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Már Ceglédig
járható az M4-es
Biztonságosabb és gyorsabb lett a közlekedés az M4
gyorsforgalmi út Üllő–Cegléd közti szakaszán, miután
február 7-én átadták a forgalomnak a kétszer kétsávos
Üllő és Albertirsa közötti 30
kilométeres elővárosi részt,
melyből februárra 27 km
készült el. Így a környék lakói már gyorsforgalmi úton
is elérhetik Budapestet, mivel Ceglédtől már egészen az

Mi újság a magyar
mézpiacon?

M0-ás körgyűrűig gyorsforgalmi úton lehet autózni.
Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a
megnyitón elmondta, ezzel a
jelenlegi 30 km-rel már 45 kiJelenleg pang a magyar
lométernyi egybefüggő sza- mézeladás az Európai Unikasza van a kétszer két sávos óban.
M4-esnek, mely nettó 72,5
A szakértők szerint, akik
milliárd forintból készült el.
főként a vegyes virágmézre hivatkoznak a hamisnak
Részletek a 2. oldalon
tartott kínai és egyesek sze-

rint a kínaival kevert ukrán
veg yesméz olcsó árai ebben
a ludas, így sürgetik a mézek erőteljesebb ellenőrzését az unióban.
Részletek a 9. oldalon

Még leltárt sem vezettek

Januárban az Állami Számvevőszék sajtótájékoztatóján
hozták nyilvánosságra azt az
ÁSZ-elemzést, mely az agráriskolák hiányosságait tárta fel.
Magyarországon 47 mezőgazdasági szakképző intézmény működik, amelyek
fölött a fenntartói és irányítószervi jogokat és hatáskö-

röket az Agrárminisztérium
gyakorolja, így azokat vizsgálták.
A vizsgálat során megdöbbentő eredményre jutottak,
még a legalapvetőbb szabályokat sem tartották be az intézmények. Például nem vezettek leltárt, nem könyvelték
a kifizetéseket és bevételeket.
Ennek következtében a szám-

vevőszék összesen 336 javaslatot fogalmazott meg az
ellenőrzött szervezetek vezetőinek, amelyek alapján a jelentések nyilvánosságra hozatalától számítva 30 napon
belül intézkedési tervet kell
készíteniük a törvénysértések
megszüntetése, illetve a feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében.

Az agrárszakképzés hatékony és eredményes működésének alapvető feltétele, hogy
az egyes szakképző intézmények szabályszerűen működjenek, törvényesen gazdálkodjanak a közpénzekkel és a
közvagyonnal – mondta Kakas Sándor.
Részletek a 3. oldalon

rablók

Bankrablásból fedezte hiteleit egy házaspár. Két bankfiókból több
mint 3 millió forintot rabolt a férj, míg a feleség a
sofőr volt.

Részletek az 5. oldalon

Ügyintézés
Kormányszervezetek
átszervezéséről szóló törvénycsomag idén már valósággá válik, amitől az
állampolgárok és a vállalkozások bürokratikus terheinek a csökkenése várható.  Részletek a 6. oldalon

Hólyagproblémák
Papp János fitotera
peuta arra biztat minket,
hívjuk segítségül a gyógynövényeket is a hagyományos orvoslás mellett a
felfázás leküzdésére

Részletek a 14. oldalon

Hirdetés

TiTok a magabizTos mosoly mögöTT
Tudta, hogy a lakosság 80%-a szenved
fogágybetegségben?

Szerencsére ma már számos korszerű
módszerrel lehet megelőzni és orvosolni a
fogágybetegségeket:

A duzzadt, piros íny, a fogmosáskor vérző vagy
érzékeny íny, a mozgatható vagy kieső fogak
már jelezhetik a betegség jelenlétét.

Az Implant Diamond csapata maximálisan törekszik
arra, hogy a kezelések fájdalommentesek legyenek
és pácienseink elégedetten távozzanak.

ÓvjA mEg fogAI épSégéT!
Alapelvünk: mEnTEnI A mEnThETőT!

• szakszerű fogkő eltávolítás
• kialakult mély tasak tisztítása
• ínyműtét
• ínyplasztika, átültetés
• csont felépítése
Ezek a kezelések kulcsfontosságúak
fogaink megmentése érdekében!

Dental Diamond • 2230 Gyömrő, Szent István út 21. • www.implantdiamond.eu • Tel.: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007
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Megkezdődött
a pollenszezon
AZ ELMARADT FAGYOK MIATT

Megkezdődött az idei pollenszezon, jelentette be a
Nemzeti
Népegészségügy
Központ február 7-én.
A hirtelen érkezett meleg
megtette hatását: már február elején megjelent a levegőben a mogyoró, az éger,
valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje.

Koncentrációjuk a hétvégén már többfelé az allergiás tüneteket kiváltó közepes
szintet is elérte, sőt a mogyoró pollenterhelése helyenként
már magas volt.
Az előrejelzések szerint
már nem lesz tartós fagy, így
várhatóan fokozatosan erősödhet a kora tavasszal virágzó fák pollenszórása. Régió-infó

INDUL A PRÓBAÜZEM

Az évvégéig tizenkilenc,
nagy kapacitású elektromos
szerelvény érkezik az elővárosi vonalakra – jelentette be
a MÁV- csoport. 2022 végéig
pedig mind a negyven KISS
forgalomba áll.
Március 15-én először
a Cegléd–Szolnok vonalon utazhatnak az utasok az
emeletes motorvonattal, áprilisban pedig már a váci
elővárosi forgalomban is találkozhatnak az emberek a
KISS-szel.
Március közepén igaz
még csak utasforgalmi próbaüzemben indul el az első
emeletes vonat. A teszt kétlépcsős, először utasok nélkül kell a kocsiknak az előírt
hibamentes futást teljesíteni,
a típustesztek jelenleg is folyamatban vannak.
A Stadler késői szállítása miatt márciusban, áprilisban és májusban havonta egy,
júniusban további hét, végül

augusztusban a tizenegyedik
motorvonat is forgalomba áll.
A Stadler hatszáz ülőhelyet biztosító kétszintes motorvonatain korszerű utas
tá
jékoztató rendszer, tágas
utastér, wifi, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozók,
valamint korszerű kamerarendszer lesz.
Az emeletes motorvonatokon három hagyományos
és egy mozgássérültek által is használható vécé lesz,
a multifunkciós terek pedig

négy kerekesszék, illetve tizenkét kerékpár vagy öt babakocsi szállítására alkalmasak.
A Stadler KISS-eket a gyártó
ellátja az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is, amely
lehetővé teszi, hogy a felújított vasútvonalakon óránként
akár 160 kilométeres sebességgel haladhassanak.
Az első KISS motorvonat
Budapest-Nyugati–Cegléd–
Szolnok (100a), a második a
Budapest-Nyugati–Vác–Szob
(70 sz.) vasútvonalon fog közlekedni.
Régió-infó

Már Ceglédig járható
az M4-es gyorsforgalmi út
Fotó: Bernát Benjámin/magyarepitok.hu

Régió-infó

Fotó: wikipedia

A NAV mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik:
legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy
akár egyéni vállalkozó. A
változásokról, a teendőkről,
a határidőről és az 1+1%-ról
minden fontos információ
megtalálható a NAV honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak (a tavaly mellékállásban katás vagy evás vállalkozókat kivéve), az
őstermelőknek, és az áfás
magánszemélyeknek továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését
nagyban megkönnyíti a
NAV által összeállított adóbevallási tervezet, mely a
munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza. A tervezetek
március 15-étől elérhetőek a NAV honlapján (www.

nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálon
(www.magyarorszag.hu)
egyaránt.
Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az
áfás magánszemélyek a
tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok,
valamint a vállalkozói, őstermelői tevékenységgel
összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után
küldhetik be a bevallást
elektronikusan, a webes
kitöltő felületen.
A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje mindenkinek egységesen május 20.
Az szja 1+1%-áról is május 20-áig rendelkezhetnek
a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy
vallási közösséget vagy a
Nemzeti Tehetség Programot. Az egyházak részére
tavaly tett rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az
időpontig módosíthatók,
vagy vonhatók vissza.

Fotó: mavcsoport.hu

Mindenkinek készít szjabevallási tervezetet a NAV

Jönnek a KISS motorvonatok március 15-től

ÁTADTÁK AZ
ÜLLŐ–ALBERTIRSA SZAKASZT

Régi vágya teljesült Monor,
Monorierdő, Pilis és Albertirsa lakóinak miután február 7-én átadták a forgalomnak a kétszer kétsávos M4-es
Üllő és Albertirsa közötti 30
kilométeres elővárosi szakaszát, így már ők is közvetlenül
gyorsforgalmi úton érhetik el
a fővárost.
A Gerje-Pilis pihenőhelynél megtartott ünnepélyes át-

adó után Mosóczi László, az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára Üllőn elmondta, hogy az
újabb szakasz nettó 52 milliárd forintból készült el, és így
az M0-ás körgyűrűtől már
egészen Ceglédig lehet gyorsforgalmi úton autózni. A most
elkészült 27 kilométernyi úttal így most már 45 kilométernyi egybefüggő szakasza van
a kétszer két sávos M4-esnek,

amely összesen nettó 72,5 milliárd forintból valósult meg.
Mosóczi László beszélt arról is, hogy az M4-es minden
további szakasza legalább előkészítés alatt áll és a kivitelezési munkálatok is egyszerre több helyen folynak. „Ami
megépül, azt lehetőség szerint
azonnal átadjuk az autósoknak, így az autóút számos rövidebb szakasza már járható”
– fűzte hozzá.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt. tájékoztatása szerint az M4-es Üllő–
Albertirsa szakaszának kivitelezését a Duna Aszfalt Kft.
és az EuroAszfalt Kft. végezte, az Albertirsa–Cegléd szakaszt a Colas Út Zrt., Colas
Közlekedésépítő Zrt. és Colas Hungária Zrt. konzorcium építette. A fejlesztés az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízásából,
a NIF Zrt. beruházásában hazai forrás felhasználásával valósult meg.
pgy
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Még leltárt sem vettek fel
Megszigorítja az agráriskolák ellenőrzését az Állami Számvevőszék,
mert a januárban véget ért vizsgálatok során sorozatos szabálytalanságokat tárt fel az intézmények pénzügyi- és vagyongazdálkodásában.

N

em valósult meg a közpénzekkel való törvényes és átlátható gazdálkodás sem. Ezen kívül az
intézmények nem gondoskodtak a nemzeti vagyon
megőrzéséről és védelméről,
nem tartották be a nemzeti
vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményeit, továbbá a korrupcióval szemben
sem voltak védettek – többek
között ezek a megállapítások
olvashatók az Állami Számvevőszék 45 mezőgazdasági
szakképzőiskola ellenőrzéséről készült jelentésében, amelyet egy januári sajtótájékoztatón ismertettek.
Pulay Gyula felügyeleti vezető akkor mutatta be az ÁSZ
új monitoringalapú ellenőrzési megközelítését, amel�lyel jelentősen növelhető az
ellenőrzött szervezetek száma,
valamint megelőzhetők a gazdálkodási szabálytalanságok.
Egyúttal azt ígérte, hogy a jövőben mindenki „tiszta lappal
indul”.

A vizsgálatok
Az ÁSZ a 2016–2018-as időszakról készített összegző
elemzése megállapította: a
belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében feltárt szabálytalanságok
azt tükrözik, hogy a vezetői
irányítás rendszere nem biztosította a szabályok betartását, a szabálytalanságok feltárását és kezelését, illetve

az átlátható, elszámoltatható
és ellenőrizhető közpénzfelhasználást.
Az Állami Számvevőszék
feltárta azt is, hogy a teljesítmények mérésére alkalmas követelményeket egyetlen intézmény sem alakított
ki. Az intézmények vezetői
nem határoztak meg a szervezeti célokhoz eléréséhez
szükséges feladatok és folyamatok mérésére szolgáló
mérőszámokat, feladat- és
teljesítménymutatókat, ezáltal nem biztosították a teljesítménymérés feltételeit.
A teljesítmény mérésére alkalmas kritériumok és mérőszámok hiányában nem
volt értékelhető, hogy az intézmények mennyire hatékonyan működnek, és hogyan valósul meg náluk az
államháztartási törvényben
előírt gazdaságos, hatékony
és eredményes működés
– hívták fel a figyelmet az
ÁSZ elemzői.

Kevesebb a diák, mégis
2,5 milliárddal nőtt
az állami támogatás
Ami a konkrétumokat illeti, a 47 intézmény nappali oktatásában részesülő tanulók
száma 2017-ről 2018-ra 4,4
százalékkal csökkent, az intézmények száma ugyanakkor nem változott, míg a pedagógusoké is megközelítőleg
szinten maradt. Összesen 28

Fotók: Állami Számvevőszék
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intézmény biztosít kollégiumi
elhelyezést a tanulók számára, 2019 októberében négyezren részesültek kollégiumi
ellátásban, ami az összes férőhely-kapacitás 60 százalékát sem érte el. A férőhelyek
jelentős része tehát kihasználatlan, amelyben annak is
nagy szerepe van, hogy több
agráriskola földrajzilag nagyon közel van egymáshoz.
Az iskolák költségvetési kiadásai 2017-ről 2018ra 28,7 milliárdról 29,5 milliárd forintra, vagyis több
mint 800 millió forinttal nőttek. Az intézmények fenntartásából és működtetéséből
származó kiadások finanszírozására a központi költségvetésből a 2018-as évben
több mint 2,5 milliárd forinttal kaptak több támogatás,
mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan az intézmények saját működési bevé-

telei kis mértékben, 23 millió
forinttal csökkentek.

Hiányzott az SZMSZ,
nem készült leltár
Az ellenőrzések alapján a
2016-os évben összesen 29 intézménynél az alapvető működési és gazdálkodási keretek hiánya miatt rögzítettek
szabálytalanságokat. A vizsgált 45-ből 13 agráriskola
nem gondoskodott szervezeti és működési szabályzat elkészítéséről, 12 intézménynél
pedig nem alakítottak ki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódó belső
szabályozást – tehát a legalapvetőbb intézkedést sem tették
meg a korrupció megelőzése
érdekében.
Kilenc agráriskola nem vezetett naprakész nyilvántartást a kötelezettségvállalásra,
pénzügyi ellenjegyzésre, utal-

ványozásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról,
hat intézmény pedig nem rendelkezett számviteli politikával, amely a törvényes gazdálkodás alapját képezi, továbbá
ugyanennyi iskola vezetője
nem értékelte nyilatkozatban
a belső kontrollrendszer minőségét.
A 2017-es esztendőben
29 agráriskola nem működött szabályszerű kontrollkörnyezetben az elkészített
szabályzatok tartalmi hiányosságai, vagy azok elkészítésének elmaradása miatt.
Harmincnégy intézmény nem
működtetett integrált kockázatkezelési rendszert, 30-nál
nem volt szabályszerű a kontrolltevékenységek gyakorlása, 33-nál az információs és
kommunikációs rendszer, 34nél pedig a monitoring rendszer működtetése.
A vagyongazdálkodás terén az egyik legnagyobb hiányosság az volt, hogy 32 iskolánál nem készült leltár,
pedig annak kell alátámasztania az éves költségvetési
beszámolók mérlegét.

Az ügyészséghez 19-szer,
a NAV-hoz 11-szer fordultak
A feltárt szabálytalanságok
súlyára való tekintettel az
Állami Számvevőszék – törvényi kötelezettségének eleget téve – 19 esetben fordult
az ügyészséghez és 11-szer a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A lefolytatott ellenőrzések során összesen 336 javaslatot fogalmazott meg az
ellenőrzött szervezetek vezetőinek, akiknek ezekre 30 napon belül kellett intézkedési
tervet készíteniük.
Három intézmény esetében vagyonmegóvási intézkedés kilátásba helyezésére is
sor került, amelyek közül egy
agráriskolánál az ÁSZ kezdeményezte az államháztartásból származó támogatás folyósításának felfüggesztését.
P.Gy.

Hirdetés

Magó
tüzép

Nádszövetek,
Tűzifa, biobrikett, német beton
termékek,
brikett, lengyel szén! betonacélok, ragasztók,

EUTR: AA5845901 Koromtalanító, alágyújtós kapható! Kingstone-vakolatok,
Beton Epag térkövek.
Trapéz- és cserepesMonorierdő,
lemezek
kedvező áron!
4-es főút 43-as km

30 N+F tégla
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

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.

4 • EZ TÖRTÉNT

2020. február • Régió

Megint okosabb lettem

Roncsdarabok
a csúszós kanyar mellett

ciós osztályvezetője a televíziónknak azt írta: az útszakasz 2017-ben újult meg,
ekkor megerősítették a burkolatot is, míg az aszfaltréteg első osztályú minőségben készült el. Szerinte az
elmúlt öt évben csupán két
személyi sérüléses baleset
történt ezen a szakaszon,
mindkét esetben gyorshajtás volt a baleset oka. Ezen
felül hat anyagi káros balesetről van tudomása a
közútkezelőnek, ezek közül
négy esetben történt pályaelhagyás. A közútkezelő
szakemberei szerint a csomópontban érvényben lévő
forgalmi rend megfelelő,
amennyiben azokat a gépjárművezetők betartják.
Az osztályvezető végül azt is hozzátette, hogy
az utóbbi időben bekövetkezett balesetekre való tekintettel tartani fognak egy
rendkívüli forgalmirendfelülvizsgálatot, hogy megnézzék az egyéb forgalombiztonsági intézkedések
bevezetésének lehetőségeit.

-Trn-

Bódi ejtésből lőtt gólja

Győri kézilabdarekord
Monoron
Újra kézilabda
fesztivál volt február elején Monoron.

M

ivel ezúttal az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, 15-szörös
magyar bajnok, 14-szeres
Magyar Kupa-győztes Győri Audi ETO-t fogadta a monori sportcsarnokban a Szent
István SE, így még a Ferencváros októberi vendégjátékánál is nagyobb volt a felhajtás.
A vendégszurkolók egy egész
szektort megtöltöttek, összesen talán ha 50 üres szék maradt a lelátón.
Az Our Last Drop koncertje vezette fel a találkozót,
az együttes először adta elő
közönség előtt a SZISE vadonatúj indulóját. A Szent Ist-

ván szempontjából jól indult
a meccs, hiszen Aron Andrea
révén 1-0-ra a fővárosi csapat
vezetett. Sajnos ez egyszeri és
megismételhetetlen alkalom
volt a 60 perc során, mert
Danyi Gábor együttese innentől fogva már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést.
Kiss Éva sorozatban ártalmatlanította a hazai lövéseket, így tíz perc elteltével már
12-2-es győri előnyt mutatott
az eredményjelző. Különösen a kétszeres világbajnok
irányító, Stine Oftedal remekelt, aki a szünetig hatszor
talált be a hálóba. Bár összességében csak a teljes játékidő
közel kétharmadát töltötte a
pályán, a bájos szőkeség így
is egészen tíz gólig jutott, és
ezzel a meccs legeredményesebb játékosa lett. Ez persze
egyáltalán nem volt meglepő,

hiszen 2019-ben őt választották a magyar bajnokság legjobb légiósának.
A Szent Istvánnak még
felállt védelemmel sem volt
ellenszere a bajnok elképesztően lendületes játékára, így
a szünetre már 14 gól volt a
két csapat közötti különbség.
Bár a házigazda kapujában
Gercsó Nórát váltó Mátéfi
Dalma jó teljesítményt nyújtott – harminc százalékkal védett, és többek között
Amanda Kurtovic hetesét
is hárította – a BL-címvédő
előnye így is egyre nőtt, és a
vége 47-23-as győri siker lett.
Az ETO ezzel rekordot állított
fel, hiszen ilyen sok gólt még
egyetlen ellenfelének sem
lőtt ebben a bajnokságban.
Ugyanakkor a monori
szurkolók sem szomorkodtak, minden SZISE-gólt ezúttal is lelkesen megtapsoltak, és ugye az sem mellékes,
hogy ennyi világsztárt még
sohasem láthattak ilyen közelről játszani.
P.Gy.

Hirdetés

Ön megrendeli,
mi megsütjük!

Húsfüstölést
vállalok

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!

Hét szlovák család költözött ide Zólyomból, illetve
Illésfalváról, kikre emlékezik az „Alapítók emlékműve” című szobor a Bohus
Dániel téren a falu központjában. Később örökösödés
útján a Pongrácz, majd a
Földváry családra szállt az
uradalom. A Földváry família nemesi jelképe volt a
község címerében szereplő,
szőlőfürtöt tartó griffmadár, az evangélikus hit fontosságát a templomépület
rajzának szimbolikus megjelenítése mutatja.
A templommal szemben
áll a Földváry-Boér-kúria,
mely a XVIII. században
épült, majd átalakították a
XIX. században.

Monoron
nonstop!
Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Torták és formatorták
készítése minőségi
alapanyagokból,
rendelésre.

TÖBB MINT 3 MILLIÓT RABOLTAK

A házaspár 2016 közepére
24 millió forintnyi adósságot
halmozott fel, amit nem tudtak kifizetni. Ekkor határozta
el a férj, hogy bankrablásból
próbál meg pénzt szerezni.
A férfi 2016. augusztus
18-án egy X. kerületi bankból kétmillió forintot rabolt,
2019-ben már a felesége is
segített neki, a nő volt a sofőr. 2019. június 18-án egy
üllői bankfiókból több mint
egymillió, míg 2019. július

1-én egy Bugyin található fiókból majdnem másfél millió forintot zsákmányoltak.
A házaspárt végül 2019. július 2-án ócsai lakóházukban
a TEK kommandósai fogták
el. A Blikk azt írta, a férfi előzetesben van, de a felesége
szabadlábon védekezhet. Az
ügyben most a Monori Járási Ügyészség a házaspár ellen
többrendbeli fegyveresen elkövetett rablás bűntette miatt vádat emelt a Monori Járásbíróságon.
IJ

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

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit
háztól házig szállítással!

Felvevőhelyek:

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

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

Megrendelés:
minimum 3 nappal előtte.

Nyitvatartás:
H–Szo: 9–20
V: 9–18
lt
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Bankrablásból fedezte hiteleit a házaspár

Hirdetés

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Péteri neve a „Péteré” birtokragos személynévből
származik. Első említése egy 1258-ban keletkezett
oklevélen lelhető fel, mely
utalást tesz az itt a 16. századig földeket birtokló Péteri családra. Első ismert pecsétje 1767-ből való, rajta a
falu ekevast, csoroszlyát és
három gabonaszálat szimbolizáló címerével.
Jelentős lakosság nem
tudott megtelepedni Péterin
a török idők előtt, Mohács
után pedig teljesen elpusztásodott. Újbóli benépesülése 1742 után kezdődött meg
Bohus Dániel kezdeményezésére, a környék kis településeihez hasonlóan evangélikus szlovákokkal.

Hirdetés

Földváry
Gergely
rovata

Péteri kialakulása

Fotó: signaltv.hu

Az elmúlt időszakban
több balesetet is történt egy
Pest megyei kanyarban, így
a közútkezelő felülvizsgálja
a 3111-es út Gyömrő és Péteri közti szakaszát.
Lassan nem telik el hét,
hogy ne történne legalább
egy-két kisebb baleset ezen
az úton Péteri és Gyömrő
között. A balesetekben az a
közös, hogy kivétel nélkül
mindegyik ugyan abban
az éles kanyarban történik,
ami a Pataki laktanyához
vezető bekötő út mentén található.
Szintén hasonlóság,
hogy minden esetben fagypont körüli időben csúsztak meg a gépjárművezetők.
Azok, akik napi szinten
használják ezt a szakaszt
azt állítják, csak azóta lett
veszélyes az említett kanyar, amióta felújították az
utat. Az útfelület könnyen
csúszóssá válik, sok esetben a sebességhatárok betartása mellett is az árokba
sodródhat az autó – mondták a Signál tévének a környékbeli lakosok.
A Pest Megyei Közútkezelő szerint viszont a probléma csupán az, hogy gyorsan hajtanak az autósok.
Talán igen, talán nem,
de egy biztos, hogy januárban volt olyan hét, amikor
négy ilyen kicsúszásos baleset is történt ezen az útszakaszon.
Pécsi Norbert, a Magyar
Közútkezelő kommuniká-

Fotó: Pósfai Gyula

Csúszós kanyar
Péteri és Üllő közt
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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

Telefon.: 29/412-320

Vecsési
nagyüzemi konyha

hűTőrakTáros
–komissiózó

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

A monori

kasszasorával szemben!

munkatársat keres,
éjszakai/délutáni
munkavégzésre.

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

Tel.: 06-20-77-111-53

Ekkora felületen akár
Ön is megjelentethette
volna a hirdetését
már nettó

11 400
Ft-ért

Hívjon a 06-70/319-4317 számon!

Új koLLekció

!
8 ezer Ft
ás
feletti vásárl
esetén

700 éFtny!

kedvezmakciónkkal

Folyamatosan
Minden más ható!
összevon y
megújuló készlettel,
A kedvezmén zza
női-férfi divatruházat
nyesítéséhez ho t!
vé
ér
széles választékával
etés
magával a hird
várunk szeretettel!
monor.jeansofice
Nyitva: hétfőtől szombatig: 09.00–20.00,
Vasárnap is várunk szeretettel 09.00–19.00 óráig!
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Március 1-jétől a megyeszékhely szerinti járási hivataloknak a járási hivatalok között betöltött kiemelt
szerepe megszűnik, és a megyei illetékességgel ellátott
feladat- és hatásköreit (pl.
környezetvédelmi,
természetvédelmi, munkavédelmi,

hatáskörei a rendőrkapitányságokhoz, míg a gyermek és
a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy
kapcsolattartására vonatkozó határozat végrehajtásával
kapcsolatos hatáskörök a járásbíróságokhoz kerülnek
– olvasható a kormány honlapján.
Az országos sajtó a változásokból általában az építésügyet ragadta ki, hiszen az
önkormányzati jegyzői építésügyi feladatok mellett a
települési önkormányzatok
mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző
építésügyi igazgatási felada-



Kérje törzsvásárlói kártyánkat!
mellyel a teljes vásárlás összegéből

5% kedvezményt biztosítunk!
2020. 02. 24-től 03. 31-ig

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

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

Nyitva: K–P: 9–17-ig, Szo: 8–12-ig

yar
Mag ék
term

Részletek a hátoldalon.



20 %

10 %

2020. 02. 24-től 03. 31-ig

Ajándék csali

2020. 02. 24-től 03. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

2020. 02. 24-től 03. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.



Kulcsszerviz

10 %

20 %

Kulcsmásolás
és cipőjavítás

2020. 02. 24-től 03. 20-ig



20 %

2020. 02. 24-től 03. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

Részletek a hátoldalon.

3359999025

HENTEST, HENTESSEGÉDET,
SZAKÁCSOT és KONYHAI
KISEGÍTŐT keres

kiemelt bérezéssel.



-20 %

2 000 Ft

kedvezmény

Érvényes:
2020. február 24-től március 31-ig

2020. 02. 24-től 03. 31-ig

Érdeklődjön céges
buszjáratunkról!



15 %

Részletek a hátoldalon.

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

10 %

2020. 02. 24-től 03. 31-ig

Részletek a hátoldalon.

Beváltható: 2020. március 21-én

Vecsési
nagyüzemi konyha

Minden
melegételre
kedvezmény



Hirdetés

ceglédi cipőgyár
mintaboltja

20 %


Isztambuli döner

2020. február 24-től március 31-ig

Részletek a hátoldalon.



A reform
legjelentősebb lépései

családtámogatási feladatok)
a megyei kormányhivatal
fogja ellátni.
Márciustól a járásszékhely települések jegyzőinek
építésügyi, valamint egyes
járási hivatalok építésügyi és
építésfelügyeleti feladat- és
hatáskörei is a kormányhivatal megyei illetékességgel
ellátandó feladataivá válnak,
ennek eredményeként megszűnnek az építésügyi hatóságok közötti hatásköri átfedések, ez pedig hatékonyabb
joghoz jutást és jogérvényesítést tesz lehetővé.
Szintén márciustól a járási hivatalok szabálysértési

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



A

kormányhivatal
feladat- és hatásköreinek
átalakítása három lépcsőben valósul meg, melyből
az első változások már életbe
is léptek január 1-jétől.
Egyes
kormányhivatali
és járási hatáskörök átkerültek más központi (pl. Nemzeti Népegészségügyi Központ,
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal), illetve területi államigazgatási szervekhez
(pl. tankerületi központok),
kamarákhoz (pl. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara), nonprofit szervezetekhez (pl. Magyar Autóklub), valamint a
jegyzőkhöz.

Market Central Ferihegy
Bevásárló Park

30 Market Central I P
asszázs

Részletek a hátoldalon.

2020. 02. 24-től 03. 31-ig
Részletek a hátoldalon.



Az országgyűlés még tavaly decemberben fogadta el a fővárosi és megyei kormányhivatalok átszervezéséről szóló törvénycsomagot, amelytől azt várják, hogy az állampolgárokat
és a vállalkozásokat érintő bürokratikus terhek csökkennek,
az eljárások gyorsabbá és az ügyintézés hatékonyabbá válik.

tainak ellátását biztosítja a
hivatalnokokkal együtt 2020.
március 1-jétől az állam használatába kerül.
Bár azt is leírták nem várható nagy zavar a törvénymódosítás bevezetésének tervezett időpontja után, mivel
sok helyen csak a tábla fog
módosulni az eddigi köztisztviselő neve mellett, ráadásul
a legtöbb egylakásos családi
ház építéséhez nem kell már
építési engedély, elég az interneten keresztül feltölteni
a részletes kiviteli tervet, így
kevesen találkoznak az ügyintézővel.
A jelenleg a járási hivatalokhoz tartozó szabálysértési ügyek is átkerülnek a rendőrséghez, amely így általános
szabálysértési hatóságként
működik majd.
A járási hivatalok ezt követően csak járási szintű
ügyekkel foglalkoznának, a
megyei szintű ügyeket a fővárosi és megyei kormányhivatalok látnák el. A cél a
hatósági szervezetrendszer
egyszerűsítése.
Még egy változás, ami a
fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági eljárásainak egészét érinti, hogy a
járási (fővárosi kerületi) hivatalok döntéseit közvetlenül
a hivataloknál nem lehet a jövőben megfellebbezni, csak
per indítható a bíróságokon.
Július 1-jétől pedig az
egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos feladatok is átkerülnek a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalhoz.

A törvénycsomagnak köszönhetően az új hivatali szervezetrendszer egységesebb és
letisztultabb lesz. A fővárosi
és megyei kormányhivatalok
2011. január 1-jei átalakítása
óta számos változáson mentek át, abban viszont nem történt változás, hogy hatósági
eljárások túlnyomó többsége
engedélyezési eljárás, ami az
általános közigazgatási rendtartáson alapul. Ez a merev szabályozás lassú és körülményes eljárásokat okoz.
Ezért szükséges, hogy radikálisan csökkenjen az engedélyezési eljárások számai, és
ezeket fokozatosan felváltsák
a bejelentésköteles eljárások,
melyeket folyamatosan vezetnének be. Így engedély kérése helyett elég lesz bejelenteni
például a járdák és gyalogutak
építését, korszerűsítését, forgalomba helyezését és megszüntetését; az egészségügyi
szakértői, illetve kártevőirtói
tevékenység végzését; az oktatási intézményekben tanácsadást végző családvédelmi
szolgálatokat, a talajjavítást, a
mezőgazdasági célú tereprendezést, a talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, létesítmények megvalósítását, ha nem
tartoznak más hatóság hatáskörébe; a különböző anyagok, termékek és technológiák
környezetvédelmi rendszerének meghatározását, forgalomba hozatalát; a különböző
anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi
rendszerének meghatározását,
forgalomba hozatalát; számos
élelmiszerlánc-biztonsági és
állat-egészségügyi eljárást. T.A.



Gyorsabb és hatékonyabb
lesz az ügyintézés?

Engedélykérés
helyett bejelentés
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Nyitvatartás:
hétfőtől szombatig: 10–20 óráig,
vasárnap: 10–18 óráig
Egyes üzletek és éttermek nyitvatartása eltérő lehet!
Kérjük, tájékozódjon honlapunkon a

vágja ki és hozza magával
a kuponokat!
Gépjárművel érkező
vásárlóinkat

PANGÁS JELLEMZI

www.marketcentral.hu,
üzleteink menüpont alatt!

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

1550 Férőhelyes

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

ingyenes
parkolóval
várjuk!

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

20 % KEDVEZMÉNY

Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.
Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon
használható fel.
A kupon készpénzre nem váltható,
utólagos érvényesítése kizárt.
A kupont a fizetés előtt kérjük,
adja át a pénztárosnak!
Érvényesség: 2020. 02. 24-től 03. 31-ig.









Mi újság a magyar
mézpiacon?

Tesco: hétfőtől vasárnapig: 5–22 óráig
ÜzleTek álTalános nyiTvaTarTása:

*A kupon 2020. február 24. és március 31. között
váltható be a Fressnapf Ferihegy Áruházban.
A kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze
és az ajándékkártyára nem vonatkozik!
A kupon egy alkalommal használható fel, készpénzre nem
váltható, értékéből készpénz nem adható vissza.
A kupont a fizetés előtt kérjük, adja át a pénztárosnak!
Sérült, hamis kupont nem áll módunkban elfogadni.

Érvényes 2020. 02. 24-től 03. 31-ig
kizárólag a Market Central Ferihegy
Patika Plus-ban.



A DIÁKOK KÖZT


Ajándék csali

20% kedvezmény
1 kedvenc termékre.

(maximum 1000 Ft értékben)
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2020. február 24-től március 31-ig.

A kedvezmény csak teljes árú termékeinkre érvényes,
a már leárazott, akciósokra nem.
Más kedvezményekkel nem kombinálható.
Érvényes 2020. 02. 24-től 03. 31-ig, kizárólag
a Market Central Ferihegy INTERSPORT-ban!

minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén.

10 % kedvezmény
minden termékre.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
Érvényesség: 2020. február 24-től március 31-ig.




2020. március 21-én,
20 % kedvezményt adunk
minden termékre.

*A kupon felhasználható 2020. 02. 24-től 03. 20-ig a vecsési Praktiker
áruházban (2220 Vecsés, Fő u. 246–248.) személyes vásárlás esetén.
A kupon más akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, továbbá a
kiárusításos, tartósan alacsony árú és készletkisöpréses termékekre
nem vonatkozik. Vásárlásonként kizárólag egy darab kupon használható fel és egyéb kuponos, kártyás kedvezménnyel nem vonható össze!
A 10% kedvezmény az egyes termékek bruttó árából kerül levonásra, a
kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása mellett, a kupon fizetés
előtt történő átadása ellenében. A kupon készpénzre nem váltható,
utólagos érvényesítése kizárt! www.praktiker.hu



3 darab 2030-as cikkszámú
teljes áras póló vásárlása esetén
20% kedvezmény.
Érvényes: 2020. 02. 24-től 03. 31-ig
Az ajánlat egyéb kedvezménnyel nem összevonható.

30 Market Central I P
asszázs

30 Market Central I P
asszázs





MásÉrvényes:
akcióval nem vonható össze.
2020. február 24-től március 31-ig
Részletek a hátoldalon.

Adótervező Kft. • 2234 Maglód, Katona J. u. 62.
06-29/325-337 • www.adotervezokft.hu

KeréKpár SZAKÜZLeT

Monor, Móricz Zs. u. 5.

A vasútállomás utcájában,
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Minőségi k
kerékpáro

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS
S z ak k ép
mESTErEzET T
k

Vecsési
nagyüzemi konyha
-15%

BEÁzÁSOka
JaVÍTÁSÁr

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

06-30/835-4815

alapanyag
raktárba
munkatársat
keres!

Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

CREATON HORTOBÁGY

üveggyapot 2x5cm

300 Ft/m2


15 % kedvezmény
minden könyvre,
kivéve akciós és tankönyv.

2020. 02. 24-től 03. 31-ig
Az ajánlat egyéb kedvezménnyel nem összevonható.

Ügyfélfogadás: H, Sze: 9–18, K, Cs: 9–17, P: Előzetes időpont-egyeztetéssel

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

diákot vettek fel mezőgazdasági gépésznek, a 2017/2018as tanévben 2526-an, tavaly
pedig 3584 tanuló választotta ezt a területet.
A felvettek 10 százaléka
nő, akik általában az állattenyésztésben helyezkednek
el. Bár a gépészekre jelenleg
legnagyobb szükség Nógrád,
Zala, Vas, Somogy és GyőrMoson megyében van, a többi megye sem telített ennél a
foglalkozásnál.
trna

NATUROLL PRO

A kupon kizárólag a Vecsés Market Centralban található
Háda üzletben váltható be.
Más akciókkal nem összevonható!

15 %

15 ezer Ft vásárlás felett
2000 Ft kedvezmény.

Öt év alatt 70 százalékkal
nőtt az agrárgépész szakmát
választó tanulók száma – közölte a Mezőgazdasági Eszközés Gépforgalmazók Országos
Szövetsége (MEGFOSZ).
A
szövetség
2013ban kezdte az agrárgépészet népszerűsítését, mivel a mezőgazdasági gépész,
gépjavító, technikus és gépésztechnikus
szakmákban súlyos munkaerőhiányt

tapasztaltak az országban.
Legtöbb diák a versenyképes jövedelem, a csúcstechnológiás gépek és a természet közelsége miatt választja
a mezőgazdasági pályát, arról nem is beszélve, hogy a
szakközépiskola elvégzése
után az azonnali elhelyezkedés sem okoz gondot ebben a
szakmákban.
A MEGFOSZ tájékoztatása szerint a 2014/2015-ös tanévben országos szinten 1284

Kft., bt. egyszerűsített
végelszámolással kapcsolatos
ügyintézés.
Hívjon, vagy írjon! 06-29/325-337 • a.prohaszka@adotervezokft.hu

Hirdetés

10 % KEDVEZMÉNY mindenre.*

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

Évek óta csökkenő árak és
az erősödő unión kívüli konkurencia zavarja a magyar
méhészek pozícióit. A gazdák
évek óta arra várnak, hogy az
EU majd végre megszigorítja
a méz jelölését.
A jelenlegi mézpiaci helyzet egyik fő okának azt gondolják, hogy a vegyes méz
esetében az ukrán áru a magyarhoz képest alacsony áron
érkezik az unióba.
földön, amelynek a fele vegyes
Magyarország körülbelül méz, míg az akác mintegy 8
húszezer tonnát értékesít kül- ezer tonna. Ukrajna évi 6 ezer

tonnára rendelkezik uniós
vámmentes kvótával, az ös�szes európai mézexportja pedig évente 60 ezer tonna körül van.
Az unió piacára évente 250 ezer tonna méz kerül
harmadik országokból, ebből 80-100 ezer tonna kínai,
mellyel kapcsolatban gyakran felmerül, hogy jócskán
akad közte hamisítvány.
A vegyes méz kilónkénti felvásárlási ára a lélektani határnak nevezhető 560
forint, ennyiért azonban
esélytelen a külpiaci értékesítés, mert az ukrán vegyes
mézet a vevőhöz szállítva kilónként 2 euró körül adják,
így a magyar termék ára körülbelül 60 forinttal magasabb.
TA

Egyre népszerűbb
az agrárgépész szakma

A kedvezmény nem vonatkozik
a vényköteles gyógyszerekre.

egy szabadon választott felszerelés árából!*

Hirdetés
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Nyitvatartás:
H-P: 07.00 - 17.00
SZO: 07:00 - 13.00
Hufbau Kapital építőpont, Tüzép és Csempebemutató terem:
Monor 4. sz. főút 32. km Monori Oázis mellett + 36 70 675 8666
www.kapital.hu

TETŐCSERÉP

URSA ÜVEGGYAPOT
2X5 cm-es

300

Ft/m2

177 Ft/db

AUSTROTHERM
GRAFIT 80 5CM

1129 Ft/m2
A meghirdetett akciók, csak a készlet erejéig érvényesek!
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Humort épít az építészmérnök
Bár gyerekkorától humorista szeretett volna lenni,
mégis építészmérnöki diplomát szerzett Kőhalmi Zoltán.

I

dőközben az ország egyik
legnépszerűbb humoristája lett. A közelmúltban
lépett fel Vecsésen, ahol az
előadását végigkacagta a közönség.
– Szentesen
születtél,
mindig ott éltetek?
– Ez egy hosszú történet,
némi kanyarok után kötöttünk ki Szentesen. Az általános iskolát végigküzdöttem
Szentesen, már alig vártam,
hogy olyan helyre kerüljek,
ahol nem ismernek. A szegedi gimnáziumi évek meghatározóak számomra. Természetesen visszajárok Szentesre,
– Valóban, az írásaim
hiszen a szüleim most is ott nyerték el a zsűri tetszését.
élnek.
– Jöhetett a professzio
– Nálad nem úgy van, nális humor, vagyis be
hogy: már kiskoromban kerültél a szakmába.
humorista szerettem vol
– Háttérember
lettem
na lenni?
Fábry Sándornál, akivel ti– De bizony, csak nem az zenegy évig dolgoztam. Véleta fajta, amely általános. Két lenül kerültem a színpadra.
választás lehetséges ezen a területen: a színpad és az írás. – Mit tapasztaltál?
Csöndes ember lévén háttér– Hogy, aki nem érezte
ember voltam, írtam.
még a színpad „ízét”, nagyon
körülményesen fogalmaz. Az
– Tudták az emberek, író szellemes, olykor lassú hu
hogy a humorista pá moreszkeket ír, viszont a színpadon muszáj pörögni. Kell
lya vonz?
– Egyáltalán nem han- egy lendület, amely viszi az
goztattam ezt, nem nagyon előadást. Ahol a meglepetétudott róla senki. Minden- sek jönnek egymás után.
ki azzal jött volna, mondj
egy viccet! Néha persze szí- – Hogy határoznád meg
vesen meséltem vicces törté- magad?
neteket. Jeleneteket írtam. A
– Íróembernek képzelem
Monty Python fertőzött meg, magam, aki színpadon van.
az abszurd humor. Mégsem
másoltam soha őket. Készül- – Emlékszel az első fellé
tem a humorfesztiválra, vár- pésedre?
tam a borítékot, mikor hív– Hogyne! Nagyon ros�nak be? Szinte mindenki úgy szul viseltem. A Godó kávézókerült oda, hogy tudtak róla a ban estem át a tűzkeresztsészakmában, hogy ő már léte- gen Litkai Gergő barátommal,
zik. Engem senki nem ismert. akivel együtt győztünk a humorfesztiválon, és együtt dol– Ehhez képest az egyik goztunk Fábrynál. Egy prógyőztes lettél…
bát megér, gondoltam, aztán

– Mivel nincs humoristaegyetem, elvégeztem a Műszaki Egyetemet. Mivel jó
voltam matekból, fizikából,
ezt választottam. Bár emlékszem, a tanárom iskolásként
azt mondta anyámnak, nem
vagyok műszaki alkat. Mindenesetre a felvételi simán
ment, ebben a rajzkészségem
is segített, könnyedén bejutottam az egyetemre. Ott derült ki, hogy nem abból lesz
jó építész, akit lazán felvesznek, hanem abból, aki valóban építész akar lenni.
– Jól írsz, nem kacsint
gattál a szépirodalom
felé?
– Sokáig nem. Ígérgettem,
hogy megírom a könyvem,
bevallom, lusta alkotó voltam mindig. Segített az, hogy
nem kellett olyan véresen komolyan, határidőre megírni.
Nagy feladatot jelentett, hogy
reggelente nekiüljek, és egyre
csak írjam a szöveget.
olyan jól sikerült, hogy foly- – Ugye A férfi, aki meg
tattam, kiderült, működik.
ölte a férfit, aki megölt
egy férfit, avagy 101 hulla
– Te írod a műsorod?
Dramfjordban című kö
– Persze, valahogy kike- tetről beszélünk?
veredtem abból, hogy mások– Ez a könyv nagyon rénak írjak. El kellett döntenem, gen a fejemben volt, végre simagamnak vagy Fábrynak ír- került megírnom.
jak.
– Milyen műfajról van
– Hiszem, hogy tehetség szó? Krimiként reklá
nélkül reménytelen, de mozzák.
ez önmagában kevés a
– Akik elolvasták, azt
boldoguláshoz.
mondják, nehezen lehet be– Kevés bizony. Még az szorítani egyetlen műfajba.
sem ellentmondás, hogy egy Paródiának indul, aztán a salink tehetséges ember meg ját szabályai szerint működik.
tudja közelíteni egy tehetsé- Felállítottam egy helyzetet, és
ges, szorgalmas előadó tel- én is csak néztem, hogy alajesítményét. Az embernek kul a kezeim között. Az biztos,
folyton képeznie kell ma- hogy elfajulnak benne a dolgát. Például nekem van rajz- gok, vicces könyv született.
készségem, de soha nem fejlesztettem. Most esett meg – Járod az országot az
először, hogy a könyvembe önálló esteddel, a Pálya
belerajzoltam az alkotásai- tévesztési tanácsadóval.
mat. Ettől még nem tartom A közelmúltban Vecsésen
magam grafikusnak. A szín- dőlt a nevetéstől a közön
padon is azt érzem, hogy fo- ség. Hogy áll össze a mű
lyamatos tanulási pályán sorod?
vagyok. A fejlesztés elenged– Azért érdekes ez, mert,
hetetlen.
amit most láthattál, a folyamat végén van. Két évig tart,
– Sokat töprengtem, má mire kialakul a végső váltoig nem értem, hogy ke zat, időközben átalakul, fejlőrült a képbe az építész dik. Hiába gondolok ki otthon
Kőhalmi?
sok mindent, ha a közönség

Életút
Kőhalmi Zoltán (Szentes, 1977. október 29. –)
Karinthy-gyűrűs magyar humorista, építészmérnök.
Gyermekkorának
meghatározó élményei
szülővárosához kötik.
A gimnáziumot Szegeden végezte. Az érettségi után felvették a BME
Építészmérnöki Karára.
Első évfolyamos hallgatóként, 1998-ban a Magyar
Rádió Humorfesztiváljának győztese lett szerzőként. A fesztivál után
a Rádiókabaréban kezdett dolgozni. Nehezen
szánta rá magát, de végül
mégis megpróbálkozott a
stand-up comedy műfajával előadóként is. Sikeres
debütálása óta az egyik
legnépszerűbb humorista.
Rendszeresen konferálja a Rádiókabaré és a Kabaréklub műsorait, állandó szereplője a Showder
Klubnak, 2008 óta ő vezeti a HVG címlaptervező csapatát. Rövid kitérőt tett a film világába, a
Bossa Astoria című animációs kisfilmet forgatókönyvíróként jegyzi, a
Buhera Mátrixban pedig
szereplőként tűnt fel. A
Karinthy-gyűrűt 2009ben kapta meg. Nemrégiben jelent meg A férfi, aki
megölte a férfit, aki megölt egy férfit – avagy 101
hulla Dramfjordban című
könyve.
ezt nem veszi, nincs értelme
benne hagyni a műsorban, új
poénokat kell kitalálni.
– Most vagy kész a leg
újabb műsoroddal, mi a
címe?
– Történjen bármi. Talányos cím, minden kisülhet
belőle. Részint akkor adtam a
címet, amikor még nem tudtam biztosan, mi lesz ebből.
A történés, mesélésről szól, a
barlangrajzoktól a western
filmekig bármi belefér.
– Az új műsoroddal
eljössz Gyálra, Vecsésre,
Üllőre, Monorra?
– Feltétlenül, remek a közönség, veszik a poénokat.
Ádám Tamás
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Mit olvassak?

Ignácz József rovata

Robert Merle: Malevil
A világvégét sokan és
sokféleképpen elképzelték.
Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint az ös�szes atomhatalom egyszerre dönt úgy, hogy fellövi
amilye van, és onnan szervusz emberiség. Robert
Merle regénye is egy ilyen
helyzetet vázol, noha nem
derül ki, kik és miért lőtték
fel az atomrakétákat.
A regény helyszíne egy
francia kisváros, azon belül
is egy várkastély, Malevil.
Az 1970-es években járunk,
maroknyi túlélő, többségében meglett férfiak, gyerekkori jóbarátok élik túl
az apokalipszist, velük,

köztük egy idős asszony és
egy fogyatékos fiú.
Mihez kezdenek ők? Ki
lesz a vezető? Jóbarátok
maradnak-e a jóbarátok?
Mit fognak enni-inni? Mit
csinálnak, ha találkoznak
más túlélőkkel? Mi történik, ha valaki megbetegedik? Mi történik abban a
helyzetben, ha csak egy fiatal nő jut öt férfira? Hogyan védik meg magukat egy nagyobb, fegyveres
csoport ellen? Mit hoz ki az
emberből egy válsághelyzet? Ön elkezd-e betonbunkert építeni, vizet, élelmet
és fegyvert felhalmozni,
miután letette a könyvet?

Felméri Péter estje
DUMASZÍNHÁZ

Vajon ki a legokosabb ember a világon? Mennyivel
okosabb, mint a legbutább?
A majmok és a varjak szörnyen okosak. A delfinekről
ódákat zengenek. De vajon a
legokosabb majom IQ-pontokban lepipálja a legbutább
szomszédodat?

Elgondolkodtató kérdések,
amikre talán senki sem tudja a válaszokat. Na de majd
Felméri Péter mindent megmagyaráz. Lehet, hogy nem
olyan informatívan, mint a
Mindentudás Egyetemén, de
mindenképp viccesebben. És
mindeközben kiderül az is,
hogy ki a majmok királya. MV

PROGRAMAJÁNLÓ
További programok: www.lokacio.hu
Moziklub
– Bohém rapszódia

Február 27. 17 óra
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
T.: 06-29/354-391
Vecsés, RIVK

Sokarcú Kultúra
– Moszkva

Február 28. 17 óra
Utazzanak Ritecz Istvánnéval Észak Velencéjébe,
Moszkvába érintve Szent
pétervárat egy hajóút keretein belül.
Vecsés, RIVK

Kaleidoszkóp
Színpad – Farsangi
Varázslat

Február 28. 18 óra
Télbúcsúztató, vidám előadása sok nevetéssel, zenével, varázslattal.
Gyál, AJKH

Vecsési Polka Parti

Március 1. 17 óra
A Vecsési Hagyományőrző Egyesület fúvószenekara
előadásában.
Vecsés, BÁKK

Arany János versmondó verseny döntője

Március 2. 8 óra
Gyál, AJKH

február–április

Baba- és gyermekruhabörze

falva diákjaiért.
Monor, JAG sportcsarnok

Március 3. 8-13 óra
Vecsés, Jam Ház

Dumaszínház

Március 21. 18 óra
Kovács András Péter
önálló estje.
Vecsés, BÁKK

Dumaszínház

Március 6. 18 óra
A majmok királya címmel
Felméri Péter estje.
Monor, Vigadó

Müller Péter est

Monoron
a Party Maffia!

Március 7. 20 óra
A Monori Napsugár Óvoda jótékonysági partit rendez március 7-én, 20 órától. Jegyek elővételben 2000
Ft-ért kaphatók az óvodában (Monor, Jászai Mari
tér 1. T.: 06-20/299-3542)
és a GoodsMarketben (Monor, Mátyás király u. 51.). A
helyszínen 2500 Ft lesz egy
jegy ára.
Monor, Napsugár óvoda

Kisvakond
2. bábjáték

Március 7. 16 óra
A nagy sikerű csehszlovák
mesekarakter újra megelevenedik bábfiguraként.
Gyál, AJKH

Tavaszi vásár

Március 21. 8-13 óra
Jótékonysági vásár JAG-

Március 27. 18 óra
Müller Péter Vallomás a
szerelemről című könyvének előadása, mely többek
között arról is szól, hogy a
szerelem kortalan és örök
is lehet.
Monor, Vigadó

Azt meséld el, Pista

Április 3. 19 óra
Örkény István életéről mesél Mácsai Pál.
Pilis, CSPKK

Alma együttes
koncertje

Április 5. 17 óra
2020-ban tavasszal nagy
Alma-kaland! Az eseményre ülőhelyre szóló jegyek válthatók (érkezési
sorrendben) 2400
forintos egységáron.
További információ:
www.vigadokft.hu,
Tel.: 06-29/413-212.
Monor, MVS

Hirdetés

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

• ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR
(2 műszakban, GKI kártyával, „C”/„E”
A BFB plus Kft. egy
kategóriás jogosítvánnyal, érvényes
nemzetközileg elismert
targoncavezetői engedély)
belga tulajdonban lévő,
• ÁRUÁTVEVŐ és -KIADÓ
kisállateledel-gyártással és
(több műszakban, érvényes
-forgalmazással foglalkozó
targoncavezetői engedéllyel)
vállalatcsoport tagja, melynek
• KARBANTARTÓ (villanyszerelő/
Csévharaszton működő
géplakatos/mechanikai műszerész)
telephelyére keressük
csapatunk új tagjait a következő • ÜZEMI TAKARÍTÓ
munkakörökbe:
• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS
• LABORATÓRIUMI CSOPORTVEZETŐ
z
z
e
k
t
Jelen
• IT CSOPORTVEZETŐ
!
T
s
O
M
• MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ
• ADMINISZTRÁTOR (2 műszakban, besegít
K
Ü
T
a laborba valamint a mérlegházba is)
L
EME
!
T
E
K
• ÜZEMI OPERÁTOR /betanított munkás/
A bérE
(több műszakban, több üzemünkben)

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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Aszfaltutat adtak át
Nyáregyháza külterületén
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 42,49 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert el a külterületi helyi közutak fejlesztésére kiírt pályázaton. A támogatásból az Árpád útról Károlyitelepre
vezető külterületi út szilárd burkolattal történő kiépítésére került sor.

A fejlesztés az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg,
amelyhez az önkormányzat képviselő-testülete
csapadékvíz-elvezető árkok 7,5 millió forint önfelújítására és új szikkasz- erőt biztosított. A
tóárkok kialakítására is sor munkálatok okkerült.
tóber elején in-

A

beruházás eredményeként 4 méter szélességben, 1.370 méter hos�szon került sor aszfaltburkolat
kialakítására, mely által kön�nyebben
megközelíthetővé
váltak az út mentén fekvő illetve az erre az útra csatla-

Újabb eszközökkel bővül
a sportpálya Nyáregyházán
kozó ingatlanok, gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások, a Kossuthtelepen és
a Károlyitelepen élők számára
pedig a község belterületén található alapvető szolgáltatások.
Az útépítés mellett padkarendezésre, a meglévő

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata pályázati támogatást nyert a
Farkas László Sportpálya
fejlesztésére.
Az önkormányzat a
LEADER felhívás alapján

megítélt 606 ezer Ft támogatásból a pálya rendszeres

dultak és november végén
fejeződtek be. A kivitelezést
az Útkorona Építő és Szolgáltató Kft. végezte a tervek
és az egyéb vonatkozó előírások alapján, a műszaki ellenőr felügyelete mellett.
Az önkormányzat vezetése a lakosok türelmét megköszönve abban bízik, hogy
az eddigi sikeres pályázatokhoz hasonlóan a következő években is külső források bevonásával tudja majd
pormentesíteni bel- és külterületi földútjait, hogy
minél több önkormányzati kezelésű út válhasson
aszfaltossá.  (x)
öntözésére
alkalmas önjáró locsolóberendezést, valamint a focilabdák felfújására alkalmas olajmentes
kompresszort vásárolt.

Hirdetés

VITI-VETŐ
Hazai és import
zöldség- és
virágmagok,
növényvédőszerek,
műtrágyák,
kertiszerszámok
nagy választékban

Vetőmagkereskedés
és webáruház

www.vitiveto.hu
Vitális István
2200 Monor, Kistói út 88.
E-mail: info@vitiveto.hu
Telefon: 06-29/412-469
Nyitvatartás: H–P: 8–17
Szo: 8–12, V: zárva

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

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

tel.: 06-70-935-5181

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

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

Betanított gépkezelő

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

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

BÁV zÁloghitel monoron
Monor, Móricz Zsigmond u. 4.
Az állomás utcájában.
Telefon: 06-29/413-336
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 07.30–12.00-ig és 13.00–17.00-ig, szombat: 8.00–12.00-ig.
A kölcsönt a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%

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

A kölcsönt a PERUN Zrt. nyújtja. THM: 39,9%
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Hólyagproblémák?
Használjon gyógynövényeket!
hatóanyagot, amelynek hatás- jár, ezért kevésbé súlyos fertőA felfázás, vagymechanizmusa tudományo- zések esetén indokoltan haszis a hólyaghurut
san is jól megalapozott. Az nálható.
arbutin egy összetett vegyület,
gyakran okoz paamely a vékonybélben cukornaszokat a tél végi rá, illetve antibakteriális ha- Klinikailag igazolt hatás
tású hidrokinonná válik szét. Egy svéd klinikai vizsgálatidőszakban, elban az orvosi medveszőlő lesősorban nőknél.
velét kombináltan alkalmazGyors eredmény érhető el. ták pitypanggyökér és -levél
Már az első tüneA kutatások szerint a maxi- kivonatával. A kutatásban
tek jelentkezésekor mális antibakteriális hatás a 57, rendszeres húgyúti probelfogyasztá- lémákkal küzdő nő vett részt,
érdemes orvoshoz medveszőlőlevél
sa után 3-4 órával jelentkezik. akik a kezelést megelőző évfordulni és elkezA hidrokinon fertőtlenítő ha- ben legalább három húgyhótása erőteljesebben érvénye- lyag-gyulladáson voltak túl.
deni a kezelést.
sül, ha a vizelet kémhatása A betegek egyik csoportja egy

A

z antibiotikumok mellett a gyógynövények
is kiváló eredményeket hozhatnak. Közülük is kiemelkedő jelentőségű az orvosi medveszőlőlevél, amely
nagy mennyiségben (5-10%)
tartalmaz egy arbutin nevű

lúgos. Ennek eléréséhez csökkenteni kell a magas fehérjetartalmú ételek fogyasztását
(pl. hús) és növelni kell a növények szerepét a táplálkozásban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fertőzés elején
elkezdett terápia általában
2-3 napon belül eredménnyel

éven keresztül szedte az orvosi medveszőlőt tartalmazó kivonatot, a másik csoport
pedig hatóanyag nélküli készítményt (placebót) kapott.
A kutatók ezzel biztosították,
hogy a hatás kizárólag a hatóanyagot tartalmazó kivonatra legyen visszavezethető. A kutatás végén kiderült,
hogy az orvosi medveszőlőlevél-kivonatot is tartalmazó
gyógyszer hatásos volt, mert
az egy év alatt egyetlen kezelt betegnél sem fordult elő
ismét a húgyhólyaggyulladás.
Eközben a hatóanyagot nem
tartalmazó, placebót szedő
nők negyede ismét átesett a
fertőzésen.

Fogyasszon sok folyadékot!
Idős korban a vesekiválasztás csökken, ezért egyre ke-

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 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

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

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

ASZTALOS
Asztalos! Konyhabútorok, szekrények, irodabútorok, korlátok
készítése. Nyílászárók gyártása.
Lambériázás, szaunaépítés. Érd.:
Polónyi Ferenc 06-30/397-2144

AUTÓ
Cserényi márkafüggetlen autószerviz. Általános szervizmunkák,
vizsgáztatás, javítás. Monor, Arany
J. u. 7. Tel.: 06-20/805-6686
Műszaki vizsgáztatás és felkészítés, eredetiségvizsgálat,
gépjármű-diagnosztika, gumiszerelés, -javítás, centrírozás.
Méhész János Kft. Monor, József

vesebb vizelet termelődik.
Mivel a húgyhólyag ritkán
telik meg, így a vizelési inger
is ritkán jelentkezik, emiatt a vizelet pangani kezd a
hólyagban, amely kedvez a
baktériumok szaporodásának. A vese kiválasztó funkcióját gyógynövényekkel is
támogathatjuk. Ilyen például az aranyvessző, amellyel
több klinikai vizsgálatot is
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végeztek. Az egyik ilyenben
kutatásban 1487 húgyúti
fertőzéssel, gyakori vizelési ingerrel és vesekövességgel küzdő nő vett részt. Négy
héten
keresztül
kezelték őket aranyvessző-kivonattal, a kutatás végén pedig az orvosi szakvélemény
alapján 79 százalékuknál figyeltek meg jelentős javulást. Az aranyvessző mellett
más tudományosan is alátámasztott hatású gyógynövények is számításba jöhetnek a vese kiválasztásának
fokozására. Jó hatás érhető
el például a nyírfalevéllel és
mezei zsurlóval és a pásztortáskával is.

MASSZÁZS és
CSONTKOVÁCSOLÁS

Tel.: 06-70/417-9375

STarL
tanácsaife
dó

150-féle gyógy• Teljes körű egészségügyi
növényalapú termék
állapotfelmérés
csont, porc, ízületi
megbetegedésekre,
• Góckutatás
allergiás, migrénes
• Mérések HBS-eszközzel
panaszokra

Papp János gyógynövény-alkalmazási
szakmérnök, fitoterapeuta

javallat

teljes értékű
gyógynövény-kivonatok

a húgyutak egészségéért!

Februári rejtvényünk fősorához egy segítő szöveg: Milyen természetes anyag csökkentheti az öregedés folyamatát? A megfejtést küldje el címünkre: Régió Lapkiadó Kft., 2200 Monor, Kossuth Lajos u.
71/A. E-mail: rejtveny@regiolapok.hu. Beküldési határidő: március 13. A helyes megfejtést beküldők között 3 x 3 000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki Balogh Mária felajánlásából, mely beváltható egészségállapot-felmérésre HBS-eszközzel. Előző számunk megfejtése: Lehet élni bor nélkül, de nem érdemes! A monori Kovács Borkút jóvoltából 4 darab 3 ezer forint értékű ajándékcsomagot
sorsoltunk ki, melynek nyertesei: Szabolcsi Lászlóné (Felsőpakony), Szöllős Eszter (Ecser), Drimók László (Gyömrő), Ohr-Bakos Erika (Úri).
Figyelem! Januári számunkból kimaradt két nyertes. Gyűrűpárnát nyert: Gregor Zoltánné (Gyömrő). Diadémot nyert: Rágyánszkiné Dóka Ágnes (Monor).
rendelhető teljes kiőrlésű pitával
is! Már Gyömrőre is! Az árakról,
kiszállítási helyekről kérjük érdeklődjön telefonon: 06-70/775-8585

a kapszulákból akár teát
is készíthet 2 perc alatt!
Itt már kapható:
Natura bolt ▪ Monor, Piac tér ▪ 06-20-424-3071
Attila u. 108/38.Tel.: 06-29/416-123,
muszakivizsga-monor.hu
OPEL BONTÓ új, gyári, után
gyártott, bontott alkatrészek.
GUMISZERVIZ, -tárolás, -centrírozás, fék-, futóműjavítás, műszaki
vizsga TPMS-szenzor szerelése.
Gyál, Pesti út 26. 06-29/340-899,
opella.hu, alkatreszshop.eu

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is!
A, B, C, C+E, D kategóriák GKI.
Gyorsított képzés. Tel.: 06-20/9126359, www.tan-go.hu

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont – Mo-

nor, Jókai u. 3–5. és az evedd.hu-n
is megrendelhető sok diszkont
áras termék. Jöjjön, vásároljon,
rendeljen! Velünk megéri.

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

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

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON
– Móricz Zs. u. 39. A gyros-pita

CSALÁDI NAPOK a Nicolette
étteremben. Minden vasárnap
20 % családi kedvezmény. Monor,
Ady Endre u. 38. Érdemes asztalt
foglalni! Tel.: +36-29/414-4524
Petrovai Pince vállalja családibaráti, céges összejövetelek,
keresztelők, ballagások, lányés legénybúcsúk teljes körű
lebonyolítását. Érd.: Petrovai
Tamásné Anikónál 06-70/434-3254.
petrovaipince.hu

FESTÉS–MÁZOLÁS
Festést, mázolást, tapétázást vállalok korrekten. Ár megegyezés
szerint. Telefon: 06-20/259-9565,
06-29/419-393

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

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

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszállítás, lomtalanítás. Rendelhető:
sóder, homok, cement.
Maka Sándor, Gyömrő,
Állomás Tüzép. Tel.:
06-29/333-347, 06-20/444-9963
Konténeres hulladékszállítás
4-8 m3-es konténerekkel. Szabó
Sándor. Tel.: 06-30/200-1163

LAKATOS MUNKA
Lakatosmunka díjtalan felméréssel. Kerítés, korlát, lépcső,
kapu gyártását és szerelését
vállalom. Kun Attila.
Tel.: 06-20/219-6040

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

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

BALI TAXI! Személyszállítás,
autóbérlési lehetőség. A kiindulási pontról hívjon bizalommal:
06-70/3-595-595

Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, kisebb javítás, beázás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. INGYENES FELMÉRÉSSEL. Hívjon bizalommal!
Kertész Attila Tel.: 06-20/216-8338

Személyszállítás, reptéri
transzfer, kisáruszállítás Gyömrőn és vonzás körzetében.
Fix áras transzferek.
Tel.: 06-30/299-4444
info@limuzin.eu
www.limuzin.eu

Komplett tetőcserék,
cserepeslemez-fedés, ácsmunka, bádogozás, habarcsolás,
lapostető szigetelés, komplett
belső felújítások, generál kivitelezés. Érd.: Petró Tibor
06-20/372-3745

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS – TAXI

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
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők
készítése, javítása. Ereszcsatornák szerelése. INGYENES
FELMÉRÉS, kisebb javítások
azonnali kezdéssel GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság
szolgálatában! T.: Árvai Richárd
06-30/475-2917

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 némediszőlői hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt men�nyiséget. Forest Vill Bt. EUTR:
AA5856576. Tel.:06-20/511-7557,
06-29/343-689
Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa
konyhakészen, hasítva, ingyenes
házhoz szállítással 3 000 Ft/q.
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őrbottyáni telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a
mennyiséget. EUTR: AA6236153
Bármikor hívható, hétvégén is:
06-30/347-3504

ÜDÜLÉS
Tavaszi üdülés Hajdúszoboszlón félpanzióval 22.500 Ft/fő/7
éj,13.900 Ft/fő/3 éj.
www.frankvendeghaz.hu
T.: 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.
Tel.: 06-20/348-8073,
info@futesrendszer-vedelem.hu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
gázkészülék-szerelés, -javítás,
karbantartás, duguláselhárítás.
Kaposvári Péter 06-30/662-7087,
29/739-983. www.gazfutes.eu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Fürdőszoba-felújítás, duguláselhárítás.
TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL!
T.: 06-30/421-2604

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel
munkatársakat keresünk az alábbi munkakörbe:

Szerelvény – Sarok

Üzemi takarítói és szakképzettséget
nem igénylő kiseGítői munka
Főbb feladatok, munkák:
• egyszerű, fizikai természetű tevékenység kézi erővel, műanyag alkatrészek
mosása, fertőtlenítése, szárítása és
• üzemi létesítmény funkcionális területeinek tisztán és rendben
tartása, felülettisztítása
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

Folyamatos

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

információ: A +36-30/944-5780 vagy a +36-70/504-8418 telefonszámon
és a tandusz@tandusz.hu e-mail címen érhető el.

KUTI
DEZSŐ

VALENTINNAPI PARTY
FEBR. 14.
CAPTAIN
BROTHERS
BLUES
7VÉGE
MÁRC. 6.

TERENYI
KRISZTIÁN

ÖNÁLLÓ
GITÁREST

JÉGER
DORKA
ÉS
BIHARI
MÁRTON

FEBR. 21.

FEBR. 22

FEBR. 29.

AKUSZTIKUS
GITÁREST

BRUTTÓ
250.000 –
500.000 FT

+

NICOLET TE

JUTTATÁSOK

ÉT TEREM 20
KONCERTEK 20

HUCKLE
BERRY
GUYS
BLUES
7VÉGE

CSÓKÁS
ANNA
ÉS
GYŐZŐ
KRISZTIÁN

TONE
HENGE

CON
CLASSE

AKUSZTIK
DUÓ

COVERBAND

MÁRC. 7.

MÁRC. 13.

MÁRC. 14.

MÁRC. 28.

DAY
AND
WAY

FUEGO
MUSIC

BLOOMING
TRIO

MÁJ. 9.

ZENEKAR

LATIN
DUÓ

KÓBOR
ZSÓKA
ÉS
POLGÁR
PATRIK

ÁPR. 3.

ÁPR. 4.

ÁPR. 10.

COVERBAND

Monor, út 22/A
Ad y E n d r e

Kedvező áraK

munkaidő:
Folyamatos, 2 műszakos munkarend
(6:00–18:00 és 18:00–06:00 között,
napi 12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban

RANDOM
ACOUSTIC

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

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: Vecsés, Üllő, Albertirsa, Dánszentmiklós,
Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis, Monor, Monorierdő, Péteri,
Gyömrő, Cegléd, Ceglédbercel, Mende, Sülysáp, Tápiószecső,
Nagykáta, Szentmártonkáta
■ 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.

