MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, ingyenes, független hírújsága!

Megjelenik: Pest megyében 99 000 pld-ban
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HELYZETBE HOZZUK!
e-mail: info@
regiolapok.hu

www.regiolapkiado.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
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MEGJELENIK: Vecsésen, Monoron, Üllőn,

Tatárszentgyörgyön és környékén
2022. NOVEMBER
KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!

www.lokacio.hu
PILISI PROGRAMAJÁNLÓ

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

HIRDETÉS

GERHÁT ATTILA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA,
CSERÉJE ÉS BEÜZEMELÉSE

NONSTOP HÍVHATÓ: +36-70/405-0030

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

T: +36-30/467-7122

www.klimaprofesszor.hu

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

TETŐFEDŐ

18 éve a lakosság szolgálatában!
Kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

• Gránit, márvány, mészkő, műkő egyedi
sírkövek készítése (nem kínai)
• Gravír képek készítése
• Ablakpárkány, pultlap, kerités fedkő
• Régi sírkövek pótlása, felújítása,
tisztítása

vek
Gránit sírkö

a sokN
Nyugdíj

ak!

15%éNy!
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Árvai Richárd • 06-30/475-2917 • www.ifarbau.com

AKCIÓS TÜZELŐ!

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

06-70/605-4678

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget.

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

EUTR szám: AA5932559

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ
EREdETISégVIZSgálAT
HElySZínI műSZAKI VIZSgA
Gumiszerelés, gumitárolás, futóműállítás

www.kepaszerviz.hu
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Energiamegtakarítási programokkal
készülnek az önkormányzatok
Az Európa-szerte jelentkező energiaválság a lakosság és vállalkozások
mellett az önkormányzatoknál is rendkívüli helyzetet teremt. A bizonytalan
piaci helyzet miatt egyelőre csak becslések vannak arra nézve, hogy az
energiaárak növekedése mekkora plusz terhet ró az önkormányzatokra.

M

inden
városvezetésnek egyedi
döntéseket
kell
hoznia, hogyan tudja kezelni a kialakult helyzetet.
Az energiaárak növekedésével egyes önkormányzatok rezsikiadásai várhatóan négyszeresére nőnek.
A bevételek növekedésére
csekély esély van a gazdasági recesszió miatt, ezért
a kiadások csökkentésére
helyezik a hangsúlyt. Ennek érdekében vizsgálják
az intézményeikben reali-

A polgármesteri hivatalok és több intézmény takarékossági okok miatt
december 22. és január
8-a között zárva tart.
A Monori Uszoda 2022.
december 15. és 2023.
április 30. között üzemszünet jogcímen zárva
tart.
A Gyömrő Város
Könyvtár hétfőn és pénteken zárva tart. Kedden,
szerdán, csütörtökön és
szombaton várja a látogatókat.

zálható költségcsökkentési
lehetőségeket.
Egyes intézményekben
a nyitvatartási időt rövidítik, vagy zárvatartási napot hirdetnek, esetleg otthoni munkavégzést
rendelnek el, az épületekben tartható legmagasabb
hőmérsékletet maximalizálják, részletesen szabályzzák, hogy a lépcsőházakban, folyosókon mi
lehet az elvárt minimum
hőmérséklet. Szabályozzák a közvilágítást.

Szelﬁpont Monorierdőn
CSÍZ!

Monorierdőn minden
évszakban és kiemelkedő
ünnep alkalmából egyedi
dekorációt ölt a település nevét formáló felirat,
ahogyan szinte már hagyomány, hogy a Makkos parkban szelﬁpontot
állítsanak fel. Most az
ősz adta a témát, a szüretet ábrázolták, melyhez
szalmabálákat, dísztököt,

kukoricát és szőlőlevelet
használatak. A szelﬁponton készült legjobb képekből készült válogatást
pedig megjelentetik a helyi lapban, a Monorierdői
Hírmondó következő számában.
„Külön köszönjük a támogatást és a segítséget
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Mezőgazdasági Genetikai

Erőforrások Igazgatóság
monorierdői telephelyének továbbá az Egy Célért,
Együtt, Monorierdőért
Egyesület önkénteseinek
illetve Kaldenecker Ferencnek, Mala Jánosnak
és Varga Sándornak.”
– írták a település közösségi oldalán. Érdemes
ellátogatni az őszi Monorierdőre, mindenkinek jó
fotózkodást kívánunk!

Hirdetés

Vecsési nagyüzemi konyha

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

Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com
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Szerelvény – Sarok
Zalakerámia csempék, járólapok.
Fürdőszobabútorok.
Kazánok, cirkók, radiátorok,
acél-, műanyag- és rézcsövek.
Minden ami a víz-, gáz-,
fűtésszereléshez kell.
Fürdőszobát féláron!

Az otthonfelújítási támogatással
akár 50%-ot is spórolhat!

Monor, út 22/A
Ady Endre

Üllői autóalkatrészek
raktározásával
foglalkozó céghez
keresünk

raktárost

2 műszakos munkarendbe
6:00–15:00, 13:00–22:00.
Cegléd, Csemő, Mikebuda,
Albertirsa, Pilis, Monor,
Monorierdő irányából
ingyenes céges buszok
Üllőig több település érintésével.

Átlag nettó bér:

Kedvező áraK

280 000–300 000 Ft.

Tel.: 06-29/996-659

Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12

Érd: 06-70/419-0680

Tanár-szülő-diák demonstráció
Monoron az oktatásügyért
NYÍLT LEVÉL

Időseket köszöntöttek
Mikebudán
NYÍLT LEVÉL

Idén is sor került Mikebudán Idősek napi rendezvény megtartására. A
Magyar Falu Program keretében nyáron felújított
Mikebudai Közöségi tér és
Könyvtár nagytermében a
helyi önkormányzat képviselő-testületi tagjain kívül
Pogácsás Tibor országygyűlési képviselő is köszöntötte az ünnepelteket.
Zenés műsorral, vacsorával, virággal is kedveskedtünk időseinknek.
Igyekszünk évente nemcsak egy alkalommal ﬁgyelni rájuk, hanem a többi napon is segíteni őket,
így idén is meghirdettük
a szociális tűzifaprogramot, (a Belügyminisztérium támogatása révén

idén 50 m3 tűzifa szétosztására kerül sor), illetve
az egyszeri 25 000 Ft öszszegű lakhatási támogatás iránti kérelmek befogadásának lehetőségét
október hónapban. A már
beérkezett igények többségében a 70. életévüket
betöltött helyi lakosoktól érkeztek, ők koruknál
fogva jogosultak ezen ellátásokra. A következő hetekben minden arra jogosult személy hozzájut az
igényelt támogatáshoz, a
tűzifát is kiszállítjuk immáron a rendelkezésünkre álló, szintén a Magyar
Falu Programos támogatásból vásárolt gépünkkel, pótkocsival.
Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester

2022. 10. 27-én békés demonstrációt rendezett a Monori József
Attila Gimnázium négyfős
sztrájkbizottsága a helyi
és a környező települések
pedagógusainak az öszszefogásával. A 15:00-kor
kezdődő rendezvényen közel 250 fő állt ki a diákok
és a tanárok jogai mellett
a monori Petőfi Sándor
utcában. A szolidaritási
tüntetés 16 óra előtt zárult
a Monori Tankerületi Központ épületénél.
A gyűlés során – melyet
Nagy Renáta konferált –
felszólalt egy tizenhat éves
ﬁú, aki a gimnazisták mindennapjaira, túlterheltségére hívta fel a ﬁgyelmet:
„Én diákként nem értem,
hogy miért nem hallgatják

meg a panaszainkat, miért kell nulladik óra esetén 7:00 órára bejönni, és
7. óra esetén 14:45-ig az iskolában lenni. Már van,
aki ott fürdik, ott eszik, és
ott tölti a telefonját is. De
most komolyan, ki akar az
iskolában lakni?”
Őt követte a monori
Nemzetőr Általános Iskola Szülői Munkaközösségének elnöke, aki a
tanárhiányról, az eszközhiányról és a rossz minőségű tankönyvekről beszélt. Kitért arra is, hogy
„nincs elég szaktanár, de
hiányzik az iskolapszichológus, a logopédus, a
gyógypedagógus is.” Beszédét azzal zárta, hogy
ez a rendszer kiöli a diákokból a kíváncsiságot és
a kreativitást.

A demonstráció fő szónoka, Horváth Mária, a
JAG Humán munkaközösségének vezetője az oktatás problémáiról beszélt,
és a Monori Tankerületi
Központnak írt nyílt levél
tartalmáról, amit előzetesen megismertettek az intézményekkel. Szónoklatát
így zárta: „A meggyőződés, az igazságérzet, valamint a szakmánk becsülete és az aggodalom hozott
ide bennünket. Aggódunk
az iskoláinkért, a diákjainkért, magunkért – és végső soron az országunkért,
a hazánkért. Mert nincs
kiegyensúlyozott
biztos
ország kiegyensúlyozott,
megbízható oktatási rendszer nélkül. Ilyen közoktatás- és nevelésügy pedig csak pedagógusokkal
együtt lehetséges.”
Az összejövetel végén
a demonstrálók átsétáltak a Monori Tankerületi Központhoz, ami előtt
az intézmény vezetője,
dr. Hrutkáné Molnár Monika két kollégájával átvette a nyílt levelet, majd a
következőképpen reagált:
„Kaptunk más iskolából
is levelet (...). Azt tudom
megígérni, hogy ezeket mi
összegyűjtjük, s együtt,
tömbösítve fogjuk továbbArtzt Tímea
küldeni.”
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KERES–KÍNÁL
ÁCS – TETŐFEDŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁK
TETŐFEDŐ! Mindenféle Mindenféle tetők készítése, javítása.
Ereszcsatornák szerelése. Kisebb
javítások azonnali kezdéssel
GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság
szolgálatában! T.: Árvai Richárd
06-30/475-2917

ASZTALOS
Asztalos! Konyhabútorok, szekrények, 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 környékén. T: 06-30/401-3092

2022. november • Régió
HŐSZIGETELÉS

MÉZ

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

Termelői MÉZdiszkont a Kispesti Üzletház I. emeletén. Minden
gyógynövényes 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

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

Simson, Romet Pony, Mz, Jawa,
Panni, stb, keresek mindenféle régi
motorkerékpárt, alkatrészt, tartozékot, régi motorforgalmit.
T.: 06-70/650-3168

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

Redőny, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása.
Tel.: 06-70/557-7855

LAKATOSMUNKA

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

REDŐNY

TŰZIFA – TŰZELŐ
Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa konyhakészen, hasítva, ingyenes házhoz
szállítással. Őrbottyáni telephelyen
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a mennyiséget. EUTR: AA6236153

Bármikor hívható, hétvégén is: 0630/347-3504
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 hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget.

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-szerelés, -javítás, karbantartás,
duguláselhárítás. Kaposvári Péter
06-30/662-7087,www.gazfutes.eu
VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS. Gázkészülék javítása, karbantartása, cseréje és beüzemelése.
Tel.: 06-70/405-0030, Gerhát Attila
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok, gázkazánok, vízmelegítők
karbantartása, javítása, cseréje.
T.: 06-70/502-2342

Régiószerte szerveződnek az adventi ablakdíszítések
IDÉN IS NYÍLNAK MAJD AZ ABLAKOK

Évről évre beszámolunk az
advent alatt készült ablakkompozíciókról, mely egyre több településen válik hagyománnyá,
jelentkezni pedig már lehet is.
Tavaly többek között Üllő, Monor, Gyömrő és Vecsés is részt
vett az egyre közkedveltebb adventi ablaknyitogatásban. A szerveződés célja, hogy az adventi készülődés közösségi élmény
is legyen, hiszen együtt várjuk a

napról napra nyíló ablakokat, melyek esténként a települések díszei
lesznek, elsétálni hozzájuk pedig
kellemes esti program. A kezdeményezéshez csatlakozó családok
1 és 24 között választhatnak számot, majd vállalják, hogy az adott
napon és attól kezdve december
24-ig minden nap kivilágítják a
feldíszített ablakukat. Aki szeretné, az egy kis mézeskaláccsal vagy
szaloncukorral meg is vendégelheti az ablakot megtalálókat.

Üllőn tavaly egyszerre két városrész is szervezett ablaknyitást,
Monoron pedig már dupla ablakok nyíltak a sok jelentkező miatt.
Úgy tűnik, ez idén is megismétlődik, hiszen pár nap alatt elfogytak
a választható napok, ilyenkor pedig egy napon többen is díszíthetnek. Érdemes ﬁgyelni a települések Facebook-csoportjait, mert a
szerveződések elkezdődtek, aki
csatlakozni szeretne, még éppen
időben van.

Hirdetés

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.
A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!
Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050 E-mail: memofoodmonor@gmail.com
Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal
várjuk kedves vásárlóinkat
a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!

Impresszum

ÁLTALÁnoS
kARbAnTARTóT,
gépLAkAToST,
vILLAnySZERELőT éS
hűTőgépéSZT kERESünk.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

KeréKpár SZAKÜZLeT
Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!
Minőségi k
o
kerékpár

b
Nagyob lyiség,
e
h
t
üzle bb
szélese ék!
választ

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

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
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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 sportegyesületeit és egészségügyi intézményeit, valamint
az önkormányzatokat az elmúlt években
rendszeresen támogatta a társaság, 2017 óta
BRO-KER-BÉT KFT pedig kiemelt támogatója a Munkahely a
alá d o kér
a cs
tA
családokért Alapítványnak. 2022-ben a
ly
la
he
BRO-KER-BÉT Kft. 900 db naposcsibét adományozott az Alapítvány „Legszebb konyhakert” program támogatójaként, hozzájárulva
közel 100 család megélhetéséhez.

Magócsi Ruhatisztító
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

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41.
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773

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

Új gyalogátkelőhelyek
Péteriben
BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS

Közel egy év előkészítőmunka
után október 19-én elkezdődtek
az új gyalogátkelőhelyek kiépítési munkálatai Péteriben a Petőﬁ
Sándor utca–Akácfa utca–Diófa
utca kereszteződés mellett a Petőﬁ
Sándor utca Gyömrő felőli végén,
majd a sportpályánál. „Elsőként a
gyalogátkelőhelyek megközelítését szolgáló járófelület kialakítása
történik meg, ezt követően az útra
történő zebra felfestése és a köz-

lekedési táblák elhelyezése. Nagy
öröm számunkra, hogy a meglévő környezetben végül megfelelő
kompromisszumos megoldások
születettek, ami mellé támogatásként a kivitelezéshez szükséges anyagi forrást is megkaptuk,
így a településközponti gyalogátkelőhely kialakítása után ismét
évtizedes igényt és szükségletet
pótolunk jelen beruházásokkal!”
– írták Péteri község közösségi
oldalán.

Ideiglenesen bezáró posták
MONORON ÉS VECSÉSEN

Az energiaválság miatt a Magyar Posta jelentős energiafelhasználás-csökkentést eszközöl,
amely érdekében számos megtakarítási intézkedést tesz. A vállalat ezért több, jellemzően alacsony
forgalmú posta működésének
ideiglenes szüneteltetéséről döntött, többek között Monoron a
Jászai Mari tér 1. szám alatt található Monor 2 Posta, valamint
Vecsésen az Arany János utca 43.
szám alatti Vecsés 2 Posta is 2022.
november 12-től bezár. A szolgál-

tatások megfelelő kapacitással
rendelkező postahelyen továbbra
is elérhetők lesznek, mely Monor
esetében a Monor 1 Posta (Petőﬁ
Sándor utca 13.), Vecsésen pedig
Vecsés 1 Posta (Telepi út 47-49.). A
bezáró posták munkatársai is ide
kerülnek át, így a megszokottnál
több pult áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
Szlahó Csaba, Vecsés Város
polgármestere egyeztetést kezdeményezett a Magyar Posta Zrt.-vel
a Vecsési 2 Posta ideiglenes bezáRégió infó
rásával kapcsolatban.

Hirdetés

fogtechnika

Magó
tüzép

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

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

Megvárható fogsorjavítások
rugalMas fogsor készítése

EUTR: AA5845901

Lila színt kap az Üllő felirat
A KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJÁN

Minden olyan kisgyermek koraszülöttnek számít, aki már a 37.
terhességi hét előtt világra jön,
vagy időre születik ugyan, de a súlya nem éri el a 2500 grammot. A
koraszülöttek világnapját 2011 óta
ünnepeljük Magyarországon.
A koraszülöttek világnapjának
hivatalos színe a lila, ezért ilyenkor
sok épület kap díszkivilágítást, de
sokan öltözékükben is megmutatják, hogy együtt éreznek az érintettekkel. Üllőn már hagyománya
van annak, hogy ezen a napon az
Üllő felirat lila színben pompázzon, így emlékezve meg a koraszülött babákról, családjukról és a segítésük fontosságáról.
Tavaly Monoron több cukrászdában lehetett lila süteményt
vásárolni ebben az időszakban,
és két épület – a Monor Városi
Könyvtár és a Vigadó – is lila színt
kapott. A régióban egyre több kezdeményezés
hívja fel a ﬁgyelmet a
Nádszövetek,
Tűzifa, biobrikett, német
betontermékek,
koraszülött babákra,
brikett, lengyel szén!
betonacélok,
érdemes nyitott szemKoromtalanító, alágyújtós kapható!
ragasztók,
mel járni, hogy a körKingstone-vakolatok,
30 N+F tégla Beton Epag térkövek.
nyezetünkben hogyan
kedvező áron! Építőanyagok gyári ár alatt!
emlékeznek meg a tárNe bízza másra az anyagbeszerzést!
sadalmunk legpicibb
Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!
tagjairól.

November 17-én, a koraszülöttek világnapján a korábban érkező babákat, az inkubátor mellett
álló szülőket és azokat a kórházban dolgozó orvosokat, ápolókat
ünnepeljük, akik oroszlánrészt
vállalnak a küzdelemben.
Utóbbiak azért is dicséretet érdemelnek, hiszen a hazai egészségügy egyik sikersztorija a koraszülöttek megmentése. Az
utóbbi évtizedekben kiépített koraszülött-ellátó centrumok hálózata ugyanis egyértelműen
csökkentette a csecsemőhalandóságot Magyarországon, ráadásul úgy, hogy nem nőtt a későbbi tartós egészségkárosodások
száma. Pedig a statisztikák szerint minden tizedik baba koraszülöttként látja meg a napvilágot hazánkban.
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Vecsésen, Monoron, Tatárszentgyörgyön és környékén

HELYZETBE HOZZUK!

Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő
családi vállalkozásunk bővülő csapatába

Gépkezelőket, kARBANtARtÓt
és tAkARítÓt keResüNk

Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet:

+36-29/351-350
www.soosteszta.hu

STOLLEN –
adventi kalács
HOZZÁVALÓK: 1 db tojássárgája, csipet őrölt gyömbér,
10 dkg forrázott mazsola, 10
dkg aszalt vagy kandírozott
gyümölcs, 5 dkg mandula,
2,5 cl rum, 2 dkg élesztő, 30
dkg liszt, 6 dkg cukor, 10 dkg
vaj, 1,25 dl tej, 1 db vanília
rúd, csipet só, 1 db citrom
reszelt héja, 1 db narancs
reszelt héja.
A DÍSZÍTÉSHEZ: olvasztott
vaj, porcukor.
ELKÉSZÍTÉS:
1. Az élesztőből, a tej feléből,
és egy kevés lisztből híg kovászt készítünk és kb. 2 órán
át meleg helyen érleljük.
2. Ezután a mazsola, a gyümölcsök és a mandula ki-

Ősz i
TŰZIFAVÁSÁR
EUTR szám:
AA5856576

ADVENTI
vételével minden anyagot
összedagasztunk.
3. Húsz perc pihentetés után
a mandulát és a gyümölcsöket is belegyúrjuk, majd
újabb húsz percet pihentetjük.
4. Ezután megformázzuk, és
fél órát kelesztjük.
5. 195 °C fokos sütőben 30
perc alatt készre sütjük.
6. Még forrón megkenjük olvasztott vajjal és vaníliás
porcukorba forgatjuk.

Szerezze be moSt
tűzifáját!

számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689
Erdei m3-ben is kapható.
A némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt
mennyiséget!

Konyhakészre
hasított
AKÁC

Konyhakészre
hasított
TÖLGY, BÜKK

HELYZETBE HOZZUK!

Kiadó: Apiﬁto 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 2939-5798
A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és szolgáltatások
árai a készlet erejéig érvényesek!

NAPTÁRAK
Egy kedves adventi hagyomány
az adventi naptár. A XIX. században
a felnőttek ennek segítségével kezdték
el a gyerekekkel visszaszámolni
a napokat karácsonyig.

Á

ltalában a szülők házi
módszereket készítettek
naptárt a visszaszámláláshoz, harapnivalókkal és bibliai versekkel.
1908-ban Gerhard Lang német nyomdász elkészítette az
első nyomtatott adventi naptárt. Gyerekkorában édesanyja
kézzel készített egy naptárt
kartonajtókkal és cukorkával.
Lang az ötletet a nyomda számára adaptálta, és termékei
rendkívül népszerűvé váltak
Németországban. Ám a háború
nem igazán kedvezett ennek
a törekvésnek. A háború után
egy másik német nyomdász,
Richard Sellmer engedélyt kapott az amerikai megszálló csapatoktól egy 1946-os adventi
naptár nyomtatására. Az amerikaiakkal való kapcsolatait felhasználva bevezette az Egyesült Államokban, és Dwight D.
Eisenhower elnök segítségével,
aki 1953-ban unokáival együtt
nyitotta meg a naptárat, így
egyre népszerűbbek lettek.
Annak ellenére, hogy az advent gyakorlatilag november

végén kezdődik, a modern
adventi naptárak általában
december 1-jén kezdődnek,
és kis ajtókkal vagy dobozokkal rendelkeznek, amelyekben
képek, csecsebecsék vagy
finomságok, például csokoládék találhatók, amelyeket
karácsony előtt kinyitnak és
elfogyasztanak.
Ma már sorakoznak a boltok
polcain a különféle adventi
kalendáriumok, a legolcsóbbtól a legdrágábbig.
A legszebb és a legszívhezszólóbb mégis az, amikor saját
magunk készítjük el gyermekeinknek apró ajándékokkal és
ami talán a legfontosabb, személyre szóló üzenetekkel.
A gyerekek nem fognak arra
emlékezni, hogy a bolti adventi naptárban milyen csoki volt,
azt viszont soha nem felejtik
el, hogy a szülők milyen apró
üzeneteket rejtettek a zsebekbe, ablakokba.
Az adventi várakozás a gyerekeknek a leghosszabbnak
tűnő időszak. Segítsünk nekik
szórakoztatóvá tenni!
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MESTEREMBEREK

vízszerelés,
duguláselhárítás,
csatornatelepítés
földmunkával,
közműhálózat kiépítése
fűtés, radiátor, bojler,
mosdó, csaptelep
cseréje,
beszerelése

KÚTFÚRÁS!

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás

06 -70/635 -7804

Köffer Lajos

gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése
hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere
Festés, mázolás, csatornaFestés

http://vizetszerelek.hu/

RIN-BAU Kft. • 06-20/274-6312

LakaTos-

munkát vállalok
•
•
•
•
•
•

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

www.rennel.hu

Herendi Tamás
zárszerelő

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK
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.
MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

Hívjon bizalommal:

06-30/489-5334

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!
Új tetőszerkezetek készítése
Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,
fóliázás, szarufaerősítés
Lapos tetők és garázsok szigetelése
GV nehézlemezzel
Munkálatainkra teljes
körű garanciát vállalunk
Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

Autójavító és gumiszerviz
Minden típusú autó teljes körű javítása, szervizelése
és műszaki vizsgáztatása. Autóklíma javítás és töltés.
Új és használt téli gumiabroncsok értékesítése.
Gumiabroncs szerelés, javítás, tárolás.
TPMS szelepek forgalmazása, kódolása, cseréje.
n k!
Fűtő István • 06-20/336-9457
költöztü
l
e
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 48.
www.futo-szerviz.extra.hu Nyitva: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13

Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyez
tetése.

0620/9971299

Hűtőgépek,
fagyasztók
javítása

Húsfüstölést
vállalok

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

Monoron
nonstop!
Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Üveges és képkeretező
Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.

www.kego.hu

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.

Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat
és műszaki vizsgára való felkészítés
• klímatöltés
• gumiszerelés,
javítás, centrírozás
• gépjárműdiagnosztika
• időszakos karbantartás
• futóműállítás
MÉHÉSZ JÁNOS Kft. 2200 Monor, József A. utca 108/38. (Gomba felé vezető út)
Telefon: 06-29/416-123 • www.muszakivizsga-monor.hu

MEGNYITOTTUNK!
ALAKOT
ÖLT
A JÖVŐD

• Guri kézműves sörválaszték. 26 féle.

ÚJHARTYÁNBAN

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK ÚJHARTYÁNBAN

Amit kínálunk neked:
•
•
•
•

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

Helyben palackozva és ELVITELRE Is.

• Kézműves borok és szörpök.

Csúzi pincészet Monor, Lázók Birtok
• Whiskey, pálinka, vodka és még további shotok.
• Kávék, energiaitalok, üdítők, Barta Mézes kézműves
termékei.

• Helyben sütött lepény, melegszendvics, paraszttál.
2022-es

Katari Foci VB

Várjuk jelentkezésedet email-ben, weboldalunkon
vagy telefonon:

hr.ujhartyan@rehau.com
www.rehaukarrier.hu

Két televízió előtt izgulhatod
végig az egész hónapot
sok-sok ropogtatnivalóval,
vagy nachos tállal.

06 29 271 302
06 29 271 305

Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 91.
Web: www.guri.hu • Telefon: +36-20/427-1343
20220307_rehauhird_96x134mm_tukor_mod1.indd 1
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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!
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

Jelentkezni lehet a
06-20/77-111-53
telefonszámon.
Épületenergetikai tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

Vladár Zoltán
okl. építőmérnök,
Kamarai szám: TÉ 13-63943
Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

