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Régió e-mail: info@
regiolapok.hu

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, ingyenes, független hírújsága!

BUDAPEST BÓKAYTELEP, GANZKERTVÁROS, GANZTELEP, GLORIETT-TELEP, LÓNYAYTELEP, MIKLÓSTELEP, 
SZEMERETELEP, SZENTIMRE-KERTVÁROS, ALMÁSKERT, ERDŐSKERT, BELSŐMAJOR, KOSSUTH FERENC-

TELEP, ÚJPÉTERITELEP, ALACSKA ÚTI LAKÓTELEP, GYÁL, RÁKOSCSABA, RÁKOSKERT, GYÖMRŐ, MAGLÓD

Megjelenik: Pest megyében 99 000 pld-ban

MEGJELENIK: Gyálon, Gyömrőn, Maglódon,
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén

HIRDETÉS

www.kepaszerviz.hu

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

KEPA AUTÓSZERVIZ

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ
Klímatöltés, -javítás és  

ózongenerátoros tisztítás 

Gumiszerelés, gumitárolás, futóműállítás, 
hibakódolvasás, -törlés

EREdETISégVIZSgálAT 
HElySZínI műSZAKI VIZSgA

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

 06-30/475-2917

GARANCIÁVAL!

NyugdíjasokNak! 

15% 

kEdvEzMéNy!
Árvai Richárd 
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Hívjon bizalommal 
hétvégén is! Tel.: 06-20/421-2355

Ingyenes helyszíni felmérés!
Garancia!
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15% 
kedvezmény

 06-30/662-70-87          www.gazvizfutes.eu

Kaposvári Péter helyi vállalkozó

Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás
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kOnvEktOr

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS – DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÓRIÁSI 
ABLAKCSERE-AKCIÓ!

Műanyag ablakok, ajtók:
•   A technológiánk által pár óra alatt 

beépíthetők egy családi ház ablakai, 
még télen is!

•   Bontás és falsérülés nélkül is ki tudjuk 
cserélni a nyílászárókat, nincs kosz, 
nem kell festeni! (Bontás  
esetén szakszerű faljavítás.)

Redőny, szúnyogháló,  
roletta, napellenző, szalagfüggöny  

rövid határidővel!

Fa nyílászárók utólagos  
gépi szigetelése:
•   Működőképes faablakok szigetelése 

svéd horonymarásos technológiá-
val, hézagmérés alapján, kosz- és 
pormentesen a helyszínen.

•    Egy lakás ablakai 1–2 óra alatt, akár 
egy kabát áráért!

Kedvezmény: 20%, nyugdíjasoknak további 5%!
Az akció július 10-ig érvényes!

Hívjon! • 06-20/928-0758 • www.acsablakteam.hu

5 év 
garancia!

www.lokacio.hu

Gyálon, Gyömrőn, Maglódon,

15 éve a helyi vállalkozók szolgálatában!
https://regiolapkiado.hu

2022. június • XV. évf. 6. szám  www.regiolapkiado.hu

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázásszéldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréjetetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréjetetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

Alpin technikávAl

ácS-tetŐFeDŐ 

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés

S-S-S-S-tettettettettettetŐFŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 

SZAkkÉpZett MeSteRek GeneRál-

         kiviteleZÉS   
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AlAptÓl A tetŐiG

ááács cs kkapocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő kkft.ft.ft.ft.

keDveZŐ áRAk! 

06-30/919-4694
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Magócsi Ruhatisztító

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit 
                               háztól házig szállítással! 

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tel.: 06-29/411-135,  06-30/232-5773

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Felvevőhelyek: Felvevőhelyek: 
Gyömrő: Szivárvány ház, lottózó

Maglód: Fő út 10–12. – Kulcsmásoló, cipőjavító
Pécel: Baross utca 5. – Kulcsmásoló, cipőjavító 

Nagykáta: Ady Endre u. 31. – Csempebolt
Sülysáp: Pesti út 27.  •   Tápióbicske: Fő tér – horgászbolt

Gyál: Kőrösi út 90. – Tetőtől-talpig (Szász udvar) 

Hirdetés

Hirdetés

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
állapottól és évjárattól függetlenül

országosan

+36-20/257-8269; +36-30/831-1974   
expressz.autofelvasarlas@gmail.com

expresszautofelvasarlas.hu
1188 Budapest, Nagykőrösi út 124.

Helyszíni 
állapotfelmérés,  

EXPrEssz 
gyorsasággal  

– aKár otthona 
kényelmében! 

Azonnali  készpénzfizetéssel!

Rendkívül megnövekedett 
a megye iránti érdeklődés  
Újabb beszélgetés Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszterrel. 

M ájus végén avat-
ták fel a NISSHO 
Hungary Precízi-

ós Kft. újhartyáni gyárát, 
a ceremónia után ismét 
beszélgethettünk Szijjár-
tó Péter külgazdasági és 
külügyminiszterrel.

– Alig három hónap-
ja találkoztunk, ak-
kor is egy gyár ava-
tására érkezett a 
térségbe. Mit jelent a 
régió számára ez az 
új fejlesztés?

– Egy újabb autóipari 
beszállítóvállalat beruhá-
zásáról beszélünk. A ma-
gyar gazdaság gerincosz-
lopát adja az autóipar, 
ami csak akkor tud nö-

vekedni, ha a nagy gyár-
tóvállalatok mellett a mű-
ködésükhöz kritikusan 
szükséges beszállítócégek 
is Magyarországra tud-
nak települni. Ez a térség 
a magyar autóipar beszál-
lítói háttereként nagyon 
fontos szolgálatot teljesít.

A NISSHO is egy be-
szállítóvállalat, olyan ter-
mékeket állítanak elő, 
amik az elektromos au-
tók gyártásához nélkü-
lözhetetlenek, és olyan 
nagyvállalatoknak szál-
lítanak, mint a Suzuki. A 
jelenlegi beruházás négy-
milliárd forintos érté-
ket képvisel, mellyel 140 
munkahely válik beton-
biztossá, egyúttal pedig 

a cég jövendőbeli növe-
kedésének alapjait is le-
tették.

– Milyen további 
n a g yb e r u h á z á s o k 
készülődnek még a 
megye déli részén?

– Több olyan tárgya-
lás is van a csőben, ami 
kifejezetten Budapesttől 
délre, az M5-ös autópá-
lya környékén elhelyez-
kedő cégeket veszi célba. 
Ennek fontos mozgatóru-
gója, hogy sikerült meg-
állapodnunk az Európai 
Bizottsággal arról, hogy 
az idei év elejétől immá-
ron itt is 50%-os határig 
támogathatjuk a beruhá-
zásokat. Ez korában nem 



volt így, ami nehézségeket 
is okozott. A lehetőség ki-
nyílt, az érdeklődés pedig 
rendkívül megnöveke-
dett a megye iránt. Leg-
inkább az agglomeráció-
ból kifelé, az autópályák 
mentén, különösen a re-
pülőtérhez vezető könnyű 
infrastruktúra mellett to-
lódik ki a beruházók lá-
tótere. Így Újhartyán, 
Monor, Ecser térsége ki-
fejezetten vonzó lesz a kö-
vetkező időszakban. Több 
olyan tárgyalás is zajlik, 
ami újabb beruházásokat 
hozhat ide.

– Mit tehet egy te-
lepülés azért, hogy 
vonzó legyen a befek-
tetők előtt, de élhető 
is tudjon maradni a 
lakossága számára?

– Nagyon fontos, hogy 
a beruházások mértékét 
kövesse az infrastruktú-
ra. Pogácsás Tibor na-
gyon sokat dolgozott ezen 
a téren. A választók pe-
dig honorálták is egy sze-
rény, 60%-ot kis híján 
elérő támogatással, ami 
eddig soha senkinek sem 
sikerült ebben a válasz-
tókerületben. Már most 
is több fejlesztési kérés-
sel keresett meg, hiszen 
annak érdekében, hogy 
élhető maradjon a tele-
pülés, a közlekedési, az 
oktatási és a szociális inf-
rastruktúra folyamatos 
fejlesztésére van szükség. 
Ezt a képviselő úr jól csi-
nálja, amihez a jövőben 
kap is kormányzati támo-
gatást.

–  Érezhető már a 
megváltozott regioná-
lis támogatási térkép 
eredménye?

– Eddig négy olyan be-
ruházásról tudtunk meg-
állapodni Pest megye déli 
részén, ami ezer új mun-
kahelyet jelent. Nem biz-
tos, hogy teljes mértékben 
létrejöttek volna, ha ez a 
támogatási rendszer nincs.

– Az új lehetőségek 
kisvállalkozások szá-
mára is jelenthetnek 
alternatívát?

– A kisvállalkozásokat 
abban támogatjuk, hogy 
meggyőzzük az idetelepü-
lő nagyobb vállalatokat ar-
ról, hogy sokkal jobb, ha 
helyi beszállítókat alkal-
maznak, mintha távolról 
hozzák az alkatrészeket, 
alapanyagokat. Ebből pe-
dig a magyar kkv-k sokat 
profi tálnak. Például a kis 
híján száz stratégiai part-
ner több mint 5%-kal nö-
velte az elmúlt években a 
magyar beszállítói hánya-
dot, ami euróban is milli-
árdokban mérhető több-
letbevételt jelent a magyar 
kis- és közepes vállalkozá-
sok számára.

– Február 24-én vet-
te kezdetét az orosz–
ukrán háború, azóta 
nagyon sok menekült 
érkezett Magyaror-
szágra, s köztük Pest 
megyébe. Az itt mara-
dó menekültek mun-
kaerőpiacon való el-
helyezkedésére mi a 
jellemző?

– A munkaerőpiac 
szempontjából az lenne a 
jó, ha minél több, nálunk 
hosszabb távon letele-
pülni szándékozó mene-
kült kezdene el dolgozni. 
Ezért adunk menekülten-
ként 60 ezer forintot ha-
vonta a munkáltatóknak 
annak érdekében, hogy 
ezzel hozzájáruljunk a 
menekült munkavállalók 
lakhatási költségeihez. 
Egyre több ilyen megke-
resésünk van, most már 
százas nagyságrendben 
jelzik a cégek az igényei-
ket.

– Hogyan tudunk se-
gíteni mi, itt élők a 
régióban leteleped-
ni kívánó ukrajnaiak 
integrációjában?

– A legfontosabb a 
munkavállalás és az is-
kola a gyerekeknek, és mi 
mind a kettőt elősegítjük. 
Aki hosszabb távon itt 
marad, az munkát kap, a 
gyermeke pedig óvodai, 
iskolai ellátásban része-
sül. Szerintem ez a leg-
fontosabb.

– Elcsendesült a Co-
vid, mennyire bátran 
indulhatunk a nyá-
ri utazásoknak? Vár-
hatóak még erős Co-
vid-hullámok ősszel?

– A politikusnak az a 
dolga, hogy mindent el-
kövessen annak érdeké-
ben, hogy az embereket 
meg tudja védeni a nega-
tív fejleményektől. A Co-
vid kapcsán egyértelmű 
védelmet az oltás bizto-

sít. A magyar emberek 
több mint kétharmada 
védettséget élvez, és van 
még elég oltóanyag. Fon-
tos az észszerű óvatosság, 
de azért élni is kell, az or-
szágnak pedig működnie 
kell. Most egy új vírus ki-
töréséről szólnak a hí-
rek. Genfben tárgyaltam 
a WHO igazgatójával és 
egyik vezető szakértőjé-
vel erről a kérdésről. Fon-
tos, hogy az egészségün-
kért felelős szervezetek 
segítsenek abban, hogy 
egy hasonló világmére-
tű járvány kialakulását 
meg lehessen akadályoz-
ni. Óvatosnak kell lenni.

– A régió gazdasá-
gi sikereiről beszél-
tünk. Mi a helyzet 
a kulturális vívmá-
nyokkal? Uniós oltal-
mat kapott a monori 
bor, a helyi borászok 
szép eredményeket 
érnek el a nemzetkö-

zi versenyeken. Idén 
nagyszerűen szere-
pelt a Bocuse d’Or-on 
egy szintén monori 
ecet, a vecsési ká-
poszta már-már vi-
lághírű. A kulturális 
diplomácia hogyan 
tudja segíteni az itte-
ni sikerek tolmácso-
lását a nagyvilágba?

– Nagyon sok magyar 
termékpromóciót vég-
zünk. Felhasználjuk a 
külföldi vásárokat, kon-
ferenciákat, szakmai ki-
állításokat arra, hogy a 
Magyarországról szár-
mazó termékeket nép-
szerűsítsük, hiszen ezzel 
tudjuk a leginkább ide-
csalogatni az embereket. 
Segítjük a kifejezetten 
Magyarországra jellem-
ző termékeket, és meg-
próbáljuk előmozdíta-
ni, hogy minél nagyobb 
nemzetközi piaci jelen-
létre tehessenek szert.  

KSZS
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Fogmentési akció!
A fogágybetegség egy súlyos betegség, ami kevés tünet 

jelentkezése esetén is a fog elvesztéséhez vezet.
Kezdetben vérző íny, majd kellemetlen lehelet jelzi, végül 
a fog mozgása. Számos műtéti és műtét nélküli megoldást 

tudunk kínálni a fog megmentése érdekében.

SzolgáltatásainkSzolgáltatásaink:
• Esztétikai fogászatEsztétikai fogászat
• Fogmegtartó kezelésekFogmegtartó kezelések
• FogszabályozásFogszabályozás
• Fogágybetegségek kezeléseFogágybetegségek kezelése
• Fogpótlások (inlay, korona, kivehető Fogpótlások (inlay, korona, kivehető 

fogsor)fogsor)
• Szájsebészet és műtéti beavatkozások Szájsebészet és műtéti beavatkozások 

(implantálás, csontpótlás). (implantálás, csontpótlás). Dr. Sarrami Shahin 20 
év szájsebészeti- és 

parodontológiai 
tapasztalattal szeretettel 

várja Önöket!
tapasztalattal szeretettel 

várja Önöket!
tapasztalattal szeretettel 

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

Az Implant Diamond csapata 
azért dolgozik, hogy Ön bátran 

mosolyogjon!

Hirdetés
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Erdei m3-ben is kapható. 
A némediszőlői telephelyen 

hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt 

mennyiséget!

Szerezze be moSt 
tűzifáját!

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689

EUTR szám: 
AA5856576 

nyári
TŰZIFAVÁSÁR

Számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Konyhakészre hasított 
AKáC

Konyhakészre hasított 
TÖLGy, BÜKKy, BÜKKy

Gondosóra program
 IDŐSEBB HOZZÁTARTOZÓINKÉRT

 A közös, nagyobb háztartások 
szétválása, a generációk külön-
élése miatt egyre nehezebbé válik 
idős szüleink, rokonaink felügye-
lete, ellátása. Sokaknak állandó 
aggodalmat jelent, hogy időben 
tudomást szereznek-e arról, ha 
szeretteikkel történik valami baj. 
A technika fejlődését azonban 
ezen a téren is segítségül lehet 

hívni: a Gondosóra program jelző-
szerkezetével az érintettek azon-
nal kapcsolatba léphetnek azzal a 
kontakt személlyel, akitől a legy-
gyorsabban kaphatnak segítséget. 

A Gondosóra program egy or-
szágos jelzőrendszerre épül. A 
korszerű segélyhívó eszközhöz 
egy országos lefedettségű távfel-
ügyeleti és diszpécserszolgálta-
tás kapcsolódik. A szolgáltatás 

és a jelzőeszköz ingyenes, és Ma-
gyarország minden településén 
hozzáférhető a hét minden nap-
ján és órájában. A program az 
emberi élet minőségét, védelmét 
és biztonságát hivatott szolgálni, 
elsődleges célja az otthoni és ön-
álló életvitel meghosszabbítása.

A segélyhívó eszközzel az idős 
ember minden körülmény kö-
zött képes jelezni (a készülék ka-
ron vagy nyakban hordva mindig 
elérhető). Minden jelzésre reagál 
valaki. A készülék állapotáról (pl. 

töltöttség) auto-
matikus jelzést is 
küld, de önállóan 
nem cselekszik. 

A programhoz 
alanyi jogon csat-
lakozhat minden 
65. életévét be-
töltött magyar 

állampolgár vagy a felhaszná-
ló segítője, akik ingyenesen igé-
nyelhetik a jelzőeszközt. 

Az eszköz és a szolgáltatás egy 
rövid regisztrációs folyamat után 
hozzáférhetővé válik.

Regisztráció: https://gondoso-
ra.hu/regisztracio/.

További információ: https://
gondosora.hu/.

Megvárható fogsorjavítások
rugalMas fogsor készítése

2360 Gyál, Pesti út 67.   A gyáli uszodával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-20/461-6000 • 06-20/560-5305

Megvárható fogsorjavítások
fogtechnikafogtechnikaFÖLDMÉRÉS

épületfeltüntetés, telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés,

tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS

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

www.nadaplan.hu

ÁCS – TETŐFEDŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁK
Ács- és kőművesmunkák, festés, 
szigetelések, kúpolások, csatorná-
zások, bádogozás, betonozások, ké-
mények, salétromos, repedt süllyedt 
falak vegyi injektálása. 15% kedvez-
ménnyel. T.: 06-30/081-2119

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

ÁLLÁS
Monori szobafestő józan életű 
segédmunkást vagy betanított festőt 
keres! Teljes munkaidő, alkalmazotti 
jogviszony, hosszú távon. 
T.: 06-70/367-5760

ÁLLAT
Napos és előnevelt hús, illetve 
kettőshasznú csibe különböző 
színben, továbbá pulyka és tojóhibrid 
megrendelhető. Gali Baromfikeltető, 
Albertirsa 06-30/480-0912

ÉLETJÁRADÉK
Jó egzisztenciával rendelkező mono-
ri értelmiségi házaspár életjáradéki 

szerződést kötne havi járadék fizeté-
sével. Érd.: 06-30/776-7128 

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

Festést, mázolást, tapétázást válla-
lok. Homlokzatszigetelés. Schvank 
Miklós Tel.: 06-20/310-8890

FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru-épí-
tőanyag szállítás, sittelhordás, lomta-
lanítás. Illési Attila E.V. 
Tel.: 06-70/237-6675

HŐSZIGETELÉS
Homlokzati, kültéri hőszigetelés, 
hideg, meleg burkolás. 
Gál Attila Tel.: 06-20/274-6312

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Antik és modern bútor 
áthúzása, javítása, bő szövetvá-
laszték, rövid határidő, reális árak. 
Csordás György, tel.: 06-30/576-3456, 
csordaskarpit.hu

KERTGONDOZÁS
Tuják, bokrok, metszése, kivágása, 
falevelek összegyűjtése, egyéb kerti 
munkák, udvartakarítás, zöldhul-
ladék-elszállítással. Illési Attila E.V. 
Tel.: 06-70/237-6675

Öntözőrendszer, telepítése és javítá-
sa, kertépítés kertrendezés, veszélyes 

fakivágása,  gallyazás, füvesítés, 
ingyenes munkafelmérés, Tel.:06-
20/511-7557 kertetrendezek.hu

KONTÉNER
Konténeres hulladék-szállítás 4-8 
m3-es konténerekkel. Szabó Sándor. 
Tel.: 06-30/200-1163

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Lakásfelújítás, kedvező árakkal. Szo-
bafestés, mázolás, kőműves munkák, 
laminált parkettázás, gipszkartonozás, 
homlokzat szigetelés, festés. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-30/973-2451

LAKATOSMUNKA
Lakatosmunka. Kerítés, korlát, 
lépcső, kapu gyártását és szerelését 
vállalom. Kun Attila. 
Tel.: 06-20/219-6040, rennel.hu

MÉZ
Termelői MÉZdiszkont a Kispesti 
Üzletház I. emeletén. Minden gyógy-
növényes méz 1490 Ft/0,5 kg. Nyitva: 
cs, p: 8–12, szo: 8–13. www.apifito.hu, 
facebook: Mézdiszkont, 
Tel.: 06-70/607-4444

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat, veteránautókat 
keresek: Simson, Mz, Jáwa, Csepel, 
Stb! Lehet hiányos, üzemképtelen is! 
Tel.: 06-20/572-5142

REDŐNY
Redőny, szalagfüggöny, szúnyoghá-
ló készítése, javítása. 
Tel.: 06-70/557-7855

TŰZIFA – TŰZELŐ
Eladó tűzifa! Akác, tölgy, bükk 
hasítva 25 cm-es 23000 Ft/m³, 33 cm-
es 22 500 Ft/m³. Monoron 4 m³-től a 
kiszállítás díjtalan. Az árváltozás jogát 
fenntartjuk. Koczó Zsolt 
Tel.: 06-20/343-1067 EUTR: AA5811522

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa kony-
hakészen, hasítva, ingyenes házhoz 
szállítással 3 800 Ft/q. Őrbottyáni 
telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, hétvé-
gén is: 06-30/347-3504

AKCIÓS TÜZELŐ! Akác: 4600 Ft/q 
kugliban, vegyes: 3800 Ft/q + 200 Ft 
hasítás T.: 06-70/605-4678 Némedisző-
lői telephelyen hitelesített hídmér-
legen ellenőrizheti a mennyiséget. 
EUTR szám: AA5932559

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS-JAVÍTÁS
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok, 
gázkazánok, vízmelegítők karbantar-
tása, javítása, cseréje. 
T.: 06-70/502-2342

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészü-
lék-szerelés, -javítás, karbantartás, 
duguláselhárítás. Kaposvári Péter 
06-30/662-7087,www.gazfutes.eu

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZE-
RELÉS. Gázkészülék javítása, kar-
bantartása, cseréje és beüzemelése. 
Tel.: 06-70/405-0030, Gerhát Attila

KERES–KÍNÁL

Hirdetés
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 Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő 
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kettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakba

Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:
Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: 06-20/215-0699

Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: 06-70/903-9037
Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Humilitasgroup H
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Piaggio Dél-Pest márkakereskedés és márkaszerviz
1194 Budapest, Hofherr albert u. 38/D  
www.piaggiodelpest.hu • ertekesites@piaggiodelpest.hu • +36-1/280-1533, +36-20/318-3760

Megérkeztek az új Piaggio HaszongéPjárMűvek

készletrŐl!
azonnal

E-mail: takarmanyaruhaz@gmail.com

 2200 Monor, 
Kossuth Lajos u. 1.
Tel: 06-30/525-4142

Nyitva: 
H: 8–12, K–P: 8–16, 

Szo: 8–12
 Purina 

Takarmányáruház 
Monor

2230 Gyömrő, 
Gyöngyvirág u. 1.
Tel: 06-30/525-4142, 

06-29/330-125
Nyitva: H–P: 8–17, 

Szo–V : 8–12
 Purina 

Takarmányáruház 
Gyömrő

Gyömrő Monor

Napos és előnevelt csirke, kacsa,  
liba, pulyka, gyöngytyúk, tojótyúk  

reNdeLhető, eLőjeGyezhető!

Takarmányáruház
Purina takarmányok, koncentrátumok, 

premixek, vitamin és ásványianyag
kiegészítők minden állatfajtának

KLÍMATELEPÍTÉS,  
KArbAnTArTáS  

és TiSzTÍTáS!
Rövid szerelési határidővel, 

korrekt árakkal!

Tel.: 06-30/596-0210
TL Clean Cool Kft.

  Partnereinknek 
munkatársakat keresünk

Tápióbicske–Pánd–Gomba–Monor–Üllő–Pilis útvonalon buszjárat!Tápióbicske–Pánd–Gomba–Monor–Üllő–Pilis útvonalon buszjárat!

Jelentkezni a 06-20/253-4044-es számon vagy a 
Kerepesi Rent Facebook-oldalon tudsz! További 
álláslehetőségek a kerepesirent.hu oldalon

• Targoncavezető
• Áruösszekészítő
• Árufeltöltő
• Raktári munkatárs
• Picker

Munkavégzés helyek:
• Szigetszentmiklós
• Dunakeszi
• Budaörs
• Üllő
• Soroksár
• Törökbálint

Amit kínálunk:
• Azonnali munkakezdés
• 8 órás bejelentett munka
• No. 1350–1700 Ft/óra
• Bejárástámogatás
• Fiatalos, segítőkész kollégák
• Munkaruha és védőfelszerelés
• Hétvégi munkavégzés, túlóra 

lehetséges
Amit kérünk tőled:
• Pontos precíz munkavégzés
• Lelkesedés
• Több műszakos munkarend

www.vecsesivervetel.hu

Magán Labor

• VÉRVÉTEL BEUTALÓ ÉS SORBAN ÁLLÁS NÉLKÜL
• KÉNYELMES ÉS EGYSZERŰ IDŐPONTFOGLALÁS

• LELETEK AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL
• COVID ANTITEST, ANTIGÉN TESZTELÉS

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 38.
Telefon: +36-30/090-6567 
E-mail: labor@vecsesivervetel.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL: Horváth Szilvia, tel.: 06-70/319-4317, 
e-mail: horvath.szilvia@regiolapok.hu

06-20/259-9565, 06-29/419-393
Fekete László

Lakások, kisebb irodák, 
lépcsőházak 

festését, mázoLását, 
tapétázását 

vállalom.
Nyugdíjasoknak  kedvezmény!
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HELYZETBE HOZZUK! Pestszentlőrincen, Pestszentimrén, Gyálon és Gyömrőn

HELYZETBE HOZZUK!

A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem 
vállal felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és 

szolgáltatások árai a készlet erejéig érvényesek!

Kiadó: Apifi to Kft. • Szerkesztő: Vladár Bea
Cím: Monor, Martinovics u. 18. 

Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető
Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, 

horvath.szilvia@regiolapok.hu 
www.regiolapkiado.hu | E-mail: info@regiolapok.hu.
Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. • ISSN 2786-2135

JOG
OSÍ
TVÁ
NY!

www.tan-go.hu
TANGO PROJEKT Kft.

A, B, C, C+E, D
kategóriák GKI

Gyorsított képzés
Tel.: 06-20/912-6359

Online 
képzések!

A gyáli és dabas-
gyóni telephelyeivel 

kapcsolatosan 
Zimányné Csépe 
Ilona kereshető.

A Kálvin János  
Református Gimnáziuma  
ingyenes képzéssel várja  

az érdeklődő,  
tanulni vágyó  

felnőtteket! 

Továbbtanulásában  
akadályozza 

az érettségi hiánya?

Érdeklődni, jelentkezni az elérhetőségeinken lehet:
https://kalvinjanosiskola.hu • 06-30/215-6249 telefonszámon

A gyáli a Zrínyi Miklós Általános Iskolában, a dabasi a gyóni Géza Általános Iskolában működik.

MAKA SÁNDOR: 06-29/333-347, 06-20/444-9963 • GyöMRő, ÁllOMÁS tüzép

KONtéNERES SIttSzÁllÍtÁS, lOMtAlANÍtÁS  
4–6 m3-es konténerekkel. • Kisebb mennyiség szállítását is vállaljuk.

MEGRENDElHEtő:SóDER HOMOK 01-04  

tERMőfölD 
MuRvA 

 SÁRGA HOMOK  

Kulé KAvIcS

 cEMENt  MéSz

 zSAluKövEK
 téGlÁK  

bEtONvAS

 téRHÁló SzENEKtűzIfA bRIKEttEK

Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő  
családi vállalkozásunk bővülő csapatába 

Gépkezelőket és takarítót keresünk

Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet: 
+36-29/351-350 

www.soosteszta.hu

IDŐSKORÚ 
NYUGDÍJASOK

FIGYELEM!

Mi gondoskodunk  
Önről, ha már nem  

lesz képes
ellátni Önmagát.

Biztonság a 
magányos világban!

Hívjon most!
Tel.: 06-29/531-190  •  Mobil: 06-20/544-4450 

2225 Üllő, Petőfi u. 36. • www.seniorapartman.hu

Várjuk Üllő szívében lévő csendes, 
családias, kis létszámú Apartmanházunkban.

Várjuk Üllő szívében lévő csendes, 

Szolgáltatásaink
24 órás nővérfelügyelet
teljes ellátás
igény szerinti diétás étrend
háziorvosi ellátás
gyógytorna

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen  
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR szám: AA5932559

AKCIÓS TÜZELŐ! HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
https://ronkhasitokft.webnode.hu

Akác: 4600 Ft/q kugliban
Vegyes: 3800 Ft/q + 200 Ft hasítás

06-70/605-4678

Bádogos 
szaküzlet

Ács-tetőfedő-bádogos  
kivitelezést is vállalunk: 

06-20/968-4155

NYITVATARTÁS:NYITVATARTÁS:
Hétfő: 8–14, Kedd–Péntek: 8–17Hétfő: 8–14, Kedd–Péntek: 8–17

Szombat: 8–12Szombat: 8–12

Sülysáp, Határ u. 67.   Sülysáp, Határ u. 67.   
Mobil: 06-20/448-6940Mobil: 06-20/448-6940

E-mail: illebau73@gmail.comE-mail: illebau73@gmail.com

06-70/635-7804
http://vizetszerelek.hu/

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
cseréje,                      beszerelése
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Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

Új tetőszerkezetek készítéseÚj tetőszerkezetek készítése
Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,
fóliázás, szarufaerősítésfóliázás, szarufaerősítés
Lapos tetők és garázsok szigeteléseLapos tetők és garázsok szigetelése
GV nehézlemezzel
Munkálatainkra teljes 
körű garanciát vállalunkkörű garanciát vállalunk

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!

KONTÉNERES 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
4–8 m3-es 
konténerekkel

Szabó Sándor

Tel.: 06-30/200-1163

Márta Ervin
Konténer

Tel.: 06-20/984 9242

•   termőföld
•  sitt, szemétszállítás
•  3, 4, 8, köbméteres konténerek
•  gépi földmunka, bobcat
•  épületbontás

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 
06-30/489-5334

Herendi Tamás 
zárszerelő

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Gyors és precíz  
ajtónyitások.

Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag 
és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.

Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,

erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárak

felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.

•   kerítések,  korlátok
•   acélszerkezetű lépcsők
•   toló-úszó-nyíló kapuk
•   kőművesmunkák
•   polikarbonát tetők
•   festést nem igénylő 

deszkakerítések  
gyártását és szerelését 
vállalom Pest megyében.

Tel.: 06-20/219-6040

LakaTos-
munkát vállalok

 www.rennel.hu

Vállalunk Víz-,  
központifűtés-
szerelést, 
fürdőszoba felújí-
tást. bbbontástól ontástól ontástól ontástól ontástól ontástól ontástól ontástól ontástól ontástól ontástól 
a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. a burkolásig. 
kőműVes és  
gépészeti munkákat.
lllakosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és akosságnak és 
közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.közületeknek.

Surman mihály  
30 év szakmai tapasztalattal 
06-30/421-2604

surmanmihaly0@gmail.com

Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489

deltabau54@gmail.com

Családi és társas házak, 
közintézmények festése, 

mázolása, tapétázása.
Külső homlokzat fejújítás, 

homlokzat festés, ereszdeszka-
mázolás. Állványozással is!

Tetőtér hőszigetelés, 
gipszkartonozás, laminált 

parkettázás.

Kéményes kazánok cseréje 
kondenzációs 

gázkazánra

Teljes körű ügyintézés, Teljes körű ügyintézés, 
rövid határidő.rövid határidő.rövid határidő.rövid határidő.

Pályázat esetén Pályázat esetén 
részletes 
költségvetés készítés.költségvetés készítés.

Országosan minden Országosan minden 
gázszolgáltatónál gázszolgáltatónál 
regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.

Tel.: 06-20/363-6996 
Faktum-98’ Bt.

fűkaszálás 
rövid határidővel!

tel.: 06-30/218-7023
hívjon most!  

fakivágást, gallyazást 
vállalunk alpintechnikával

akár elszállítással is.

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás 
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése

hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere 
Festés, mázolás, csatornaFestés

RIN-BAU Kft.   •   06-20/274-6312

ajtó • ablak • könyöklő • redőny • reluxa • szúnyogháló        
               gyártás • kivitelezés               gyártás • kivitelezés

szatMári FerenC
tel.: 06-70/317-8857tel.: 06-70/317-8857t

www.ablakfer.hu • E-mail: info@ablakfer.hu



www.porschem5.hu

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően.
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási
és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5–12,1 l/100km, CO2-kibocsátása: 118–274 g/km.km.

A MEGÚJULT ŠKODA KAROQ. INDULHATUNK?

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT

AZ ÚJ EMLÉKEK   
 FELFEDEZÉSRE VÁRNAK.

REMÉLJÜK, MIHAMARABB ÜDVÖZÖLHETÜNK  
A HOPI CSAPATÁBAN!

 Várunk Téged is  
a HOPI csapatába!  

Jelentkezz az alábbi pozíciókba:

Amennyiben nálunk képzeled el a jövődet, a következőt kell tenned:
Továbbítsd önéletrajzod a zchromec@hopi.hu e-mail-címre!

Tel.: 06-70/330-2601 (8–16 óra között)

   Amit kínálunk:
• határozatlan szerződés
• alapbér + teljesítménybónusz 

+ egyéb juttatások
• kimagasló munkakörülmények
• Gyálra céges buszjárat Buda-

pestről
•munkábajárási támogatás

Magasemelésű targoncavezető – Gyál 
Targoncavezető – Gyál 

Áruátvevő – Gyál és Vecsés 
Komissiózó – Gyál és Vecsés 

WMS operátor – Gyál
Adminisztrátor – Vecsés

Cégünk 2005. óta van jelen Magyarországon. Büszkék vagyunk rá, hogy a térség 
raktározási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó piacvezető vállalatai közé tartozunk.

   Feltételek, elvárások:
• Gyál: hétfőtől péntekig tartó munkavég-

zés, 3 műszak
• Vecsés: vasárnaptól hétfőig tartó munka-

végzés, 3 műszak vagy állandó délután
• pontos, precíz munkavégzés
• fizikai pozíciók esetén targoncavezetői 

jogosítvány


