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UROLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
    BUDAPEST 18. KERÜLETÉBEN

BETEGCENTRIKUS ELLÁTÁS

KORSZERŰ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK
Modern  ultrahang  készülék,  hólyagtükrözési  műszerek  (flexibilis  és  merev cisztoszkóp,  videó

cisztoszkópia), uroflowméter  (vizeletáramlás  mérés),  szövettani  mintavételi  lehetőség  (ultrahang-

vezérelt prosztata biopszia)

RÖVID ELŐJEGYZÉSI IDŐ

VIZSGÁLATI IDŐPONTOK PONTOS BETARTÁSA

KELLEMES KÖRNYEZET

A Béke téri Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1182 Budapest, Üllői út 761.) megnyitotta  Urológiai Magánrendelését, ahol
rövid határidőn belül tudjuk Önöket urológiai problémákkal fogadni.
 Fiatal férfiaknál leggyakrabban a húgycsőfolyás, húgyúti kövesség okozta görcsök, az életminőséget negatívan érintő kínzó

vizelési ingerek, alhasi/here/gáttáji fájdalmak, a szexuális életet korlátozó merevedési zavarok okoznak gondot.
                                                                                                                                                 
Időskorban előbbiek mellet a prosztata megnagyobbodással összefüggő tünetek dominálnak:
Gyakori/szakaszos/gyenge sugárban történő vizelés. Ilyen esetekben a természetes és gyógyszeres kezelési lehetőségek közül
választjuk ki az Önnek legjobban megfelelőt.

20-30 év közötti nőknél a  gyakori felfázások, és azok szövődményeként jelentkező  lázzal járó vesegyulladások, terhességi
urológiai  panaszok  kezelésében  tudunk  segíteni.  Harmincas  évek  után a  fiatalkori  ismétlődő  heveny  hólyaghurutokat
követően kialakuló, nehezen gyógyíthatóvá váló visszatérő, krónikus hólyaghurut kezelését vállaljuk. Ebben a korcsoportban
kezdenek elviselhetetlenné válni a húgyhólyag és záróizmok kóros működéséhez kapcsolódó sürgős vizelési ingerek, illetve
köhögés, tüsszentés, testhelyzet változtatásra jelentkező  vizelettartási nehézségek (inkontinencia). A tünetek csökkentésére/
megszüntetésére komplex terápiás lehetőséget tudunk ajánlani.
                    
A  negyvenes  évek  közepétől  mindkét  nemnél  az  urológiai  régiókat  (vesék,  húgyhólyag,  férfiaknál  prosztata)  érintő
rosszindulatú daganatok időbeni felismerése rendkívüli jelentőségű, mert így válik lehetővé a helyi progresszió és a távoli
áttétképzés megelőzése. 
Nagyon sokszor tünetmentesen fejlődnek a tumoros betegségek, vagy csak minimális panaszokat okoznak (pl. egyszeri véres
vizelés).  Ezek  kizárására/igazolására  ajánljuk  időszakos  szűrővizsgálatunkat, amely  vérvételből  és  urológiai  ultrahang
elvégzéséből áll. 
                                                                       
A  rendelésen  biztosítjuk  pacienseink  számára  a  vizsgálati  időpontok  pontos  betartását,  a  nagy  szakmai  felkészültséggel,
empátiával és diszkrécióval rendelkező személyzetet, és a kellemes légkört.
 Ambulancián kezeltek figyelmét évente felhívjuk az egészségügyi vizsgálat frissítésére.

Urológiai magánrendelésünk szakorvosa: dr. Nagy Félix főorvos, aki hosszú éveken keresztül dolgozott a Semmelweis
Egyetem Urológiai Klinikáján és a Honvéd Kórház Urológiai Osztályán. 

HA UROLÓGIAI PROBLÉMÁJA VAN,
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

ELŐJEGYZÉS: +36 30 606-3554
ÉRDEKLŐDÉS: időpont@beketerieuszolgaltato.hu

UROLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
    BUDAPEST 18. KERÜLETÉBEN

BETEGCENTRIKUS ELLÁTÁS

KORSZERŰ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK
Modern  ultrahang  készülék,  hólyagtükrözési  műszerek  (flexibilis  és  merev cisztoszkóp,  videó

cisztoszkópia), uroflowméter  (vizeletáramlás  mérés),  szövettani  mintavételi  lehetőség  (ultrahang-

vezérelt prosztata biopszia)

RÖVID ELŐJEGYZÉSI IDŐ

VIZSGÁLATI IDŐPONTOK PONTOS BETARTÁSA

KELLEMES KÖRNYEZET

A Béke téri Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1182 Budapest, Üllői út 761.) megnyitotta  Urológiai Magánrendelését, ahol
rövid határidőn belül tudjuk Önöket urológiai problémákkal fogadni.
 Fiatal férfiaknál leggyakrabban a húgycsőfolyás, húgyúti kövesség okozta görcsök, az életminőséget negatívan érintő kínzó

vizelési ingerek, alhasi/here/gáttáji fájdalmak, a szexuális életet korlátozó merevedési zavarok okoznak gondot.
                                                                                                                                                 
Időskorban előbbiek mellet a prosztata megnagyobbodással összefüggő tünetek dominálnak:
Gyakori/szakaszos/gyenge sugárban történő vizelés. Ilyen esetekben a természetes és gyógyszeres kezelési lehetőségek közül
választjuk ki az Önnek legjobban megfelelőt.

20-30 év közötti nőknél a  gyakori felfázások, és azok szövődményeként jelentkező  lázzal járó vesegyulladások, terhességi
urológiai  panaszok  kezelésében  tudunk  segíteni.  Harmincas  évek  után a  fiatalkori  ismétlődő  heveny  hólyaghurutokat
követően kialakuló, nehezen gyógyíthatóvá váló visszatérő, krónikus hólyaghurut kezelését vállaljuk. Ebben a korcsoportban
kezdenek elviselhetetlenné válni a húgyhólyag és záróizmok kóros működéséhez kapcsolódó sürgős vizelési ingerek, illetve
köhögés, tüsszentés, testhelyzet változtatásra jelentkező  vizelettartási nehézségek (inkontinencia). A tünetek csökkentésére/
megszüntetésére komplex terápiás lehetőséget tudunk ajánlani.
                    
A  negyvenes  évek  közepétől  mindkét  nemnél  az  urológiai  régiókat  (vesék,  húgyhólyag,  férfiaknál  prosztata)  érintő
rosszindulatú daganatok időbeni felismerése rendkívüli jelentőségű, mert így válik lehetővé a helyi progresszió és a távoli
áttétképzés megelőzése. 
Nagyon sokszor tünetmentesen fejlődnek a tumoros betegségek, vagy csak minimális panaszokat okoznak (pl. egyszeri véres
vizelés).  Ezek  kizárására/igazolására  ajánljuk  időszakos  szűrővizsgálatunkat, amely  vérvételből  és  urológiai  ultrahang
elvégzéséből áll. 
                                                                       
A  rendelésen  biztosítjuk  pacienseink  számára  a  vizsgálati  időpontok  pontos  betartását,  a  nagy  szakmai  felkészültséggel,
empátiával és diszkrécióval rendelkező személyzetet, és a kellemes légkört.
 Ambulancián kezeltek figyelmét évente felhívjuk az egészségügyi vizsgálat frissítésére.

Urológiai magánrendelésünk szakorvosa: dr. Nagy Félix főorvos, aki hosszú éveken keresztül dolgozott a Semmelweis
Egyetem Urológiai Klinikáján és a Honvéd Kórház Urológiai Osztályán. 

HA UROLÓGIAI PROBLÉMÁJA VAN,
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

ELŐJEGYZÉS: +36 30 606-3554
ÉRDEKLŐDÉS: időpont@beketerieuszolgaltato.hu

    BUDAPEST 18. KERÜLETÉBEN

UROLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
    BUDAPEST 18. KERÜLETÉBEN

BETEGCENTRIKUS ELLÁTÁS

KORSZERŰ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK
Modern  ultrahang  készülék,  hólyagtükrözési  műszerek  (flexibilis  és  merev cisztoszkóp,  videó

cisztoszkópia), uroflowméter  (vizeletáramlás  mérés),  szövettani  mintavételi  lehetőség  (ultrahang-

vezérelt prosztata biopszia)

RÖVID ELŐJEGYZÉSI IDŐ

VIZSGÁLATI IDŐPONTOK PONTOS BETARTÁSA

KELLEMES KÖRNYEZET

A Béke téri Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1182 Budapest, Üllői út 761.) megnyitotta  Urológiai Magánrendelését, ahol
rövid határidőn belül tudjuk Önöket urológiai problémákkal fogadni.
 Fiatal férfiaknál leggyakrabban a húgycsőfolyás, húgyúti kövesség okozta görcsök, az életminőséget negatívan érintő kínzó

vizelési ingerek, alhasi/here/gáttáji fájdalmak, a szexuális életet korlátozó merevedési zavarok okoznak gondot.
                                                                                                                                                 
Időskorban előbbiek mellet a prosztata megnagyobbodással összefüggő tünetek dominálnak:
Gyakori/szakaszos/gyenge sugárban történő vizelés. Ilyen esetekben a természetes és gyógyszeres kezelési lehetőségek közül
választjuk ki az Önnek legjobban megfelelőt.

20-30 év közötti nőknél a  gyakori felfázások, és azok szövődményeként jelentkező  lázzal járó vesegyulladások, terhességi
urológiai  panaszok  kezelésében  tudunk  segíteni.  Harmincas  évek  után a  fiatalkori  ismétlődő  heveny  hólyaghurutokat
követően kialakuló, nehezen gyógyíthatóvá váló visszatérő, krónikus hólyaghurut kezelését vállaljuk. Ebben a korcsoportban
kezdenek elviselhetetlenné válni a húgyhólyag és záróizmok kóros működéséhez kapcsolódó sürgős vizelési ingerek, illetve
köhögés, tüsszentés, testhelyzet változtatásra jelentkező  vizelettartási nehézségek (inkontinencia). A tünetek csökkentésére/
megszüntetésére komplex terápiás lehetőséget tudunk ajánlani.
                    
A  negyvenes  évek  közepétől  mindkét  nemnél  az  urológiai  régiókat  (vesék,  húgyhólyag,  férfiaknál  prosztata)  érintő
rosszindulatú daganatok időbeni felismerése rendkívüli jelentőségű, mert így válik lehetővé a helyi progresszió és a távoli
áttétképzés megelőzése. 
Nagyon sokszor tünetmentesen fejlődnek a tumoros betegségek, vagy csak minimális panaszokat okoznak (pl. egyszeri véres
vizelés).  Ezek  kizárására/igazolására  ajánljuk  időszakos  szűrővizsgálatunkat, amely  vérvételből  és  urológiai  ultrahang
elvégzéséből áll. 
                                                                       
A  rendelésen  biztosítjuk  pacienseink  számára  a  vizsgálati  időpontok  pontos  betartását,  a  nagy  szakmai  felkészültséggel,
empátiával és diszkrécióval rendelkező személyzetet, és a kellemes légkört.
 Ambulancián kezeltek figyelmét évente felhívjuk az egészségügyi vizsgálat frissítésére.

Urológiai magánrendelésünk szakorvosa: dr. Nagy Félix főorvos, aki hosszú éveken keresztül dolgozott a Semmelweis
Egyetem Urológiai Klinikáján és a Honvéd Kórház Urológiai Osztályán. 

HA UROLÓGIAI PROBLÉMÁJA VAN,
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

ELŐJEGYZÉS: +36 30 606-3554
ÉRDEKLŐDÉS: időpont@beketerieuszolgaltato.hu

UROLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
    BUDAPEST 18. KERÜLETÉBEN

BETEGCENTRIKUS ELLÁTÁS

KORSZERŰ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK
Modern  ultrahang  készülék,  hólyagtükrözési  műszerek  (flexibilis  és  merev cisztoszkóp,  videó

cisztoszkópia), uroflowméter  (vizeletáramlás  mérés),  szövettani  mintavételi  lehetőség  (ultrahang-

vezérelt prosztata biopszia)

RÖVID ELŐJEGYZÉSI IDŐ

VIZSGÁLATI IDŐPONTOK PONTOS BETARTÁSA

KELLEMES KÖRNYEZET

A Béke téri Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1182 Budapest, Üllői út 761.) megnyitotta  Urológiai Magánrendelését, ahol
rövid határidőn belül tudjuk Önöket urológiai problémákkal fogadni.
 Fiatal férfiaknál leggyakrabban a húgycsőfolyás, húgyúti kövesség okozta görcsök, az életminőséget negatívan érintő kínzó

vizelési ingerek, alhasi/here/gáttáji fájdalmak, a szexuális életet korlátozó merevedési zavarok okoznak gondot.
                                                                                                                                                 
Időskorban előbbiek mellet a prosztata megnagyobbodással összefüggő tünetek dominálnak:
Gyakori/szakaszos/gyenge sugárban történő vizelés. Ilyen esetekben a természetes és gyógyszeres kezelési lehetőségek közül
választjuk ki az Önnek legjobban megfelelőt.

20-30 év közötti nőknél a  gyakori felfázások, és azok szövődményeként jelentkező  lázzal járó vesegyulladások, terhességi
urológiai  panaszok  kezelésében  tudunk  segíteni.  Harmincas  évek  után a  fiatalkori  ismétlődő  heveny  hólyaghurutokat
követően kialakuló, nehezen gyógyíthatóvá váló visszatérő, krónikus hólyaghurut kezelését vállaljuk. Ebben a korcsoportban
kezdenek elviselhetetlenné válni a húgyhólyag és záróizmok kóros működéséhez kapcsolódó sürgős vizelési ingerek, illetve
köhögés, tüsszentés, testhelyzet változtatásra jelentkező  vizelettartási nehézségek (inkontinencia). A tünetek csökkentésére/
megszüntetésére komplex terápiás lehetőséget tudunk ajánlani.
                    
A  negyvenes  évek  közepétől  mindkét  nemnél  az  urológiai  régiókat  (vesék,  húgyhólyag,  férfiaknál  prosztata)  érintő
rosszindulatú daganatok időbeni felismerése rendkívüli jelentőségű, mert így válik lehetővé a helyi progresszió és a távoli
áttétképzés megelőzése. 
Nagyon sokszor tünetmentesen fejlődnek a tumoros betegségek, vagy csak minimális panaszokat okoznak (pl. egyszeri véres
vizelés).  Ezek  kizárására/igazolására  ajánljuk  időszakos  szűrővizsgálatunkat, amely  vérvételből  és  urológiai  ultrahang
elvégzéséből áll. 
                                                                       
A  rendelésen  biztosítjuk  pacienseink  számára  a  vizsgálati  időpontok  pontos  betartását,  a  nagy  szakmai  felkészültséggel,
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Hirdetés

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!

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

Dr. Rádi PéteR egyéni ügyvéd 
megnyitotta Albertirsán fiókirodáját

Budapesti ügyvédi irodánk több évtizedes tapasztalattal 
kínál jogi szolgáltatásokat 2022. decemberétől Albertirsán 

is, elsősorban polgári jogi, gazdasági jogi, munkajogi 
területen magyar, német, angol és francia nyelven.

ADásvétel • cégképviselet • öröklés 
kártérítés • peres és egyéb ügyek

Albertirsa, 
Munkácsy köz 1.  

b. ép. fszt. 3.

előzetes 
időpont 

egyeztetés
szükséges: 

06/20-222-8380

§

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: 
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
Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító

Fő út 46. – Élelmiszerboltban
Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító

Tűzoltóautó a monori adventen
 TIZEDÖTÖDSZÖR RENDEZTÉK MEG

 November 17-én nyílt meg Monoron 
a 15. adventi kiállítás, mely december 
6-án zárult. Kruchió László idén is na-
gyot álmodott, a kiállítás középpontjá-
ban egy tűzoltóautó állt, amit az Üllői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület biztosított. 
A Rába típusú vízszállító tűzoltóautó te-
tején kivilágított létra nyúlt az ég felé, 
de számos titkos apróság, karácsonyfa, 
adventi koszorú, diótörők, gyertyák va-
rázsolták el a kilátogatókat. A fényképez-
kedni vágyóknak is készült installáció, 

ahol meghitt karácsonyi fotók készül-
hettek.   

A kiállítást Herczegh Anita asszony 
nyitotta meg november 17-én délután.

A Bro-Ker-Bét Kft. a jogelődök révén már több mint 30 éve gaz-
dálkodik és ebben a három évtizedben az ország egyik meghatározó 
baromfitenyésztőjévé vált. Az állattartás és a kapcsolódó szol-
gáltatások mellett a társaság tulajdonosai és vezetői mindig nagy 

hangsúlyt fektettek a jó vállalati légkörre és ezen 
felül a társadalmi felelősségvállalásra is. A járás 
sportegyesületeit és egészségügyi intézményeit, 
valamint az önkormányzatokat az elmúlt évek-
ben rendszeresen támogatta a társaság, 2017 óta 
pedig kiemelt támogatója a Munkahely a csalá-
dokért Alapítványnak. A Bro-Ker-Bét Kft. idén 
is hozzájárult adományával, hogy a Munkahely a 
családokért Alapítvány szokásos karácsonyi prog-
ramja keretében 20 nehéz helyzetben élő család-
nak tegye szebbé a szeretet ünnepét. Az Alapít-
vány a családoknak tartós élelmiszert, fenyőfát és 
a gyermekeknek játékokat ajándékoz.

BRO-KER-BÉT KFT

 M
un

ka

hely
 a családokért Alapítvány

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
fogtechnikafogtechnika

A régió legújabb bölcsije Bényén
   TELE LETT A POSTALÁDA

  Bényén egy vissza nem térítendő pá-
lyázatnak köszönhetően két csoportos, 
24 férőhelyes bölcsőde épült. A település 
ezzel is szeretne segíteni a bényei és a 
környező településeken élő családoknak. 
A megújuló energiaforrással rendelkező, 
modern épület terasszal és árnyat adó 
nagy fákkal körülvett udvarral is rendel-
kezik. A hamarosan nyíló bényei Kisvirág 

Bölcsőde előzetes igényfelmérést végez, 
melyhez a szándéknyilatkozat letölthető a 
www.benye.hu oldalról. Négy lelkes kis-
gyermeknevelő: Szilvi néni, Szandi néni, 
Zsuzsi néni és Hajni néni várja szeretettel 
a kis lakókat.

Érdeklődi, jelentkezni az alábbi elér-
hetőségeken lehet: benyebolcsi@gmail.
com, polgarmester@benye.hu.

Fürjesiné Ferencsik Ibolya, bölcsődevezető

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

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT
Ajtai irodaház udvara!Ajtai irodaház udvara!

kerékpárok

Nagyobb 

üzlethelyiség, 

szélesebb 

választék!
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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

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

Tetődoktor! Régi hajlott tetők javítá-
sa, cseréje, beázás elhárítás, bádo-
gozás, Lindab tető, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS munkák: 
0630/622-5805, 0620/492-4619

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

ÉLETJÁRADÉK
Életjáradék-szerződéskötést 
vállalok, megegyezés szerint. 
Megbeszélés szerint ápolást is tudok 
biztosítani. Keressen bizalommal! 
Radványi Richárd: 06-70/423-9441; 
06-30/459-7456 

FAVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS
Favágás, fűkaszálás, elhanyagolt 
telkek tisztítása – Monor és környé-
kén. T: 06-30/401-3092

FESTÉS, EGYÉB MUNKÁK
Festést, hideg-melegburkolást, szi-
getelést, kisebb kőműves-ácsmunkát 
vállalunk. Tel.: 06-30/635-6525

FUVAROZÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru-épí-
tőanyag szállítás, sittelhordás, lomta-
lanítás. 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

Öntözőrendszer telepítése és 
javítása, kertépítés, kertrendezés, 

veszélyes fa kivágása, 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

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: 
szo:8-12. 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

Vásárolok régi motorokat, alkat-
részeket, Simson, Mz, Panni, Jawa, 
stb! Gyűjteménybe szürke forgalmit, 
rossz karórákat, lemez játékot. 
T.: 06-70/650-3168

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 SZÁL-
LÍTÁSSAL! T.: 06-70/605-4678, https://
ronkhasitokft.webnode.hu EUTR 
szám: AA5932559. Némediszőlői 
telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a mennyiséget.  

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS
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

Gázkészülék-szerelés. Konvek-
torok, gázkazánok, vízmelegítők 
karbantartása, javítása, cseréje. 
T.: 06-70/502-2342    

KERES–KÍNÁL

Átadták Üllőn a 
kÜLLŐ KRESZ-parkot
 MIKULÁSNAPI AJÁNDÉK

 Még nem hozott akkora aján-
dékot a Mikulás, mint amivel 
idén készült az üllői gyerekeknek. 
Történt ugyanis, hogy a kÜLLŐ 
KRESZ-park éppen Mikulásra ké-
szült el, így nem fér hozzá kétség, 
hogy ebben nyakig benne volt a pi-
ros sapkás keze, netán a kesztyűje 

is. Üllőn az idei év 
harmadik park-
átadóját december 4-én, vasárnap 
tartották. A kÜLLŐ KRESZ-park 
egyedülálló a környéken, hiszen 
a KRESZ-parkban miniváros is 
található, ahol a gyerekek megta-
nulhatják a biztonságos közleke-
dés alapjait, játszhatnak a külön-

böző tematikus szigeteken, mint a 
vasútállomáson, a repülőtéren 
vagy a rendőrségi autóban. A 
parkban kerekesszékes hinta is 
helyet kapott, hogy tényleg min-
denki örömét lelhesse Üllő leg-
újabb szabadtéri játszóhelyén.

A megnyitó ünnepségen 
rendőrségi játékos bemuta-
tókon vehettek részt az egy-
begyűltek, az önkormány-
zat és a település jótevőinek 
köszönhetően pedig minden 
kilátogató gyermek ajándé-
kot is kapott. Az átadó után 

a helyszínről, az István utca és a 
Kertekalja utca kereszteződésé-
ből indult a hagyományos Moto-
ros Mikulás-felvonulás. Délután 
pedig a városközpontban folyta-
tódtak a programok advent máso-
dik vasárnapján. Régió infó

Hirdetés

Szerelvény – Sarok

Tel.: 06-29/996-659  
Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/A

Fürdőszobát féláron!
Az otthonfelújítási támogatással 

akár 50%-ot is spórolhat!

Kedvező áraK

Zalakerámia csempék, járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, radiátorok, 
acél-, műanyag- és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.



Varázslatos 
 VÁRAKOZÁS  
Monorierdőn is közös ünnep az 
adventi vasárnapok gyertyagyújtása, 
ahol programokkal, forraltborral, 
meghitt hangulattal fogadják 
a település lakosságát.

A rendezvényt évről évre 
egyre többen látogatják, 
idén az első gyertyagyúj-

táson „150 fővel köszöntött be a 
várakozás időszaka” – fogalmaz-
tak a település közösségi oldalán.

A gyertyagyújtások alkalmá-
val a karácsonyi dallamok mellé 
forralt bort és forró teát kínálnak 
az egybegyűlteknek. „A Magyar 
Élelmiszerbank és az Egy Célért, 
Együtt, Monorierdőért Egyesü-
let közreműködésével zsíroske-
nyeret, bejglit és egyéb péksüteményeket fogyaszthattak a kiláto-
gatók, mely mellé gyümölcsökkel teli csomagok kerültek kiosztásra. 

„Külön köszönet az Édes Mézes csapatának a süteményekért” – írták 
Monorierdő közösségi oldalán.

A további alkalmak is tartogatnak meglepetéseket, kiváltképp a 
negyedik gyertyagyújtás vasárnapja, amikor egész délután prog-
ramokkal, előadással, koncerttel kedveskednek majd a kilátogatók-
nak. És senki se feledje, hogy elkészült az ünnepi díszben pompázó 
szelfipont is a Makkos Parkban.  Régió infó
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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 

Téli
TŰZIFAVÁSÁR

Számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Konyhakészre 
hasított 
AKÁC

Konyhakészre 
hasított 

TÖlGY, BÜKK

HIRDETÉS

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?

Gondoljon 

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

Adventi koszorúkötés 
Vasadon
Vasadon az adventet várva 
közös alkotásra gyűltek össze 
a könyvtárban. –November 
26-án adventi koszorúkötést 
és adventi vásárt tartottunk 
a művelődési házban. Gyö-
nyörű díszeket alkottunk, 
hiszen már maga a készülődés 
is egy ünnep! Szabó Katalin 
foglalkozásvezetőtől tanul-
hattunk új technikákat, hasz-
náltunk csillámport, műha-
vat, így igazán szép díszek 

születtek. Köszönöm Vasad 
Község Önkormányzatának a 
támogatást, valamint azok-
nak, akik fenyővel, díszekkel, 
süteménnyel és finomságok-
kal támogatták programunkat 
– mesélte Kériné Veroczki Bar-
bara, az intézmény vezetője. 

Másnap pedig, az első 
gyertyagyújtás előtt a helyiek 
közösen készítették el Vasad 
adventi koszorúját is.
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Újhullám az autóiparban!

JELENTKEZÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése  

+ rövid önéletrajz ZÁRT borítékban történő leadása,  
vagy

     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu  •  http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Címünk: 2200 Monor, Ipar u. 20.

ELÉRhETő  
fIZETÉS 

NETTó 

450   000 ft

A CÉgRőL dióhéjban: 
A Shinheung SEC EU Kft. a dél-koreai tulajdonú Shinheung 
Sec Részvénytársaság legfiatalabb leányvállalata. Anyavállala-
tunk 1979-ben családi vállalkozásként alapult. Dél-Korea, Kína és 
Malajzia után 2017-ben megérkezett Monorra. A legkülönfélébb 
gyártási folyamatokat és technológiákat kiszolgáló gyáregysé-
günk mára több, mint 1600 főt foglalkoztat. Fő tevékenységünk 
egyedi szabadalom alapján elektromos járművek akkumulátor 
alkatrészeinek gyártása, melyek elsősorban magas nívójú, német 
gyártmányú személygépkocsikba kerülnek beépítésre.

CSATLAKoZZ hoZZÁNK 
opERÁToRKÉNT!

AMIT KíNÁLuNK:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparágában
•   Multikulturális munkakörnyezet
•   Teljeskörű betanítás
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   12 órás munkarend (06–18, 18–06)
•   80%-os éjszakai pótlék (22–06-ig)
•   Jelenléti bónusz bruttó 40 000 Ft/hó értékben
•   Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
•   Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000 Ft/hó bónusz
•   Év végi prémium az alapbér akár 100%-a
•   Részlegnek megfelelő védőruházat/munkaruházat
•   Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
•   Céges buszjárat

BuSZJÁRAToK:
I. Pilis–Nyáregyháza–Felsőnyáregyháza–Csévharaszt–Vasad
II. Tápiószentmárton–Tápiószele–Farmos–Nagykáta–Tápióbicske
III. Pánd–Káva–Bénye–Gomba–Monor
IV. Szolnok–Abony–Törtel - Cegléd
V. Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–Pilis–Monorierdő
VI. Budapest X. ker.
VII. Budapest X. ker.–Köki
VIII. Budapest VI. ker–Bp. VIII. ker.–Bp. IX. ker.–Ferihegy
IX. Budapest XVIII. ker.–Vecsés–Üllő–Péteri

MEgfELELő LÉTSZÁM ESETÉN  
 ÚJ BuSZJÁRAToT INDíTuNK!
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Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!
Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,
fóliázás, szarufaerősítés
TeljeS köRű gaRancia

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 klímatöltés klímatöltés klímatöltés
• gumiszerelés, gumiszerelés, 

javítás, centrírozásjavítás, centrírozás
• gépjármű-gépjármű-

diagnosztikadiagnosztika
• időszakos karbantartás időszakos karbantartás
• futóműállítás futóműállítás futóműállítás

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 
06-30/489-5334

Herendi Tamás 
zárszerelő
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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 
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Előzze meg a betörést!
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•   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

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 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, Helyszínen, Helyszínen, Helyszínen, 
garanciával  garanciával  

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

Monoron nonstop!
Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstöléstfüstö
vállalok

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

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, 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

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



• 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

20220307_rehauhird_96x134mm_tukor_mod1.indd   1 2022. 03. 08.   23:05:28

06 29 271 302
06 29 271 305

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!

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!

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés, telekalakítás

telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS

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

www.nadaplan.hu

Nádszövetek, 
beton termékek, 

betonacélok,  
ragasztók,  

Kingstone-vakolatok, 
Beton Epag térkövek. 
Építőanyagok gyári ár alatt!

Magó
 tüzép

Monorierdő, 
4-es főút 43-as km

06-29/416-858, 
06-30/974-1744

Tűzifa, bio brikett, 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

Fűtsön-
hűtsön 

Keressen bizalommal!
T: +36-30/467-7122
www.klimaprofesszor.hu

Korszerű, energiatakarékos, Korszerű, energiatakarékos, 
hatékony megoldás 
a hideg-meleg napokra!
Ingyenes felmérés, 
szaktanácsadás!

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

AKCIÓS TÜZELŐ! 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

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

Fúrt kutak üzemeltetési és 
fennmaradási engedélyének 

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést Ügyfelemnek egy lépést sem kell tennie!

fennmaradási engedélyének fennmaradási engedélyének 

Ügyfelemnek egy lépést Ügyfelemnek egy lépést 

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840


