MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, ingyenes, független hírújsága!

Megjelenik: Pest megyében 99 000 pld-ban

Régió
2022. július • XV. évf. 7. szám

HELYZETBE HOZZUK!
e-mail: info@
regiolapok.hu

www.regiolapkiado.hu

MEGJELENIK: Vecsésen, Monoron, Üllőn,

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

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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www.lokacio.hu

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

Nagy sikert
aratott az

ELSŐ MONORI
SÖRFESZTIVÁL

V. Pest Megye Szépe választás lesz!

Ha te is része szeretnél lenni a Pest Megye Szépe választásnak, ne
habozz, jelentkezz!
Részletek a 4. oldalon
HIRDETÉS

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!

06-20/421-2355

KEPA AUTÓSZERVIZ

8. old.

A szeretet gyógyító
8. old.
EREJE

Nyári desszertek
SÜTÉS NÉLKÜL 10. old.

HIRDETÉS

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

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

vek
Gránit sírkö

TETŐFEDŐ

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

AUTÓjAVíTáS éS gyoRSSZERVIZ

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

18 éve a lakosság
szolgálatában!

Klímatöltés, -javítás és
ózongenerátoros tisztítás

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

www.kepaszerviz.hu
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INGYENES FELMÉRÉS,

kisebb javítások azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!
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Árvai Richárd
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• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
keDveZŐ áRAk!
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

ács kapocs Építő kft.

06-30/919-4694
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Ismerjük meg a régió polgármestereit!
ez volt a másik ilyen
kapcsolati- és támogatói tőkeforrás, ami
miatt később aztán
megválasztottak polgármesternek.

VECSÉS
Szlahó Csaba történelem szakos
tanárként kezdett Vecsésen dolgozni,
majd tíz évnyi általános iskolai és
gimnáziumi munka után elnyerte a
vecsésiek bizalmát, ekkor került a
polgármesteri székbe. A kétgyermekes
családapa rendkívül elhivatott a
munkája iránt, büszke Vecsésre és
bizakodóan, számtalan új céllal néz a
jövő felé.
– Tősgyökeres vecsési?
– Igen. Apai ágon már a
dédnagyapám is idevaló,
anyai ágon pedig zalaegerszegi vagyok. A szüleim
anno az egyetemen ismerkedtek meg, majd Vecsésen
telepedtek le, így én már
születésem óta itt élek.
– Mi szeretett volna
lenni
gyermekkorában?
– Focizni szerettem a
legjobban, de konkrét elképzelésem nem volt azzal
kapcsolatban, mi szeretnék lenni. Azt viszont tudtam, hogy ha valamit rám
bíznak, azt meg tudom csinálni, legyen szó bármiről. Mindig dolgoztam a
nyári szünetben, középiskolában, majd egyetemen
is. Középiskolás koromban például segédmunkásként dolgoztam egy kőműves mellett, amit egyébként
nagyon szerettem. Érdekes
volt akkor azt megtapasztalni, hogy a munka meghozza gyümölcsét, szépen
lassan elkészülnek mondjuk a falak, amiken dolgoztunk. Ezek látványos fo-

lyamatok, amik láttán jó
érzés, hogy benne van a kezem munkája. A szellemi
terület másképp működik,
ott a befektetett energia évtizedek múlva térül meg.
– Ha jól tudom, akkor
középiskolai
tanárként dolgozott korábban.
– Először a Miskolci
Egyetem bölcsészkarán tanultam, ahol a diplomám
megszerzésével
történelem szakos bölcsész lettem. Ezt követően közgazdász diplomát szereztem az
akkor még Külkereskedelmi Főiskolán, mai nevén a
Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi karán. Történelemből mindig jó voltam és szerettem
is, illetve egyfajta családi hagyomány is nálunk,
édesapám és édesanyám
is történelem-földrajz szakos tanárok, így ezen az
ágon volt mit örökölnöm.
Az egyetem vége előtt már
óraadó tanárként dolgoztam, majd átjöttem Miskolcról ide, a vecsési Petőﬁbe, ahol 10 és 18 éves
koruk között tanítottam a

gyerekeket. Az egy nagyon
jó időszak volt, mert a gyerekekkel is nagyon jó viszonyt ápoltam annak ellenére, hogy szigorú voltam,
és egyfajta kapcsolati tőkét
is szereztem 1995 és 2006
között.
– Mivel tölti a szabadidejét?
– Meglehetősen sportosnak gondolom magam. Most már egyre kevésbé, de régebben sokat
fociztunk és teniszeztünk.
Szeretek sakkozni és olvasni, bár ez utóbbira mostanában nem sok időm jut,
mert olvasás közben gyakran elalszom, de alapvetően ezek kötnek le. 1998 óta
egyébként egyéni képviselő vagyok abban a körzetben, ahol lakom, de polgármester 2006-ban lettem.
A kilencvenes években az
Oktatási, Művelődési és
Sportbizottság elnöke voltam, amikor nagyon sok
eseményre: sport- és kulturális rendezvényekre, iskolai versenyekre, bálokra jártunk. Jócskán benne
voltam a közélet sűrűjében,
gyakorlatilag nyolc éven
keresztül. Az iskola mellett

– Ezek szerint jó
kapcsolatot ápol a
vecsésiekkel?
– Igyekszem jó kapcsolatot ápolni minden
generációval,
talán ez, illetve a városfejlesztés területén
elért eredményeink
tükröződnek a választási eredményekben
is. Elmondhatom, hogy eddig komoly támogatottsággal sikerült megnyernem a
polgármesteri választást,
illetve képviselőhelyeket is
sikerült szereznünk, hiszen
ez az egész egy csapatmunka. Hasonlóképpen működik, mint a csapatsportok.
Nyilván van egy csapatkapitány, de egyedül nem lehet csinálni.
– Mi az, amire a legbüszkébb?
– A gyermekeimen kívül
arra vagyok a legbüszkébb,
hogy mi nem szoktunk félrebeszélni és fölöslegesen
ígérgetni. Amit megígérünk, illetve azt mondjuk,
hogy megpróbáljuk teljesíteni, azt eddig sikerült
is megcsinálnunk, hiszen
minden ígéret egy tartozás, mi pedig nem szeretnénk tartozni. Vannak dolgok, amikhez több idő kell,
azonban hosszabb távon
teljesülnek. Ilyen Vecsés új
városközpontja, művelődési háza, az egyészségügyi
intézményeink. Büszke vagyok arra, hogy formáltunk a városképen, illetve arra, hogy folyamatosan
valósulnak meg azok a cél-

kitűzések, amiket meghatároztunk magunknak.
Ugyanakkor nem dőlünk
hátra, mert tudjuk, hogy
ahogy valami elkészül, az
onnantól számítva már a
múlté és nekünk előre kell
néznünk az új kihívások
felé. Büszkén mondhatom,
hogy a várost úgy kezeljük,
mint a saját ingatlanunkat,
háztartásunkat.
Vigyázunk rá, újítgatjuk, ugyanakkor felelősen gazdálkodunk a költségvetésünkkel.
– Hogyan látja magát
és Vecsést tíz év múlva?
– Úgy szeretném látni,
hogy jelentősen megújulnak a közterületeink és
egyre inkább hasonlítunk
ahhoz a formához, amit
mondjuk Ausztriában vagy
Németországban lehet látni. Örököltünk egy nem
túl jó, nagyon kiöregedett
infrastruktúrát, amely azt
gondolom, csak nagyon kitartó és következetes munkával számolható fel, szüntethető meg. Szeretném, ha
rendezett körülmények között élnénk és a legfontosabb, hogy az egészségünk,
illetve a lelki egészségünk
megmaradjon. A magánéletemben is szeretném
a testi- és lelki egészségemet megőrizni, de ez ugye
nem mindig rajtunk múlik. Jó lenne, ha 10 év múlva is tudnék lábteniszezni,
teniszezni és edzőterembe
járni, illetve a másik legfontosabb, hogy érezzem
jól magam a bőrömben.
Amennyiben bizalmat kapok a vecsésiektől, folytatnám a megkezdett munkát! A kislányaim jövőre
középiskolába
mennek,
szeretném, ha jó irányba
tudnánk elindítani őket!

Hirdetés

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

fogtechnika
Megvárható fogsorjavítások
rugalMas fogsor készítése

2360 Gyál, Pesti út 67. A gyáli uszodával szemben.
Időpont-egyeztetés: 06-20/461-6000 • 06-20/560-5305
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Fesztiválhangulat várható
a XV. Ősborókás
falunapon Csévharaszton
Sztárfellépőkben bővelkedik a XV.
Ősborókás falunap, amit augusztus
13-án, szombaton rendeznek meg
Csévharaszton. Fellép Solymos Tóni,
Opitz Barbara, Manuel, továbbá 90
perces nagykoncertet ad a Unique
együttes, Völgyesi Gabi zenekara.

I

mmár 15. alkalommal
szervezi meg az önkormányzat az Ősborókás
falunapot a csévharaszti sportpályán. A 2022.
augusztus 13-i rendezvényt
15:00 órakor Pulisch József polgármester nyitja
meg. A koradélután a hagyományőrző programoké
(főző- és pogácsaversenyé,
amelyre bárki nevezhet),
fellép a Csévharaszti Népdalkör és a helyi Örömtánc
csoport is. A gyerekeket 11
órától este 8-ig különböző
lehetőségek várják: arcfestés, luﬁhajtogatás, légvár, rodeóbika, íjászat és
körhinta. Idén is be lehet
ülni a nyáregyházi tűzoltók
gépjárművébe, még emelőkosaras daru is lesz, ami
a magasba repíti a látoga-

tókat egy panorámafotó
erejéig.
A délután és az este fellépőkben bővelkedik. Solymos Tóni 17 órától retro
slágerekkel szórakoztatja
a látogatókat. Őt az X-Faktorban feltűnt tehetségek
követik. 17:45–18:15-ig a
csodálatos hangú és hajkoronájú Opitz Barbara
lép színre. 18:30–19:00-ig
a népszerű dalszerző, a 22
éves rappar, Manuel. Az
est csúcspontja Völgyesi Gabi együttesének 90
perces nagykoncertje lesz,
ugyanis 20 órától lép szín-

padra a Unique zenekar.
Látványos színpadkép, fényeﬀektek, óriási ledfal és
egy komplett stáb szavatolja az igényes szórakoztatást. A koncert után dedikáltatni is lehet.
Akit maradásra bír a
megvilágított focipálya és a
falunap hangulata, az még
részese lehet egy retro partinak, DJ. Szamák hajnali
kettőig szolgáltatja a táncra ingerlő dallamokat. A
rendezvény biztosításáról
tízfős személyzet gondoskodik, továbbá a helyi polgárőrség tagjai. A nap ellen
védelmet nyújt majd egy
nagysátor székekkel és padokkal berendezve.
Aki lemarad az augusztus 13-i csévharaszti falunapról, az megtekintheti a
Gemini Tv összefoglalójában, hogy mit hagyott ki.

Hirdetés

Artzt Tímea

Hirdetés

ÉPÍTKEZIK? TEREPRENDEZ?
Konténerrendelés,
gépi földmunka,
alapásás, árokásás,
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.

06-30/202-6736
Rövid határidő,
igényes kivitelezés.

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

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!

Jelentkezni lehet a
06-20/77-111-53
telefonszámon.
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A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

KoMISSIoZó,
TARgoncáS,
MInőSégELLEnőR
MunKATáRSAKAT
KERESünK.

ÁLTALÁnoS
kARbAnTARTóT,
gépLAkAToST,
vILLAnySZERELőT éS
hűTőgépéSZT kERESünk.

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

Magó tüzép

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744
EUTR: AA5845901

Tűzifa, biobrikett, német
brikett, lengyel szén!
Koromtalanító, alágyújtós kapható!

30 N+F tégla
kedvező áron
Nádszövetek, betontermékek,
betonacélok, ragasztók,
Kingstone-vakolatok,
Beton Epag térkövek
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
Százezreket spórolhat, ha saját
maga szerzi be építőanyagát!

Építőanyagok gyári ár alatt!

A MIRELITE MIRSA Zrt.
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemébe

Az ürgéké volt a főszerep
Pusztavacson
ÜRGÉS-CSALÁDI NAP

A megújult pusztavacsi
Jeltoronynál Ürgés-családi napot tartott a Duna-Ipoly: ezen a napon
minden az ürgékről és a
tájékoztatásról szólt. Számos program várta az érdeklődőket. Többek között
kézzel készült bábszínházat nézhettek, ahol saját
történetet adtak elő a gyerekek legnagyobb örömére. Rendeztek ürge-kvízt
tematikus ajándékokkal,
volt madármegﬁgyelő séta

és speciális távcső is. Az
Ürgés-családi napon számos szakember is jelen
volt, akiktől bátran lehetett kérdezni. Papírból egy
pálcika és némi ragasztó

NyáRI MuNkáRA
váRjA

a dIákok és NyugdíjASok
jELENTkEZéSéT IS.

érdeklődni: 06-53/570-147

V. Pest Megye Szépe
választás lesz!
MÁR TART A JELENTKEZÉS

„Szeretettel köszöntök minden
kedves olvasót! Csasztvan Lilla
vagyok, a IV. Pest Megye Szépe választás szépségkirálynője.
Szívből ajánlom ezt a versenyt
mindenkinek, aki Pest megyében, hazánk legnagyobb lélek-

számú megyéjében él, és szeretné kipróbálni magát egy igazán
színvonalas, élményekkel teli
szépségversenyen. A rengeteg
értékes ajándék mellett egy igazi értékkel, a gyönyörű emlékkel
lettem gazdagabb, ami elkísér
életem során. A felkészülésünk
alatt számos nagyszerű és felejthetetlen emlékkel szolgáló programon vehettünk részt. Jelenleg
éppen a főnyereményként elnyert
nyaralásomat töltöm a horvátországi Opatija Riviérán.
Ha te is része szeretnél lenni a
Pest Megye Szépe választásnak,
ne habozz, jelentkezz!
Sok sikert kívánok mindenkiCsasztvan Lilla
nek!
Jelentkezni lehet a verseny hivatalos oldalán:
www.pestmegyeszepe.hu.
A versennyel kapcsolatos
információkat megtalálhatják a facebook/Pest
Megye Szépe oldalon.v

segítségével mozgó ürgét
készíthettek a jelentkezők.
A kilátogatók bekukkanthattak a fákon elhelyezett
madárodúkba, és megismerkedhettek a Jeltorony
körül elterülő természetvédelmi területtel.
A szervezők tervei szerint
minden évben megrendezésre kerül ez a különleges program. Idén a
trike csapat is erre a napra
időzítette a látogatását, ezzel még érdekesebbé téve a
napot.
Szikoráné Erzsi

HAJNAL HOTEL idősbarát gyógyszálloda
Pihenés és gyógyulás egy helyen

Mezőkövesdtől három kilométerre,
a híres Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
szomszédságában járunk, amely a közel 500 méter mélyről feltörő értékes
vizéről és kedvező mikroklímájáról híres. A legtöbben egészségük megőrzése érdekében jönnek ide, a medencék
vizét minősített, 485 méter mélyből
feltörő, 36–38 °C-os gyógyvíz táplálja.
A kikapcsolódást igazán szaunázással
lehet teljessé tenni, masszázzsal, kezelésekkel és a fürdőzés jótékony hatásával tökéletesen felfrissülhetünk.
A gyógyászati egység érszűkületi problémák, mozgásszervi betegségek gyógyítására, rehabilitáció és megelőzés
céljából várja vendégeit. Ne feledkezzünk el a jó levegőn tett sétákról és a
kulináris élményekről!

Csomagajánlat:
Reumatikus gyógykúra csomag
5 nap/4 éjszaka
Érvényes:
2022. 10. 02-től 2022. 12. 23-ig.
(vasárnapi vagy hétfői érkezéssel)
A csomag tartalma:
Szállás svédasztalos reggelivel és
vacsorával
Külső-belső gyógyvizes medencék,
úszómedence, gyerekmedence, szauna, sókamra, infrakabin használata
Speciális kezelés csomag:
Személyenként 2x20 perces gyógymasszázs, 2x20 perces 3D-maszszázsfotel
Napi egy kancsó lúgosított Kangen
víz szobánként
Ingyenes parkolás a szálloda
parkolójában
Hajnal szárny: 56 000 Ft/4 éj
Kikelet szárny: 60 000 Ft/4 éj

Hajnal Hotel • Telefon: 06-49/505-190 • Mobil: 06-30/539-4173
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2. • info@hajnalhotel.hu • www.hajnalhotel.hu
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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

raktárost

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!

Érd: 06-70/419-0680

ny

Átlag nettó bér:
260 000 Ft.

tv á

a

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

pí

Cegléd, Csemő, Mikebuda
Albertirsa, Pilis, Monor,
Monorierdő irányából ingyenes
céges buszok Üllőig több település
érintésével.

nk

2 műszakos munkarendbe
6:00–15:00, 13:00–22:00.

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 sportegyesületeinek és egészségügyi
intézményeinek, valamint az önkormányzatok
támogatása az elmúlt években rendszeres volt
és a mai napig is van rá példa, de 2017. óta elBRO-KER-BÉT KFT sősorban a Munkahely a családokért Alapítvány
részére adományoz a társaság. Alapítvány céljai
alá d o kér
a cs
tA
ly
la
he
ugyanis teljesen megfelelnek a Bro-Ker-Bét által
támogatott tevékenységeknek és a Munkahely
a családokért Alapítvány a sokszínű programok
szervezésével, családok támogatásával és a sportolás népszerűsítésével nagyon jó munkát végez.

Mu

Üllői autóalkatrészek
raktározásával
foglalkozó céghez
keresünk

„Munka, kitartás = siker”
– ez az Újlengyeli DSE mottója
SZÉP VOLT FIÚK!

Egészen elképesztő
szezont tudhat a háta
mögött Újlengyel együttese, amely a IV. osztály,
Délkeleti csoport alapszakasza során végig kiélezett csatában volt a
bajnoki elsőségért folyó
küzdelemben. Végül a ne-

gyedik helyen végeztek az
alapszakaszban, alig egy
ponttal lemaradva az első
helyezettől. Mégis nem
sokon múlott, hogy a felsőházról is lecsússzanak,
miután az utolsó fordulóban a Ceglédbercel elleni
sikerüknek köszönhetően
csak több győzelmükkel

előzték meg a Nyársapátot. Ezek után – nem meglepő módon – a felsőházi
küzdelmek is szoros és izgalmas összecsapásokat
hoztak, amelyekből végül
Újlengyel jött ki győztesen. A rájátszás során veretlenek tudtak maradni,
három hazai mérkőzésü-

ket megnyerték, míg az
idegenbeli három találkozójukon egyaránt döntetlent játszottak.

Gratulálunk! Szép volt
Fiúk!
forrás: Sportszelet Online, Kovács
Krisztián PMLSZ

Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!
a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-gyártással és -forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport
tagja, melynek Csévharaszton működő telephelyére
keressük csapatunk új tagjait az alábbi munkakörökbe.

Raktári
targoncavezető

Három műszak vállalásával,
érvényes 3312, 3313, 3324
gépkategóriás targoncavezetői
engedéllyel, scanner használattal,
magasemelésű gyakorlattal

Üzemi Operátor

betanított munkás
Gyártóüzembe, többműszakos
munkarendben

Üzemi
targoncavezető

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!

• Kiemelkedő fizetés
+ pótlékok
• Biztos, hosszú távú
munkalehetőség
• Ajánlói és egészségmegőrző
bónusz
• Bejárás támogatás
• Szép-kártya juttatás
• Összetartó csapat,
támogató vezetők

Homlokvillás targoncavezetői gyakorlattal,
többműszakos munkarendben

JElEntKEzz:

+36-30/792-1319
+36-20/402-4477
Csévharaszt,
nyáregyházi út 51.
karrier@bfbplus.hu

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

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

ÉLETJÁRADÉK
Jó egzisztenciával rendelkező monori értelmiségi házaspár életjáradéki
szerződést kötne havi járadék fizetésével. Érd.: 06-30/776-7128

FESTÉS, MÁZOLÁS

HŐSZIGETELÉS
Családi és társasházak homlokzati
szigetelése. Külső homlokzat fejújítás,
színezés, festés. Ereszdeszka mázolás, állványozással is! Szobafestés,
mázolás, tapétázás. Érd.: Kiss István
06-20/333-4489
Homlokzati, kültéri hőszigetelés,
hideg-, melegburkolás. Gál Attila
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

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

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

Tisztasági festés, glettelés, mázolás.
Hőszigetelést, parkettázást vállalok
számlaképesen, garanciával. Hívjon
bizalommal: 06-30/973-2451

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

KONTÉNER

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

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 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

szállítással 3 800 Ft/q. Őrbottyáni
telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR:
AA6236153 Bármikor hívható, hétvégén is: 06-30/347-3504
AKCIÓS TÜZELŐ! Akác: 4600 Ft/q
kugliban, vegyes: 4000 Ft/q + 200 Ft
hasítás T.: 06-70/605-4678 Némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget.
EUTR szám: AA5932559

VEGYES
Simson, Romet Pony, Panni, stb,
keresek mindenféle régi motort, alkatrészt, tartozékot, szürke forgalmit.
Retro, elfekvő gyűjteményeket, rossz
karórákat, bizsut, matchboxot, legot,
stb. 06-70/650-3168

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS

REDŐNY

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

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

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

Hirdetés

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

b
Nagyob lyiség,
e
h
t
le
üz
bb
szélese ék!
t
z
s
la
vá

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

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.
A MIRELITE MIRSA ZRT.
albertirsai telephelyére,
azonnali munkakezdéssel
fagyasztott termékek
terítésére
TEhERgÉpkocSI-vEZETőT
keresünk B és c kategóriás
jogosítvánnyal digitális
tachográf és gkI kártyával.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

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!

Vecsési nagyüzemi konyha

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

Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

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 2939-5798 •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

HOSSZÚ TÁVÚ
MUNKALEHETŐSÉG!
Sülysápra és Vecsésre
keresünk
öSSZESZErELŐ
OpErÁTOrOKAT.
2 műszakos munkarendbe.
Feladat: Ventilátorok
összeszerelése.
Kereseti lehetőség:
Bruttó 386 000–425 000 Ft.
Bejárás: Céges busszal
biztosított.
Felvétel:
Minden héten.

Jelentkezés:
06-70/610-2360, 06-20/215-0699
Humilitas Kft.

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

Akác: 4600 Ft/q kugliban
Vegyes: 4000 Ft/q + 200 Ft hasítás

06-70/605-4678

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget.

KLÍMATELEPÍTÉS,
KArbAnTArTáS
és TiSzTÍTáS!
Rövid szerelési határidővel,
korrekt árakkal!

EUTR szám: AA5932559

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

TL Clean Cool Kft.
Tel.:

06-30/596-0210

Családi házak, lakások teljes körű
villanyszerelését,
vezeték korszerűsítését, kapcsolók, lámpák, konnektorok
kiépítését, cseréjét
vállalom
kedvező áron.
Juhász Béla
06-70/422-6359
juhivill33@gmail.com

HIRDETÉS

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

Lakások, kisebb irodák,
lépcsőházak
festését, mázoLását,
tapétázását
vállalom.
Nyugdíjasoknak kedvezmény!

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

fakivágást, gallyazást

vállalunk alpintechnikával

akár elszállítással is.

A Hazahúzó stábja Vasadon forgatott

A

hazai üdülési és szabadidős
lehetőségek
magazinja az ATV-től
Vasadra látogatott és több
helyszínt is bejárt, mint a Barabás-tanyát, a Tulipános-tanyát,
megtekintették a hármashatárkövet, s végül a Vasadi Tájháznál is forgattak.
– A forgatás alatt a Vasadi
Búzavirág Nyugdíjas Klub tagjaival sütöttünk, sürögtünk-fo-

rogtunk a tájház udvarán –
kezdte Kériné Veroczki Barbara
intézményvezető. – Vasadi
puffancsot készítettünk fokhagymás tejföllel. A klubtagok
tésztát készítettek, amelyet
a tájházban dagasztottunk
és nyújtottunk ki. Öröm járta
át a szívemet, hogy újra étel
készül annyi év után e házfalak között. A Vasadi Dalkör
tagjai napok óta próbáltak az

alkalomra, újra összejöttek a
művelődési házban, ahol nótaszótól volt hangos az este.
Egy dal bekerült a műsorba is.
Rozsi Marianna szerkesztő és a
stáb tagjai hintón is megtekintették a falu utcáit, megkóstolták a finomságokat. A tájház
kialakítása óta ez volt az első
alkalom, hogy közösségi rendezvényt bonyolítottunk le.
Jó érzés volt itt lenni, átérezni

fűkaszálás

rövid határidővel!

hívjon most!

tel.: 06-30/218-7023
a hely hangulatát, s reménykedve várjuk a jövőt, hogy újra
itt legyünk. Célunk a közösségfejlesztés és a kulturális
alapú turizmus fejlesztése.
Hagyományaink élő bemutatása és megélése. Ennek kezdő
lépése volt ez a júniusi gasztroprogram – mesélte Barbara.
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A SZERETET gyógyító ereje

É

szrevetted már, hogy amikor szerelmes vagy, minden jólesik? A tested
remekül érzi magát. Érzelmileg nem
lehet megállítani. Még a szokásos munkahelyi vagy otthoni stresszhelyzetek sem
bosszantanak. Szinte olyan, mintha a szeretet szuperképességeket adna! Legyen szó
romantikus szerelemről, barátok iránti szeretetről, gyermekszeretetről vagy akár egy
idegen iránti szeretetről, világunk fényesebbnek, boldogabbnak és elérhetőbbnek
tűnik, amikor megtapasztaljuk ezt az érzést.
Ha belegondolunk, minden nagy mitikus
küldetés az idők során – Homérosz Odüs�szeiájától Superman történetéig – szerelemmel kezdődik és végződik. A szerelem lángra
lobbantja szenvedélyünket és lendületet
ad. Értelmet hoz az életünkbe. Ez valami,
amit magadban hordozol, és bármikor, bármilyen helyzetben használhatod. Tehát csak
annak van értelme, hogy miközben elindulunk gyógyító utunkon, a szeretet elemi,
lényeges és átalakító szuperképességével
kezdjük.

A szeretet a világegyetem legnagyobb
gyógyító ereje. Ez meghaladja az érzelmeket. Ez egy kötelék, egy energia, egy élmény.
A szeretet a legtisztább formájában egyensúlyt és egységet teremt.
A szerelem meghatározása bonyolult
lehet, mert mindannyiunknak különböző tapasztalatai vannak a szerelemről, és mindegyik valódi. A szeretet viszont a benned lévő
kiegyensúlyozó és harmonikus energia,
amely a szívedből, lényed középpontjából
jön. A szeretet természeténél fogva – kiegyensúlyozó és harmonikus – gyógyító
energia.
Ha megengedjük, hogy a szeretet színezze világképünket, az elismerést, kedvességet, empátiát és törődést generál. Amikor
a szeretetre összpontosítva viszonyulunk
a körülöttünk lévő világhoz, az megváltoztatja tapasztalatainkat. Megváltoztat minket.
Kezdődhet valami olyan egyszerű dologgal,
mint az előtted állót boldoggá tenni, ami
melegséget, nevetést, pozitivitást generál,
lényegében szeretetet.

Sokan azt gondolják hogy a szeretet rajtuk kívül létezik. Azt hiszik, nem ismerhetik
meg igazán ezt az érzést, csak akkor, ha mástól kapják. A szeretet mindenkiben ott van.
Amikor mással megtapasztaljuk a kölcsönös
szeretetet, akkor is mi belül éljük át. Az érzés a miénk. A szeretet bennünk van, mindannyiunkban, és megvan benne a potenciál,
hogy korlátlan energiaforrás legyen.
A szeretet az emberiség gyógyító szuperereje!

Nagy sikert aratott az

ELSŐ MONORI SÖRFESZTIVÁL
Monoron első alkalommal rendezték meg a Kóstold Meg Csehországot
cseh kulináris napokat, melyre a környék apraja nagyja kilátogatott.

C

sehországról az egyik
első dolog, ami eszünkbe jut, a sör, melyre a
csehek rendkívül büszkék. Nem
is alaptalanul, hisz náluk több
mint 1000 éves hagyománya
van a „folyékony kenyér” főzésének.
A Cseh Nagykövetség és Monor Város Önkormányzatának
együttműködésével jöhetett
létre a Kóstold meg Csehországot rendezvény, mely hatalmas

sikert aratott. A rendezvényt
július 1-jén Darázsi Kálmán polgármester és Bial Tibor, a Cseh
Köztársaság nagykövete nyitotta meg. A kisgyermekes családok számára a katolikus plébánia udvarán egy gyerekudvart
is létrehoztak, ahol légvárak,
ügyességi játékok, kézművesfoglalkozások várták a csemetéket, ezenfelül Csernik Szende
mesemondó kápráztatta el a
kicsiket a történeteivel. A felnőtteknek 36 fajta
cseh kisüzemi sör
és igazi cseh ételkülönlegességek
kóstolására volt
lehetőségük, amit
a város főterén
hangulatos környezetben fogyaszthattak el. A sörnapok

nulladik napján, június
30-án Szabó Leslie és dj
Kispál Gábor szolgáltatta a zenét. Július 1-jén, a
megnyitó után a Kiflihajó
zenekar és a Lóci játszik,
a második napon pedig
a Bulivanband hozta el
a jókedvet Monorra. A
kalandravágyók a sörfelismerő, a sörtartó és
a sörivó versenyen tehették
próbára képességeiket. A szervezők figyeltek arra is, hogy ne
csupán élményekkel, de ismeretekkel is gazdagodhassanak a
résztvevők, ezért a sörkészítés,
sörfogyasztás és a cseh konyha
történetébe Katona Csaba és
Paksa Rudolf történész adott
betekintést az érdeklődőknek,
miközben a városi könyvtárban
Comenius-kiállítás nyílt.

A régióban rengeteg színes
program várja az érdeklődőket,
akár koncertekre, fesztiválokra,
bemutatókra vagy éppen kiállításokra vágyunk! Érdemes böngészni a települések közösségi
oldalait, ahol naprakész információkat olvashatnak a várható
eseményekről. Jövőre pedig
reméljük, újra a magasba emelhetjük Monor főterén a söröskancsókat!
JB
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HIRDETÉS

Szerezze be moSt
nyári
R
SÁ
tűzifáját!
TŰZIFAVÁ

Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő
családi vállalkozásunk bővülő csapatába

EUTR szám:
AA5856576

Gépkezelőket és takarítót keresünk
Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet:

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

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!
3

Konyhakészre hasított Konyhakészre hasított
AKáC
TÖLGy,
y, BÜKK
y
44000 Ft/q
3 800 Ft/q

Tippek a biztonságos

Soha ne becsüljük alá az áramlatok erejét a nyílt vízen, mert
azonnal elsodorhatnak.
Lehetőség szerint ne egyedül induljunk úszni, mert ha
gond van, jó, ha van mellettünk valaki aki segíthet. Minden esetben ellenőrizzük
az időjárási körülményeket,
mielőtt vízre merészkedünk.
A mentőmellény olyan,
mint a biztonsági öv csak akkor működik, ha valaki viseli,
és megfelelően használja.

Vigyázzunk a
napfényben!

Használjunk naptejet és keressünk árnyékot, hogy biztonságban maradjunk a napon.
A meleg időjárás élvezete
során tisztában kell lennünk a
hőséggel kapcsolatos betegségekkel. A hőguta jelei közé
tartozik a sápadt vagy vörös
bőr, a szédülés, a hányinger,

Magasemelésű targoncavezető – Gyál
Targoncavezető – Gyál
Áruátvevő – Gyál és Vecsés
Komissiózó – Gyál és Vecsés
WMS operátor – Gyál
Adminisztrátor – Vecsés
Cégünk 2005. óta van jelen Magyarországon. Büszkék vagyunk rá, hogy a térség
raktározási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó piacvezető vállalatai közé tartozunk.

Feltételek, elvárások:
• Gyál: hétfőtől péntekig tartó munkavégzés, 3 műszak
• Vecsés: vasárnaptól hétfőig tartó munkavégzés, 3 műszak vagy állandó délután
• pontos, precíz munkavégzés
• fizikai pozíciók esetén targoncavezetői
jogosítvány

Amit kínálunk:
• határozatlan szerződés
• alapbér + teljesítménybónusz
+ egyéb juttatások
• kimagasló munkakörülmények
• Gyálra céges buszjárat Budapestről
• munkábajárási támogatás

Amennyiben nálunk képzeled el a jövődet, a következőt kell tenned:
Továbbítsd önéletrajzod a zchromec@hopi.hu e-mail-címre!
Tel.: 06-70/330-2601 (8–16 óra között)

REMÉLJÜK, MIHAMARABB ÜDVÖZÖLHETÜNK
A HOPI CSAPATÁBAN!

06-70/775-8585

Házhoz szállítás minimum 2000 Ft-tól!
Monoron ingyenes!

yr
vg o

sA *

Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Péteri,
Gomba és Bénye 400 Ft a szállítás.

2020

Havonta
új akciók

m
Gyömrő, Pilis és Nyáregyháza
onor
min. rendelés 5000 Ft + 400 Ft a kiszállítás.
Monor, Móricz Zs. u. 39.
n

Vigyázzunk a víz
közelében!

a nedves bőr, a gyengeség, a
kimerültség és a normál vagy
emelkedett testhőmérséklet.
Ha forró éghajlaton tartózkodunk, előzzük meg a hőséggel
kapcsolatos vészhelyzeteket
az alábbi tippekkel:
Igyunk sok hűsítő folyadékot!
Ez a legfontosabb lépés,
amit megtehetünk.
Viseljünk könnyű, bő ruházatot, hogy a levegő keringjen
és a hő távozhasson, és mindig
viseljünk kalapot.
Használjunk naptejet (legalább 15-ös fényvédő faktorral), mivel a leégett bőr
csökkenti a szervezet önhűtő
képességét.
Lassítsuk le a tevékenységeinket, ahogy melegszik az
idő, és ne sportoljunk vagy
játsszon túl sokáig egyhuzamban.
Tartsunk sok szünetet hűvös vagy árnyékos helyen,
hogy a testünk lehűljön. Ez segíteni fog, ha nagy melegben
mégis kint kellene tartózkodni
a szabadban.
Jó utat és kellemes nyaralást!

o

Ahhoz, hogy a nyaralás szép
emlék maradjon vegyünk
figyelembe néhány biztonsági tippet.

Várunk Téged is
a HOPI csapatába!
Jelentkezz az alábbi pozíciókba:

* Az é

nyaraláshoz

Rendeld házhoz
kedvenceidet, vagy

kérd elvitelre!
Részletes étlapunkat keresd
Facebook-oldalunkon:

Taverna gyros
yros

Web: http://lokacio.hu/taverna/

7000 Ft feletti
rendelés esetén
1 literes Coca-Cola
terméket
adunk ajándékba!
Rendelésfelvétel:
11.00 és 20.30 között.

nyitva:
H–sszo: 11.00–21.00
H–
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NYÁRI DESSZERTEK
Íme az idei nyár sztárjai, melyek sütés
nélkül is könnyen elkészíthetők.
Oreo Fluﬀ
Az Oreo Fluff egy egyszerű,
négy összetevőből álló desszert,
amely tökéletes grillezésre,
összejövetelekre vagy bármikor,
amikor valaki egy kis édességre
áhítozik! Négy egyszerű hozzávaló elegendő az Oreo Fluff
elkészítéséhez.
• krémsajt
• cukrozott sűrített tej
• tejszínhab
• Oreo

Keverjük össze a krémsajtot és
az édesített sűrített tejet úgy,
hogy teljesen összeálljanak. A
felvert tejszínhabot óvatosan
kanalazzuk hozzá és keverjük
össze, majd apránként adjuk
hozzá az összetört Oreot.
Érdemes növényi tejszínt
használni ebben a melegben,
mert kevésbé romlik és tovább
megtartja az állagát.

Sütés nélküli
sajttorta
HOZZÁVALÓK
Tészta:
• 1 ¼ csésze (105 g) graham
kekszmorzsa
• ¼ csésze porcukor
• 6 evőkanál sótlan vaj,
olvasztott

Hangulatos volt a
pusztavacsi falunap
Pusztavacson is megrendezésre került a falunap, melyen
számtalan programmal várták az érdeklődőket, kicsiket
és nagyokat egyaránt. Míg a
színpadon inkább a felnőtteknek zajlottak érdekes programok, ahogyan a főzőverseny
is számukra volt érdekes és
ínycsiklandó, addig a legfiatalabbak a téren egésznapos
érdekességek és szórakozási
lehetőségek közül választhattak. A honvédség, a rendőrség
és az erdészet is részt vett a
rendezvényen, valamint motorokban is gyönyörködhettek
az idelátogatók. A pusztavacsi

hagyományokkal való ismerkedésre is volt lehetőség, és el
lehetett lovas kocsikázni a Jeltoronyhoz is, amit életkortól
függetlenül mindenki nagyon
élvezett. A kispályás labdarúgóbajnokságban négy csapat
mérte össze a tudását, ami kifejezetten hangulatosra sikerült. Az időjárás is kegyes volt
a rendezvényhez, így jóval az
utolsó koncert után is még
sokan kint maradtak, hogy
együtt ünnepeljék a pusztavacsi falunapot.
A programokon ingyenesen
lehetett részt venni.
Szikoráné Erzsi

Töltelék:
• 455g sima teljes
zsírtartalmú krémsajt
• ¾ csésze (150 g)
kristálycukor
• 1 evőkanál (20 g)
friss lé 1 citromból
• 1 teáskanál vaníliakivonat
• ⅛ teáskanál só
• 1 ½ csésze (357 g) kemény
habtejszín

Töltelék:
1. Keverjük össze a krémsajtot, a
cukrot, a citromlevet, a vaníliát
és a sót kézi mixerrel. Közepes
sebességgel puhára és simára
keverjük.
2. Váltsunk a habverőre, és öntsük bele a tejszínt. Alacsony
sebességgel keverjük össze,
majd növeljük magasra, és
addig verjük, amíg a keverék
ből kiemelve a habverőt, a
habcsúcs 3-5 percig tartja a
formáját.
3. Beleöntjük az előkészített
tésztába.
4. Hűtőbe tesszük, amíg a töltelék szilárd és hideg lesz, körülbelül 6 órára vagy egy éjszakára.

ELKÉSZÍTÉS:
Tészta:
1. Egy kis tálban összekeverjük a
graham-kekszmorzsát, a cukrot és az olvasztott vajat.
2. Öntsük egy 17,5 cm-es tortaformába. Egyenletesen elkenjünk, majd egy pohár segítségével egyforma szélességűre
nyomkodjuk, ügyelve arra,
hogy jusson a forma oldalára
is.
3. Félretesszük, amíg elkészül a
töltelék.
HIRDETÉS

IDŐSKORÚ
NYUGDÍJASOK
FIGYELEM!
Biztonság a
Mi gondoskodunk
magányos világban! Önről, ha már nem
lesz képes
Szolgáltatásaink
ellátni Önmagát.
24 órás nővérfelügyelet
teljes ellátás
igény szerinti diétás étrend
háziorvosi ellátás
gyógytorna

Várjuk Üllő szívében lévő csendes,
családias, kis létszámú Apartmanházunkban.
Hívjon most!
Tel.: 06-29/531-190 • Mobil: 06-20/544-4450
2225 Üllő, Petőfi u. 36. • www.seniorapartman.hu

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!
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LakaTos-

MESTEREMBEREK

Herendi Tamás
zárszerelő

munkát vállalok
•
•
•
•
•
•

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK
Nem nyílik az ajtó? Gyors és precíz
ajtónyitások.

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

Zárcsere műanyag
és kínai ajtókban.
Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,
erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárak
felszerelése.
MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

gyártását és szerelését
vállalom Pest megyében.
Tel.: 06-20/219-6040

Hívjon bizalommal:

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

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

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

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

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

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyez
tetése.
Köffer Lajos

0620/9971299

Asztalos

Kéményes kazánok cseréje
kondenzációs
gázkazánra

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

Teljes körű ügyintézés,
rövid határidő.

Nyílászárók gyártása, építése,
szaunaépítés, lambériázás.

Pályázat esetén
részletes
költségvetés készítés.
Országosan minden
gázszolgáltatónál
regisztrált gázszerelő.
Tel.: 06-20/363-6996
Faktum-98’ Bt.

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!

06-30/489-5334

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

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

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.

ALAKOT
ÖLT
A JÖVŐD
ÚJHARTYÁNBAN

OPERÁTOROKAT
KERESÜNK ÚJHARTYÁNBAN

Amit kínálunk neked:
•
•
•
•

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

Várjuk jelentkezésedet email-ben, weboldalunkon
vagy telefonon:

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

220307_rehauhird_96x134mm_tukor_mod1.indd 1

06 29 271 302
06 29 271 305
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A JYSK ecseri logisztikai központjának félautomatizált raktárába
es targonca vezetői engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk!

öznapi munkavégzés
▪ Tapasztalattól függő sávos bérezés +
A JYSK
ecseri
logisztikai
központjának
félautomatizált
raktárába
A JYSK
ecseri
logisztikai
központjának
félautomatizált
raktárába
szak
bónusz
–
bruttó
460.000
Ftérvényes
targonca
vezetői
engedéllyel
rendelkező
kollégákat
keresünk!
érvényes
targonca
vezetői
engedéllyel
rendelkező
kollégákat
keresünk!
nságos, modern, tiszta raktár
570.000 Ft – és béren kívüli
▪ Hétköznapi
munkavégzés
▪
Hétköznapi
munkavégzés
▪ Tapasztalattól
sávos
bérezés
+ +
függő
sávos
bérezés
▪ Tapasztalattól
n fűtött, nyáron hűtött helyiségek
juttatások,
márfüggő
az
első
hónaptól.
▪ 3▪ műszak
3 műszak
bónusz
– bruttó
460.000
Ft-Ftbónusz
– bruttó
460.000
mentes tárolás
▪ Biztonságos,
modern,
tiszta
raktár
▪ Biztonságos,
modern,
tiszta
raktár
570.000
Ft –
kívüli
570.000
Ftés
– béren
és béren
kívüli
▪ Télen
fűtött,
nyáron
hűtött
helyiségek
▪ Télen
fűtött,
nyáron
hűtött
helyiségek
Várjuk
a
jelentkezéseket
▪ Polcmentes
tárolás
▪ Polcmentes
tárolás

már
az első
hónaptól.
juttatások,
már
az első
hónaptól.
ajuttatások,
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.hu
Várjuk
a jelentkezéseket
a a
Várjuk
a jelentkezéseket
E-mailben:Karrier
dce_munka@jysk.com
Oldalunkon:
allas.jysk.hu
Karrier
Oldalunkon:
allas.jysk.hu
Telefonon:
+36203778281
E-mailben:
dce_munka@jysk.com
E-mailben:
dce_munka@jysk.com
Telefonon:
+36203778281
Telefonon:
+36203778281

Toborzásunk folyamatos!

Toborzásunk
folyamatos!
Toborzásunk
folyamatos!

Nyitott pozícióinkról
a KARRIER
OLDALUNKON
Nyitott
pozícióinkról
a KARRIER
OLDALUNKON
OLDALUNKON
Nyitott
pozícióinkról
a KARRIER
találsz
bővebb
információt:
allas.jysk.hu
találsz
bővebb
információt:
allas.jysk.hu
találsz bővebb információt: allas.jysk.hu

