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Részletek a 2. oldalon

A Transparency  
International nyert

Szemétlerakásra 
használják a vecsési 
kispatakot

 Újra indul a Buda-
pest Airport Zrt. ki-
bővített zajszigetelési 
programja, már kiegé-
szülve szellőztető be
rendezésekkel is.

Részletek a 2. oldalon

 A BÁKK Páratlan páros 
premierelőadásának egyik 
főszereplője, Gesztesi Ká-
roly tragikusan hirtelen 
elhunyt, de az előadást 
Beleznay Endre szereplé-
sével megtartják.

Részletek az 5. oldalon

 Símaszkos rablók „ne 
ordíts, fogd be a pofád, 
mert agyonütlek” szavak 
mellett törték rá az ajtót 
Gyálon egy idős emberre.

Részletek a 13. oldalon

Megtartják a 
Páratlan párost

Ajtót törtek egy 
nyugdíjasra

Zaj és légszeny-
nyezettség ellen

Folytatás a 9. oldalon

 Precedens értékű pert vesz-
tett el a gyáli önkormányzat, 
a bíróság kimondta, hogy ki 
kell adni az Elios közbeszer-
zési ajánlatát, mert azt eddig 
jogtalanul tagadták meg.
 A bíróság szerint nem te-
kinthető üzleti titoknak az 
állami vagyon hasznosítá-
sával kapcsolatban felme-

 A Gyömrőipatak bűzt 
áraszt, a medre bebarnult, a 
partján pedig sok helyen le-
ülepedett fekália és fekete 
iszap látható – harsogta a mé-
dia nemrég. 
 Az írás szerint akkor a Gyá-
lipatakba ömlő egyik mellék-
ágnál történt a szennyezés, a 
Dabas és Környéke Vízügyi 
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A tökéletes mosoly már nem álom többé!   
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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!

Megnyílt az új utasmóló 4. oldal

Kft. gyömrői telepéről beöm-
lött szennyvíz festette feketére a 
patak vizét, miután üzemzavar 
keletkezett az utóülepítőben. 
 A hírnek mi is nyomába 
eredtünk, megnéztük és meg 
is kérdeztük, most mi újság a 
patakkal?

rülő semmilyen adat sem.  
A Budakörnyéki Járásbíróság 
elsőfokú ítélete után Gyál ki 
is adta az évek óta titkolt ada-
tokat a cégről, így tudni lehet 
már a szerződés alapján az 
Elios 193  620  000 forint net-
tó vállalkozási díjjal pályázott.

HOBÓ 
Ady-est
Pilisen

11. oldal

Részletek a 3. oldalon

Vita az azonnali  
fizetési rendszerről

 Tavasztól indul az azonna-
li fizetési rendszer Magyaror-
szágon – ettől a hírtől zajos a 
sajtó. 
 A jegybank ragaszkodik 
az azonnali fizetési prog-
ram bevezetéséhez, „mivel 
az idő pénz”, ráadásul drágá-
nak tartja a magyar számla-
csomagokat, főleg úgy, hogy 
mellette minden egyes tranz-
akció után külön díjat is fel-
számolnak a pénzintézetek. 
Arról nem is beszélve, hogy 
az MNB már tavaly nyárra 
tervezte a program bevezeté-
sét, ami már fél évet a huza-
vona miatt eltolódott. 
 Szóval a bankszektor el-
lenkezett, kompromisszumo-

kat akart, cserébe követelte a 
tranzakciós illetékek eltörlé-
sét. A jegybank viszont nem 
engedett. Márciustól min-
den banknak legalább egy 
számlacsomaggal rendelkez-
nie kell, amiben elérhető az 
ügyfelei részére az azonna-
li 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 kap-
nak választ az olvasóink cik-
künkben. 
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PRECEDENS ÉRTÉKŰ PER

MÓDOSÍTOTTÁK A TERVEKET

REPÜLŐZAJ ELLEN

A Transparency  
International nyert 
az önkormányzattal 
szemben

Ablakszigetelés, szellőztető

Nem lesz kész az M4-es tavaszra 

Változik a hulladékgyűjtés rendje 

 Bíróság mondta ki, hogy 
ki kell adni az Elios közbe-
szerzési ajánlatát Gyálon, 
mivel jogszerűtlenül tagad-
ta meg a gyáli önkormány-
zat, hogy nyilvánosságra 
hozza az Eliosszal kötött 
szerződését – írja az Index.
 A bíróság szerint nem te-
kinthető üzleti titoknak az 
állami vagyon hasznosítá-
sával kapcsolatban felme-
rülő semmilyen adat sem.
 Precedens értékű pert 
vesztett el ezzel a gyáli ön-
kormányzat, mivel a bíró-
ság szerint az Elios által 
adott közbeszerzési ajánlat 
minden lényeges eleme köz-
érdekű.
 Gyál 2014ben pályázott 
közvilágítása korszerűsí-
tésére, majd az Eliosszal 
2015ben kötött kivitelezési 
szerződést. A cég úgy kapta 
meg a megbízást, hogy drá-

gább ajánlatot adott, mint 
a közbeszerzésen elindu-
ló másik ajánlattevő, de az 
utóbbit azonban kizártak az 
eljárásból.
 A Budakörnyéki Járásbí-
róság elsőfokú ítélete után 
Gyál ki is adta az évek óta 
titkolt adatokat a cégről, így 
kiderült a szerződés alap-
ján 193  620  000 forint net-
tó vállalkozási díjjal vállal-
ták el a gyáli munkát – írja 
a Népszava.
 Az összegért több mun-
kafolyamatot is teljesítet-
tek: a kiviteli terv elkészíté-
se bruttó 4 millió 953 ezer 
forintba, a korábbi 1956 
lámpatest bontása 24 mil-
lió 841 ezer forintba, 6 kü-
lönböző típusú, így össze-
sen 1956 új lámpatest pedig 
összesítve bruttó 216 mil-
lió 103 ezer forintba került 
Gyálnak a 2015ös árakon.
 TA

2020. január • Régió Régió • 2020. január 

 Nekünk hétköznapi em-
bereknek is sok előnye 
van. Ezzel a módszerrel 
a nap minden másodper-
cében utalhatunk, akinek 
akarunk. Akár éjjel is, fel-
téve ha van elég pénz a 
számlánkon. Gondoljunk 
bele, mindegy hogy éjsza-
ka 11 órakor jut eszünk-
be, hogy ma határidős egy 
befizetésünk, nem csú-
szunk ki többet amiatt, 
mert a bankunk csak reg-
gel utalja át a beregiszt-
rált összeget. De ennél is 
fontosabb, például ha egy 
családtagunk bajba ke-
rül fizetésnél, nincs a kár-
tyáján pénz, vagy csak ke-
vesebb van a kelleténél a 
számláján, ezentúl 5 má-
sodperc alatt elküldhetjük 
neki a pénzt akár útköz-
ben a telefonunkról, akár 
otthonról, ezzel kisegítve 
a nehézségből.

Mire jó  
az azonnali  
utalás?

Hol tart a vita az azonnali  
fizetési rendszerről?

 A hajdúsági megyei köz-
gyűlésen történt egy nagy je-
lentőségű bejelentés. Jelenleg 
Berettyóújfalu és Nagykere-
ki között egy 26,5 kilométer 
hosszú, nagyrészt 2×2 for-
galmi sávos szakaszon dol-
goznak. A nyomvonalon 20 
darab hidat építenek, ame-
lyek közül a legjelentősebbek 
a Berettyófolyó és a Dusnok
patak felett fognak átívelni. A 
szakaszon 2 külön szintű cso-
mópontot alakítanak ki Gá-

 Mint arról lapunkban is be-
számoltunk, nem kis gondot 
okoz a Vecsési és környékbeli 
lakosoknak a megnövekedett 
légiforgalom, pontosabban a 
megnövekedett zajszint. Ezt 
próbálja némiképp orvosol-
ni a repülési társaság, részt 
vesznek az ingyenes ablakszi-
getelési programban.
 Sokszor sokféleképpen 
mérték már a zajszintet, és 
az egyéb negatív hatásokat, 
ám ez nem vigasztalta a la-
kókat, akik komoly tiltako-
zásba kezdtek, próbálko-
zásaik valamilyen szinten 
eredményre vezettek, részle-
gesen elégedettek lehetnek. 
 A Budapest Airport Zrt. 
már korában is tett lépéseket 
az ügyben, reptéri ingyenes 
ablakszigetelési programot 
indított, amelyben 2020tól 
újabb 1500 háztartás vehet 
részt. Emellett tavasztól szel
lőz tető berendezést is igényel-
hetnek az érintettek. Mindezt 
a korábbinál kétszer nagyobb 
területet érint.
 2016 és 2019 között 150 
millió forint ráfordítás-
sal 1500 ingatlantulajdo-
nos számára ajánlották fel a 

borján és Nagykereki mellett. 
A sztráda végén, Nagykereki-
nél pihenővé alakítható, 10
10 forgalmi sávos határátke-
lőhelyet hoznak létre. Ez az 
új terv meghosszabbítja a ké-
születeket.
 A vállalkozási szerződést 
2017. április 3án írták alá. Je-
lenleg az építési munkák 80 
százalékával végeztek. Az ere-
deti elképzelés szerint a sztrá-
dát 2020. tavaszán adták 
volna át, azonban már az épít-
kezés közben a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium kérésé-
re módosítottak a terveken. 
 A Nagykereki csomópont 
és a határátkelő között a leálló-
sávot kiszélesítik arra gondol-
va, hogy esetleg feltorlódhat-
nak ott a teherautók. A szlovén 
határhelyzeten is okulva, ahol 
nem egyszer előfordul a kami-
onstop miatt, hogy a teherjár-
művek az egész utat több kilo-
méteren keresztül elfoglalják. 
 Így a pluszmunkálatok-
kal az M4es végleges átadása 
2020. július 31re módosul. T.A.

 Az FCC Magyarország 
Kft. tájékoztatása alapján 
a tavalyi évhez képest vál-
tozik a hulladékszállítás 
gyűjtési rendje. A társaság 
minden háztartásba eljut-
tatta az idei gyűjtési naptá-
rat, a Facebookoldalukon 

pedig azt írták, a hulladékot 
Gyálon az új, 2020as gyűj-
tési naptárban foglaltak sze-
rint szállítják el.
 Ez a legtöbb helyen válto-
zást jelent, sőt van ahol a két 

– azaz a 2019es legutóbbi 
és a 2020as első –szelektív 
gyűjtési nap között 6 hét van 

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

programot. Most megduplá-
zódhat a szigetelt ablakú há-
zak, lakások száma. 

Már Üllőn is igényelhetik
2020tól Üllőn is több repülő-
tér környéki lakos igényelheti 
a pótlólagos szigetelést laká-
sa vagy háza ablakára. A ki-
bővített ablakszigetelési pá-
lyázati program keretében az 
érintett kerületek és települé-
sek meghatározott ingatlan-
tulajdonosai a már említett 
kiegészítő szellőztető beren-
dezést is kérhetik. Az Üllőn 

érintett tulajdonosokat a Bu-
dapest Airport postai úton, 
levélben értesíti majd a je-
lentkezés módjáról, valamint 
a cég részletes tájékoztatást 
tesz közzé arról, hogy a kiter-
jesztett övezet mely részeiben 
melyik típusú programra je-
lentkezhetnek az ingatlan-
tulajdonosok. A programba 
történő jelentkezés mene-
te hamarosan még gyorsabb 
és egyszerűbb lesz, az érin-
tett lakóházak tulajdonosai a 
2020. év elején induló web-
oldalon keresztül adhatják le 
igénylésüket. (Ig-más)

GYÁLON 

E z azt jelenti, hogy min-
den magyarországi 
baknak kell ajánlania 

legalább egy olyan számla-
csomagot, amelyben 10 millió 
forint alatt minden (korlát-
lan mennyiségű) átutalásnak 
5 másodpercen belül célba 
kell érnie, ráadásul nem lesz 
szükség még a számlaszám 
ismeretére sem, ha a banki 
ügyfél másodlagos azonosító-
kat (telefonszám, adóazonosí-
tó, adószám, email) kapcsolt a 
számlájához. 

A program tervezete
A program az MNB által 
már 2016ban napvilágot lá-
tott. Célját a tervezetben ak-
kor így fogalmazták meg: „Az 
alapszintű elektronikus fize-
tési módok – átutalások, be-
szedések és fizetési kártyás 
tranzakciók – működési logi-
kája alapvetően a korlátozott 
kommunikációs lehetőségek-
re épül, és így kismértékben 
használja ki az elmúlt évek-
ben alacsony költségek mel-
lett, széles körben elérhetővé 
vált modern kommunikációs 
és adatátviteli szolgáltatások 
előnyeit. A jelenlegi pénzügyi 
infrastruktúrák működési lo-
gikái az évtizedekkel koráb-
bi technológiai megoldások-
hoz alkalmazkodva alakultak 
ki, ezért a fizetési műveletek 
lebonyolítására gyakran ösz-
szetett és lassú adatfeldolgo-
zási és kommunikációs folya-
matokat használnak, amelyek 
azonban mostanra jellem-
zően elmaradottnak tekint-
hetők. Az elavult üzenetkül-
dési módszerek és a lassú 
kommunikáció azt eredmé-
nyezi, hogy a hagyományos 
pénzforgalmi infrastruktú-

rák csak korlátozottan képe-
sek támogatni a pénzforgalmi 
innovációt”.

A program sikere 
Nem kétséges a siker, de a ha-
zai bankok ellenkeznek. An-
nál az okoknál fogva, hogy 
bevételük van az átutalások-
ból és nem szeretnék azokat 
ingyenessé tenni. Ezért azt 
kérték, hogy cserébe töröl-
jék el a tranzakciós illetéket, 
amit fizetniük kell. A Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) ugyan-
akkor kifejezetten elvár-
ja tőlük a mindenki számá-
ra elérhető, korlátlan számú 
ingyenes utalást tartalmazó 
számlacsomagokat.
 A jegybank már az erede-
tileg tavaly júliusra tervezett 
indulás előtt számos cikké-
ben leírta, hogy drágák a ma-
gyar számlacsomagok, fő-
leg azért, mert minden egyes 
tranzakciót díjjal terhelnek. 
Ezt megerősíti többek között 
az Európai Központi Bank 
vonatkozó tanulmánya is, 
amely a lengyel azonnali fize-
tési rendszer alacsony kihasz-
náltságát a magas díjakra ve-
zeti vissza, szemben például 
az ingyenesen elérhető – és 
ennek megfelelően széles kör-
ben használt – angol, dán, 

vagy svéd rendszerrel. A ban-
kok viszont azzal indokolják 
ellenállásukat, hogy nekik fi-
zetniük kell a pénzmozgások 
utáni terheket, a tranzakci-
ós illetéket, amely elektroni-
kus tranzakciók esetén a 0,3 
százalék után elérheti a maxi-
mum 6 ezer forintot is.

A Magyar Bankszövetség 
A távirati irodához eljuttatott 
közleményében a jegybank 
arról is írt, akkor tudják in-
gyenessé tenni az átutaláso-
kat, ha eltörlik a tranzakciós 
illetéket és az ingyenes kész-
pénzfelvétel terhét is leveszik 
a szektorról, mert a havonta 
két alkalommal, összesen leg-
feljebb 150 ezer forintig járó 
ingyenes készpénzfelvétel 
után is a hitelintézeteknek be 
kell fizetniük az állam számá-
ra a 0,6 százalékos közterhet 
annak ellenére, hogy bevé-
telük ezeken az ATMs kész-
pénzfelvételeken nem kelet-
kezik – írja a Napi.hu.

A jegybank álláspontja
Az MNB viszont nem enged a 
bankszektornak. Azt mond-
ja, az MNB 2018ban részle-
tesen felmérte a hazai bankok 
lakossági pénzforgalmi szol-

gáltatásainak árazását nem-
zetközi összehasonlításban. 
A vizsgálat megállapította, 
hogy a hazai bankok drágák, 
az általuk alkalmazott díjak 
az adott ország bérszínvona-
lához viszonyítva (és egyes 
esetekben abszolút értékben 
is) még a kapcsolódó illeték-
terheket levonva is jellemző-
en magasabbak, mint a többi 
európai országban. Míg Nyu-
gatEurópában rendkívül el-
terjedt a csomagárazás, ami-
kor a fogyasztóknak nem kell 
az egyes átutalások után kü-
lön díjat fizetniük.
 Az MNB ezért azt akarja, 
hogy a bankkártyáknál a már 
jelenleg is alkalmazott szer-
kezethez hasonlóan a hazai 
bankoknál az átutalási tranz-
akciókat ne terheljék külön 
díjak. Jelenleg a bankkártyás 
vásárlást azért nem terhe-
li tranzakciós illeték, mert a 
pénzintézetek bankkártyán-
ként fizetnek egy fix összeget. 
Az MNB további célja, hogy 
ezt alacsony, mindenki szá-
mára elérhető számlavezeté-
si díjak mellett tegyék meg a 
pénzintézetek.

Már működő módszerek
Már Magyarországon is el-
érhető ezzel a módszerrel 

működő több külföldi bank 
szolgáltatása is, mint pél-
dául az ingyenes Revoluté, 
melynek a mobilalkalmazá-
sán keresztül bármelyik má-
sik Revolutosnak lehet pénzt 
küldeni, mégpedig 30 külön-
böző pénznemben, az aktuá-
lis bankközi átváltási árfolya-
mon (az átváltás is ingyenes). 
Itt az azonnali pénzküldés 30 
naponta 1  850  000  Ft utalá-
sig van ingyen. De mivel nem 
tartoznak a magyar bankfel-
ügyelet alá, így probléma ese-
tén a reklamáció és az ügy-
intézés igen bonyolult és 
hosszadalmas.
 Egy másik megoldás az 
azonnali utalásra a Vi bernek 
a felhasználók közti Mo
neytou szolgáltatása, de ez fi-
zetős (3 ezer forintig 79 fo-
rint, efölött +1,5%).
 Aki biztonsággal és ke-
vés pénzért szeretne azon-
nal és ingyenesen utalni, an-
nak várnia kell március 2ig. 
A Bankmonitor szerint a CIB 
ECO bankszámla – csak raj-
tuk keresztül történő igény-
lés esetén – ugyanis teljesen 
ingyenes lesz, vagyis mind 
a számlavezetés, mint a bel-
földi utalás díjmentes lesz 2 
évig.  Trnavecz Adrienne

AZ MNB ÉS A BANKSZEKTOR KÖZÖTT 

Március 2-án  
indul az azonnali  
fizetési rendszer 
Magyarországon.

69 éves korában elhunyt 
Balogh Gyula Munkácsy 
Mihálydíjas festőművész, 
Monor Város Díszpolgára. 
 Az országosan elismert 
művész 1950ben szüle-
tett, 16 éves korától Tóth 
Tibor festőművésztől ta-
nult festeni. Sarkantyú 
Simon festőművész volt 
a mestere a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskolán. 
1975től 10 évig a Pester-
zsébeti Csili Művelődési 
Központ felnőtt rajzszak-
körét vezette, ebben az 
időszakban Szentendrén 
volt műterme. 
 Kiemelkedő képzőmű-
vészeti tevékenysége el-
ismeréseként 2018ban 
Munkácsy Mihálydíjat 
vehetett át Balog Zoltán-
tól, az Emberi Erőforrá-
sok miniszterétől. Monor 

Város Önkormányza-
ta kimagasló művészi és 
a város hírnevét öregbítő 
tevékenysége elismerése-
ként Monor Díszpolgára 
címet adományozott ré-
szére 2018. március 15én.
 TR

Elhunyt Balogh  
Gyula festőművész
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Épületenergetikai  
tanúsítvány  

kÉszítÉse

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Már 12  000 Ft-tól!

Márkus Zoltán: 
06-20/987-9089
Molnár Emőke: 
06-30/676-8097

ÁrnyékolÁstEchnika
nyílÁsZÁrók, 
sZúnyoghÁlók, 
rEdőnyök 
gyártása, 
bontása- 
beépítése

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

www.futo-szerviz.extra.hu

Autószerelő és gumiszerelő 
kollégákAt keresünk 

azonnali kezdéssel gyáli telephelyre

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

Gumiszerelés 10”–22”-ig • Gumicsere 800 Ft/db-tól

Számitógépes montordiagnosztika. Hibakódolvasás, -törlés.
Lézeres futómű-beállítás 7  000 Ft-tól.

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

•  sitt, szemétszállítás
•  sóder, homok, termőföld
•  3, 4, 8 köbméteres  

konténerek
•  gépi földmunka, bobcat

Megvárható fogsorjavítások
2360 Gyál, Pesti út 67.   A gyáli uszodával szemben.
Időpont-egyeztetés: +36-20/560-5305

fogtechnikafogtechnika

 Az új repülőtéri logisz-
tikai központ kiszolgálása 
érdekében január közepé-
től már a Cargo Citynél is 
van megállója a Liszt Fe-
renc Airport 2re közle-
kedő 200E jelzésű gyors-
busznak.
 A Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) tájé-
koztatása szerint a járat 
indulása igazodik az új te-
herárubázison dolgozók 
munkakezdéshez és befe-
jezéshez, az oda betérő au-
tóbuszok is 200E jelzéssel 

közlekednek, ám a jármű-
vek kijelzőjén a Cargo City 
feliratot is feltüntetik a 
Liszt Ferenc Airport 2 cél-
állomás mellett. A BKK 
ugyanakkor kihangsúlyoz-
ta, hogy a járat alapvető 
funkciója továbbra is a re-
pülőtér környékéhez kap-
csolódó dolgozói forga-
lom és a repülőtéri utasok 
színvonalas kiszolgálása. 
A járat a repülőtér és az 
M3as metró között válto-
zatlanul éjjelnappal köz-
lekedik. -Pós-

A Cargo Citynél is  
megáll a 200E busz Megnyílt az új utasmóló,  

bontják a bádogterminált

SOKAN VÁRTÁK

Irány a szabadtéri 
kondipark!

 Igaz, ami igaz, ebben a cu-
dar időben kondizni nem le-
het egyszerű, de ne feledjük, 
nem csupán téli használatra 
épült Gyálon a kültéri kon
dipark, amely karácsonyra 
lett kész véglegesen. Új év, új 
fogadalmak; éljünk egészsé-
gesen! 
 Sokan várták már, hogy 
elkészüljön a kondipark 
a Munkácsy Mihály utca 
és Temesvári utca sarkán. 
Minden haladt a maga út-
ján, megvalósult a beruhá-
zás, csak éppen a műszaki 
átadás váratott magára, vég-

 A település első okleve-
les említése már a XIII. 
században megtalálható, 
nem sokkal később pedig 
már 1323ban állt a falu-
ban egy Szent-György-
ről elnevezett templom is. 
Mint a legtöbb falu ez is a 
török korban néptelene-
dett el teljesen, így az ösz-
szeírásokban sokáig pusz-
taként szerepelt a hely. 
 A törökök kiűzése után 

a területet Alsónémedi-
hez csatolták. A XVIII. 
században a Rákóczisza-
badságharc után is még 
pusztaként birtokolták a 
Koháryak, majd a hely fej-
lődése csak a XIX. század 
második felében indult 
meg, amikor a Pest kör-
nyékén hatalmas birtokkal 
rendelkező Károlyi csa-
ládhoz került a terület. Mi-
után 1889ben megépült a 

vasútvonal, – amely érin-
tette a területet – az akkor 
alig pár száz fős lakosságú 
település lélekszáma ha-
mar megsokszorozódott, 
majd a XX. század elejére 
már többezres lett a lakos-
ság. Ezt az óriási területet 
ekkor még Gyálpusztá-
nak nevezték, mely végül 
1944ben vált önálló köz-
séggé Gyál néven. Városi 
rangot 1997ben szerezte 
meg, így az egyik leggyor-
sabban kiépülő városok 
egyike lett.

Gyál várossá válása

BELEZNAY ENDRÉVEL

Megtartják a Páratlan párost

Megint okosabb lettem Földváry Gergely rovata

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

Magócsi Ruhatisztító

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

Tisztíttassa szőnyegeit  
                               háztól házig szállítással! 

A monori                          
kasszasorával szemben!

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

Folyamatosan 
megújuló készlettel, 

női-férfi divatruházat  
széles választékával 
várunk szeretettel!

  monor.jeansofice

Légy Te is  

JO club card tag,

 a folyamatos 

kedvezményekért! 

8 ezer Ft 
feletti vásárlás  

esetén 
700 Ft 

kedvezmény! 
Minden más akciónkkal 

összevonható!
A kedvezmény 

érvényesítéséhez hozza 

magával a hirdetést!

Jelentkezéseket fényképes  
önéletrajzzal várunk.  

karrier.city@gmail.com

Nagyüzemi konyha 
 alapaNyag

raktárba
munkatársat keres! 

re karácsony előtt ez is meg-
történt. 
 Mielőtt felvetődik a kérdés, 
hogy csak a környékbeliek 
használhatjáke az eszközö-
ket, eláruljuk, bárki elmehet 
a helyszínre akár a város má-
sik feléről, akár másik város-
ból is, nyitott kapukat talál. 
Azért nem árt ügyelni a hasz-
nálatra, erre figyelmeztetnek 
a kihelyezett táblák.
 És, hogy rendezettebb 
legyen a környék, a par-
kosítás a jó idő beálltával 
folytatódik, ivókutat, kerék-
pártárolót építenek. Irány a 
kondipark! Á.T.

T avaly júliusban röppent 
fel a hír, hogy a kormány 
a repülőtérüzemelte-

tő tulajdonosának egy több 
mint 70 pontból álló hibalis-
tát adott át, amelynek egyik 
lényeges eleme a schengeni 
(A) oldalon, a lowcost járatok 
kiszolgálására hivatott egy-
szerűsített beszállítókapuk át-
építése volt.
 Gulyás Gergely minisz-
ter akkor kijelentette, hogy 
2020. január 1jével ha kell, 
rendeleti úton tiltják be a bá
dogterminálrész használatát, 
amennyiben nem történik 
változás.  

 Szomorú hír, de nem 
csupán a vecsési színház
szerelmeseknek, hogy a 
Bánfalvy Stúdió előadásá-
ban és a BÁKK szervezé-
sében februárra tervezett 
Ray Cooney Páratlan páros 
premierelőadásának egyik 
főszereplője, Gesztesi Ká-
roly tragikusan hirtelen el-
hunyt. 
 Autójában kapott szív-
rohamot a színművész, aki-
hez a lehető legjobb segítség 
is hiába érkezett, hiszen az 
esetet felfedező 35 éve men-
tősként dolgozó K. Gy. sem 
tudott mit tenni az akkor 
már hosszú percek óta ha-
lott sofőrrel.
 Így sajnos ezt a darabot 
Gesztesi főszereplésével már 
nem láthatjuk február 12én. 
Pedig ebben a történetben 

 Nos, az utasok január kö-
zepén vehették birtokukba 
az új épületszárny első csar-
nokát, a korábban tervezett 
Ferihegy 2C terminál he-
lyén.  A fél év alatt felépített, 
5500 négyzetméteres, egy-
szintes, hűtöttfűtött épü-
letben a pihenő és várótér 
mellett étel és italvásárlá-
si lehetőség is van, ezen kí-
vül három nagy kapacitású 
mosdóblokk, valamint egy 
dohányzóterasz is szolgálja 
az utasok kényelmét.
 Ezzel egyidejűleg azonnal 
megkezdték a régi „bádogvá-
ros” bontását, hogy az épü-

let további bővítését is elin-
díthassák. Ennek részeként a 
terület 11  500 négyzetméter-
re nő és a most meglévő hat 
kapu mellé további két gyalo-
gos és hat, buszos beszállítás-
ra is alkalmas kaput építenek 
fel. A beruházás teljes költsé-
ge 8,3 milliárd forint, amelyet 
a Budapest Airport kizárólag 
saját erőből finanszíroz.
 Fürjes Balázs, Budapest 
fejlesztéséért felelős állam-
titkár újságírói kérdésre el-
mondta, hogy „érvényes épí-
tési engedéllyel rendelkeznek 
a ferihegyi gyorsvasútra, de 
a projekt csak uniós forrással 
együtt valósítható meg, eb-
ben pedig még van tennivaló”.
Gerhard Schröder, a Buda-
pest Airport elnökének tájé-
koztatása szerint a reptér új 
forgalmi rekordot ért el 2019
ben, 16,2 millió utast kezel-
tek, nyolc százalékkal többet, 
mint egy évvel korábban.

Régió-info-P.Gy.

igazán nagy alakításnak le-
hettünk volna szemtanúi 
Gesztesi Károly tolmácsolá-
sában. A testhez illő vígjá-
tékban Stanley Curtist ala-
kította volna, John Smith 
taxisofőr barátját.
 Az előadás a tragédia 
ellenére sem marad el, a 
Bánfalvy Stúdió egy közle-
ményben adta tudtul, hogy 
január 27től, ebben a sze-
repben Belez nay Endre fog-
ja alakítani John Smith taxi-
sofőrt. 
 A darab története, hogy 
Mary (Kiss Ramóna) izga-
tottan várja haza wimble-
doni otthonába férjét, John 
Smith (Száraz Dénes) taxi-
sofőrt, aki túl sokat késik. 
Az asszony ezért úgy dönt, 
felhívja a helyi rendőrsé-
get, hátha hitvesének baja 
esett. Nem messze tőle, úgy 

négy és fél percnyi autózás-
ra, Barbara (Mezei Réka 
Léda) izgatottan várja haza 
richmondi otthonába férjét, 
John Smith taxisofőrt, aki 
túl sokat késik. Az asszony 
ezért úgy dönt, felhívja a he-
lyi rendőrséget, hátha hitve-
sének baja esett. Ezzel pe-
dig megkezdődik a zűrzavar. 
A férj, John ugyanis egy és 
ugyanaz a személy, és régóta 
éli kettős életét, amely most 
összedőlni látszik. John 
ugyanis egy idős hölgy segít-
ségére sietve balesetet szen-
ved és a kórházban nem a 
megfelelő lakcímét adja meg. 
A feleségek által értesített 
rendőrség lelkes nyomozás-
ba kezd, John pedig ámok-
futó módjára ingázik a két 
asszony között – amit ezen-
túl Beleznay Endre segítsé-
gével tesz majd meg.

Hamarosan eltűnik a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér bádogterminálja, mi-
után januárban megnyílt az új utasmóló, 
amely a diszkont-légitársaságok utasa-
inak kínál kényelmesebb körülménye-
ket a beszállás előtti várakozáshoz.

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 

•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje  

és fedése

06-30/835-4815

SzakképzETT   mESTErEk 

-15%  

BEÁzÁSOk 

JaVÍTÁSÁra

Monori szálloda keres
 SzakácS, 
konyhai 
kiSegítő  

és gondnok/
karbantartó

munkakörbe 
munkatársat  

állandó  
munkára
Érdeklődni:

06-30/986-8988
info@nyergeshotel.hu 
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Titkos tipp prosztata-
megnagyobbodásra
Az idősebb férfiak egyik leggyakoribb betegsége a jó-
indulatú prosztata-megnagyobbodás. Előfordulá-
sa az életkorral együtt nő. Míg a 45 éves férfiak alig 
néhány százalékánál fordul elő, addig 80 éves kor-
ra már a férfiak 80 százalékát érinti a betegség.

2020. január • Régió Régió • 2020. január 

BALATONI MÁTYÁS

Vecsési siker a magyar  
ökölvívó-bajnokságon

 A Magyar Birkózószövet-
ség (MBSZ) hagyományos 
évzáró rendezvényén, a Ho-
tel Arénában megtartott bir-
kózókarácsonyon kapott el-
ismerést Balatoni Mátyás, 
a Monori SE szakosztályve-
zetője. 
 Az üdvözlő beszédet Ba-
csa Péter, az MBSZ ügyveze-
tő alelnöke tartotta, megem-
lítve 2019 sikereit, valamint 

É v végén, decemberben 
rendezték meg a  Papp 
László Női és Fér-

fi Ökölvívó Országos Bajnok-
ságot, melyen hat versenyző 
képviselte Vecsés SEt. 
 Az bokszolók nagyszerű 
eredményeket értek el, Tar-
nóczy Tamara és Szűcs Sza-
bina két aranyérmével, Kiss 
Bettina, Kiss Olimpia, Ho-
rog Tímea és Mátyás Krisz-
tián négy bronzával térhet-
tek haza a megmérettetésről.
 Tarnóczy Tamara ifjúsági 
versenyző létére a felnőttek 51 
kilogrammos súlycsoportjába 
is kivívta a továbbjutást az elő-
döntőbe, majd Hachbold Judi-
ton is túljutva a magyar bajnok, 
Beri Krisztinát a döntőben si-
került legyőznie, amivel meg-
szerezte a 6. bajnoki címét.
 Az 57 kilogrammosok kö-
zött bajnoki aranyat ünnepel-
hetett Szűcs Szabina is, aki 
előbb az elődöntőben az ifjú-
sági 57 kgos magyar bajnok, 
Sipos Hajnalka ellen bokszolt, 
majd a szintén aranyesélyes 
Benke Sárát kapta ellenfél-
nek a döntőben. Szabina egy 
küzdelmes aranyért folytatott 
mérkőzésen végül bebizonyí-
totta, 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 elődöntő-
ben Benke Sárával került ösz-
sze, ahol végül a rutinosabb el-
lenfele nyerte a mérkőzést, így a 
bronzot sikerült megszereznie.
 Kiss Olimpia a 60 kilo-
grammosok között verseny-
zett és az elődöntőig jutott. A 
magyar bajnok, Pribojszki Ka-
tával szembe veszített, de vé-
gül megszerezte a bronzérmet.
 Horog Tímeának a 64 ki-
logrammos súlycsoportban 
sikerült az elődöntőbe vere-
kednie magát, de a folytatás 

már nagy falatnak bizonyult 
a többszörös magyar bajnok 
Papp Nikolett ellen. Nagy küz-
delem után, megérdemelten 
kapta a bronzérmet. 
 Szintén bronzérmet szer-
zett férfi 57 kilogrammban 
Mátyás Krisztián, akiről ki-
emelte a helyi lapnak a Ve-
csés SE szakosztályvezetője, 
Seres Attila, hogy kemény fi-
zikai munka mellett vereked-
te be magát az elődöntőbe, 
ahol a honvédos Bun dovicsot 
most nem sikerült megszo-
rongatnia.  T.A.

Hirdetés
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Jelentkezni lehet 
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

Vecsési  
nagyüzemi konyha  
gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐT
keres kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges 
buszjáratunkról!

A BFB plus Kft. egy 
nemzetközileg elismert  
belga tulajdonban lévő,  

kisállateledel-gyártással és 
-forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő 
telephelyére keressük 

csapatunk új tagjait a következő 
munkakörökbe:

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  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.

Jelentkezz

MOsT!

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

EMELTÜK  

A bérEKET!

•   TARGONCAVEZETŐ 
(Termelésbe ÉS raktárba;  
több műszak vállalásával)

•   GÉPBEÁLLÍTÓ 
(Gyártási területre-, csomagológépre 
ÉS présgépre)

•   ÜZEMI OPERÁTOR  
(betanított munkás) 
(Több műszakba, több üzemünkbe is)

•   KARBANTARTÓ  
(Villanyszerelő/géplakatos/
mechanikai műszerész)

•   UDVARI ÉS ÜZEMI TAKARÍTÓ 
(1 illetve 2 műszak vállalásával)

•   ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR 
(2 műszak vállalásával, 
targoncavezetői engedéllyel.  
Előny: GKI-kártya)

•   LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
•   KOMISSIÓS (Több műszakban)

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

2 arany- és  
4 bronzéremmel

felhívva a figyelmet 2020. év 
fő sporteseményére, a tokiói 
olimpiára. 
 Az ünnepségen elismeré-
sek átadására is sor került, 
Balatoni Mátyás Magyar Bir-
kózásértdíjat vehetett át. 
 Az elismeréssel az elmúlt 
években a sportág fejlődé-
séért végzett munkáját ho-
norálták – többek között a 
monori birkózócsarnok létre-
hozását is. Régió-infó

Magyar Birkózásért-
díjat vehetett át

  A Vecsés és Környé-
ke Család és Gyermekjólé-
ti Szolgálat és Központ a téli 
hétvégéken 8 óra és 17 óra 
között hidegügyeletet tart, 
amennyiben a nappali át-
laghőmérséklet szombaton 
és vasárnap 5 Celsiusfok 
alatt marad.
 Hidegügyelet idején 
lakhatási krízisbe került 
ügyfeleiknek segítenek az 
ügyintézésben, hogy szál-
lást tudjanak találni vagy 

– amennyiben szükséges – 

orvosi ellátáshoz jussanak 
(pl. papírok intézése, szálló-
keresés, stb.), emellett me-
leg teát és hideg élelmet is 
biztosítanak.
 A hidegügyelet aktuális 
nyit va tartásáról személye-
sen a Család és Gyermek-
jóléti Szolgálatnál (Telepi 
út 44/A) és a 0629/350
294, a 0629/552542, a 
0630/6687029 vagy a 06
30/6687030 telefonszá-
mok valamelyikén tájéko-
zódhatnak. Régió-infó

Téli hideg-ügyelet

A prosztata megnagyob-
bodás kezdeti stádi-
umában a férfiak jel-

lemzően nehezen induló 
vizeletről panaszkodnak, a 
vizelés gyakorivá válik, a vi-
zelési idő megnyúlik. A ke-
zelést már ilyenkor érdemes 
megkezdeni, mert a tünetek 
idővel súlyosbodnak és fáj-
dalmas vizelés, elégtelen hó-
lyagürítés, utócsepegés ala-
kul ki. Ekkor már számolni 
kell a húgyhólyagban pangó 
vizelet károsító hatásaival is, 
amely a húgyhólyag és a ve-
sék egészségét is veszélyezteti.
 A jóindulatú prosztata
megnagyobbodás gyógynö-
vényekkel jól kezelhető. A kli-
nikai kutatásokban egyaránt 
hatásosnak bizonyult a tök-
mag és a szabalpálma is, a 
TVreklámokban rendszerint 

ezekből a gyógynövényekből 
készült gyógyszerekkel talál-
kozhatunk. Van azonban egy 
szintén sokat vizsgált növény, 
amely mindenki számára 
könnyen elérhető, mégis rit-
kán találkozunk vele. Ez pe-
dig a csalán, annak is a gyö-
kere.
 Más gyógynövényekhez 
hasonlóan a csalán 
gyökere is egyszer-
re több területen fejti 
ki hatását. Gátolja 
többek között az 
5alfareduktáz 
enzimet, amely-
nek az a fő feladata, 
hogy a tesztoszteron (leg-
fontosabb férfi nemi) hor-
mont egy másik hormonná 
alakítsa át (DHT). Amennyi-
ben az 5alfareduktáz enzi-
met gátoljuk, úgy csökken 

a vérben lévő DHT meny-
nyisége, amely azért fontos, 
mert ez a hormon igazol-
tan növeli a prosztata mé-
retét, ezen kívül 
jelentős szere-
pe van például a 
kopaszodásban 

is. A csalángyökér ható-
anyagai ráadásul azt is gá-
tolják, hogy ez a lecsökkent 
mennyiségű DHT hormon 
a prosztatasejtekhez kap-
csolódjon, így ezen a módon 
is segít megakadályozni a 
prosztata méretének továb-
bi növekedését. 
 Az idősödő férfi szerve-
zetben gyakran felborul a 
hormonegyensúly és egy-
re több ösztrogén, vagy-
is női nemi hormon terme-
lődik. Ennek egyik kiváltó 
oka, hogy az aromatáz nevű 
enzim a tesztoszteront köz-
vetlenül ösztrogénné alakít-
ja át. A csalángyökérkivonat 
az aromatáz enzimet is gátol-
ja, ezzel pedig megakadályoz-
za, hogy az ösztrogén növelje 
a prosztata méretét.
 Mindezeken túl a csalán-
gyökér kivonata gyulladás-

csökkentő hatással is 
r e nde l k e -

zik, amely 
sz in-

tén jótékonyan hat a megna-
gyobbodott prosztatára.
 A csalángyökérrel több 
klinikai vizsgálatot is vé-
geztek. Az egyik ilyen kuta-
tásba 620 jóindulatú prosz-
tatamegnagyobbodástól 
szenvedő beteget vontak 
be. A betegek fele csalánki-
vonatot, a másik részük pe-
dig placebót (hatóanyag nél-
küli készítményt) kapott, a 
kutatók ezzel is biztosítot-
ták, hogy a vizsgálati ered-
mények kizárólag a csalán 
gyökerére legyenek vissza-
vezethetők. A hat hónapos 
kezelés végén csalángyökér 
kivonatot szedő betegek 81 
százalékánál, míg a place-
bót szedők esetében csupán 
16 százaléknál mértek javu-
lást. A vizeletáram sebessé-
ge a csalángyökérkivonatot 
szedőknél több mint kétsze-
res volt, mint a placebót ka-
póknál.
 Érdemes tehát megfon-
tolni a csalángyökérből ké-
szült tea vagy kivonatok 

használatát a jóindu-
latú prosztatamegna
gyob bodás kezelésé-

re, hiszen egy olyan 
gyógynövényről van 
szó, amelyet minde nütt 

könnyen fellelhetünk 
környezetünkben, de a bio

boltokban tea és kivona-
tok formájában is rendel-
kezésre áll.
Papp János gyógynövény-alkalmazá-

si szakmérnök, fitoterapeuta
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Megadóztatják a repülőjegyeket?

Szemétlerakásra 
használják a vecsési 
kispatakot

 Magyarországon is jöhet a 
repülőjegyekre kivetett adó 

– írja az AIRportal.hu. 
 Távolságtól és kényelmi 
osztálytól függően kétezer és 
húszezer forint közötti adó 
terhelné a Magyarországról 
induló utasok repülőjegye-
it egy LMPs képviselő által 
benyújtott törvényjavaslat 
szerint 2020 júliustól. (Ez 
több EUországban már al-
kalmazott gyakorlat.) 
 Az adót a légiközlekedés 
környezetszennyező hatása-
ival indokolja a törvényja-
vaslat benyújtója, az intéz-
kedés 10 milliárd forintot 

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)
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.

Elvárások:
•  Minimum középszintű végzettség 
• Rátermettség, önállóság, precizitás
Előny, de nem feltétel:
•  Angol, német nyelvtudás
Feladatok:
•  Levelezés teljeskörű ügyintézéssel (kimenő-bejövő levelek iktatása, 

kezelése, írása, postázása)
•  Kimenő, bejövő számlák iktatása, előkészítése a pénzügy részére
•  Árajánlatok, szerződések, megrendelések, teljesítésigazolások elkészítése
•  Az iroda zavartalan működésének napi szintű felügyelete, ellátása 

(eszközök figyelése, pótlása, igények leadása a vezetőség felé)
•  Nem napi rendszerességgel számlázás és banki utalás
•  Vezetői kérésre egyéb ad-hoc jellegű feladatok.
Munkaidő: napi 8 óra.  
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Kérjük az önéletrajzban a bérigény feltüntetését!

SILVER
HOME BUILDER ZRT.

Budapesti székhellyel rendelkező építőipari vállalkozás 
vecsési telephelyére (Vecsés, Alig utca)

irodAVEzEtő/titkárnő 
munkatársat keres. 

Önéletrajzot a 
 meszaros.ildiko@silverhomebuilder.hu  

e-mail címre kérjük!

A JuvaPharma Kft. vitamin, étrend-kiegészítők valamint  
egyéb gyógynövénytermékek előállítására specializálódott  

magyar tulajdonú gyártója, felsőpakonyi telephelyére  
egy fő munkavállalót keres  

hosszú távra.

Gépész karbantartó
Pozíció leírás: 
•   Gépészeti berendezések, hálózatok ellenőrzése és karbantartása
•   A tapasztalt hiányosságok jelzése, kisebb hibák kijavítása,  

kármegelőzés, hibafeltárás

Munkaidő:  
8.00–16.30

A munkakör betöltésének feltétele: 
•   Szakmunkás bizonyítvány(ok) 
•   Hasonló területen szerzett tapasztalat 
•   Önálló munkavégzés 
•   Műszaki beállítottság 
•   Csapatmunkában való együttműködési  

képesség

Előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány

Egyéb információ:
Az üzem Felsőpakony külterületen található, ezért a bejárás csak saját gépkocsival, 
motorkerékpárral, kerékpárral lehetséges vagy Káva vonzáskörzetéből céges busszal.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
penzugy@juvapharma.hu   •  06-29/920-923

bőven meghaladó éves bevé-
telt hozhat évente a költség-
vetésnek – Schmuck Erzsé-
bet szerint.
 Az LMP társelnöke által 
benyújtott törvényjavaslat 
különadó kivetését javasol-
ja a Magyarországon felszál-
ló légiutasok repülőjegyére, 
amelynek mértéke az uta-
zás hosszától és az igénybe 
vett kényelmi szolgáltatások 
szintjétől függ.
 Az adót a légifuvarozók 
fizetnék, de csak a 2000 ki-
logrammot meghaladó leg-
nagyobb felszállási súlyú 
légijárművel belföldi repü-
lőtérről kiinduló állomás-

ról végzett személyszállítási 
szolgáltatásai után.

Mennyibe kerülne?
Az adó mértéke a legfeljebb 
háromezer kilométerre lévő 
célállomásra utazók jegye 
után a legalacsonyabb ké-
nyelmi osztályon 2 ezer fo-
rint, míg a magasabb osztá-
lyon utazóknál 4 ezer forint 
lenne.
 A három és hatezer kilo-
méter közötti távolságra uta-
zók jegye után 5 ezer, illetve 
10 ezer, míg a több mint hat-
ezer kilométerre utazóknál 
10 és 20 ezer forint lenne a 
jegy utáni adó. Régió-infó

ÉJSZAKAI KÉZI
RAKODÓ/SZORTÍROZÓ
munkatársat keresünk  
Alsónémedibe

Vissza is hívunk!
 06-30/367-4248
 job@gles-hungary.com
 @GLSHungaryKft

   Tudsz pakolni?
    Akarsz 200–220 ezer Ft-ot keresni?

    Segítünk munkába jutni  
busszal, vagy kocsival!

    Munkaidő: hétköznap 16:30–01:30

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés

telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés

tervezési alaptérkép készítése

Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069

www.nadaplan.hu

 „Halott szennycsatorna lett, 
teljesen tönkretették a Gyá-
lipatakot” címmel jelentek 
meg országos cikkek nem-
rég, amelyről előzőleg Gyöm-
rői körzeti mutációnkban be is 
számoltunk. 
 A hírekben a felek ellent-
mondásosan nyilatkoztak, így 
a helyzet tisztázása érdekében 
úgy döntöttünk, személyesen 
vizsgáljuk meg a patakot Ve-
csésnél. Merthogy ott mind-
két említett szennyezés nyo-
mait látnunk kellene. 
 Nos, bűzt nem éreztünk, to-
vábbá fekáliát és fekete isza-
pot sem láttunk, azt viszont 
megállapíthattuk, hogy a Gyá-
lipatakot és annak környékét 
sokan szemétlerakóhely ként 
használják, eléggé elhanyagolt, 
a medrében műanyag PET
palackokat, léceket és kar-
tonpapírokat, de még egy pár 
rossz bakancsot is találtunk, és 
a partra többen Te szedd! fel-
iratú zsákokban hordják oda a 
szelektív szemetet.
 A Budai Nagy Antal út 
melletti csatornánál – amely 
szintén a patakba vezet – 
rosszabb volt a helyzet. A 
Zrínyi Miklós utcai keresz-
teződésnél enyhébb bűzt ta-
pasztaltunk, a vízben fém-
dobozokat, a parton kidobott 
fenyőfát is láttunk.

 A szennyezésekkel kapcso-
latban megkerestük a Közép
Dunavölgyi Vízügyi Igazgató-
ságot, amely azzal hárította el 
a válaszadást, hogy nem ren-
delkeznek hatósági jogkörrel, 

„a vízügyi hatósági feladato-
kat a Gyálipatak területén a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (FKI) látja el”. Az 
FKI álláspontjára is kíváncsi-
ak lettünk, ahonnan az alábbi 
választ kaptuk kérdéseinkre.
 „2019ben három bejelen-
tés érkezett igazgatóságunk-
hoz, amelynek kivizsgálására 
a Gyálipatakot kezelő Közép
Dunavölgyi Vízügyi Igazga-
tóság munkatársaival közös 
helyszíni szemléket tartot-
tunk a patak több szakaszán, 
illetve a szennyezőforrás fel-
derítése érdekében az érintett 
területeken üzemelő szenny-
víztisztító telepeken.
 A helyszíni szemle során 
a hatóság intézkedett akkre-
ditált vízmintavételre és an-
nak akkreditált vizsgálatára 
is. Mivel a patakba kibocsá-
tott víz minősége nem felelt 
meg a jogszabályokban fog-
lalt kibocsátási határértékek-
nek, vízvédelmi hatósági eljá-
rás indult.
 A továbbiakban is fokozott 
figyelemmel kísérjük az érin-
tett szennyvíztelepek üzeme-
lésének jogszerűségét, ameny-
nyiben szükséges, megtesszük 
a hatáskörünkbe tartozó in-
tézkedéseket.” P.Gy.

UTÁNAJÁRTUNK

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.

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.

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

További információ cégünkről:  www.bandk.hu

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.

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

Nicolette
Étterem  
és panzió

FEBRUÁR 14. 
Valentin-napi  

farsangi mulatozás

Ha még nincs ötleted 
Valentin-napra, 

foglalj most asztalt!

RANDOM ACOUSTIC

Jó programot keres a közelben?
Aktuális rendezvényünkről tájékozódjon 

Facebook-oldalunkon:
www.facebook.com/nicoletteetterem

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

Nemzetközi fuvarozással és szállítmányozással 
foglalkozó, alsónémedi telephelyű cégünk részére, 

nyergesszerelvényekre keresünk HU/BE/NL/GB viszonylatra 
sofőröket illetve 

kétsofőrös járatra sofőr párokat. 
Kizárólag magára és környezetére igényes,  

C, E kategóriával, GKI-kártyával és PÁV   III-vizsgával  
rendelkezők jelentkezését várjuk.  Nem uniózás.

 Osi-Mix Kft. NeMzetKözi KaMiONsOfőröKet Keres

Önéletrajzát  
kérjük  

e-mailben  
küldje el: 

INFO@OSIMIX.HU; 
Telefon:  

06-20/275-0550



10  •  INTERJÚ

 A 2020as Oscargála után 
február 22én ismét Monor-
ra érkezik a Mozgó Mozi! A 
Monori Művelődési Ház mo
zi teremmé váló nagytermé-
ben a következő előadások-
kal várják az érdeklődőket: 
12 órától a torontói Filmfesz-
tivál nyertese, a Zöld könyv; 
16 órától Bruce Willis, James 
McAvoy és Samuel L. Jack-
son főszereplésével az Üveg; 
18.15től a tavalyi év magyar 
filmslágere, a Búék; 20 órától 
Rami Malek nagyszerű ala-
kításával a Bohém rapszódia.  
A délelőtti időpontokra várják 
óvodás és iskolás csoportok 
jelentkezését a 0629/413
212es telefonszámon.  nfo

2020. FEBRUÁR 22.

Mozgó 
Mozi  
Monoron

KIÁLLÍTÁS A VIGADÓBAN

 Úton, útfélen
 A pilisi Ajtai József festmé-

nyeiből ezzel a címmel nyílt 
kiállítás – január 13án – a 
monori Vigadóban. A meg-
nyitót – települése megbecsü-
lését tükrözve – a kultúrát ki-
emelten pártoló Hajnal Csilla, 
Pilis város polgármestere tar-
totta. E bemutató címe több-
szörösen is kifejezőnek érez-
hető. Egyrészt azért, mert a 
kolozsvári születésű alkotó 

– Erdélyből indulva – Pilisen 
találta meg otthonát. Más-
részt, mert súlyos balesete 
után, több stílust, művészeti 
ágazatot, anyagot kipróbálva 
(szobrászkodva, keramikáz-
va is), jeles alkotókról sokat 
olvasva, a festészetben sike-
rült igazán megtalálnia si-
kerélményét. De az úton lét 
úgy is érthető, hogy gyerek-
kori rajzszeretete, 15 éves út-

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.
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HOBÓ Ady-est
Január 25. 18 óra
Földes László, HOBO – 
Ady-estje „A föltámadás 
szomorúsága” a Csernai 
Pál Közösségi Központ Szín-
háztermében. A rendezvény 
ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. További infor-
máció: 06-20/771-0387.
Pilis, CSPKK

Közös nevező 
kiállítás-sorozat
Február 3. 17 óra
Reitz János festőművész 
kiállításának megnyitója.
Monor, Vigadó 

Számítógépes 
tanfolyam
Február 4. 15 óra
Ingyenes haladó tanfolyam 
indul a Katedra szervezé-
sében, a Kávai utcai Pili-
si Városi Könyvtárban. A 

csoportlétszám 15 fő, a tan-
folyam időtartama 35 óra 

– keddenként és pénteken-
ként 15-18.45-ig, míg szom-
batonként 8-11.45-ig tart 
az oktatás. A jelentkezés 
feltételeiről a 06-29/498-
851 és a 06-20/771-0387-
es telefonszámon lehet ér-
deklődni.  

Egyházi farsang
Február 8. 
Monor, MMH

XX. Székely-magyar 
farsangi batyus bál
Február 8. 20 óra
Az Orbán Balázs Erdélyi 
Kör szeretettel meghívja önt, 
kedves családját és barátait 
a XX. Székely-magyar far-
sangi batyus bálra. A ren-
dezvényen 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 

Cooney Páratlan Páros c 
című vígjátékát. Szereposz-
tás: John Smith – Száraz 
Dénes, Mary Smith – Kiss 
Ramóna, Barbara Smith 
– Mezei Réka Léda, Stan-
ley Curtis – Beleznay End-
re, Porterhouse felügyelő – 
Harmath Imre, Troughton 
felügyelő – Suhajda Dáni-
el, Bobby Franklyn – Kiss 
Zoltán, fotóriporter – Pin-
tér Gábor.
Vecsés, BÁKK

8. Gyáli 
Böllérverseny
Február 15. 
Immár nyolcadik alkalom-
mal rendezik meg Gyálon a 
böllérversenyt, mely a víz-
torony melletti területen 
várja az érdeklődőket.
Gyál, Víztorony

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

január–február
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A z sem mondható szok-
ványosnak virtuális vi-
lágunkban, hogy vers-

színházban népszerűsíti a 
költészetet. Csak mellékesen 
jegyezzük meg: van egy dok-
torija is. És költő ő a javából, 
néhány hónap múlva jön ki a 
nyomdából hatodik verseskö-
tete. 

– Nem jutott eszébe más 
pályát választani?
 – Gyerekkoromtól színész 
és költő akartam lenni, igaz, 
egy időben más is érdekelt. 

–  És mindkettő bejött! 
 – Pedig nem voltak csalá-
di előzmények, agrármérnö-
kök a szüleim, a rokonok kö-
zül senki nem kacérkodott a 
színészettel. Bár édesanyám 
nagyon szerette a verseket.

– Kamaszként mégis 
hadtörténész  pályára 
vágyott.
 – Érdekelt az a szakterü-
let, tizenöt évesen hadtörté-
nésznek készültem, a Had-
történeti Intézetben töltöttem 
szabadidőm jó részét. Ám 
Szolnokon a Reneszánsz If-
júsági Színpad még nagyobb 
hatással volt rám, Mátyás 
király korabeli előadásokat 
hoztunk össze. Tanulgattam 
a szakmát.

– Meddig  élt  szülőváro
sában?
 – Szolnokon 18 éves ko-
romig éltem. Elsőre felvettek 
a Színház és Filmművészeti 
Főiskolára, ekkor hagytam el 
Szolnokot, négy év múlva dip-
lomáztam.

–  Ki volt az osztályfőnö
ke?
 – Marton László, a Víg-
színház akkori igazgatója. 

– Hogy emlékszik a Pé
csen töltött évekre?
 – Három évre szerződtem 
a Pécsi Nemzeti Színházhoz, 
közönségdíjat nyertem. 

–  Felesége, Tallián Mari
ann  színművész  Pécsen 
születetett, ott ismerked
tek meg?
 – Nem, amikor én Pécsen 
játszottam, ő éppen akkor 
szerződött Szolnokra, várost 
cseréltünk, elkerültük egy-
mást. Már a főiskolán udva-
roltam neki, nem sok sikerrel. 
Hét évre rá félúton találkoz-
tunk egy budapesti produkci-
óban, ezt követően fellángolt 
a kapcsolatunk. 

–  Mit  keresett  Ameri
kában?
 – Egy ösztöndíjnak kö-
szönhetem, hogy kijutottam, 
ott tanultam a commedia 
dell arte (rögtönzött színjá-
ték, mely a 16. század köze-
pén alakult ki Itáliában – a 
szerk.) nagy hatással volt rám. 
Egyébként ezt a műfajt ké-
sőbb tanítottam is a Színmű-
vészetin. Addigaddig ment a 
dolog, míg a doktori iskolába 
is felvettek. Megírtam a disz-
szertációmat, Máté Gábor 
volt a témavezetőm.

–  Hazajött, a fővárosban 
kötött ki.
 – 2001től Budapest a bá-
zisom, tíz évig a Vígszínház-
ban játszottam, majd a Ka-
rinthy Színház következett, 
három éve a Ferencváro-
si Pinceszínház az otthonom. 
Ráadásul utóbbi teátrumnál 
irodalmi referensként is dol-
gozom.

– Színházi fellépései mel
lett, egy időben jó néhány 
filmben  feltűnt.  Hirtelen 
a Kontroll és a Csinibaba 
jut az eszembe.
 – Emlékezetes filmek, ta-
gadhatatlan. Szerettem a ka-
raktereket, és a közönség is 
szerette ezeket a filmeket. Azt 
hittem, nyitva az ajtó, elkez-
dődik filmes karrierem, ám 
nem így lett.

– Mostanában nem hív
ják, nem forgat?

 – Most pont forgatok, ké-
szül egy Pesti balhé című film, 
amely februárban kerül a mo-
zikba. Akadnak kisebb szere-
pek, ám a Csinibaba után töb-
bet vártam.

– Panaszkodik?
 – Dehogy, akad éppen 
elég feladat. A bőség zavara a 
jellemző, színpad, írás, vers-
színház. 

–  Ebben  a  világban  ver
seket felvállalni nem 
őrültség?
 – Misszió ez számunk-
ra, elvinni a verseket az is-
kolákba, a határon túlra, a 
váro sokba, falvakba. Nagy 
szerelem, fontos, hogy a köl-
tészetet népszerűsítsük.

–  Többes számban beszél.
 – A feleségemmel, Tallián 
Mariannal csináljuk a vers-
színházat. Azt tapasztaljuk, 
hogy a huszonegyedik század 
virtuális világában mennyire 
igénylik az emberek a költé-
szetet. 

– Nem lehet, hogy túl op
timista?
 – Hiszem, hogy a költé-
szet, a művészet nem hal ki 
addig, amíg ember él a földön. 

–  Ha már a költészetnél 
tartunk,  mikor  érezte 
úgy,  hogy  publikálásra 
érettek a versei?
 – Ez is összekapcsoló-
dott a színészi pályakezdés-
sel, együtt él bennem a vers és 
színművészet. A színész diplo-
mám kézhezvételének hónap-
jában, 1997 júniusában jelent 
meg az első nagyobb publiká-

cióm komoly irodalmi lapban. 
Előtte szülőmegyém lapjában 
jöttek le verseim. Azóta folya-
matosan publikálok irodal-
mi 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 Hamletalte-
regó. 

–  Mikor  alakul  ki  a  kö
tetcím? 
 – Általában koncepcióval 
ülök neki a verseskötet meg-
írásának, a könyv gerince fej-
ben megvan, a munkacím rit-
kán változik. 

– Hol jelennek meg a 
versei?
 – Például a Magyar Nap-
lóban, a Parnasszusban, a 
Szolnokon megjelenő Esőben. 

–  Jó kritikát olvastam az 
ötödik  könyvéről  az  Iro
dalmi Jelenben, Simon 
Adri írta. Érdekes a címe.
 – A Bomlik a volt váloga-
tott és új verseket tartalmaz. 
Szerettem ezt a munkát, és 
úgy látszik, vevők rá a kriti-
kusok is. Jól fogyott.

– Kevés színész akad ma
napság, aki egyszerre űzi 
magas szinten a költésze
tet és a színészetet. Hirte
len  Lukács  Sándor  neve 
jut eszembe. Ebben a ket
tős  szerepben  nem  oly’ 
sokan léteznek.
 – Lukács Sándorral a 
Vígszínházban többször ösz-
szejöttünk, és megmutattuk 

egymásnak az új verseket, 
szoros kapcsolat volt közöt-
tünk költőként is. Amikor 
színház van, a költészet hát-
rébb szorul. Felszabadultabb 
időkben tör előre a versírás. 

–  Vetésforgó. Mennyi  idő 
kell, míg átáll egyikről a 
másikra.
 – Néhány nap bizonyo-
san kell, hiszen egész másfaj-
ta hozzáállást kíván mindket-
tő. Át kell hangolni az agyat. 
Amikor nagyon sűrű a szín-
ház és sokat dolgozom, nem 
tudok írni. Ellenben, ha jön a 
múzsa és csend honol, elbújok 
a világ elől. 

–  Adyévforduló  van, 
szép műsorral  járják  az 
országot. De Ady tényleg 
közel áll a szívükhöz?
 – Sokat mond, hogy a 
kedvencem Ady Endre A Tűz 
márciusa című verse. Bele-
szeret az ember a nagy költő-
inkbe. Nem lehet az, hogy az 
évfordulón, persze máskor 
is, ne csináljunk Adyműsort. 
Az, hogy a versszínházban 
Ady női kortársai válaszolnak 
Ady verseire, szerintem telita-
lálat. Ezt igazolja vissza a kö-
zönség fogadtatása is. 

– Merre tovább?
 – Nemrég léptünk fel a To-
kaji Írótáborban, járjuk az or-
szágot, boldogan teszünk ele-
get a felkéréseknek. Ádám Tamás

 Lázár Balázs (Szolnok, 
1975. július 1. –) magyar 
színészköltő.
 1997ben végzett a 
Színház és Filmművé-
szeti Főiskolán Marton 
László osztályában. Két-
éves egyetemi gyakorlatát 
a Vígszínházban töltötte. 
1997–2000 között a Pé-
csi Nemzeti Színház tagja. 
2000–2001 között a kali-
forniai Dell Arte Interna-
tional School of Physical 
Theatreben tanult. 2001
től szabadúszó, rendszere-
sen szerepel a Vígszínház 
mellett több színházban 
is. 1997től publikál rend-
szeresen verseket irodal-
mi lapokban, öt kötete 
jelent meg. Irodalmi be-
szélgetések, könyvbemu-
tatók rendszeres moderá-
tora, fellépője. 

Névjegy 

 Joseph Süss Oppenhei-
mer éhes ember. A sikerre, 
pénzre, elismerésre, nőkre, 
egyszóval mindenre. Nem 
is lenne nehéz neki meg-
szerezni az áhított javakat, 
mert becsvágyó, jóképű, 
okos és elszánt, de a XVIII. 
század kegyetlen a zsidók-
kal szemben, és Süss nem 
valósíthatja meg álma-
it, hacsak egy pártfogó és 
a sors nem siet a segítségé-
re. Mindkettő megérkezik. 

A pártfogó Karl Alexander 
württenbergi herceg lesz, 
akinek vajmi kevés esélye 
van a fejedelmi koronára. 
Süss azonban meglát ben-
ne valamit, és az ágrólsza-
kadt herceg pénzembere 
lesz. A sors mindkettőjüket 
szárnyára veszi, és az ege-
kig repíti. Onnan zuhannak 
le mindketten. Süsst letar-
tóztatják, perbe fogják, és 
kétséges, hogy a bosszúra 
szomjas nép kevéssel beéri. 

Lion Feuchtwanger: Jud Süss
Mit olvassak? Ignácz József rovata

kereső festészete után, már 
14. kiállítása ez. Jelképesen 
úgy is mondhatnánk, hogy 
rokkantnyugdíjasként is – a 
művészet varázslatos szfé-
rája segítségével – szinte ál-
landóan úton van. Pl. Buda-
keszin bemutatott grafikái 
után a főváros VIII. kerüle-
tében, különböző rendezvé-
nyeken, fesztiválokon, Pili-
sen három helyszínen is, de 
Albertirsán és Monorierdőn 
szintén láthatták képeit, mi-
előtt most Monorra is meg-
érkezett. Sokszínű tematikai 
érdeklődésében elsősorban 
a tájak, a természet szeretete 
dominál. Jelenleg is intenzí-
ven fest. Legfőbb vágya, hogy 
maradjon meg az egészsége, 
hogy továbbra is tudjon al-
kotni. Képei január 30ig te-
kinthetők meg a monori Vi-
gadó Galériájában.            B.G.
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Hirdetés

2 főt keres lovász, szaksegéd munkakörbe
Az Állatorvostudományi Egyetem

A munkavégzés helye: Dóra Major Tangazdaság, Üllő
A közalkalmazotti jogviszony: főállású, határozatlan
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
 • lovak körüli munka ellátása
 • istálló rendben tartása

Részletekért érdeklődhet a 06-30/201-1911-es telefonszámon  
Kiss Brigitta  állattenyésztési ágazatvezetőnél.

Megkezdődött Üllőn  
az új piac építése
A kivitelezés 15 hó-
napot vesz igénybe, 
az új piac átadása 
jövő nyáron várható.

A z új év első munka-
napján, 2020. január 
2án Üllő Város Ön-

kormányzata valamint Reo
group Kft. képviselői aláírták 
az új piac kivitelezésére vo-

natkozó vállalkozási szerző-
dést, 2020. január 8án pedig 
megtörtént az új piac kivitele-
zési területének hivatalos át-
adásátvétele.
 A 2020. január 8i mun-
katerület átadásátvételen 
az Üllő Város Önkormány-
zat részéről Kissné Szabó 
Katalin polgármester, Varga 
László a fejlesztésért felelős 
alpolgármester, Fehér Imre 
alpolgármester továbbá a hi-
vatal részéről a fejlesztésben 
résztvevő munkatársak, va-
lamint a kivitelezést, a mű-
szaki ellenőrzést végző és az 
új piac kiviteli terveit készítő 
tervezőiroda képviselői vet-
tek részt.

 Az önkormányzat nyílt 
közbeszerzési eljárás kereté-
ben az értékelési szempon-
tok vizsgálata alapján, 4 ér-
vényes ajánlattevő közül az 
összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot tevő Reogroup 
Kft.vel kötött szerződést, 
akik az építési beruházás ki-
vitelezését nettó 365  174  997 
Ftért vállalják (azaz bruttó 
463  772  246 Ft, 5 %os tarta-
lékkerettel).
 Üllő Város Önkormány-
zata a Pénzügyminisztérium 
által kiírt „Helyi piacok fej-
lesztése Pest megye területén” 
című pályázati forrásból, 2019. 
tavaszán a maximálisan el-
nyerhető 150 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyerte el új piac megépítésé-
re. Az új piac megépítéséhez 
szükséges 313 millió forintot 
meghaladó önerőt Üllő Város 
Önkormányzata saját költség-
vetési forrásból, a 2020–2021. 
évi költségvetésekben meg-
osztva biztosítja. 
 Az új piac kivitelezésére 15 
hónap a teljesítési határidő, 
amely alapján a Reogroup 
Kft.nek 2021. április 7ig kell 
végeznie a munkálatokkal. Az 
üllői lakosok és a kereskedők 
a használatbavételi eljárás és 
a működési engedély meg-
szerzését követően, várható-
an a jövő év nyarán birtokba 
vehetik az új piacot.

Adatok, információk  
röviden az új üllői piacról: 
Üllő új piaca a városközpont 
területén egy modern, fe-
dett több funkciós építmény 
lesz, amelyet más rendezvé-
nyek alkalmával is hasznosít-
hat majd a helyi közösség. Az 
új piac városi rendezvények, 
koncertek és egyéb progra-

mok megtartására alkalmas 
közösségi térként is funkcio-
náló középület lesz.
 Az árusok standjainak 
megközelíthetőségét e célra 
kiépített út, a piacfelügyelő és 
az egyéb kiszolgáló funkciók 
helyiségeit a komplexumon 
belül külön épület fogja bizto-
sítani.
 Az új piac a Városháza 
mögötti és melletti önkor-
mányzati tulajdonú területen,  
L alakban kerül felépítésre. A 
korszerű és modern létesít-
mény 796 m2 bérbeadható te-
rülettel fog rendelkezni, amely 
40 elárusító helyet, 12   db üz-
lethelyiséget, szabvány sze-
rinti illemhelyeket, irodákat 
és ügyfélteret foglal magában. 
Az új piaccsarnok nyitott te-
rekkel és nagyobb részben fe-
dett, fényáteresztő tetőszerke-
zettel kerül megépítésre.
 Az új piacnál – a meglé-
vő parkolási lehetőségekkel 
együtt –, egyszerre 124 sze-
mélygépjármű parkolására 
nyí lik majd lehetőség, ebből 
a projekt keretében 13 db új 
gépjárműparkoló továbbá 30 
kerékpár befogadására alkal-
mas tároló lesz kialakítva. A 
beruházás részeként parkosí-
tásra, zöldfelület építésére is 
sor kerül.
 Üllő Város Önkormányza-
ta az új piacon – melynek te-
rületén 12   db zárható eladó 
helyiség meghatározott ösz-
szegű havidíjas bérlésére is 
lehetőség nyílik – nem terve-
zi az árusítók által fizetendő 
köz  területfoglalási díj mér-
tékének emelését, mivel a je-
lenlegi városvezetésnek nem 
a bevételek növelése a célja, 
hanem a megfelelő színvona-
lú szolgáltatás biztosítása az 
árusok és a lakosság megelé-
gedésére.  (x)

Hirdetés

SÍMASZKOS RABLÓTÁMADÁS

SZÜLEI VITTÉK KÓRHÁZBA

Ordibálva ajtót törtek  
egy idős emberre

 „Ne ordíts, fogd be a po-
fád, mert agyonütlek” – sza-
vak mellett maszkos rablótá-
madás történt január elején 
Gyálon. Egy idős férfi házá-
ba tört be két idegen, s e sza-
vakat ordibálta, de három nap 
alatt elkapta a két elkövetőt a 
rendőrség, akik beismerték a 
rablótámadást – írta a Ripost.
 A történet: a csöngetésük-
re ajtót nyitó idős férfit fellök-
ték, egyikük egy feszítővassal 
és a fent már említett ordibá-
lással felemlítette meg a fér-
fit és ezzel egyértelművé tette, 

 Elrendelték annak a fér-
finak a letartóztatását, aki 
rendszeresen sanyargatta és 
verte az élettársát Vecsésen– 
írja a 24.hu.
 B. A. M. sértett és Sz. Á. 
gyanúsított több mint kilenc 
éve voltak párkapcsolatban, 
és 2014 óta élettársakként él-
tek együtt. Kapcsolatuk során 
a nő számtalan bántalmazást 
szenvedett el, ezért többször 
szakítottak, de a nő később 
mindig megbocsátott. 
 Idén márciustól Vecsésen 
laktak a férfi szüleinél. Sz. Á. 
azonban ekkor is többször sa-
nyargatta, fenyegette a társát. 
Egyszer szétvert a fején egy 
szennyeskosarat, majd bele-

Brutálisan össze-
verte élettársát

hogy megtorolja még a segít-
ségkérés kísérletét is. Míg a 
támadó sakkban tartotta a 
férfit, addig a társa összeszed-
te a lakásban talált pénzt és az 
arany ékszereket, majd mind-
ketten elmenekültek a hely-
színről. A 80 éves férfi a tá-
madás következtében könnyű 
sérülést szenvedett.
 A bácsi által elmondottak 
szerint, a tettesekre és a táma-
dás körülményeire vonatkozó 
információ elegendő kiindu-
lópontot adott a rendőröknek. 
De az is fontos adat volt, hogy 
az idős ember említést tett két 

nőről, akikkel a közelmúltban 
ismerkedett meg. A nők taka-
rítást vállaltak volna nála, il-
letve albérletet szerettek volna, 
ám a férfi nem állt kötélnek. 
Több alkalommal felkeresték, 
hogy a bizalmába férkőzzenek 
és megismerjék életkörülmé-
nyeit – olvasható a hírben.
 A rendőrök mindkét nőt 
egyértelműen azonosították 
rövid idő alatt annak ellenére, 
hogy csak beceneveket, telefon-
számokat és egy nem létező lak-
címet találtak egy cetlire írva.
 Miután a környéken el-
terjedt, hogy a rendőrök kö-
zel járnak a tettesekhez, és a 
zsákmány egy részét is meg-
találták egy gyáli ház udvarán 
tárolt kerékpár gumiabron-
csába rejtve, a gyáli illetősé-
gű, 23 éves B. Krisztián, és a 
szintén gyáli, 24 éves J. Móni-
ka Tímea feladta magát, majd 
beismerő vallomást is tettek.
 A Dabasi Rendőrkapitány-
ság rablás megalapozott gya-
núja miatt őrizetbe vette őket.

Régió-infó

rakta a nőt a kádba és leöntöt-
te hideg vízzel. Múlt hétfőn a 
munkanélküli férfi sokat ivott, 
hangoskodni kezdett a lakás-
ban. A nő ezért becsukta az ab-
lakot, mire a férfi dühös lett. A 
szekrénynek lökte, ököllel ütöt-
teverte a nőt, megrúgta és a fe-
jére taposott. Amikor a férfi el-
aludt, a megvert nő a szüleihez 
menekült, ők vitték kórházba.
 Az agresszív férfival szem-
ben jelenleg is több büntetőel-
járás van folyamatban, tettét 
végrehajtásában felfüggesz-
tett börtönbüntetés hatálya 
alatt, visszaesőként követte el. 
Az ügyben eljáró nyomozási 
bíró szökés, elrejtőzés és bűn-
ismétlés veszélye miatt letar-
tóztatta a férfit. I.J.

1 főt keres állatgondozói munkakörbe
Az Állatorvostudományi Egyetem

A munkavégzés helye: Dóra Major Tangazdaság, Üllő
A közalkalmazotti jogviszony: főállású, határozatlan
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
 • állatok körüli munka ellátása (szarvasmarha, sertés, baromfi)
 • istálló és környezetének rendben tartása

Részletekért érdeklődhet a 06-30/201-1911-es telefonszámon  
Kiss Brigitta  állattenyésztési ágazatvezetőnél.

A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79. 

Tel.: 06-20/451-3264
 Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–12    

Márciusig vasárnap zárva tartunk

http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt  : Gyermeklábbelik Gyömrőn

Falcon, Salus, Lotto,  
Lelli Kelly

Szupi+ Bokor

•  Be Only gumicsizmák
•    Salus felnőtt női/

férfi kényelmi 
bőrpapucsok,
•  Topp zoknik, 

harisnyanadrágok
•  Szandálok 
•   Zárt cipők 
•  Vászon  

játszócipők

Minden 
formatalpas, 

bőrbéléses  
és bélelt
lábbeli Amíg a készlet tart.

akcIóS!

Szamos, primigi, geox,  
richter, D.D.step, linea

-20%

-15%

www.kepaszerviz.hu

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

KEPA AUTÓSZERVIZ

Akciós
olAjcsere

A nálunk vásárolt 

motorolajat, helyben 

díjmentesen  

kicseréljük!

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



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).

kovács
borkút

kovács borkút

A szőlő bizony 
sokszor hasznos, 

borként életünkbe  
vígságot hoz.

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

Nyitva: 
szerda, szombat: 7-13
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válogatott 
minőségi 

üveges borok  
Nagy 

választékban 
kaphatók.

balatonfüred- csopaki, 
badacsonyi,  

balaton-felvidéki,  
tokaji, tolnai 

borvidék.
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És teli hassal

Alig jégvirágosan,  
de borvirágos kedvvel

Régió • Független, ingyenes 
regionális hírújság • Fele-
lős kiadó: Papp János • Szer-
kesztő: Trnavecz Adrienne 
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari 
Kft. (1211 Budapest, Közpon-
ti u. 69–71)
 A nyomtatásért felel a 
nyom da ügyvezető igazga-
tója.
 Kiadó címe: 2200 Monor, 
Németh Ágoston u. 5. Szer-
kesztőség címe: 2200 Mo-
nor, Kossuth L. u. 71/A, I. 
em 1. (a K&H bank felett) 
E-mail: info@regiolapok.hu  
Tel.:06-29/412-587 • Hirde-
tésfelvétel: 06-70/319-4317 
Ter jesztés:  Ma gyar Posta 
Zrt. • Készült:  60 000 pél-
dányban. ISSN 2060-1719
 Az újság bármely részé-
nek másolásával, terjeszté-
sével, az adatok elektronikus 
tárolásával és feldolgozásá-
val kapcsolatos minden jog 
fenntartva. 
 Értesüléseket átvenni csak 
az újságra hivatkozva lehet. 
Az újságban megjelent ada-
tok tájékoztató jellegűek. Az 
újságban megjelent hirdeté-
sek tartalmáért a kiadó fele-
lősséget nem vállal. Kézirato-
kat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Az x-szel jelölt 
írásaink fizetett hirdetések.
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KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS

Gyáli élelmiszerboltba eladót 
keresünk. Szakképzettség nem 
szükséges. Albérletet, szállást 
családi házban, kedvezményes 
díjon tudunk biztosítani dolgo-
zóink 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 

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

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

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
Bizsu és ajándék! Idén ajándé-
kozz valami különlegeset sze-
relmednek! 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 autó-
szerviz. Általános szervizmun-

kák, vizsgáztatás, javítás. Monor, 
Arany J. u. 7. Tel.: 06-20/805-6686

Műszaki vizsgáztatás és fel-
készítés, 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 alkatré-
szek. 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

BETONOZÁS – TÉRKÖVEZÉS
Parkolók, gépkocsibejárók, 
járdák, térkövezése, beto-
nozása 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 

evedd.hu-n is megrendelhető 
sok diszkont áras termék. 
Jöjjön, vásároljon, rendeljen! 
Velünk megéri.

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

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

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS 
TAVERNA GYROS MONORON 
– Móricz Zs. u. 39. Új! A gyros-
pita 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 összejö-
vetelek, keresztelők, ballagá-
sok, 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 szemétszál-
lítás, 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 felmé-
réssel. 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 kiindu-
lási pontról hívjon bizalommal: 
06-70/3-595-595

Személyszállítás, reptéri 
transzfer, kisáruszállítás Gyöm-
rőn és vonzáskörzetében. Fix 
áras transzferek. T.: 06-30/299-
4444 • 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 betakarít-
va nagy körbálában 10 000 Ft/
db áron eladó Maglódon 
Érd.: 06-30/152-0388

TETŐFEDŐ
Tetőfedés, ácsmunkák, bádo-
gozás, kisebb javítás, beázás. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. INGYENES FELMÉRÉS-
SEL. Hívjon bizalommal! Ker-
tész Attila Tel.: 06-20/216-8338

Mindenféle tetők készítése, 
javítása. Ereszcsatornák sze-
relése. INGYENES FELMÉ-
RÉS, 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/kalo-
da + szállítás. A némedi szőlői 
hídmérlegen ellenőrizheti a 
megvásárolt mennyiséget. Fo-
rest Vill Bt. EUTR: AA5856576. 
Tel.:06-20/511-7557, 06-29/343-
689

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa 
konyhakészen, hasítva, ingye-
nes házhoz szállítással 3 000 
Ft/q. Őrbottyáni telephelyen 
hitelesített hídmérlegen ellen-
őrizheti a mennyiséget. EUTR: 

AA6236153 Bármikor hívható, 
hétvégén is: 06-30/347-3504

 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. Gázve-
zeték kiépítése, műszaki átadá-
sa, 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-, fűtésszere-
lés! Fürdőszoba-felújítás, 
duguláselhárítás. TELJES 
KÖRŰ GARANCIÁVAL! 
T.: 06-30/421-2604

K límaváltozás ugyan le-
het, de a jó szervezés-
sel a hangulat az ed-

digi vendégcsalogató szinten 
maradhat. Így összegezhe-

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

és délután egészen kellemes 
időt élvezhettek ott a résztve-
vők. Szabó I. Gyula szervező, 
a Monori Borút Egyesület el-
nöke meg is jegyezte, hogy e 
for raltboros kalandozások-
ként elhíresült esemény meg-
szokott jellege ezúttal némi-
képp módosult. Most is mind 
a 14 helyszínen kínálták a kü-
lönféleképpen ízesített forralt 
borokat, de az enyhe időjárás 
hatására – az eddigiektől elté-
rően – többen kívánták nedű-
iket pincehideg formában is. 
 Úgy tűnik, hogy – a ta-
pasztalatok alapján – oko-
sodtak a résztvevők. Nem 
egyszerre állt be mindenki a 
sorba az első kínálóhelynél, 
így csak késő délután eljutva 
az utolsóig, hanem szépen el-
oszlott a 800 fős tömeg, így 

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat keresünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére  
a dél-Pest megyei  
és Budapesten, a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

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

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181
Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

kényelmesebben, akár for-
dított sorrendben megkós-
tolhatva bármit. Volt is vá-
laszték ételben is a belépő 
díjáért. Például a hagyomá-
nyosabb ízeket kedvelőknek: 
a vörösboros pincepörkölt-
től, a vadorzó babos gulyá-
son át a tárcsán sült mézes
chilis malacoldalasig. De 
volt ott corn dog mártogatás-
sal, consommé fekete kagy-
lóval, sőt még orosz borscs 
és pirozski is. Több hely-
ről, többek között Péteriről, 
Csévharasztról, illetve a mo-
nori Tanya Csárdából vagy 
az OpArt Étteremből érke-
ző szakácsok szorgoskodtak 

a finomabbnál finomabb ét-
kek előállításában. De a pin-
cék saját készítésű ételei is 
nagyon színvonalasak voltak. 
Ahogy a Rigoletto Cukrászda 
süteményeihez hasonlóan na-
gyon ízlett az érdeklődőknek 
a tabáni közösségi Elfogadás 
Sütöde minden terméke is.  
Választhatók voltak különle-
ges lángosok, kürtőskalácsok, 
mustárok, a már megszere-
tett helyi almatermékek. 
 És – természetesen – szé-
pen fogyott az összes kereske-
delmi forgalomban lévő mo-
nori bor. Így a jó hangulatot 
csak a sötétedéssel erősödő 
lehűlés csökkenthette. B.G.
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