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
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MEGJELENIK: Gyálon, Gyömrőn, Maglódon,

Pestszentlőrincen és Pestszentimrén
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www.lokacio.hu

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

Al
• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
keDveZŐ áRAk!
• bádogosmunkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

Az akció szeptember 30-ig érvényes!

5 évcia!
garan

Gázkészülék-javítás,
kOnvEktOr
-karbantartás
06-30/662-70-87
www.gazvizfutes.eu

ÓRIÁSI
ABLAKCSERE-AKCIÓ!
Fa nyílászárók utólagos
gépi szigetelése:
• Működőképes faablakok szigetelése
svéd horonymarásos technológiával, hézagmérés alapján, kosz- és
pormentesen a helyszínen.
• Egy lakás ablakai 1–2 óra alatt, akár
egy kabát áráért!

Redőny, szúnyogháló,
roletta, napellenző, szalagfüggöny
rövid határidővel!

18 éve a lakosság
szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
06-30/475-2917
www.ifarbau.com

N y u g d í ja

s o K N aK !

15%

K E dv E z M

T e T őfedő és BÁ
BÁdo
doG
do
G osmunk
osmunkÁÁ k
• Új tetőszerkezet építése,
kocsibeállók előtetők, garázsok
15%
kedvezmény
• Új tetők fedése
• Régi öreg tetők felújítása, erősítése
• Lapostető szigetelése, javítása
• Bádogosmunkák
• Ázás megszüntetése, javítása rövid határidővel.
Ingyenes helyszíni felmérés!
Garancia!
Hívjon bizalommal
Tel.:
hétvégén is!

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

TETŐFEDŐ

06-30/919-4694

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS – DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Kaposvári Péter helyi vállalkozó

Kedvezmény: 20%, nyugdíjasoknak további 5%!

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.)

ács kapocs Építő kft.

éN y !

06-20/421-2355

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

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ
Klímatöltés, -javítás és
ózongenerátoros tisztítás

EREdETISégVIZSgálAT
HElySZínI műSZAKI VIZSgA
Gumiszerelés, gumitárolás, futóműállítás,
hibakódolvasás, -törlés

www.kepaszerviz.hu
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Homokba dugjuk a fejünket, szó szerint...
Már jó ideje, hogy az ENSZ élelmezésügyi világszervezete, a FAO félsivatagos területté
nyilvánította szűkebb hazánkat, a Táborfalvát is magába foglaló Homokhátságot. A
szakemberek évtizedek óta kongatják a vészharangot, hogy az Alföld ezen része, ha így
folytatjuk, a Szahara sorsára juthat. Persze, ez csak valami környezetvédő „sötétzöld” duma,
gondolják sokan… Nálunk ez nem fordulhat elő, mivel víznagyhatalom vagyunk. Pedig, de!
Hogyan jutottunk el idáig, mi az oka, és lehet-e tenni valamit?

A

z 1785-ös első katonai
felmérés
térképein
már
„deserte” azaz sivatag
megjelölés szerepel a Göbölyjárás neve mellett (a
Táborfalva, Ladánybene,
Tatárszentgyörgy, Gyón,
Hernád, Örkény közötti
terület eredeti elnevezése).
Ezért is jelölték ki lőtérnek
II. József uralkodása alatt.
Az elsivatagosodás megértéséhez vissza kell mennünk az időben egy kicsit,
úgy kb. 9 millió évet.
Akkoriban az Alsó-Pannon-beltenger nyugodtan
zajló üledékképzési viszonyait erőteljes kéregmozgások zavarták meg, melyek hatására a térszint
megsüllyedt, a partvidéket töltögető folyók hordalékszállító energiája megnőtt, így egyre nagyobb
kiterjedésű hordalékkúpokat hoztak létre. Nem
sokkal később megjelent
a területen az ős-Duna,
amely újabb homokrétegeket rakott le. A Homokhátság tulajdonképpen egy
ilyen hordalékkúp, amely
a Duna és a Tisza völgyénél 50-70 m-rel magasabban fekszik.
Árpád vezér, amikor
először belovagolt az Alföldre, a Homokhátságon még egy elképesztően gazdag élővilágú erdőssztyeppi tájat láthatott,
Hirdetés

FÖLDMÉRÉS

épületfeltüntetés, telekalakítás
telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS
Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069
www.nadaplan.hu

erdőfoltokkal, zöldebb és
szárazabb gyepes részekkel, ahol mocsarak, lápok
és homokbuckák keveredtek a többszáz szikes és
édesvízi tó között(!). „Bár
a laza homoktalajokon komoly vízfolyások nem alakultak ki, legfeljebb időszakos átfolyások egyes
mélyebb fekvésű területek között, de a magasabb
homokhátakról leszivárgó
csapadékvizek gyakorlatilag minden mélyületben
nedvességigényes életközösségek kialakulását tették lehetővé.” (Sipos Ferenc: Természetvédelmi
problémák a Homokhátságon)
Nos, ez az idilli táj vált
az évszázadok alatt félsivataggá. Az ehhez vezető út
első komolyabb állomása
a fakitermelés volt, amelynek következtében a török
hódoltság idejére szinte az
összes fát kiirtották a térségben. Később a legelő
állatállomány drasztikus
növekedése és túllegeltetése és ezzel párhuzamosan egy hosszú ideig tartó
aszályos időszak okozott
problémát. Ennek következtében az itt honos homoki gyep lassan eltűnt és
a homok mozogni kezdett
(innen a futóhomok elnevezés).
A probléma felismerése
után gyors fásításba kezdtek az itt élők, de ez inkább

rontott a helyzeten, mintsem javított, mivel nálunk
nem honos, külhoni fákat
telepítettek, ezzel sokat
rontva a talaj minőségén.
A XIX. században megkezdett folyószabályozások és a XX. század közepéig megvalósított belvízrendezések miatt a
folyóvölgyek elkezdték „lehúzni” a Homokhátság
felszínalatti vizeit, amely
napjainkban is tartó, úgynevezett leürülést indított el. Ennek következtében az 1960-as évek végétől drámaian felgyorsult a
talajvíz csökkenése. Ehhez társulnak még az egyre hosszabb ideig tartó hőségperiódusok és az egyre
kevesebb csapadék.
Milliónyi csőkúttal (fúrt
kút) szivattyúzzuk kifelé a földből a vizet, amely
szintén hozzájárul a talajvíz egyre mélyebbre ke-

rüléséhez. Ha ez így megy
tovább, akkor már nemcsak a lágyszárú növények gyökérzete nem fogja elérni a vizes rétegeket, de már a fáké sem.
Napjainkban
átlagosan
3-4 m-rel van lentebb a
vízszint, mint a 60-as
években, de helyenként
már eléri a 7-8 métert is.

Mit lehet tenni?
Itt először is dr. Glatz Ferenc akadémikus szavait idézem egy 2004-ben
íródott tanulmányából,
amely térségünk kiszáradásával foglakozott: „Tudomásul kell venni a természeti folyamatokat és
igazodni azokhoz!.” Ennek a mondatnak a megértése és magunkévá tétele kell hogy legyen az első
lépés!
A szakemberek egyetértenek abban, hogy minden

lehetséges helyen (mélyebben fekvő területen),
törekedni kell minden lehetséges víz megőrzésére,
nem elvezetni azt. Ebből
következik, hogy ezeken
a területeken nem lesz lehetséges a mezőgazdasági
művelés, de ez egy újabb
problémát vet fel, a gazdálkodók problémáját.
Egy órás kutakodással az interneten, mintegy 200 oldalnyi, a témával kapcsolatos anyagot
találtam, amelyben szép
számmal voltak megoldási javaslatok is, ehhez értő
szakemberek tollából, billentyűzetéből. Ezek között van a gerincvonalon
létrehozott óriási víztározótól elkezdve, a Duna-Tisza-csatorna befejezéséig
minden. Olyan is van közöttük, amely hajózhatóvá tenné eme csatornát,
ezzel fejlesztve például a
turizmust, amely bevételt jelentene. Erre pedig
nagy szükség lenne, mivel
a legminimálisabb elképzelés szerint is a csatorna megvalósítása 100 milliárdokban mérhető. Vizet
feljuttatni a domb tetejére, bizony nem olcsó mulatság.
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A rendszerváltás utáni időszak kormányai is
többször foglalkoztak a
kérdéssel. Az 1994-ben
meghirdetett Alföld-program is részletezi a problémát, 1995-ben még egy
kormányhatározat is szól a
Homokhátság vízpótlásáról. 2004-ben ismét előkerült a téma a már említett
Glatz-féle tanulmány kapcsán, amelyben az Akadémia a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat (mint érintett régió), valamint a Szegedi Tudományegyetem
dolgozott együtt, de hiába
a szakemberek akarata, ha
a politika nem érzi magáénak a problémát. 2010-ben
egy Balogh Imre (MSZP)
vezette
munkacsoport
vette elő újra az ügyet, de
ezt már tett nem követte. 2013-ban aztán Boros
Imre (Fidesz) feszegette
a dolgot egy írásában, aztán ismét csend 2020 végéig, amikor a kormány 1,7
milliárd, 2021-ben pedig
4,5 milliárd forintot különített el a Duna-Tisza közi
Homokhátság vízgazdálkodási állapotának javítása és helyreállítása elnevezésű projekt tervezésére.
Ennek keretében 2022. július 22-én, pénteken Lezsák Sándor egész napos
helyszínbejárást tartott a
Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását,
helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt I-II. ütem előkészítése kapcsán.
Azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom, hogy remélem, most
tényleg történni is fog valami, mert óriási a baj!
Mire cikkem elkészült,
jött a borzasztó hír a lőté-

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító
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)

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

ri tűzről, ahol a jelenlegi
helyzet szerint (augusztus
19.) közel 2600 hektárnyi
növényzet vált a tűz martalékává, köztük a nagy
nehezen létrehozott tájvédelmi terület, ahol a szakemberek sikeres programot hajtottak végre az
elmúlt 15 évben, őshonos
növények visszatelepítésével.
Több száz tűzoltó, katona, rendőr és civil önkéntes vett részt a tűz megfékezésében és a védekezők
ellátásában, a környékbeli gazdák pedig munkagépekkel segítették a
katasztrófavédelmi szakemberek munkáját.
A szárazság és a tűz kéz
a kézben járnak, amennyiben nem teszünk lépéseket a Homokhátság vízhez
juttatására, ezek a tüzek
egyre gyakoribbak lesznek
és félő, hogy egyszer nem
sikerül majd megállítani
őket valamelyik település
szélénél.
Abban a két napban,
amíg a lőtér égett, világosan kiderült, hogy a szavak ideje lejárt, ide már
tettek kellenek! Fekete Gyula

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
helyszín sokféle tevékenységhez, hiszen
lehet itt a családdal, barátokkal együtt
az erdei sétányon kihelyezett táblákról
hasznos információkhoz jutni, játszani,
kikapcsolódni, 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 Üllői Rekreációs Park, mely egyedülálló
lesz a környéken. Az Üllő szívében található park a városi sportcsarnok és az Ár-

pád Fejedelem Általános Iskola közvetlen közelében helyezkedik el. A parkban
helyet kapott az Üllői Települési Értéktár
gyűjteménye, a róluk készült kisfilmeket a
fák tövében található QR-kódokat leolvasva lehet megnézni. A bejárati táblán lévő
QR-kódra kattintva vezetett meditációs
hanganyag indul el. Egy egyedi megjelenésű, áramvételi lehetőséggel ellátott fedett pad pedig az irodákból kiszabadulni
vágyókat várja.

Falumegújításai díjat nyert
Monorierdő
15 ÉV MUNKÁJA

„Monorierdő, ahová már nemcsak
nyaralni jó jönni, hanem laki, élni is”. –
a mottója annak a pályázati anyagnak,
mely sikerrel szerepelt a Belügyminisztérium által 9. alkalommal kiírt Magyarországi Falumegújítási Díjra.
A Monorierdő Önkormányzata által
összeállított anyag részletesen bemutatja település elmúlt 15 évét. A dokumentum Monorierdő szerteágazó fejlődésének részletes bemutatását fényképekkel
illusztrálja. A pályázati anyag kiemeli: a folyamatos változás szükségszerű,
hiszen az egyre növekvő lakosságszám
komoly infrastrukturális és szociális
igények elé állította a települést. Rész-

letesen bemutatja a település intézményeinek megújulását, a közösségkovácsoló programokat, a települési stratégiai tervdokumentumokat.
Ezen kívül a dokumentum összegzi
azokat a közelebbi és távolabbi célokat is,
melyeket a településvezetés a következő
időszakban szeretne megvalósítani. A teljesség igénye nélkül ide tartozik a vízelvezető rendszer további felújítása, bővítése, egy bölcsőde létrehozása, valamint
a 2. számú háziorvosi körzet kialakítása.
A falumegújítási díj elnyerése visszaigazolása annak, hogy a 15 éves születésnapját ünneplő Monorierdő az elmúlt
másfél évtizedben jó úton járt, és erőt adhat a további célok eléréséhez. Nagy Renáta
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KERES–KÍNÁL
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 színben, továbbá pulyka és tojóhibrid
megrendelhető. Gali Baromfikeltető,
Albertirsa 06-30/480-0912

ASZTALOS
Asztalos! Konyhabútorok, szekrények, irodabútorok, korlátok
készítése. Nyílászárók gyártása.
Lambériázás, szaunaépítés.
Érd.: Polónyi Ferenc 06-30/397-2144
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FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru-,
bútor-, építőanyag-szállítás, sittelhordás, 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, kivágása, falevelek összegyűjtése, egyéb
kerti munkák, udvartakarítás, zöldhulladék 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 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
Simson, Romet Pony, Mz, Jawa,
Panni, stb, keresek mindenféle régi
motorkerékpárt, alkatrészt, tartozékot, régi motor forgalmit.
T.: 06-70/650-3168

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

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

Európa-bajnoki Pizsamaparti volt
bronzérmes
a vasadi könyvtárban
GRATULÁLUNK KOLOMPÁR IMRÉNEK!

ÉJSZAKA A KÖNYVEK KÖZÖTT

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 címet is elnyerő sportoló az 57
kg-os súlycsoportban szerepelt sikerrel,
a versenyen egyetlen vereséget szenvedett.
A selejtező során litván ellenfelét győzte le a monori fiú, mellyel a nyolcaddöntőbe kvalifikálta magát. A legjobb tizenhat között egy bolgár tudta megverni
Kolompárt, aki így a vigaszágon folytathatta a küzdelmeket. Itt előbb fölényesen
nyert görög ellenfele ellen, majd a bronzéremről döntő csatában egy ukrán fiút
győzött le tussal, ezzel elérve az elmúlt
évek legnagyobb monori birkózósikerét!
Gratulálunk Kolompár Imrének és
edzőinek, hasonló sikereket kívánunk a
Monori SE
jövőben is!

Vajon mi történik egy könyvtárban éjszaka? Megelevenednek a történetek és bandáznak
egymással a mesehősök lámpaoltás után? Minden kérdésre választ kaphattak a vasadi
gyerekek, mivel a könyvtár ismét egy különleges és izgalmas
programmal kedveskedett
nekik.

Impresszum

– Nagy örömmel és várakozással láttam az I. könyvtári pizsamaparti szervezéséhez
– kezdte Kériné Veroczki Barbara, a könyvtár intézményvezetője a beszámolót. – A
nemrégiben véget ért drámatábor résztvevőit hívtam meg,
15 gyermekkel vágtunk neki a
könyvtári éjszakának. Az est
első felében vacsoráztunk és

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
Gázkészülék szerelés. Konvektorok, gázkazánok, vízmelegítők
karbantartása, javítása, cseréje.
T.: 06-70/502-2342
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
Kéményes kazánok cseréje
kondenzációs gázkazánra.
Országosan minden
gázszolgáltatónál regisztrált
gázszerelő. T.: 06-20/363-6996,
Faktum-98’ Bt.

megbeszéltük, kivel mi történt, mióta nem találkoztunk.
Köszönjük a vacsorafelajánlást a szülőknek, a finom paprikát, paradicsomot és vajkrémet
a Matyó családnak a szendvicsekhez, ezenkívül még frissen
sütött pizzás csiga is került a
tányérunkra. Az este folyamán
elkészítettük a fekhelyeinket,
a matracainkat tetszőlegesen
rendeztük el, megágyaztunk,
majd a meglepetésvendégünket
köszöntöttük. Zubornyák-Csillag Beatrix pedagógus egy kis
játékkal kedveskedett nekünk,
és még finom pillecukrot 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 gyermekvigyázást és segítséget Ladosinszki Grétának és Gulyás
Pannának. A pizsamaparti
folytatása következik – mesélte el Barbara.

Régió • Független, ingyenes regionális hírújság • Felelős kiadó: Szekerka János Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna • Kiadó: Régió Lapkiadó Kft.
• Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi u. 69–71) • A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.• Kiadó és szerkesztőség címe: 2200 Monor,
Martinovics u. 18. • E-mail: info@regiolapok.hu • Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@regiolapok.hu Terjesztés: MediaLOG-DMHM Zrt. •
Készült: 99 000 példányban. • ISSN 2939-5801 •Az újság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos
minden jog fenntartva. • Értesüléseket átvenni csak az újságra hivatkozva lehet. Az újságban megjelent adatok tájékoztató jellegűek. • Az újságban megjelent hirdetések
tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az x-szel jelölt írásaink fizetett hirdetések.
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HIRDETÉS

BECSENGETTEK!

S

zeptember 1. igazi
őszi idővel indult, így
a legtöbb évnyitót az
iskolák falai között tartották az udvar helyett. A z első
tanítási napon már biztosították a meleg étkezést,
azonban érdemes tudni,
hogy az általános áremelkedés miatt 2022. szeptember
elsejétől a tanulók étkezési
térítési díjai is emelkedtek.
A rendőrség minden
iskolakezdéskor figyelmeztet és mindenkit arra kérnek, hogy fokozott figyelemmel közlekedjen, hiszen
a megnövekedett 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 iskolarendőre, nevét, elérhetőségét
a programban résztvevő
iskolákban plakáton teszik
közzé.
Nagyon fontos mind a
szülőknek, mind a pedagógusoknak egész évben szem
előtt tartani: a nem kitűnő
tanulók nem érnek kevesebbet! Minden gyermek
fejlődését önmagához kell
mérni, és minden erőfeszítést értékelni kell, még ha
jegyben nem is ötöst ér.
A 2022/2023-as tanév
rendjéről szóló jogszabály alapján a tanév utolsó
napja június 15. lesz. A z
őszi szünet október 29-től
november 6-ig, a téli szünet december 22-től január
2-ig, a tavaszi szünet pedig
április 6-tól április 11-ig tart
majd. Az iskolák az idei tanévben végig jelenléti oktatással készülnek.

www.tan-go.hu

!
Y
N
Á
V
T
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S
O Gyorsított képzés
G
JO Tel.: 06-20/912-6359

TANGO PROJEKT Kft.
Online

képzések!

A, B, C, C+E, D
kategóriák GKI

AKCIÓS TÜZELŐ!

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

06-70/605-4678

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget.

nyár i
TŰZIFAVÁSÁR
EUTR szám:
AA5856576

EUTR szám: AA5932559

Szerezze be moSt
tűzifáját!

Számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

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

Konyhakészre
hasított
TÖLGy,
y, BÜKK
y

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

HIRDETÉS

Továbbtanulásában
akadályozza
az érettségi hiánya?

A Kálvin János
Református Gimnáziuma
ingyenes képzéssel várja
az érdeklődő,
tanulni vágyó
felnőtteket!

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.

A gyáli és dabasgyóni telephelyeivel
kapcsolatosan
Zimányné Csépe
Ilona kereshető.

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

06 -70/635 -7804
http://vizetszerelek.hu/
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Pestszentlőrincen, Pestszentimrén, Gyálon és Gyömrőn

HELYZETBE HOZZUK!

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.
Fűtő István • 06-20/336-9457
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 69. • Nyitva: H–P: 7.30–17, Szo: 8–13
www.futo-szerviz.extra.hu

KONtéNERES SIttSzÁllÍtÁS, lOMtAlANÍtÁS

4–6 m -es konténerekkel. • Kisebb mennyiség szállítását is vállaljuk.
3
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zSAluKövEK
téGlÁK
bEtONvAS

téRHÁló
tűzIfA SzENEK bRIKEt tEK
MAKA SÁNDOR: 06-29/333-347, 06-20/444-9963 • GyöMRő, ÁllOMÁS tüzép
Kulé KAvIcS

A PADLIZSÁN jótékony hatásai

A

padlizsán Indiából származik és a mediterrán konyha
egyik kedvenc alapanyagai közé tartozik, fantasztikus
hatással van a szervezetünkre,
amellett hogy nagyon sokféle elkészítési módja létezik.

bármilyen fogyókúrába tökéletesen beilleszthető. Sokféle módon
elkészíthető, Így aztán egész biztos, hogy nem lesz unalmas vele
az étrend.

Nyugtatja az idegeket,
csökkenti a koleszterint

A vegetáriánus konyha
egyik alapja
Akár a hús helyett is fogyasztható a padlizsán, hiszen ez az egyik
olyan zöldség, amelyet rántva,
sütve vagy főve, grillezve vagy
akár salátaként, illetve szendvicskrémként is fogyaszthatunk.

Csodálatos
vitaminforrás
Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy magas a vitamin és az
ásványi anyag tartalma. Többek

között tartalmaz A-, B1-, B2 és
C-vitamint. Az ásványi anyagok
közül főleg kalcium, foszfor, vas
és magnézium tartalma miatt érdemes rendszeresen fogyasztanunk belőle. Ezek a tápanyagok
leginkább a héjában találhatók,

tehát, ha lehet inkább ne hámozzuk meg.

Fogyókúrához tökéletes
A padlizsán a fogyókúrázók egyik
kedvence. Mivel nagyon alacsony
a padlizsán kalóriatartalma így

A padlizsán jótékonyan hat az
idegrendszerünkre is és ráadásként még a káros koleszterin
mértékét is csökkenti a vérben
és növeli a jótékony koleszterin
szintjét, így azoknak, akik koleszterinproblémákkal küzdenek, érdemes kipróbálniuk a padlizsánt.
Ráadásul a padlizsánban található fenolsavak megvédik a sejteket a káros szabadgyököktől, és
ezzel sokat tehetünk a különböző rákos megbetegedések kialaV.B.
kulása ellen.

HIRDETÉS

Telefon:
06-70/610-4404

Gyáli telephelyünkre keresünk
hosszú távra,
egy műszakos munkarendbe
Kézi csomagoló
és targoncás
munkatársakat

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 2939-5801
A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és szolgáltatások
árai a készlet erejéig érvényesek!

IDŐSKORÚ
NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!
Kevés a nyugdíja?
Szívesen utazgatna?
Problémát jelent a
gyógyszerek kiváltása?

A MEGOLDÁS
Életjáradéki program
élethosszig tartó
gondoskodással!

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

Gondoljon
a jövőjére,
hívjon most!

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

Asztalos

GERHÁT ATTILA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Konyhabútor, szekrény, kisbútor,
irodabútor, korlát, stb. készítése.

VÍZ-, GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS

Nyílászárók gyártása, építése,
szaunaépítés, lambériázás.

Polónyi Ferenc: 06-30/397-2144
Monor, Szélmalom u. 42/A

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése
hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere
Festés, mázolás, csatornaFestés

fakivágást, gallyazást

vállalunk alpintechnikával

akár elszállítással is.

RIN-BAU Kft. • 06-20/274-6312
ajtó • ablak • könyöklő • redőny • reluxa • szúnyogháló
gyártás • kivitelezés

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

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

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

Villanyszerelés
Legkisebbtől, a teljes szerelésig,
épületek újravezetékelése.
Hibakeresés, elektromos munkák,
készülékek beüzemelése.
Árajánlat akár online, ingyen, gyorsan.
facebook.com/emervillany,
emervillany@gmail.com, Viberen, Messengeren
+36-30/324-7432, Mészáros Róbert

Kéményes
kazánok cseréje
Kondenzációs
gázKazánra

Teljes körű ügyintézés,
rövid határidő.

Tel.: 06-20/363-6996

Országosan minden gázszolgáltatónál
regisztrált gázszerelő.

Faktum-98’ Bt.

Pályázat esetén részletes
költségvetés készítés.

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA,
CSERÉJE ÉS
BEÜZEMELÉSE
NONSTOP HÍVHATÓ:

+36-70/405-0030

KLÍMATELEPÍTÉS,
KArbAnTArTáS
és TiSzTÍTáS!
Rövid szerelési határidővel,
korrekt árakkal!
TL Clean Cool Kft.

fűkaszálás

rövid határidővel!

Tel.:

06-30/596-0210

hívjon most!

tel.: 06-30/218-7023

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Horváth Szilvia, tel.: 06-70/3194317, e-mail: horvath.szilvia@
regiolapok.hu

Herendi Tamás
zárszerelő

LakaTos-

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

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

KONTÉNERES
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4–8 m3-es
konténerekkel

Szabó Sándor

3
Tel.: 06 -30/200 -116

Márta Ervin

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

Konténer

KőMűvES, vASSZErElő SZAKMunKáS,
BETAníToTT MunKáS
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.

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

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.

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

Tel.: 06-20/984 9242

Bádogos
szaküzlet

Sülysáp, Határ u. 67.
Mobil: 06-20/448-6940
E-mail: illebau73@gmail.com
NYITVATARTÁS:
Hétfő: 8–14, Kedd–Péntek: 8–17
Szombat: 8–12

Ács-tetőfedő-bádogos
kivitelezést is vállalunk:
06-20/968-4155

Eladó ingatlanokat
keresünk
meglévő készpénzes
ügyfeleink részére

a Dél-Pest megyei és Budapesten, a Dél-pesti régióban
1% jutaláktól

ingatlan
piaci.com

közvetítő iroda

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

06-70-935-5181

