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.regiolapok.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
Ismerjük meg a régió polgármestereit!

Részletek a 3. oldalon

MEGJELENIK: Vecsésen, Monoron, Üllőn,

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

www.lokacio.hu

Hagyományos KARNEVÁLI ÉTELEK

14. old.

HIRDETÉS

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

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

INGYENES FELMÉRÉS,

kisebb javítások azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!
s o k N ak !
N y u g d í ja
Árvai Richárd
%
éN y !
www.ifarbau.com 06-30/475-2917
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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

Munkatársakat
kErEsünk!
asztalos
Feladatai:
A cégünk által forgalmazott WCfülkerendszerek és zuhany válaszfalak
legyártásában való részvétel, illetve ezek
külső helyszíneken történő telepítése
Elvárásaink:
• Asztalos (vagy más, faipari/építőipari
szakirányú) végzettség
• Hasonló területen szerzett gyakorlat,
tapasztalat
• Önálló munkavégzés, problémamegoldó
képesség, terhelhetőség
amit kínálunk:
• változatos feladatok
• önálló és csapatban való munkavégzés
Bérezés: megegyezés szerint

lézErvágógép-kEzElő
kétműszakos munkarendbe

Elvárásaink:
• gépkezelői tapasztalat, gyártásban,
termelésben szerzett tapasztalat
• több műszakos munkavégzés vállalása
• műszaki rajz olvasási, mérési ismeretek
• önálló munkavégzés, problémamegoldó
képesség, terhelhetőség
Előny:
• lézervágógépen szerzett szakmai
tapasztalat
Feladatok:
• lézervágó berendezés kezelése,
kiszolgálása, esetenként programozása
amit kínálunk:
• változatos feladatok
• önálló és csapatban való munkavégzés
Bérezés:
• megegyezés szerint
• műszakpótlék, túlórapótlék, munkaruha,
munkába járás költségtérítése

PALACKOS és
vezetékes, valamint
kombinált tűzhelyek
INGYENES SZÁLLÍTÁS

61 990

a Loki007 kuponkód használatával
Weboldalunkon még több háztartási
kis és nagygép közül válogathat:

Ft-tól

www.pob.hu

TETŐFEDŐ

SZOLGÁLTATÁSAINK
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS

Épületek tetőszigetelés, vízszigetelés és hőszigetelés
kivitelezési munkáit készítjük, javítjuk és karbantartjuk

ÁCSMUNKÁK

15z%mény

kedve
lmérés
Ingyenes feIával!
G ar an c

Tetőszerkezetek építése, felújítása és erősítése valamint
kocsibeállók, előtetők, garázsok, kiülők és további
faépítmények

TETŐFEDÉS

Munkavégzés helye:
Monor, Jókai u. 9-11.
Fényképes önéletrajzokat a következő
címre várunk: hr@bandk.hu

Új épületek tetőfedése, régi épületek felújítása, palatető
felújítása bontással vagy bontás nélkül, régi tető javítása,
beázás megszüntetése

www.bandk.hu

BÁDOGOSMUNKÁK

Bádogos szerkezetek szakszerű javítása, új szerkezetek
kialakítása, legyártása és beépítése

+36-70/225-6932

2022. január • Régió

&
C
k
s
ö
ü
l
lö
ü
s
Monor,
Ceglédi út 66.

Tel.: 06-30/098-90-96
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Korlátlan
ételfogyasztás

1690 Ft

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig: 10–20, vasárnap: 10–18

Megújult, kibővített étlappal

Szigetszentmiklós M0-ás autópálya 19. km

www.gastlandbisztrok.hu/hu/m0

Szép-kártyát is elfogadunk: OTP, K&H, MKB
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Polgármesterből államtitkár

P

ogácsás Tibor ma
országgyűlési képviselő és államtitkár, korábban évekig
vezette Monort, azelőtt
pedig tanított a helyi középiskolában. Jól ismeri
a várost és a környék településeit is. Vele beszélgettünk.
– A sorozatunkban a
régió
polgármestereit mutatjuk be. Ön
volt Monoron alpolgármester, majd négy
cikluson
keresztül
polgármester, most
pedig országgyűlési
képviselő és államtitkár. Milyen út vezetett a parlamentig?
– 1990-ben Monoron
önkormányzati képviselő majd 1994-ben alpolgármester és a megyei
közgyűlés tagja lettem.
1998 tavaszán országgyűlési képviselőnek, őszszel pedig polgármesternek is megválasztottak.
Azóta a 2006–2010 közötti időszak kivételével
képviselem az itt élőket a
parlamentben. 2014-ben
államtitkári kinevezésem
miatt mondtam le településvezetői megbízatásomról.
– Tősgyökeres monori?
– Születésem óta itt
élek, a Kossuth-iskolába
jártam. Lányaim is Monoron kezdték az iskolát.
A szülői ház szomszédságában építkeztünk, így
még az utcából sem költöztem el.
– Kisgyerekként mi
volt az álma: mi lesz,
ha nagy lesz?
– Édesapám és édesanyám is vasutas volt, így
a gyermekkoromat a vasút iránti érdeklődés jellemezte. Középiskolában
mozdonyszerelőnek tanultam és az első diplomámat is vasútgépész
szakon szereztem.

– A főiskolát Győrben végezte, majd az
egyetemet Budapesten. Nagy váltás volt
ez Monor után?
– Az általános iskolát nagyon szerettem, sok
barátom volt, jók voltak a
tanárok. A nagy váltás a
középiskola volt. Minden
nap Budapestre, Kelenföldre utaztam. Ezekre
az évekre, mint küzdelmes időszakra emlékszem vissza. Főiskolásként Győrben kollégista
lettem, ez új életformát,
egyfajta szabadságot jelentett. Nagyon szép időszaka volt az életemnek.
A tanulás mellett rengeteg dolgot kipróbálhattam, voltam külföldi gyakorlaton, megtanultam
autót vezetni, vitorlázórepülő lehettem. Az egyetemi diplomát már munka
mellett szereztem, ez sok
időt vett el a családtól.
– Tanított a Szterényi Szakközépiskolában. Hogyan emlékszik vissza rá?
– A tanítás, a nevelés
szerintem különleges feladat. Először szakmunkástanulókat,
később
szakközépiskolásokat is
tanítottam, gépész tárgyakra, illetve néhány
csoportban matekot és ﬁzikát is oktattam. Amikor
pályakezdő voltam, életkorban nem volt nagy távolság köztem és a diákok között, ez előnyt és
hátrányt is jelentett. Osztályfőnökként sok problémával találkoztam, voltak tanítványaim, akikre
nagy terheket rakott az
élet, igyekeztem segítségükre lenni. Jó érzés találkozni a régi diákokkal,
akik ma már gyermekeiket nevelik.
– Miként került be a
monori testületbe?
– 1990 a magyar történelem ikonikus éve, hiszen ekkor volt a rendszer-

változás, a választások.
Az iskolában tanítottam, hétvégente, tanítási szünetekben pedig rokoni, baráti segítséggel
kalákában építkeztünk.
Nem volt könnyű időszak, rengeteg energiámat lekötötte. A politikai
eseményeket természetesen követtem. Egy munkatársam kért meg, hogy
vállaljam a jelölést. Végül
hárman alkottuk a monori FIDESZ-frakciót.
– Milyen volt az első
napja a parlamentben?
– Hatalmas megtiszteltetés, ha az embert
megválasztják
parlamenti képviselőnek. A
Parlament, mint épület
egy csoda, igazi remekmű, oda belépve a történelem érződik. Szerintem
természetes, hogy megilletődött voltam, nagy izgalommal és várakozással vártam a feladatokat.
– 2014 óta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Rálát az ország
településeinek működésére, és ﬁgyelemmel követhette az elmúlt közel 8 évben az

egyes helységek fejlődését. Mit tapasztalt
a régióban, illetve
Monoron. És miben
kellene változnia a
Pest megye mifelénk
eső részének?
– Pest megye 10-es választókerülete, amelynek a
képviselője vagyok, a megye kevésbé fejlett részéhez tartozik. Mendétől Tatárszentgyörgyig, Péteritől
Ceglédbercelig három vasútvonal, két gyorsforgalmi
és egy főút fűzi a településeket egymáshoz és Budapesthez. Monor a választókerület központja, járási
székhely, de hatása nem
terjedhet ki az egész választókerületre. A mi településeinken
jellemző,
hogy sokan utaznak munkába, vásárolni vagy akár
szórakozni. Ezért fontos a
közlekedés feltételeinek a
javítása. Az M4-es gyorsforgalmi út új lehetőségeket teremtett mindenkinek.
Az utak állapota javult,
megújult a 31-es út is.
Nagy lépés a vasúti járműpark cseréje és a pályafelújítás. A motorvonatok, az emeletes vonatok
javítottak az utazás színvonalán. Az intézményhálózat folyamatosan újul

meg, javul az úthálózat
minnősége is. A gyorsforgalmi utak megteremtik az ipar fejlődéséhez az
alapot, ezt ki kell használnunk. Ipari park megnyitását tervezzük Pilisen és Örkényben is.
Orvosi, fogorvosi rendelők újultak meg Hernádon, Dánszentmiklóson,
Ceglédbercelen, Újlengyelben, Vasadon. Új
egészségház épült Monorierdőn, bölcsőde Hernádon, Mendén, Táborfalván,
Újhartyánon,
Tatárszentgyörgyön. Elkészült Bényén a faluház, Ceglédbercelen az
idősek otthona. Péteriben, Káván új óvoda
épült, Gombán, Örkényben bővítés, Mikebudán,
Nyáregyházán felújítás
történt. Épületek energetikai korszerűsítésére került sor Csévharaszton, Monoron, Pándon,
Pilisen, Pusztavacson. A
Pándi iskola tornateremmel bővült. Sportcsarnok épülhetett Albertirsán, művelődési központ
Pilisen.
Nyáregyházán
és még sok helyen épült
színvonalas játszótér.
Monoron korszerű településüzemeltetési program és a közvilágítási
rendszer indult. Mindenhol épültek utak. Szerintem jó úton járunk.
– Politikusként mit
érez a legnagyobb kihívásnak?
– Ma a politika, a politikusok megítélése negatív. Én úgy igyekszem végezni a munkámat, hogy
minden ember pártállástól függetlenül érezze a
hasznát.
– Mivel tölti a szabadidejét?
– Családommal szeretünk a Balaton környékén kirándulni, bicajozni. Van egy túramotorom,
feleségemmel, baráti társasággal rójuk az utakat.
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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

Új víztorony
Dánszentmiklóson
ELKÉSZÜLT ÉS ÜZEMBE ÁLLT

Az előzetes terveknek
megfelelően 2021. december 28-án átadták a
biztonságos ivóvízellátást
szolgáló hidroglóbuszt

Dánszentmiklóson. A beruházás teljes egészében
a Belügyminisztérium
támogatásából valósult
meg.
Dánszentmiklóson korábban egy elavult technológiájú, kis kapacitású
konténeres vízmű működött, amely nem tudta
biztonságosan kiszolgálni
a megnövekedett lakossági igényeket. A nem megfelelő víznyomás, a gyakori üzemzavarok, amelyek
főleg a nyári időszakban
keserítették meg a helyiek
hétköznapjait egyre több
gondot jelentetettek, melyek nem tűrtek már halasztást. Az új víztorony
immár állandó és megfelelő víznyomást biztosít a
település egész területén.

Raktári

KeréKpár SZAKÜZLeT
Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!
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A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Nyitvatartás: H: 13–17, K–P: 9–17, Szo: 8–13, V: Zárva
Tel.: 29/414-499 • E-mail: memobike2011@gmail.com

áRukezelőt és
taRgoncavezetőt
keresünk

3 műszakos 8 órás
munkarendbe gyálra.
átlag bruttó bérezések:
463 000 – 487 000 Ft.
Ingyenes céges buszok:
Budapest, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Nyáregyháza, Monor,
Csévharaszt, Sülysáp, Pilis,
Dánszentmiklós, Káva, Pánd,
Gomba, Úri, Mende, Maglód,
Üllő, Vecsés.

Érd: 06-70-779-4447

Advent Mikebudán
EGYÜTT ÜNNEPELT A TELEPÜLÉS

Bár a hagyományos
községi karácsonyi rendezvényről, a szívmelengető óvodai ünnepségről
a koronavírus-járvány és a
megbetegedések miatt ismét le kellett mondanunk,
de azért Mikebudán sem
felejtkeztünk meg az ünnepekről, az egymásra való
odaﬁgyelésről, törődésről.

Hirdetés

A község fája a Községháza előtt ismét ünnepi díszbe öltözött, a színes fényár is jelezte a karácsony
közeledtét. Decemberben
életre kelt a házak ablakában az adventi kalendárium, 24 napon keresztül más-más ablak borult
ünnepi fénybe oly módon,
hogy az aznapi dátum is
megjelent az ünnepi díszek
mellett. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek e
kezdeményezés megvalósításában.
December nem múlhat
el a Mikulás jötte nélkül.
December 6-án a késő délutáni órákban ért a Községháza elé a gyerekek örömére. A megérkezése előtt
Zsuzsmó bohóc szórakoztatta a jelenlevőket, közös,

örömteli játékkal, énekléssel, így gyorsan elteltek a várakozás percei a kicsik és nagyok számára is.
És érdemes volt várakozni az egyébként hideg időben, hiszen a Mikulás nagy
zsákkal érkezett, mely teli
volt sok-sok szép, édességgel megrakott zsákocskákkal. A gyerekek számára itt még nem ért véget
az ajándékozás, a képviselő-testület öt tagja által, szülői, vállalkozói felajánlással, illetve a helyi
nyugdíjasklub jóvoltából
további ajándékokhoz, eszközökhöz jutottak a Mikebudai Óvoda óvodásai.
Mikebuda Község Önkormányzata fontos, kiemelt feladatának tartja, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa, segítse a településen jelentős számban élő 70 éven
felüli lakosait, az alacsonyabb jövedelemből élőket, gyermekeket nevelő
családokat. Ennek jegyében még a karácsonyi ünnepek előtt 50 család jutott
szociális tűzifához, elsősorban a Belügyminisztériumtól kapott támogatás révén, illetve összesen
41 fő igénylőnek biztosítottunk egyszeri, 25 000
Ft támogatást villany-, illetve gázszámlájához. De
a legnagyobb örömet 102
családnak az jelentette,
hogy részükre a falugondnok egyenként 18 000 Ft
értékű élelmiszercsoma-

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel
KoMISSIoZó,
TARgoncáS,
MűSZAKI opERáToR
MunKATáRSAKAT
KERESünK.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel
ÁLTALÁnoS
kARbAnTARTóT,
gépLAkAToST,
vILLAnySZERELőT éS
hűTőgépéSZT kERESünk.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

got juttatott el a képviselőtestület döntése nyomán.
Nagyon sok pozitív viszszajelzést, köszönetet kaptunk mindezekért, ez is jelzi, hogy valóban sikerült
sokaknak örömet szerezni
karácsonyra.
Kívánom, hogy az újév
még több közös eredményt, örömet, sikert,
egészséget hozzon mindannyiunk számára!
Takácsné Mocsári Ibolya,
Mikebuda polgármestere
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Baromﬁtenyésztés több mint 30 év tapasztalatával
30 ÉVE TÖRETLENÜL

A Bro-Ker-Bét Kft. az
ország negyedik legnagyobb vállalkozása a
szülőpártartással és naposcsibe-keltetéssel foglalkozó cégek sorában,
Pest megyében pedig egyaránt egyedülálló a tevékenysége és a cég mérete
is. Jogelődje révén több
mint 30 éve töretlenül
működik.
– Állattenyésztéssel foglalkozunk, ezen belül házityúk szülőpárok tartásával. A cégcsoport alapító tulajdonosai már a

BRO-KER-BÉT KFT
tsz-ek idején a telepeken
dolgoztak, 1989-ben pedig létrehozták saját vállalkozásukat – mesélte
lapunknak Gubányi Gá-

bor gazdasági igazgató.
– Cégünk bázisa a mai napig az újhartyáni három
telep: egy előnevelő illetve két termelő telep. Az
istállók mindhárom részen a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején épültek, ám azóta már
mondhatjuk, hogy a falak sem a régiek. Az évek
során több alkalommal,
több lépcsőben minden
felújításra került kívülről-belülről egyaránt, folyamatosan fejlesztjük a
telepeket. A legutóbbi egy
energiahatékonysági korszerűsítés volt, amikor is
többek közt teljes homlokzati hőszigetelést kaptak az istállók.
A Bro-Ker-Bét Kft.
mintegy 39 millió tenyésztojást termel évente,
a szám pedig egyre emelkedik. A cégcsoport pont
ezért nagyon fontosnak
tartja az állategészség-

ügyi szempontokat: a telepek folyamatos állategészségügyi kontrol alatt
működnek, több állatorvossal és tanácsadóval
dolgoznak együtt, valamint a NÉBIH hatósági
állatorvosával is állandó
kapcsolatban állnak.
– Az elmúlt évek során
egy nagyon komoly vakcinázási programot alakítottunk ki. A kötelező immunizálást az EU-s
előírásoknak
megfelelően monitorozzuk – ilyen
például a szalmonella is.

A másik fontos kérdés
egy ilyen területen az állatjólét, amire szintén
nagy hangsúlyt fektetünk. A madarakat ivóvíz minőségű vízzel, valamint állati fehérje- és
antibiotikummentes takarmánnyal látjuk el. Az
alom cseréjében és az istálló belső levegőjének
károsanyag-tartalmának
felügyeletében – mint az
ammónia – szintén szigorúan betartjuk az országos, illetve az EU-s elő(x)
írásokat.

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.

Gépbeállító

(több üzemegységünkbe,
több műszak vállalásával)

Karbantartó

Géplakatos, villanyszerelő
VAGY mechanikai
műszerész végzettséggel,
többműszakos
munkarendbe)

Targoncavezető

Gyere hozzánk
Csévharasztra dolgozni!

• Kiemelkedő fizetés
+ pótlékok
• Biztos, hosszú távú munka
lehetőség
• Ajánlói és egészségmegőrző
bónusz
• Bejárás támogatás
• Szépkártya juttatás
• Összetartó csapat,
támogató vezetők

(több üzemegységünkbe, több műszak
vállalásával, érvényes targoncavezetői engedéllyel)

Üzemi operátor betanított munkás

(többműszakos munkarendbe, több üzemünkbe is)

JElEntKEzz:

+36-30/792-1319
Csévharaszt, nyáregyházi út 51.
hr@bfbplus.hu
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Fúrt kutak üzemeltetési és
fennmaradási engedélyének
teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.
A MIRELITE MIRSA ZRT.
albertirsai telephelyére,
szakirányú végzettséggel
rendelkező

Ügyfelemnek egy lépést sem kell tennie!

Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

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

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!

Műszaki vezetőt
és karbantartási
vezetőt keresünk.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Nagy átalakulás előtt állnak Monor középiskolái
XXI. SZÁZADI SZÍNVONAL

Monor két középiskolája, a József Attila Gimnázium, valamint a Szterényi József Technikum és
Szakképző Iskola fennállása legnagyobb változása
előtt áll, ugyanis mindkét
Hirdetés

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!

intézmény komoly bővítés elé néz.
A József Attila Gimnázium és Közgazdasági
Szakgimnáziumnak elbontják a régi „C” épületét és egy teljesen új oktatási szárnyat építenek fel.
Az „A” épület egybeépül
az új oktatási szárnnyal.
A fejlesztéssel az épületegyüttes méltó aulát és
főbejáratot kap. Az alsó
szinten helyezkednek
majd el az új tantermek,
csoportszobák és a tanári, az emeleten lesznek a
szak-tantermek (fizika,
kémia, biológia, ének-zene, rajz), valamint a hozzájuk kapcsolódó szertárak. Mindkét szinten új
vizesblokkok, akadálymentes mosdóhelyiségek
és egyéb kiszolgáló-helyiségek kapnak helyet,

valamint liftet is építenek
majd.
A jelenlegi „C” épületben található orvosi
szoba és a hozzá tartozó
váróterem, az épületrész
lebontása után az új szárnyba kerül át.
Az új adminisztrációs
részben tanári, igazgatói
iroda, igazgatóhelyettesi iroda, tárgyalóhelyiség, iskolatitkári iroda,
irattár, rendszer-gazda
részére kialakított szoba
és szerverszoba is megtalálható lesz. A létesítmény
a modern technológiai
elvárásoknak energetikailag is megfelelő, hőszivattyús fűtési rendszere
további előnyt jelent majd
az intézmény fenntartása
szempontjából.
A Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

alapanyagraktárba
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

Szakképző Iskola két új
épülettel is bővül majd:
a 4. számú főút felőli
udvarrészen egy korszerű tanműhely került
megtervezésre, melyben
csúcstechnológiás gépekkel felszerelt fémipari és
faipari műhely, valamint
pneumatikai és automatizálási labor kerül kialakításra. Ezek a tanműhelyek olyan technikusi
szintű képzések helyszínei lehetnek majd, amelyek biztosítják a mérnöki
pályát tervezők számára
is a megfelelő felkészülést
a felsőoktatásba történő

továbbtanuláshoz. Az intézmény parkoló felőli oldalán egy új iskolaszárny
megépítése a cél, mely
egy üvegfolyosóval kapcsolódik majd a jelenlegi
főépülethez. Ebben az
épületben korszerű szaktantermek, okos termek,
valamint az elektronikai
és az elektrotechnikai labor kerülhetnek kialakításra. A tervezett beruházás lehetővé teszi, hogy a
tanulók a modern körülmények között tanulhassanak majd, az iskola pedig korszerű szakképzési
központtá váljon.
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DÍJAT NYERTEK

A Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár pályázatot hirdetett a
nyáron, legyen „LEG” a könyvtárad címmel. A pályázat célja az
volt, hogy megmutassák a megyében dolgozó könyvtárosok kreativitását, mozgósítsák a könyvtárhasználókat különböző érdekes
programokkal.
A pályázaton indult a Vasadi
Könyvtár és Művelődési Ház is,
az augusztusban megrendezett
kétnapos Vackor-nappal. – Az iskola megkezdése előtt szerettem
volna egy rendhagyó könyvtári
órára meginvitálni a 2. osztályt,
hiszen ők azok, akik a járványhelyzet végett még csak be sem
léphettek a megújult intézményünk kapuján – mesélte lapunk-

nak Kériné Veroczki Barbara intézményvezető. – Nagy örömmel
vetettem bele magam a szervezésbe, s választottam témának
az ajánlott nyári olvasmányukat,
Kormos István Vackor az első bében című könyvét. A programban nagy segítségemre volt Ladosinszkiné Nyakas Ágnes, a
2.-osok osztályfőnöke. A két nap
során a diákok játékos formában megismerkedtek a könyvtárral, a könyvhöz kapcsolódóan készítettek könyvjelzőt, lapbookot
– mondta el.
A Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár december 8-án, a szakmai nap keretében tartotta meg
az eredményhirdetését, ahol a Vasadi Könyvtár Vackorprogramja
különdíjban részesült.

b

Legyen „LEG” a könyvtárad
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Jelentkezz Vecsésre
operátornak
3 műszakos munkarendbe!

A bejárás
céges busszal
az alábbi
településekről
biztosított:
Cegléd, Ceglédbercel,
Feltétel:
8 általános iskolai végzettség Albertirsa, Pilis, Monor,
Monorierdő, Üllő, Gomba,
megbízhatóság
Káva, Bénye, Vasad,
Amit kínálunk:
Csévharaszt, Péteri,
kereseti lehetőség: bruttó
340 000–420 000 Ft Ecser, Gyál
teljesítménybónusz
irányából.
jelenléti bónusz
évvégi jutalom
Feladat:
alkatrészek
összeszerelése (gépkezelés,
forrasztás, tekercselés,
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)

Jelentkezés:
06-20/215-0699 • lukacs.mara@humilitas.hu

Szépül az ország közepe
ÜRGEPARK IS LESZ

Pusztavacson gőzerővel folyik a
felújítás, ugyanis méltó külsőt kap
az ország közepét jelző torony.
Hamarosan befejeződnek a
munkálatok és elkészül a tematikus játszótér is Pusztavacs ikonikus helyszínén. A tervezett díszes
átadás március 15-én lesz, hogy
azután teljes pompájában lehes-

sen élvezni majd a látványt, látogatni a Jeltornyot, valamint kipróbálni az Ürgeparkot. Az Ürgepark
egy játszótér lesz, ahol a gyerekek biztonságos körülmények között ismerkedhetnek meg az ürge
életmódjával, oly módon, hogy ki
is próbálhatják, milyen az ürgelét. Ugyanis a Jeltornyot ölelő réten számos ürgecsalád él.

A munkálatok során teljes borításcserén esett át az 1978-ban átadott Magyarország közepét jelző
torony, amit Kerényi József épí-

tész által készített tervek alapján építettek
meg. Az utóbbi években az időjárási viszonyok és rongálók miatt nagyon leromlott az
állapota, ezért döntött
úgy az önkormányzat
a Duna-Ipoly Nemzeti Park vezetésével közösen, hogy
a természetvédelmi területen lévő
nyolcszögű gúla alakú tornyot telRégió infó
jesen felújítja.

Hirdetés

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!

Kedvező áraK
Tel.: 06-29/996-659

Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12

Monor, út 22/A
Ady Endre

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

GERHÁT ATTILA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

VÍZ-, GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS
GÁZKÉSZÜLÉK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA,
CSERÉJE ÉS
BEÜZEMELÉSE
NON-STOP HÍVHATÓ:
+36-70/405-0030
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KERES–KÍNÁL
BÁDOGOS SZAKÜZLET
BÁDOGOS SZAKÜZLET – Sülysáp,
Határ u. 67. T.: 06-20/448-6940,
e-mail: illebau73@gmail.com
Nyitva: H: 8–14, K–P: 8–17 Szo: 8–12.

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

INGATLAN
Eladó ingatlanokat keresünk készpénzes ügyfeleink részére.
Ha gondlokodik ingatlanja eladásán,
forduljon bizalommal hozzánk.
Jutalék: 1%-tól.
Kispesti piac Üzletház, Kossuth tér 1.
I. em. Tel.: 06-70/935-5181

KERTGONDOZÁS
Tuják, bokrok metszése, kivágása,
falvelelek összegyűjtése, egyéb kerti
téliesítés, udvartakarítás, zöldhulladék elszállítással. Illési Attila E.V.
Tel.: 06-70/237-6675

MÉZ
Termelői MÉZdiszkont a Kispesti
Üzletház I. emeletén. Minden gyógynövényes méz 1490 Ft/0,5 kg. Nyitva:
Hirdetés
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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

Tel.: 06-70/329-7773

www.szazaspince. hu

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

TÁRSKERESÉS
Kreatív, átlagos, nyugdíjas fiatalos
hölgy, várom becsületes, káros
szenvedélyektől mentes, intelligens
egzisztenciával rendelkező független
páromat. Tel.: 06-20/589-2495

TŰZIFA – TŰZELŐ
Eladó tűzifa! Akác, tölgy, bükk
hasítva 25 cm-es 21500 Ft/m³, 33 cmes 21 000 Ft/m³. Monoron 4 m³-től
a kiszállítás díjtalan. Az árváltozás
jogát fenntartjuk. Koczó Zsolt
Tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522.

VÍZ, GÁZ, FŰTÉSSZERELÉS, -JAVÍTÁS
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok, gázkazánok, vízmelegítők
karbantartása, javítása, cseréje.
Tel.: 06-70/502-2342

Monor
Openhouse Ingatlaniroda

Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252
Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100. Tel.: +36-20/368-2929

Meghitt volt az ünnepvárás Pusztavacson
MINDENKIRE GONDOLTAK

Pusztavacson is az ünnepek jegyében telt a december. Először
kezdődött az Adventi ablakkereséssel, amit karácsonyig élvezhettek a lakosok, hiszen mindennap
más ablakot díszítettek fel az ünnep jegyében. A télapó is ellátogatott a településre, ahol megajándékozta az óvodába és az iskolába
járó gyerekeket. Az ajándékok öszszekészítésében az önkormányzat
és a szülői munkaközösség segítette a Mikulást. Később daru segítségével ünnepi fénybe öltözött

a falu központjában álló fenyőfa
és civil összefogással csodaszép
adventi koszorú is készülhetett.
A könyvtárnál Mikulás-postaláda
várta a gyerekeket, hogy a legrövidebb úton juthassanak el az üzeneteik a Mikuláshoz. Ez olyan jól
sikerült, hogy a pusztavacsi gyerekekhez a kézzel írt válasz is időben
megérkezett.
Január elején átadták a felújított könyvtárat. A beköltözés még
javában zajlik, de a gyerekek már
birtokba vehették az új birodalSzikoráné Erzsi
mukat.
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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
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hu Ter jesztés: MediaLOG-DMHM Zrt. • Készült: 99 000 példányban.
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FÖLDMÉRÉS

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

d u g u l á s e lh ár ítá s

Húsfüstölést
vállalok

Teljes körű takarítással
Fertőtlenítéssel
Szagtalanítással

Molnár Péter

+36-30/488-1688

Megvalósult a Tisztítsuk
meg az Országot! projekt
Pilisen

06-30/934-1335

Monoron nonstop!
Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

Családi irányítás alatt álló független, innovatív vállalatcsowe create
port vagyunk. Különleges igényekre szabott mikro-motoromotion
kat és ezekhez kapcsolódó finommechanikai megoldásokat
tervezünk és kivitelezünk. Megrendelőink vezető technológi
technológiai cégek és high-tech startup-ok. Az állandó innováció, a kimagasló minőség és az ügyfélközpontúság biztosítja a cégcsoport sikerét immár 60 éve. Magyarországi telephelyünk
dinamikusan bővülő tagja a cégcsoportnak. Tevékenysé
Tevékenységünk aktívan lefedi a terméktervezés teljes folyamatát a kutatás-fejlesztéstől
a gyártáselőkészítésen át a termékgondozásig.
Ha komoly szaktudást igénylő pozíciót keresel és szeretnéd látni munkád eredményét megvalósulni a világ minden táján, várunk szeretettel
bővülő csapatunkba.

Betanított általános összeszerelő
SIKERES VOLT A PROGRAM

Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonproﬁt Kft. útján a Tisztítsuk meg az országot projekt 2021.
évben megvalósítandó I. üteme
keretében meghirdetett illegális
hulladéklerakók felszámolása érdekében írt ki pályázatot.
A pályázati kiírásra Pilis Város
Önkormányzata
2021/
TMOP2/0013 azonosító számon
2021. szeptember 15-én pályázatot nyújtott be. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, mint
Támogató a pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és
az önkormányzatot 2021. november 9-én meghozott döntése alapHirdetés

ján – 100% támogatási intenzitással – 2021. november 16-án
7 560 000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette.
A támogatásból – a pályázati felhívás célkitűzésével összhangban –
Pilis Város közigazgatási területén
lévő illegális hulladéklerakók felszámolására került sor hat helyszínen: Pilis külterület 086/3, 0250,
Pilis zártkert 4973, 5986, 5571 és
7019 helyrajzszámú ingatlanokon
2021. november 30-ig.
A felszámolt hulladék mennyisége 260 m3, ezáltal több mint 80
tonna illegálisan, jogellenes módon elhelyezett hulladéktól tisztították meg a pilisi területeket.
Pilis Város Önkormányzata

Amiben számítunk rád:
Előnyt jelent:
• Könnyű, fizikai, betanított munka • Hasonló területen szerzett tapasztalat (gyártósor, összeszerelés,
Ami számunkra a
egyéb operátori munka)
legfontosabb:
Amit nyújtunk:
• Minimum 8 általános iskolai
végzettség
• Versenyképes jövedelem
• Orvosi alkalmasság
• Széles körű juttatások
• Több műszak vállalása (munka• Csatlakozz 2017. év legjobb
körönként változóan 2 vagy 3
munkahelyéhez!
műszak)
• Ingyenes buszjárat: Cegléd–
Ceglédbercel –Albertirsa,
• Jó kézügyesség
• Precíz, felelősségteljes munkavalamint Monor–Monorierdő–
Pilis–Albertirsa vonalon
végzés
• Hosszú távú együttműködés

munkavégzés helye:
2730 Albertirsa, Dózsa György u. 29.
Jelentkezés fényképes önéletrajz megküldésével:

cv@faulhaber.hu

Megújult a 4605-ös út
SZÉP LETT!

Dánszentmiklós évtizedek óta
küzdött a közúti megközelíthetőség problémájával. Nem túlzás
azt mondani, hogy egy álmom
vált valóra azzal, hogy Dánszentmiklóson megújult a 4605. számú közút külterületi szakasza. A
felújított útszakasz biztonságosabbá, szebbé, versenyképesebbé, vonzóbbá tette a települést. A

tervek szerint a 4605-ös számú út
felújítása ez év márciusában folytatódik, most már Dánszentmiklós belterületén is.
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EGYÜTTES ERŐVEL hatnak
A téli időszakban akár hat-nyolcszor annyi gyógynövényt fogyasztunk, mint nyáron. Nem
véletlenül, hiszen számos téli betegség nagyon jól kezelhető velük, néha jobban is mint a
gyógyszerekkel. De vajon mennyi gyógynövényt érdemes egyszerre használnunk?

Á

ltalánosan
elfogadott
szám nincs arra vonatkozóan, hogy mennyi
gyógynövényt érdemes egyszerre alkalmazni. Sok esetben
elegendő egy is, például a C-vitamin és az antioxidáns hatású
flavonoidok pótlására biztosan
nem találunk jobb gyógynövényt a csipkebogyó terméshúsánál.

elválasztású mirigyek működését, a szaponinvegyületei pedig
növelik a hatóanyagok felszívódását és a vizelet mennyiségét.
Ha pedig még mezei zsurlót is
fogyasztunk hozzá, akkor annak
flavonoid és ásványianyag-tartalma miatt tovább fokozódik
a vizelet kiválasztása, amely
különösen hasznos, hiszen segít
átöblíteni a húgyutakat, kimosni
a fertőzést okozó baktériumokat.

A legjobb kombináció
húgyúti problémákra

Együtt az erős
immunrendszerért

Sok esetben azonban a népgyógyászati tapasztatok és a tudományos eredmények alapján is
eredményesebben érhetjük el
egészségügyi célunkat, ha egyszerre több gyógynövényt alkalmazunk. Ennek legfőbb oka az,
hogy a gyógynövények más-más
módon hathatnak ugyanarra a
szervünkre.
Ha például húgyúti problémák miatt használunk gyógynövényeket, akkor az orvosi medveszőlő a cseranyagtartalmával
és ezen keresztül a bélflórából
a húgyutakba átkerülő kórokozó
baktériumok gátlásával, illetve
húgyhólyagot közvetlenül fertőtlenítő arbutin-, illetve a
belőle képződő hidrokinontartalmával segít. Ha aranyvesszővel társítjuk, akkor a benne lévő
keserűanyagok fokozzák a belső

Ha az immunrendszerünk működését szeretnénk támogatni,
érdemes valamilyen magas
nyálkatartalmú gyógynövényt
választanunk a keverékünkbe,
amely a torok és a bél nyálkahártyáját is védi a gyulladásoktól
és fertőzésektől, ilyen például a
bíbor kasvirág, a feketebodza-virág vagy a lándzsásútifű-levél.
Hasznos, ha társítunk hozzá
valamilyen magas cseranyagtartalmú gyógynövényt is,
amelyek jellemzően erős antibakteriális tulajdonsággal rendelkeznek, ilyen például a vasfű
vagy a diólevél. Tovább erősíthetjük immunrendszerünket,
ha ezekhez még magas C-vitamin-tartalmú, erős antioxidáns
hatású csipkebogyó-terméshúst
is választunk. A tüdőnk öntisz-

tuló képességét és fertőzésekkel
szembeni ellenálló-képességét
pedig például borsmentalevéllel
vagy gyömérrel fokozhatjuk.

Reﬂuxra és
gyomorbántalmakra
kiváló kombináció
Amennyiben refluxszal vagy
gyomorégéssel küzdünk gyors
megoldást jelenthet a savcsökkentők alkalmazása, de hosszú
távon jobban járunk a gyógynövényekkel. Az orvosi zilíz és
az erdei mályva levele bevonó
hatású poliszacharidokat tartalmaz, így védi a nyelőcső és
a gyomor nyálkahártyáját az
irritációtól. Érdemes kombinálnunk őket, a szintén bevonó
hatású kamillával, amely gyulladáscsökkentő hatóanyagokat

is tartalmaz. Szintén jól jön az
édesgyökér a keverékbe, mivel
több klinikai vizsgálatban is
alátámasztották, hogy gátolja a
gyomorfekélyt okozó Helicobacter pylori baktérium fejlődését.
Az akácvirág nyálkaanyagai és
antioxidáns, gyulladáscsökkentő
flavonoidjaival segíthet.
Általában tehát négy-hatféle
gyógynövényegyüttes alkalmazása elegendő ahhoz, hogy
kihozzuk a bennük rejlő lehetőségeket. E feletti számok megadása egy terméken viszont már
biztos, hogy csak marketingcélokat szolgál, a gyártó ezzel szeretné hatásosabbnak feltüntetni
a készítményét a vásárlók előtt.
Papp János
Gyógynövény-alkalmazási szakmérnök, fitoterapeuta

HIRDETÉS

javallat
javal
kapszulák szuperfinom

instant gyógynövényporból

tm

fokozd a hatást gyógynövénykomplexekkel!

ÉrtÉkesítő üzletek a közelben:
BUDAPEST XVII. KERÜLET

Kamilla Drogéria • X. utca 4. • Telefon: 06-70-204-4567
ReformFarm Biobolt • Kaszáló u. 47. • Tel.: 06-70-325-8261

BUDAPEST XVIII. KERÜLET

APOTÉKA Gyógynövénybolt • Üllői út 661. • Tel.: 06-70-268-9055
JÓ ÉLET Biobolt • Nemes u 103. • Telefon: 06-1-408-1403

CEGLÉD

Bio ABC • Kossuth Ferenc u. 5 • Tel.: 06-30-492-8819

ALBERTIRSA

Dédi Mama Gyógyboltja • Vasút u. 8. • Tel.: 06-20-438-3551

MONOR

Natura Bolt • Piac tér • Telefon: 06-20-424-3071

webáruház: javallat.hu

PÉCEL

Gyógynövénybolt • Rákos u. 18. • Telefon: 06-20-615-8075
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Új év, új hobbi
Az új évnél nincs is tökéletesebb alkalom arra,
hogy fejest ugorjunk egy olyan hobbiba, ami
boldoggá tesz.

A

mobiltelefonok böngészése nem számít hobbinak, az inkább csak
hiánypótló tevékenység. Segítünk kicsit, hátha valamelyik,
itt felsorolt elfoglaltság szimpatikus lehet.

•

•
•

•

•

NEMZETKÖZI KAMIONSOFŐRT
keresünk nyerges szerelvényre.
Viszonylatok:
Magyarország – Szlovákia – Csehország
MINDEN HÉTVÉGE ITTHON

Feltételek:
• C,E kategóriás jogosítvány
• GKI-kártya
• Digitális sofőrkártya
• AETR-ismeret, PÁV
• Nyerges kamionon szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• Biztos munka,biztos fizetés
• Egygazdás járművek
• Indulás a telephelyről, érkezés a telephelyre
• Kiszámítható időbeosztás
• Normál raklapos áruszállítás
• Stabil cégháttér

Telefon: +36-30/971-5044

Té li
TŰZIFAVÁSÁR

• Próbáld

ki a kintsugit, azt a
japán művészetet, amikor a
kerámiákat aranylakkal javítják, hogy valami újat alkossanak.
A z sem rossz, ha régi kerámiából, csempéből vagy üvegből
mozaikot készítesz egy-egy
csempedarabhoz vagy egy
asztalhoz.
Képzeld magad Michelangelónak, és próbáld ki a szobrászatot.
Bűvöld el az ismerőseidet azzal, hogy megtanulsz
hímezni. A saját kezűleg készített dolgok újra hódítanak.
Ha szeretsz hímezni, próbáld
ki a sashikót, a ruhadarabok
díszítésének vagy javításának
funkcionális és díszítő módját,
amely Japánból származik.
Vagy mi a helyzet a horgolással? Imádjuk a sok horgolt

HELYZETBE HOZZUK!

EUTR szám:
AA5856576

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

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

Szerezze be moSt
tűzifáját!

Számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689
•

•
•
•

•

sapkát, babatakarót és pulóvert, amiket másokon látunk.
Próbáljuk meg magunk!
Makramé? Különösen, ha szereted a 70-es éveket! A makramé-növényakasztók nagyon
aranyos kiegészítők.
A fafaragás egy tapintható
módja az emlékek létrehozásának.
A festés remek módja annak,
hogy felfedezd a kreativitásodat.
Az akvarell is szórakoztató!
Próbálj ki a különböző pigmenteket és vízmennyiségeket, hogy megtudd, mi tetszik
a legjobban.
Vázolj, rajzolj vagy firkálj,
mintha újra gyerek lennél.
Nem árt, ha kifejezed magad,
és nincs egyetlen helyes módszer sem.

Bármibe is kezdünk, ne feledjük, a lényeg, hogy szeretettel,
szívből csináljuk, akkor biztoVB
san örömet okoz.
HIRDETÉS

Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő
családi vállalkozásunk bővülő csapatába

keresünk új kollégákat.
Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet:

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

Erdei m3-ben is kapható.
A némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt
mennyiséget!

Konyhakészre hasított Konyhakészre hasított
AKÁC
TÖlGY, BÜKK
3 500 Ft/q
3 300 Ft/q

Felújították az
újlengyeli vadászházat

Újlengyel Pest megyében, a
Kiskunság északi határának
erdői közt fekszik, a településen pedig aktív múltra
tekint vissza a helyi vadásztársaság. Az Újlengyeli Erdei Szalonka
Vadásztársaság
egy
saját tulajdonú, hagyományos építésű ingatlanjuk felújításával
vadászházat alakított
ki. A beruházás 5,994
millió forint vissza nem
térítendő Európai Uniós
támogatás segítségével valósult meg. Céljuk pedig a helyi

adottságaikat kihasználva, új
turisztikai vonzerő kialakítása volt a térségben. Emellett
megvalósult a vad- és erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság
és a természetvédelem támogatása és a vadászat, mint tevékenység megismertetése.
A beruházás a Versenyképes
helyi turisztikai kínálat megteremtése VP6-19.2.1.-33-620 kódszámú, pályázati felhívás keretében jöhetett létre.
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Az otthonunk ízei
A Burkoló Büfé Bt. először körülbelül két éve Pilisen a piacon kezdte meg
a ﬁnomabbnál ﬁnomabb ételek árusítását. Frissen sütött hurkát, kolbászt,
tarját és rántott húsos szendvicseket kínáltak régi, házias ízvilággal,
kedves, családias hangulattal, amit az ottani vevők azzal háláltak meg,
hogy rendszeresen visszajártak és ott fogyasztották el ételeiket.

A

pecsenyéző sikerein felbuzdulva, 2020-ban a
társaság úgy gondolta,
átalakítja a már meglévő üzletet is, ami Monoron a Petőfi utcában üzemel. A finomságok tárháza is bővült ezzel egyidőben.

A fent említett pecsenyéken
és rántott húsos szendvicsen
túl különféle szendvicseket,
hot-dogot, hamburgert és keleties ízvilágú dönert (gyrost)
is kínálnak. A cél itt nem egy
nagyüzemi kifőzde, hanem egy

családias hangulatú, nagyszüleink konyhájának hangulatát
idéző, finom, házias ízekkel elkészített ételeket kínáló büfé
létrehozása volt. Az eltelt idő
azt bizonyítja ez sikerült is, legalábbis az eddigi visszajelzések

Monor, Petőfi utca 26. Izmán villanyos mellett,
hétfőtől–péntekig, 6.30-17 óráig.

gyros-tál
Újdonságunk:

gyros
törökrIzs

Burkoló büfé

Üdítök,
energiaitalok

szendvIcsek

rántott
csirkemell,
csirkecombfilé,
sertéskaraj

ezt bizonyítják. Sok vásárló szájából hangzott el a következő
mondat: „Ilyen finomat nagyon
régen ettem utoljára”. Az árakat
úgy alakították ki, hogy mindenki elégedett lehessen és az étel
elfogyasztása után úgy érezze,
hogy nagyon jót evett, jó áron.
Minden Büfé egy hitvallást
szokott hirdetni, így a Burkoló
büfé sem maradhat ki. Ők azt
vallják, hogy olyan ételt kínálnak a vevőiknek, amit otthon
is szívesen elfogyasztanánk. A
különleges ízeket Pacsihús Kftnek köszönhetik, akik a vásárlók
minden kívánságát tökéletesen
teljesítik. A fantasztikus ételek
mellett szeszes italok, üdítők, és
édességek is találhatók az üzletben.
Szeretettel várják az éhes
vándorokat, hogy saját érzékeikkel győződhessenek meg arról,
amit az imént olvastak. Amenynyiben elégedett volt, mindenképpen adja tovább barátainak,
ismerőseinek, hisz az a legnagyobb elismerés és a legjobb
reklám.
Lehetőség van előzetes rendelésre is a Burkoló Büfé Facebook oldalán, vagy a 06-30/6600250-es telefonszámon, ezt
cégeknek, közületeknek is javasolják, így a nagyobb mennyiséget is frissen elkészítve szükség
esetén a megrendelő részére
(x)
házhoz is szállítják.

A HÓVIRÁG legendája

A
HIRDETÉS

Építőipari cég
keres csapatába
KŐMŰVES-BURKOLÓ ÉS
BRIGÁDVEZETŐ KŐMŰVES
MUNKATÁRSAKAT
Munkavégzés helye:
Dabas és Budapest. Bejárás biztosított.
Előny:
dabasi illetőség, B kategóriás jogosítvány.
Kiemelt bérezéssel napi 20–23 ezer Ft.

Érdeklődni: +36-70/907-0468

hóvirág (Galanthus nivalis) az első virágzó
hagymák egyike, és a
tavasz kezdetét jelzi. A virág a
remény szimbóluma a következő legenda szerint: Amikor
Isten száműzte Ádámot és Évát
az égből, a földön tél volt, és
mindent hó borított. Éva nagyon fázott, és sírni kezdett,
miközben a mennyei kertekre
gondolt. Isten nem hagyta el
teljesen Ádámot és Évát: angyalt küldött, hogy vigyázzon
rájuk. Az angyal felkapott egy
hópelyhet, finoman ráfújt, és
hagyta, hogy visszazuhanjon
a fagyos földre. Minden alkalommal, amikor ezt tette, a

hópehely egy kis virággá változott, olyan fehér volt, mint a
hó, amelyre esett, egészen addig, amíg Évát kis tiszta fehér
virágokból álló szőnyeg vette
körül.
Az angyal így szólt:
– Látod, a tél véget ér, újra
nyílnak a virágok, és kisüt a
nap. Ez az ajándék, amit neked
adok, a remény ajándéka. Az
angyal által készített virágok
hóvirág néven váltak ismertté,
és új tavaszra, új kezdetre és új
életre adnak reményt.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja,
és mivel a hóvirág általában
ilyenkor virágzik „gyertya-

szentelő harangként” is ismerik. Hazánkban 2017-ben az
év vadvirága lett. 2005 óta
védelem alatt áll, így hagymáinak és virágainak gyűjtése is
VB
tilos.
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Adventi forgatag
Pilisen

P

Advent első hétvégéjén a
szorgos manók meghozták a
Mikulás postaládáját, amibe a
Nagyszakállú a pilisi gyermekek levelét várta. Azok a gyerekek, akik levelet írtak és eljöttek 2021. december 5-én a
Petőfi parkba, a városi gyertyagyújtási ünnepségre, nem
csak találkozhattak a Mikulással, de név szerint szólítva, ajándékot is kaptak tőle.
Az akció sikere bennünket is
meglepett, több mint 350 levél érkezett és szinte kivétel
nélkül az összes csomagot sikerült kiosztani. Azonban az

Ól
AlApt tetŐiG
A

• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet,
ereszcsatorna
javítása, cseréje

technikávAl
Alpin technikáv

keDvezŐ árAk!

06-30/919-4694

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

Akác: 3200 Ft/q kugliban
Vegyes: 3100 Ft/q + 200 Ft hasítás

06-70/605-4678

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen
ellenőrizheti a mennyiséget.

EUTR szám: AA5932559

06-70/775-8585

Házhoz szállítás minimum 1500 Ft-tól!
Monoron ingyenes!

yr
vg o

2020

m

n

Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Péteri,
Gomba és Bénye 300 Ft a szállítás.

* Az é

Havonta
új akciók

Gyömrő, Pilis és Nyáregyháza
onor
min. rendelés 5000 Ft + 300 Ft a kiszállítás.
Monor, Móricz Zs. u. 39.

Rendeld házhoz
kedvenceidet, vagy

kérd elvitelre!
Részletes étlapunkat keresd
Facebook-oldalunkon:

Taverna gyros
yros

o

önkormányzat nem csak december 5-én, hanem minden
adventi hétvégén ingyenes
és színvonalas programokat
kínált lakosainak.
Advent harmadik hétvégéjén szintén a gyerekeké
volt a főszerep: ingyenes
karácsonyfadísz készítő kézműves foglalkozással és filmvetítéssel vártuk a legifjabb
korosztályt. Advent negyedik
hétvégéjén pedig a színház
és az opera világát hoztuk
el. A z önkormányzat szervezésében, kora délután A
szempilláim mögött című
élőszereplős színdarabot kínáltunk a gyerekeknek, illetve gyermekes családoknak,
este pedig Magyarország
Kormányának és a Köszönjük,
Magyarország! programnak
köszönhetően Karácsonyra
Hangolódva címmel komolyzenei esten vehettek részt az
érdeklődő lakosok, természetesen ingyenesen.
Mindegyik adventi programunk nagy sikert aratott
a teljes lakosság körében,
mindemellett lehetővé tették, hogy ne csak a szokásos
ajándékcsomagokkal vagy
utalványokkal támogassuk a
rászorulókat – bár az előbbiből sem volt hiány, hiszen közel 1000 embert részesítettünk ebben –, hanem élményt
is adjunk azok számára, akik
ezt más módon nem érhetik
Mala Réka,
el.
önkormányzati képviselő

ács kapocs Építő kft

sA *

ilis Város Önkormányzata nagyon látványos
dekorációval igyekezett
varázslatossá tenni az ünnepekre való hangolódást nem
csak a pilisi lakosok, hanem a
városba látogatók számára is.
Kilenc méter magas karácsonyfa és a számtalan
új fénydekoráció mellett
karácsonyi kisautó is érdekesebbé tette a látványt. A
fényekkel díszített és ajándékcsomagokkal megpakolt
autó, amelyben egy óriási
maci is helyet kapott a gyerekek nagy kedvence lett.
Hatalmas öröm számunkra,
hogy szinte nem lehetett
olyan alkalmat találni, amikor a feldíszített parkban ne
lettek volna látogatók. Ám,
nem csak varázslatos ünnepi
dekorációval, hanem érdekes
programokkal is próbáltuk
szebbé tenni az Adventi időszakot.

Épze
SzAkk eSterek
M

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

6000 Ft feletti
rendelés esetén
1 literes Coca-Cola
terméket
adunk ajándékba!
Rendelésfelvétel:
11.00 és 20.30 között.

Villamossági üzleT
PeTőfi-Vill

nyitva:
H–sszo: 11.00–21.00
H–

Nyitvatartás:
H–P: 8–17.00,
Szo: 8–13

izmán
zmán Bolt Villamossági Kft.
Nálunk az ár nem ráz!

monoron és környékén
házhoz szállítás ingyen!
Bankkártyás terminál!

Monor,
Petőfi S. utca 26.
Tel.: 06-29/411-780
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Vecsésen, Monoron, Tatárszentgyörgyön és környékén

HELYZETBE HOZZUK!

Karneváli ételek

A

farsangi szezon hagyományos étele a fánk. Ha
idén itthon töltjük a farsangi szezont, akkor próbáljuk
ki otthon ezeknek a finomságoknak az elkészítését az alábbi receptek alapján.

fordítsuk meg őket, hogy
körbe szép aranybarnák legyenek.
5. A frittelleket papírtörlőre kiszedjük, hagyjuk leszűrődni.
Megszórjuk porcukorral és
hidegen tálaljuk.

A frittelle receptje

Castagnole recept:

Hozzávalók:
• 300 ml tej
• 60 g vaj
• 1 csipet só
• 240 g finomliszt
• 0.5 citromból
nyert citromhéj
• 3 db tojás
• 2 db tojásfehérje
• 50 g mazsola
• 4 ek pálinka (grappa)
• 20 g fenyőmag
• 500 ml napraforgóolaj
• 3 ek porcukor
Elkészítés:
1. A mazsolát leöntjük a grappával, és 60 percig állni
hagyjuk.
2. A tejet a vajjal és sóval felforraljuk, azonnal belekeverjük a citromhéjat és a
lisztet, addig főzzük, míg az
edény falától elválik.
3. Levesszük a tűzről, és hűlni
hagyjuk. Majd egyenként
beledolgozzuk a tojásokat és a tojásfehérjéket,
mindegyikkel alaposan elkavarva. A legvégén hozzákeverjük a mazsolát és a
fenyőmagot.
4. Az olajat felforrósítjuk. Egy
evőkanállal kis adagokat
szaggatunk a masszából,
majd az ujjunkkal a kanálról
a forró olajba toljuk. Mikor a
frittellek elkezdenek nőni,

Hozzávalók:
• 30 dkg finomliszt
• 1 teáskanál sütőpor
• 1 csipet só
• 5 dkg cukor
• 7 dkg vaj
• 2 db tojás
• 2 ek rum
• 1 citrom héja
• 5 ek porcukor (a szóráshoz)
• 5 dl napraforgó olaj (sütéshez)

Elkészítés:
1. A hozzávalókból tésztát
gyúrunk, amit szobahőmérsékleten hagyunk pihenni
20-30 percig.
2. Egy magas falú lábosba olajat melegítünk.
3. Amíg forrósodik az olaj,
addig lisztezett munkafelületen kb. 1 cm vastagra
kinyújtjuk a tésztát, amit
ujjnyi széles vastag csíkokra
vágunk. A csíkokat felkockázzuk, amikből pici golyókat formázunk.
4. A golyócskákat a forró olajban aranybarnára sütjük.

Kulturált Települési
Környezet díjat nyert Üllő

P

est Megye Önkormányzatának Közgyűlése október
29-i ülésén úgy döntött,
hogy idén a Kulturált Települési
Környezet díjat Üllő Város Önkormányzata kapja meg a városközpont példaértékű megújításáért.
A díj kiosztásakor figyelembe veszik mind a közművelődés,
mind a tudomány, a kultúra, az
építészet, a környezetvédelem,
a közbiztonság és a társadalmi
összetartozás érdekében tett
erőfeszítéseket is. Összesen
185 település pályázhat az elismerésre, ahogy ezt Üllő is
tette. Korábban, az első pályázaton még nem nyert a város,
akkor még a piac kivitelezése befejezetlen volt, azonban
ahogy egyre inkább rendezett
képet mutatott a városközpont,
így már sikeresnek bizonyult a
jelentkezés. – 2013-ban vettük
birtokba az új Városházát, ahol
helyet kapott egy étterem és
több szolgáltató, illetve egy
Közösségi Központ is működni
kezdett, melynek fő feladata
a beruházásban vállalt közös-

ségi programok megvalósítása
volt. Mára egy szép, kulturált
környezetet alakítottunk ki,
így esélyessé váltunk a megyei
díjra – mesélte lapunknak Virág
Andrea aljegyző.

A pályázat méltatása
„A településnek sikerült a
város léptékéhez, arányaihoz
alkalmazkodó,
részleteiben
jól kidolgozott, sokszínű, de
összességében mégis egységes
megjelenésű településközpontot létrehoznia. Szép és biztonságos környezet kialakítására
került sor, amelynek hangulatos
hátterét a beruházás keretében
megújított épülethomlokzatok
képezik. A megújult térfalak
között egy hangulatos és élhető
tér-együttes jött létre, amely
kedves színfoltot teremtett
Üllő központjában. Az új piac
épületének telepítése, a környezetével kialakított szerves
kapcsolata mintaszerű, a belső
elrendezés megoldása sikeres.”
– indokolta meg Pest Megye
Önkormányzatának Közgyűlése
a döntést.

Pest megyei médiadíjban részesült
a Williams Televízió
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 2786-2151
A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem
vállal felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és
szolgáltatások árai a készlet erejéig érvényesek!

A megyében élők korrekt és
kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, továbbá Pest Megye
Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató
munkájáért kapott elismerést
a megyenapon a televízió.
A Williams Televízió 2000
óta készít televíziós műsorokat, vételkörzetük közel 60
településre bővült az elmúlt

21 év alatt, ezzel a térség meghatározó médiaszereplőjévé
váltak.
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MESTEREMBEREK
homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése
hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere
Festés, mázolás, csatornaFestés

RIN-BAU Kft. • 06-20/274-6312

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

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

0620/9971299

Vállalunk Víz-,
központifűtésszerelést,
fürdőszoba felújítást. bontástól
a burkolásig.
kőműVes és
gépészeti munkákat.
lakosságnak és
közületeknek.
Surman mihály
30 év szakmai tapasztalattal

06-30/421-2604
surmanmihaly0@gmail.com

Hűtőgépek, fagyasztók
javítása
Helyszínen, garanciával

tel.:
t
el.: 06-30/960-8495, 06-70/426-3151

LakaTos-

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

06-30/489-5334

Asztalos

Konyhabútor, szekrény, kisbútor,
irodabútor, korlát, stb. készítése.
Nyílászárók gyártása, építése,
szaunaépítés, lambériázás.

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.
Megrendelőinket telefonon előre egyeztetett időpontban várjuk
a várakozás elkerülése érdekében.

Rendelésfelvétel telefonon is!

A JYSK új, ecseri logisztikai központjának félautomatizált raktárába érvényes
targoncavezetői engedéllyel rendelkező kollégákat keresünk!
▪ Hétköznapi munkavégzés
▪ 3műszak
▪ Biztonságos, modern, tiszta raktár
▪ Télenfűtött,nyáronhűtött helyiségek
▪ Polcmentes tárolás

▪ Tapasztalattól függő sávos bérezés
+ bónusz – bruttó 460 000 Ft –
570 000 Ft – és béren kívüli
juttatások,márazelsőhónaptól.

Várjuk a jelentkezéseket a
Karrier Oldalunkon: allas.jysk.hu
E-mailben: dce_munka@jysk.com
Telefonon: +36-20/377-8281
Toborzásunk folyamatos!
Nyitott pozícióinkról a KARRIER OLDALUNKON
találsz bővebb információt: allas.jysk.hu

1%

ju
Eladó ingatlanokat keresünk meglévő
ta
lék
készpénzes ügyfeleink részére a Dél-Pest
tó
megyei és Budapesten, a Dél-pesti régióban
l!

ingatlan Tel.: 06-70/935-5181
Piaci.com

közvEtítő iroda

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

Amennyiben gondolkozik lakása, háza, telke eladásán, forduljon bizalommal az ingatlanpiaci közvetítő irodához!

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT,
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres

kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!
Jelentkezni lehet
a 06-20/77-111-53 telefonszámon.

