhatva bármit. Volt is választék ételben is a belépő
díjáért. Például a hagyományosabb ízeket kedvelőknek:
a vörösboros pincepörkölttől, a vadorzó babos gulyáson át a tárcsán sült mézeschilis malacoldalasig. De
volt ott corn dog mártogatással, consommé fekete kagylóval, sőt még orosz borscs
és pirozski is. Több helyről, többek között Péteriről,
Csévharasztról, illetve a monori Tanya Csárdából vagy
az Op-Art Étteremből érkező szakácsok szorgoskodtak

a finomabbnál finomabb étkek előállításában. De a pincék saját készítésű ételei is
nagyon színvonalasak voltak.
Ahogy a Rigoletto Cukrászda
süteményeihez hasonlóan nagyon ízlett az érdeklődőknek
a tabáni közösségi Elfogadás
Sütöde minden terméke is.
Választhatók voltak különleges lángosok, kürtőskalácsok,
mustárok, a már megszeretett helyi almatermékek.
És – természetesen – szépen fogyott az összes kereskedelmi forgalomban lévő monori bor. Így a jó hangulatot
csak a sötétedéssel erősödő
lehűlés csökkenthette.
B.G.

1%

eladó ingatlanokat keresünk
jut
alé
meglévő készpénzes ügyfeleink részére
kt
ól!
a dél-Pest megyei
és Budapesten, a dél-pesti régióban

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

ingatlan
piaci.com

közvetítő iroda

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
Gyáli pecsenyesütőbe pultost
és konyhai kisegítőt keresünk.
Albérletet, szállást családi
házban, kedvezményes díjon
tudunk biztosítani dolgozóink

tel.: 06-70-935-5181

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

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

részére. T.: H–P 8-18 óra,
06-70/419-2923, 06-30/449-4506

ÁLLAT

Ft-ért eladó Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388

AJÁNDÉK – BIZSU

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

Bizsu és ajándék! Idén ajándékozz valami különlegeset szerelmednek! BelizoBox - Monor,
Petőfi S. u. 8. Nyitva: H–P: 9–17,
Szo: 8.30–12.30; www.belizonia.hu

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

Ajtó, ablak, redőny, reluxa,
szúnyogháló, lakatosmunka.
Szatmári Ferenc: 06-70/3178857, www.ablakfer.hu

Kisebb lóhoz való kézzel
varrott munkahám 1 pár 60 000

Cserényi márkafüggetlen autószerviz. Általános szervizmun-

AJTÓ – ABLAK

AUTÓ

kák, vizsgáztatás, javítás. Monor,
Arany J. u. 7. Tel.: 06-20/805-6686
Műszaki vizsgáztatás és felkészítés, eredetiségvizsgálat,
gépjármű-diagnosztika, gumiszerelés, -javítás, centrírozás.
Méhész János Kft. Monor, József
Attila u. 108/38. Tel.: 06-29/416123, 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

Balatonfüred- csopaki,
Badacsonyi,
Balaton-felvidéki,
tokaji, tolnai
borvidék.

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

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

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

A szőlő bizony
sokszor hasznos,
borként életünkbe
vígságot hoz.

kovács

borkút

a moNori piac
joBB hátSó
SarKáBaN
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BuSzpályaudvar
Nyitva:
Szerda, SzomBat: 7-13

Nyitvatartási időn kívül hívjon.
+36-30/9499-756
Kovács Borkút

Januári rejtvényünk fősorából a monori Kovács Borkút 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: február 14. A helyes megfejtést beküldők között 4 darab 3 ezer forint
értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki a Tolnai borvidékről a monori Kovács Borkút felajánlásából.
Előző számunk megfejtése: Egy szalon, ahol álmai valóra válnak. A monori Lídia Esküvői és Alkalmi Ruhakölcsönző jóvoltából 1 db esküvői
ruha bérlését (42-es méretig) diadémmal és gyűrűpárnával (80 ezer forint értékben) sorsoltunk ki, melynek nyertese: Faragó Sándorné (Vecsés).
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

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor
készítését, javítását vállalom
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON
– Móricz Zs. u. 39. Új! A gyrospita rendelhető teljes kiőrlésű
pitával is! Akár menüben is! Az
árakról, kiszállítási helyekről
kérjük érdeklődjön telefonon:
06-70/775-8585 vagy
www.lokacio.hu/taverna/
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

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 hulladék-szállítás
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 vonzáskörzetében. Fix
áras transzferek. T.: 06-30/2994444 • info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

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: 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.:06-20/511-7557, 06-29/343689
Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa
konyhakészen, hasítva, ingyenes házhoz szállítással 3 000
Ft/q. Őrbottyáni telephelyen
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR:
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ÜDÜLÉS
Téli üdülés Hajdúszoboszlón
félpanzióval 22.500 Ft/fő/7 éj,
13.900 Ft/fő/3 éj.
www.frankvendeghaz.hu
Tel.: 06-30/944-9398,
06-30/977-6495

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
– JAVÍTÁS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Új és
meglévő épületek teljeskörű
gépészeti kivitelezése. Gázvezeték kiépítése, műszaki átadása, MEO-ügyintézés, ismételt
nyomáspróba. T.: 06-20/3488073, info@futesrendszervedelem.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

Csernai Pál Közösségi Központ
2721 Pilis, Gubányi Károly u. 2-4.

BRUTTÓ
250.000 –
500.000 FT

Programajánló

JUTTATÁSOK

Ajánlott korosztály: 3–99 év
Időpont: 2020. február 22. 10 óra
Jegyár: 1200–1700 forint

+

Dr. Bubó rendel – ,,Kérem a következőt!”

A meghatározott feltételektől
és a teljesítménytől függően

ÜLLŐI RAKTÁRUNKBA
ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ
KOLLÉGÁKAT KERESÜNK
két műszakos munkarend (H-P 05:45-14:00, 14:00-22:15)
saját állományú, hosszútávú foglalkoztatás
bejárást költségtérítési hozzájárulással vagy céges buszainkkal
támogatjuk az alábbi településekről: Budapest, Vecsés, Üllő,
Albertirsa, Dánszentmiklós, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis,
Monor, Monorierdő, Péteri, Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel, Mende,
Sülysáp, Tápiószecső, Tápióság
■ ingyenes targonca jogosítvány megszerzését biztosítjuk
■
■
■

MAGASEMELÉSŰ TARGONCAVEZETŐ
KOLLÉGÁK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött önéletrajzzal,
vagy a rossmann. hu karrier oldalon.

Elege van abból, hogy
minden jó programért
a fővárosba kell utaznia?

tte
icoleÉtterem
N és panzió

Pál Feri atya – Társkapcsolati kommunikáció
Időpont: 2020. február 29. 19 óra
Jegyár: 1700–2000 forint

Lady’s Party – Hot Men Dance Show
Időpont: 2020. március 8. 18 óra
Jegyár: 2500–3000 forint

Alma Együttes

Időpont: 2020. március 28. 10.30 óra
Jegyár: 2500–3000 forint

A Padlás című musical

Időpont: 2020. április 18. 19 óra
Jegyár: 3500–4000 forint

További információkért kérjük, hogy keresse fel
a www.csernaikozpont.hu weboldalt, vagy facebook oldalunkat!

Szerelvény – Sarok

Már nem kell, hiszen étteremünk igényes, élő zenés

koncertekkel, tematikus rendezvényekkel

várja a szórakozni vágyókat, fiatalokat és időseket
egyaránt. Igazodva az igényekhez konyhánk kínálata
mellett a bár is átalakult, kibővült italválasztékkal,

italkülönlegességekkel és monori borokkal
várjuk vendégeinket.

Jó programot keres a közelben?
Aktuális rendezvényünkről tájékozódjon
Facebook-oldalunkon:

www.facebook.com/nicoletteetterem

RANDOM ACOUSTIC

FEBRUÁR 14.
Valentin-napi
farsangi mulatozás
Ha még nincs ötleted
Valentin-napra,
foglalj most asztalt!

Monor, Ady Endre u. 38. • Tel.: 06-29/414-524 • info@nicolette.hu

Folyamatos

Zalakerámia
csempék, járólapok.
Fürdőszobabútorok.
Kazánok, cirkók,
radiátorok,
acél-, műanyagés rézcsövek.
Minden ami a víz-, gáz-,
fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Kedvező áraK
Telefon:
06-29/996-659
Nyitva:
H–P: 8–17
Szo: 8–12

Monor, út 22/A
Ad y E n d r e

