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MEGJELENIK: Vecsésen, Monoron, Üllőn,
Tatárszentgyörgyön és környékén

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu

MONOR, ÜLLŐ, VECSÉS, PILIS, BÉNYE, GOMBA, MENDE, KÁVA, PÁND, VASAD, CSÉVHARASZT,  
MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI, DÁNSZENTMIKLÓS, HERNÁD, MIKEBUDA, ÖRKÉNY, PUSZTAVACS, 

TÁBORFALVA, ÚJHARTYÁN, ÚJLENGYEL, TATÁRSZENTGYÖRGY, CEGLÉDBERCEL, ALBERTIRSA

Régió e-mail: info@
regiolapok.hu

2022. szeptember • XV. évf. 9. szám  www.regiolapkiado.hu

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, ingyenes, független hírújsága!

Megjelenik: Pest megyében 99 000 pld-ban

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

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

Ingyenes helyszíni felmérés!
Garancia!

•  Új tetőszerkezet építése,  
kocsibeállók előtetők, garázsok
•  Új tetők fedése
•  Régi öreg tetők felújítása, erősítése 
•  Lapostető szigetelése, javítása 
•  Bádogosmunkák 
•  Ázás megszüntetése, javítása  rövid határidővel.

TeTőfedő és BÁdoGosmunk Ák

15% 
kedvezmény

•  cserepeslemez-fedés
•  széldeszkázás
•  bádogosmunkák
•  beázások javítása
•  tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

Alpin technikávAl

ácS-tetŐFeDŐ 

SZAkkÉpZett MeSteRek GeneRál-

         kiviteleZÉS   

AlAptÓl A tetŐiG

ács kapocs Építő kft.

keDveZŐ áRAk! 

06-30/919-4694

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások   
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

 06-30/475-2917

NyugdíjasoKNaK! 

15% 

KEdvEzMéNy!
Árvai Richárd 

www.ifarbau.com

Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.
Monorierdőn a  4-es főút mellett 

Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497
Web: sirko.109.hu

 E-mail:  
juhaszsirko.monorierdo@gmail.com

•  Gránit, márvány, mészkő, műkő egyedi 
sírkövek készítése (nem kínai) 

•  Gravír képek készítése
•  Ablakpárkány, pultlap, kerités fedkő
•  Régi sírkövek pótlása, felújítása,  

tisztítása

Gránit sírkövek

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

Részletek a 3. oldalon
 A Erdei Szabadidőpark és a Rekreációs Park számos kikapcsolódási és 

sportolási formának ad helyet. 

Két új park Üllőn

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
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Vladár Zoltán  
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

Fúrt kutak üzemeltetési és 
fennmaradási engedélyének 

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés, telekalakítás

telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS

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

www.nadaplan.hu

A Bro-Ker-Bét Kft. a jogelődök révén már több mint 30 éve 
gazdálkodik és ebben a három évtizedben az ország egyik 
meghatározó baromfitenyésztőjévé vált. Az állattartás és a 
kapcsolódó szolgáltatások mellett a társaság tulajdonosai és 

vezetői mindig nagy hangsúlyt fektettek a 
jó vállalati légkörre és ezen felül a társadalmi 
felelősségvállalásra is. A járás sportegyesüle-
teit és egészségügyi intézményeit, valamint 
az önkormányzatokat az elmúlt években 
rendszeresen támogatta a társaság, 2017 óta 
pedig kiemelt támogatója a Munkahely a 
családokért Alapítványnak. 2022-ben a 
BRO-KER-BÉT Kft.  900 db naposcsibét ado-
mányozott az Alapítvány „Legszebb konyha-
kert” program támogatójaként, hozzájárulva 
közel 100 család megélhetéséhez.

BRO-KER-BÉT KFT

 M
un

ka

hely
 a családokért Alapítvány

Nádszövetek, betontermékek,  
betonacélok, ragasztók, 

Kingstone-vakolatok,  
Beton Epag térkövek

Magó tüzép

Építőanyagok gyári ár alatt!

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744

Tűzifa, biobrikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!  
Százezreket spórolhat, ha saját 
maga szerzi be építőanyagát!

30 N+F tégla 
kedvező áron

EUTR: AA5845901

ÉPÍTKEZIK? TEREPRENDEZ?

Rövid határidő,  
igényes kivitelezés.

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
06-30/202-6736

Ceglédbercelen 26-an  
szereztek OKJ-s végzettséget
 RÁSZORULÓKBÓL TÁMOGATÓK 

 A „Nő az esély – képzés és foglal-
koztatás” című projekt 2018. feb-
ruár 9-én kezdődött és várhatóan 
2023. március 31-ig tart, és a hát-
rányos helyzetű emberek munka-
erőpiaci esélyeinek és megélhetési 
körülményeinek javítására törek-
szik. A lehetőség elsősorban az ala-
csony iskolai végzettségű, szakkép-
zettséggel nem rendelkező, vagy a 
jelenlegi munkaerő-piacon elavult 
képzettségűnek számító roma nők 
számára nyitott. A jelentkezők vál-
lalják, hogy a szociális-, gyermek-
jóléti-, köznevelési szolgáltatási 
tevékenységek betöltéséhez szük-
séges képzéseken vesznek részt, 
illetve a képzés utáni, határozott 
idejű munkavállalást is.

A jelenlegi projektben 60 fő ok-
tatása valósult meg, mely számuk-
ra ingyenes. A képzés 5 helyszínen 

folyt, ahol 3 csoportban szociális 
gondozó és ápolói (1560 óra), 2 
csoportban gyermek-és ifjúságfel-
ügyelői (420 óra) oktatás zajlott. 
A 2021-ben végzettek száma 24 fő 
volt OKJ szintű gyermek és ifjúság 
felügyelőként. 2022-ben pedig 26-
an végeztek, ők OKJ szintű szoci-
ális gondozó és ápoló bizonyítvá-
nyaikat vehették át. 

A csoport tagjai a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
fenntartásában tartozó szociális 
intézményekben, illetve 12 önkor-
mányzati fenntartású intézmény-
ben kerültek foglalkoztatásra. 
Szociális gondozó és ápoló szak-
irányban 31 fő helyezkedett el, 
gyermek és ifjúság felügyelőként 
29. A képzésével a hallgatók a szo-
ciális ellátórendszer nélkülözhe-
tetlen és megbecsült szakemberivé 
váltak.

Pizsamaparti volt  
a vasadi könyvtárban
 ÉJSZAKA A KÖNYVEK KÖZÖTT

 Vajon mi történik egy könyvtár-
ban éjszaka? Megelevenednek a 
történetek és bandáznak egymás-
sal a mesehősök lámpaoltás után? 
Minden kérdésre választ kaphat-
tak a vasadi gyerekek, mivel a 
könyvtár ismét egy különleges és 
izgalmas programmal kedveske-
dett nekik.

– Nagy örömmel és várakozás-
sal láttam az I. könyvtári pizsa-
maparti szervezéséhez – kezd-
te Kériné Veroczki Barbara, a 
könyvtár intézményvezetője a 
beszámolót. – A nemrégiben vé-
get ért drámatábor résztvevőit 
hívtam meg, 15 gyermekkel vág-
tunk neki a könyvtári éjszaká-
nak. Az est első felében vacso-
ráztunk és megbeszéltük, kivel 
mi történt, mióta nem találkoz-
tunk. Köszönjük a vacsorafela-

jánlást a szülőknek, a finom pap-
rikát, paradicsomot és vajkrémet 
a Matyó családnak a szendvicsek-
hez, ezenkívül még frissen sütött 
pizzás csiga is került a tányérunk-
ra. Az este folyamán elkészítet-
tük a fekhelyeinket, a matraca-
inkat tetszőlegesen rendeztük el, 
megágyaztunk, majd a meglepe-
tésvendégünket köszöntöttük. 
Zubornyák-Csillag Beatrix pe-
dagógus egy kis játékkal kedves-
kedett nekünk, és még finom pil-
lecukrot is hozott magával. Este 
zseblámpa fénynél meséltünk, a 
nagyoknak pedig belefért egy kis 
kártyázás és késői beszélgetés is. 
A reggeli forró lángost köszönjük 
Veroczki Attilánénak, a gyermek-
vigyázást és segítséget Ladosinsz-
ki Grétának és Gulyás Pannának. 
A pizsamaparti folytatása követ-
kezik – mesélte el Barbara.
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Jelentkezni lehet  a 
06-20/77-111-53 

telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres!

•   napi több adag étel extra juttatásként
•     céges busz  •   munkaruha
•   konyhai kisegítőknek akár  

260 000–310 000 HUF kereseti lehetőség!

Megvárható fogsorjavítások
rugalMas fogsor készítése

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

fogtechnikafogtechnika

Amit kínálunk:
kulturált munkakörnyezet • korrekt bérezés

teljesítmény bónusz • bejárási térítés

Munkalehetőség 
Pilisen/Monorierdőn!

Érdeklődni: 06-30/303-9461

Fémmegmunkálással foglalkozó 
partnercégünk részére keresünk 

rAktáros és hegesztő 
munkatársakat 3 műszakos munkarendben.

Szeptemberben két parkot is  
birtokba vehetnek az üllőiek
 IRÁNY A TERMÉSZET!

 A Hajcsár utca végén található erdőben 
kialakított Erdei Szabadidőpark számos 
kikapcsolódási és sportolási formának ad 
helyet. Komplex kialakításával remek hely-
szín sokféle tevékenységhez, hiszen lehet 
itt a családdal, barátokkal együtt az erdei 

sétányon kihelyezett táblákról hasznos in-
formációkhoz jutni, játszani, kikapcsolód-
ni, szalonnát sütni, a szaletliben étkezni. 
Ezen kívül lesz még gyerekeknek külön 
játszótér és tornaeszközök, a felnőtteknek 
kondigépek, madaraknak etetők és itatók, 
bogaraknak hotel.

Szeptember 17-én nyílik meg az Ül-
lői Rekreációs Park, mely egyedülálló 
lesz a környéken. Az Üllő szívében talál-
ható park a városi sportcsarnok és az Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola közvet-
len közelében helyezkedik el. A parkban 
helyet kapott az Üllői Települési Értéktár 
gyűjteménye, a róluk készült kisfilmeket a 
fák tövében található QR-kódokat leolvas-
va lehet megnézni. A bejárati táblán lévő 
QR-kódra kattintva vezetett meditációs 
hanganyag indul el. Egy egyedi megjele-
nésű, áramvételi lehetőséggel ellátott fe-
dett pad pedig az irodákból kiszabadulni 
vágyókat várja.
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Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk. 
karrier.city@gmail.com

Vecsési nagyüzemi konyha  
alapanyag raktárba
munkatársat keres!

•   napi több adag étel extra juttatásként
•   munkaruha
•   akár 300 000 HUF kereseti lehetőség!

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

Nyitva: H: 13–18, K: 9–18, Sze: 8–18, Cs, P: 9–18, Szo, V: Zárva
Tel.: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT

Nagyobb 

üzlethelyiség, 

szélesebb 

választék!

A MIRELITE MIRSA Zrt. 
albertirsai telephelyére 

azonnali munkakezdéssel

KoMISSIoZó, 
TARgoncáS,  

MInőSégELLEnőR 
MunKATáRSAKAT 

KERESünK.
Önéletrajzot a 

szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail-címre várjuk. 

érdeklődni: 06-53/570-147

ÁCS – TETŐFEDŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁK
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők 
készítése, javítása. Ereszcsatornák 
szerelése. Kisebb javítások azonnali 
kezdéssel GARANCIÁVAL! 18 éve a 
lakosság szolgálatában! 
T.: Árvai Richárd 06-30/475-2917 

Ács, tetőfedő, bádogos szakképzett 
mesterek alpintechnikával. Kedvező 
árak. Tel.: 06-30/919-4694

TETŐFEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK:  
ács munkák, lapostető-szigetelés, 
tetőfedés, bádogosmunkák. 15% 
kedvezmény, garanciával! Hívjon 
bizalommal, hétvégén is!            
T.: 06-20/421-2355 

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

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

FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru-, 
bútor-, építőanyag-szállítás, sitt- 
elhordás, lomtalanítás. 
Illési Attila E.V. Tel.: 06-70/237-6675

HŐSZIGETELÉS
Homlokzati-kültéri hőszigetelés, 
viakolorozás. RIN-BAU Kft. 
Tel: 06-20/274-6312 

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Antik és modern bútor 
áthúzás, javítás, bő szövetválaszték, 
rövid határidő, reális árak. Csordás 
György, tel.: 06-30/576-3456, 
csordaskarpit.hu

KERTGONDOZÁS
Tuják, bokrok, metszése, kivágá-
sa, falevelek összegyűjtése, egyéb 
kerti munkák, udvartakarítás, zöld-
hulladék elszállítással. Illési Attila 
E.V. Tel.: 06-70/237-6675

Öntözőrendszer telepítése és 
javítása, kertépítés, kertrendezés, 
veszélyes fa kivágása,  gallyazás, 
füvesítés, ingyenes munkafelmérés, 
Tel.: 06-20/511-7557 
kertetrendezek.hu

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszállítás, 
lomtalanítás. Rendelhető: sóder, 
homok, cement. Maka Sándor, 

Gyömrő, Állomás Tűzép. 
Tel.: 06-29/333-347, 06-20/444-9963

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

MÉZ
Termelői MÉZdiszkont a Kispes-
ti Üzletház I. emeletén. Minden 
gyógynövényes méz 1490 Ft/0,5 kg. 
Nyitva: cs,p: 8-12, szo:8-13.  
www.apifito.hu, Facebook: Mézdisz-
kont, Tel.: 06-70/607-4444 

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

Simson, Romet Pony, Mz, Jawa, 
Panni, stb, keresek mindenféle régi 
motorkerékpárt, alkatrészt, tartozé-
kot, régi motor forgalmit. 
T.: 06-70/650-3168 

REDŐNY
Redőny, szalagfüggöny, szúnyog-
háló készítése, javítása. 
Tel.: 06-70/557-7855  

TŰZIFA – TŰZELŐ
Eladó tűzifa!  Akác, tölgy, bükk 
konyhakészen, hasítva 25 vagy  

33 cm-es méretre vágva. Az árak 
felől érdeklődjön telefonon. 
Koczó Zsolt Tel.: 06-20/343-1067 
EUTR: AA5811522

AKCIÓS TÜZELŐ! HÁZHOZ 
SZÁLLÍTÁSSAL! T.: 06-70/605-4678, 
https://ronkhasitokft.webnode.hu 
EUTR szám: AA5932559. 
Némediszőlői telephelyen hitele-
sített hídmérlegen ellenőrizheti a 
mennyiséget. 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS
Gázkészülék szerelés. Konvek-
torok, gázkazánok, vízmelegítők 
karbantartása, 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  

Kéményes kazánok cseréje 
kondenzációs gázkazánra. 
Országosan minden 
gázszolgáltatónál regisztrált 
gázszerelő. T.: 06-20/363-6996, 
Faktum-98’ Bt.

KERES–KÍNÁL



Európa-bajnoki bronzérmes  
lett Kolompár Imre!
 GRATULÁLUNK

 Hatalmas sikert ért el a Monori 
Sportegyesület fiatal versenyzője, 
Kolompár Imre, aki bronzérmet 
szerzett a Zágrábban zajló U15-ös 
kötöttfogású Európa-bajnokságon! 

A korábban országos bajnoki cí-
met is elnyerő sportoló az 57 kg-os 
súlycsoportban szerepelt sikerrel, 
a versenyen egyetlen vereséget 
szenvedett. A selejtező során lit-
ván ellenfelét győzte le a monori 

fiú, mellyel a nyolcaddön-
tőbe kvalifikálta magát. 
A legjobb tizenhat között 
egy bolgár tudta megver-
ni Kolompárt, aki így a 
vigaszágon folytathatta a 
küzdelmeket. Itt előbb fö-
lényesen nyert görög ellen-
fele ellen, majd a bronzé-
remről döntő csatában egy 
ukrán fiút győzött le tussal, 
ezzel elérve az elmúlt évek 
legnagyobb monori birkó-
zósikerét!

Gratulálunk Kolompár 
Imrének és edzőinek, ha-
sonló sikereket kívánunk a 
jövőben is! Monori SE
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A MIRELITE MIRSA Zrt. 
albertirsai telephelyére 

azonnali munkakezdéssel

ÁLTALÁnoS  
kARbAnTARTóT, 

gépLAkAToST, 
vILLAnySZERELőT éS 

hűTőgépéSZT kERESünk.
Önéletrajzot a 

szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail-címre várjuk. 

érdeklődni: 06-53/570-147

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: 
Monor: Kossuth Lajos u. 41. 

Üllő: Templom tér – Hableány Lakástextil üzlet
Vecsés: CBA – Varroda

Albertirsa: BB Ruházat a Polgármesteri Hivatal mellett
Cegléd: Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító

Dabas: Fő út 46. – Élelmiszerboltban

Önéletrajzot a 
szekeres.krisztina@mirsa.hu 

e-mail-címre várjuk. 
Érdeklődni: 06-53/570-147

A MIRELITE MIRSA ZRT. 
albertirsai telephelyére, 
azonnali munkakezdéssel  

fagyasztott termékek 
terítésére 

TEhERgÉpkocSI-vEZETőT 
keresünk B és c kategóriás 

jogosítvánnyal digitális 
tachográf és gkI kártyával. 

Hirdetés

Falumegújításai díjat nyert 
Monorierdő
 15 ÉV MUNKÁJA

 „Monorierdő, ahová már nem-
csak nyaralni jó jönni, hanem laki, 
élni is”. – a mottója annak a pályá-
zati anyagnak, mely sikerrel sze-
repelt a Belügyminisztérium által 
9. alkalommal kiírt Magyarországi 
Falumegújítási Díjra.

A Monorierdő Önkormányzata 
által összeállított anyag részlete-
sen bemutatja település elmúlt 15 
évét. A dokumentum Monorierdő 
szerteágazó fejlődésének részletes 
bemutatását fényképekkel illuszt-
rálja. A pályázati anyag kiemeli: a 
folyamatos változás szükségszerű, 
hiszen az egyre növekvő lakosság-
szám komoly infrastrukturális és 
szociális igények elé állította a te-
lepülést. Részletesen bemutatja a 

település intézményeinek megúju-
lását, a közösségkovácsoló progra-
mokat, a települési stratégiai terv-
dokumentumokat.

Ezen kívül a dokumentum ösz-
szegzi azokat a közelebbi és távo-
labbi célokat is, melyeket a telepü-
lésvezetés a következő időszakban 
szeretne megvalósítani. A teljes-
ség igénye nélkül ide tartozik a 
vízelvezető rendszer további fel-
újítása, bővítése, egy bölcsőde lét-
rehozása, valamint a 2. számú há-
ziorvosi körzet kialakítása.

A falumegújítási díj elnyerése 
visszaigazolása annak, hogy a 15 
éves születésnapját ünneplő Mo-
norierdő az elmúlt másfél évtized-
ben jó úton járt, és erőt adhat a to-
vábbi célok eléréséhez.     Nagy Renáta



Becsengettek!  
Szeptember 1. igazi őszi idővel 
indult, így a legtöbb évnyitót az 
iskolák falai között tartották az 
udvar helyett. Az első tanítási 
napon már biztosították a me-
leg étkezést, azonban érdemes 
tudni, hogy az általános áremel-
kedés miatt 2022. szeptember 

elsejétől a tanulók étkezési térí-
tési díjai is emelkedtek.

A rendőrség minden is-
kolakezdéskor figyelmeztet és 
mindenkit arra kérnek, hogy 
fokozott figyelemmel közle-
kedjen, hiszen a megnöveke-
dett forgalomban nagyobb az esély a balesetekre. Javasolják, 

hogy a kisdiákok tudják fejből 
szüleik elérhetőségét, a szülők 
pedig beszélgessenek sokat a 
gyerekekkel arról, hogy soha 
ne szálljanak be idegen autóba. 
Ha szükség van rá, az általános 
iskolák többségének van iskola-
rendőre, nevét, elérhetőségét a 
programban résztvevő iskolák-
ban plakáton teszik közzé.
Nagyon fontos mind a szülők-
nek, mind a pedagógusoknak 

egész évben szem előtt tartani: 
a nem kitűnő tanulók nem érnek 
kevesebbet! Minden gyermek 
fejlődését önmagához kell mér-
ni, és minden erőfeszítést érté-
kelni kell, még ha jegyben nem 
is ötöst ér.

A 2022/2023-as tanév rend-
jéről szóló jogszabály alapján 
a tanév utolsó napja június 15. 
lesz. Az iskolák az idei tanév-
ben végig jelenléti oktatással 
készülnek.
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HELYZETBE HOZZUK! Vecsésen, Monoron, Tatárszentgyörgyön és környékén

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: Apifito Kft. • Szerkesztő: Vladár Bea | Cím: Monor, Martino-
vics u. 18. | Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető | Hirdetésfel-
vétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@regiola-

pok.hu | www.regiolapkiado.hu | E-mail: info@regiolapok.hu. 
 Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. •  ISSN 2939-5798 

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, BÜKK

IDŐSKORÚ 
NYUGDÍJASOK

FIGYELEM!

Gondoljon 
a jövőjére, 

hívjon most!

A MEGOLDÁS
Életjáradéki program 

élethosszig tartó 
gondoskodással!

2225 Üllő, Petőfi u. 36.
Telefon: 06-29/531-190
Mobil: 06-20/544-4450 

www.seniorapartman.hu

  Kevés a nyugdíja?
  Szívesen utazgatna?
  Problémát jelent a 
gyógyszerek kiváltása?

  anyagi biztonság
  plusz havi jövedelem 
nyugdíja mellé
   továbbra is 
megszokott 
otthonában élhet

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

AKCIÓS TÜZELŐ! 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

https://ronkhasitokft.webnode.hu
06-70/605-4678

KLÍMATELEPÍTÉS,  
KArbAnTArTáS  

és TiSzTÍTáS!
Rövid szerelési határidővel, 

korrekt árakkal!

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

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

regiolapok.hu

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.

HIRDETÉS

HIRDETÉS



MESTEREMBEREK
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Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

  Új tetőszerkezetek készítése
  Régi, öreg tetők felújítása, lécezés, 
fóliázás, szarufaerősítés

  Lapos tetők és garázsok szigetelése 
GV nehézlemezzel

  Munkálatainkra teljes  
körű garanciát vállalunk

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!

MÉHÉSZ JÁNOS Kft.  2200 Monor, József A. utca 108/38. (Gomba felé vezető út) 
Telefon: 06-29/416-123 • www.muszakivizsga-monor.hu

Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat 
és műszaki vizsgára való felkészítés
• klímatöltés
•  gumiszerelés,  

javítás, centrírozás
•  gépjármű- 

diagnosztika
• időszakos karbantartás
• futóműállítás

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 
06-30/489-5334

Herendi Tamás 
zárszerelő

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

Nem nyílik az ajtó? Gyors és precíz  
ajtónyitások.

Zárcsere műanyag  
és kínai ajtókban.

Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,

erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárak

felszerelése.

Kéményes 
kazánok cseréje 
Kondenzációs 
gázKazánra

Tel.: 06-20/363-6996 
Faktum-98’ Bt.

Teljes körű ügyintézés,  
rövid határidő.

Pályázat esetén részletes  
költségvetés készítés.

Országosan minden gázszolgáltatónál 
regisztrált gázszerelő.

•   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

GERHÁT ATTILA 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

VÍZ-, GÁZ-, 
KÖZPONTIFŰTÉS-

SZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA,
CSERÉJE ÉS 

BEÜZEMELÉSE
NONSTOP HÍVHATÓ: 

+36-70/405-0030

D u g u l á s e l h á r í t á s

M o l n á r  Pé t e r
+3 6 - 3 0/4 8 8 -16 8 8

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás 
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése

hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere 
Festés, mázolás, csatornaFestés

RIN-BAU Kft.   •   06-20/274-6312

Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.
www.kego.hu

Üveges és képkeretező
Indulás előtt hívjon!

06-30/214-7167, 
06-29/415-874

Törött üvegét  
javíttassa nálunk!

Biztosítók által elfogadott  
számlát adunk.  

Hőszigetelt üvegek.

Régi, szimpla üveges 
ablakok felújítása 
hőszigetelt üveggel.

Hűtőgépek, 
fagyasztók 

javítása 
Helyszínen, 
garanciával  

telefon: 
06-30/960-8495,   
06-70/426-3151 

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

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

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
cseréje,                      beszerelése



Feladatok:
Üzemvezető által kijelölt szakmai 
munkafeladatok ellátása, úgymint:
•  vasszerelés, vasbeton termékek  

vasalásához,
•  vasbetontermékeken kőműves munkák,
•  zsaluzási feladatok,
•  vasbeton műtárgyak építése, kivitelezése 

külső munkaterületeken. 

Munkavégzés helye: 
Monor, illetve kivitelezési munkák országosan. 

Előre gyártott  
vasbeton elemeket és 
nagy átmérőjű vasbeton 
csöveket gyártó és 
kivitelező, magyar 
tulajdonú társaságunkba 
keresünk munkatársakat 
a következő munkakörök 
betöltésére:

Előnyök:
•  B vagy C kategóriás  

jogosítvány,
•  darukezelői, targoncavezetői 

jogosítvány,
•  mobilitási hajlandóság,
•  tervolvasási jártasság,
•  önálló munkavégzési képesség,
•  szakmai tapasztalat.

Amit ajánlunk: 
•  kiemelkedő bérezés, 
•  egyedülálló szakmai fejlődési 

lehetőség, 
•  biztos pénzügyi háttér,
•  megtartó munkahelyi közösség. 

A pozíciók teljes 
munkaidőben,  
azonnal  
betölthetők.

Cím:  AGM Beton Zrt. 
2200 Monor, külterület, Hrsz.: 0100/8. 
Kapcsolat:  Szilágyi Krisztina 
Tel.: 06-29/610-460
Mobil: +36-30/375-8998
E-mail: info@agmbeton.hu vagy  
szilagyikrisztina@agmbeton.hu

KőMűvES, vASSZErElő SZAKMunKáS, 
BETAníToTT MunKáS

• Versenyképes jövedelem
• Éves bruttó 600.000 forint értékben választható cafeteria
• Közlekedési költségtérítés, céges buszjárat
• Szupermodern, biztonságos munkakörnyezet

OPERÁTOROKAT 
KERESÜNK ÚJHARTYÁNBAN 
Amit kínálunk neked:

ALAKOT 
ÖLT 
A JÖVŐD

NABNÁYT RAHJÚ

Várjuk jelentkezésedet email-ben, weboldalunkon 
vagy telefonon:
hr.ujhartyan@rehau.com
www.rehaukarrier.hu
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