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REGGELI SMOOTHIE
Igazi szuperélelmiszer
a tápanyagban gazdag
smoothie. Receptek, melyek
jól indítják a napodat.
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Kedves emberek
mellett könnyű
Üdítő érzés megállni
egy pillanatra és valakinek
akár csak egy pillanatnyi
kedvességet adni. Győri
Katinka, korábban üllői,
már vecsési postásnak
hálásak a lakók.
Részletek a 15. oldalon

Már ﬁzetni kell az
M4-esen

Pécsi Ildikó
emlékére
A Kossuth-, Jászai
Mari-díjas, érdemes- és
kiváló színművészre emlékezünk.

Figyeljünk, hogy ne rutinból hajtsunk
fel az M4-es autóútra, ugyanis a korábban ingyenes szakasz ﬁzetőssé vált.

Részletek a 12. oldalon

Részletek a 13. oldalon
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18 éve a lakosság
szolgálatában!

INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd

06-30/475-2917

ZSIROS
SÁNDOR

MONOR, PIAC TÉR mellett Bocskai u. 2.
H: zárva, K–P: 6–18, Szo: 6–12
Tel.: 06-29/786-432
Rendelés sms-ben: 06-30/549-5704

HÚS
BOLTJA

KöveSSeN MINKeT A fACebOOKON!

fb: sarok-abc „kedvenc hentesem” monor-monorierdő

Disznótoros,
hurka, kolbász,
NAPI
házi száraz
AKCIóK:
kolbász
febRUÁR 5. PÉNTeK

Miki Papa
kocsonyája,
hidegtálai,
salátái

Sertés
pofahús

recept ajánlóval

Csirkecomb egész 750 ft/kg helyett 599 ft/kg
febRUÁR 10. SZeRDA

A készlet erejéig.

TETŐFEDŐ

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

Sertéslapocka 1299 ft/kg helyett 1059 ft/kg
febRUÁR 18. CSÜTöRTöK

idÉn kÉSzüLj fEL
időbEn a
bikiniSzEzonra!
karcsúsítás, zsírbontás,
narancsbőrgyilkos
alakformaló kezelések
HatÉkony,
GyorS ErEdmÉnyEk

06-70/630-0285

LEGyÉL tE iS
SzőrtELEn!

Karajfilé 1599 ft/kg helyett 1249 ft/kg
t/kg
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www.szepsegforrasstudio.hu

bank- és SZÉP-kártya elfogadóhely

HATóSÁgIlAg
óSÁ
SÁgIlAg bevIZSgÁlT HúSOK

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

Gázkészülék-javítás,
kOnvEktOr
-karbantartás
29/739-983 • 30/662-70-87 • www.gazvizfutes.eu
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A REGGELI SMOOTHIE
igazi szuperélelmiszer
Sárgabarackos mangós smoothie
HOZZÁVALÓK
• 6 sárgabarack meghámozzva, kimagozva és felszeletelve (kb
2 bögre)
• 2 mangó meghámozba és feldarabolva (kb 2 bögre)
• 1 bögre tej, növényi vagy joghurt
• 4 evőkanál friss citromlé
• ¼ evőkanál vaníliakivonat
• 8 jégkocka
• citromhéj lereszelve
ELKÉSZÍTÉS
1. Tegyünk a barackot, a mangót, a tejet,
a citromlevet és a
vaníliakivonatot a turmixba és 8 másodpercig turmixoljuk. Adjunk
hozzá a jeget és további 8
másodpercig turmixoljuk.
2. Öntsük ki nagy poharakba, díszítsük lereszelt
citromhéjjal, és azonnal
fogyasztható.

Nálunk az ár nem ráz!

monoron és környékén
házhoz szállítás ingyen!
Bankkártyás terminál!

Monor,
Petőfi S. utca 26.
Tel.: 06-29/411-780

Zöldtea, kékáfonya és banán turmix
HOZZÁVALÓK
• 1 bögre víz
• 1 filteres zöldtea
• 2 evőkanál méz
• Másfél bögre fagyasztott
kékáfonya
• Fél banán
• ¾ bögre növényi tej
ELKÉSZÍTÉS
1. Egy kis edényben forraljuk
fel a vizet. Áztassuk bele a teafiltert 3 percig, majd vegyük ki.
Míg meleg, keverjük hozzá a mézet.
2. Keverjük össze az áfonyát, a banánt és a tejet a turmixban.
3. Öntsük bele a teát a turmixgépbe, majd turmixoljuk össze sima
állagúra az egészet. Magas pohárban tálaljuk a smoothie-t.

Karcsúsító smoothie
HOZZÁVALÓK
• 1 bögre fagyasztott erdei
gyümölcs
• Fél bögre natúr joghurt
• Fél bögre narancslé vagy
más gyümölcslé
ELKÉSZÍTÉS
Tegyük az összes hozzávalót
a turmixba, és addig turmixoljuk,
míg krémes állagú nem lesz.
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új cSaToRna épÍTéSE,
cSŐKaMERÁZÁS
GaRancIÁVaL!
Szabó Gergely E.V.
+36-30/603-1703

HegesztéstecHnika
Élelmiszer
ipari
széndioxid
és ipari gázok
cseréje.
Nyitvatartás:
H–P: 8–17, Szo: 8–12

Monor, Virág u. 59.

06-29-411-746, 06-70-394-7385

Hegesztőgépek,
elektródák,
vágókorongok,
védőkesztyűk
nagy választékban.
Munkavédelmi
cipők,
kéziszerszámok.

Vecsésen, Monoron és környékén

MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

A

legkorszerűbb készülékek, pontos, precíz szakszerviz, európai garancia. Ezekkel a gondolatokkal
nyitotta meg kapuit, 2015-ben
Monoron a Guru GSM mobiltelefon szerviz és szaküzlet. Az
elmúlt évek alatt a tulajdonosok
arra törekedtek, hogy minden
nap a legújabb, legmodernebb
technikával tudjanak előállni, és
ebben a mai napig is verhetetlenek. Ilyen például a legújabb,
ShieldUP, helyben vágott fólia,
ami tökéletesen illeszkedik a
készülékhez és nem csak a kijelzőt védi, hanem akár körbe is fóliázható bármely telefon, tablet,
de még az okos óra is.

Garancia minden
készülékre

Az árukészlet nagy része új
készülékekből áll, de azokra is
gondoltak, akik használt telefont szeretnének vásárolni. A
legtöbb esetben garantált a 24
órás szervíz, de előfordul, hogy
akár néhány óra is elég, hogy
megtalálják, és helyben javítsák

a hibát. Amennyiben nagyobb a
gond, akkor a telefont szerződött márkaszervizbe küldik és
a lehető legrövidebb időn belül
vissza is juttatják tulajdonosának. Az Apple márka mellett
tették le a voksot, de e mellett
szinte minden más márka megtalálható itt, vagy rövid időn
belül beszerezhető. Kiegészítők széles palettája kápráztatja
el aki belép az üzletbe. Az ünnepek itt is, mint mindenütt rendkívül fontosak! Nem is beszélve
a szülinapokról, amit minden
évben úgy ünnepelnek a vásárlókkal, mint egy kis család, és
gondoskodnak róla, hogy emlékezetes maradjon.
Tehát ha telefon, tablet, autós
navigáció vagy bármilyen tartozék vásárlásáról vagy javításáról
van szó, a legjobb minőséggel
és felkészült, udvarias, szakértő kollegákkal vár mindenkit a
Guru GSM.
(x)
2220 Monor, Petőfi Sándor utca
29/A
Tel: 06-70/626-6284
Email: info@GuruGsmMonor.hu

FÓLIÁZÓGÉP

Helyben vágott
sima és ütésálló
védőfóliák
bármilyen típusú
eszközre.
Akár 360 fokban
fóliázást is
kérhetsz!

Jelentkezni lehet
a 06-1/700-4342
telefonszámon.

06-70/626-6284

szerviz*

mobiltelefonok

navigációk tabletek

kiegészítők tartozékok

* 24 órás szervizidő

gurugsmmonor.hu

HENTEST, SZAKÁCSOT,
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres
Érdeklődjön céges
buszjáratunkról!

Rendeld meg
nálunk
kedvező áron
készülékedet!

monor, Petőfi s. utca 29/a
nyitva: H–P: 9–17, szo: 8–12

Vecsési nagyüzemi konyha

kiemelt bérezéssel.
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Piacvezető cég vecsési
nagykereskedelmi raktárába várjuk

RaktáRos
munkatáRs
jelentkezését.
FELTÉTEL:
áruösszekészítő gyakorlat minimum egy év,
OKJ-s targoncás végzettség
Előny:
B kategóriás jogosítvány gyakorlattal

Fényképes,
bérigénnyel
ellátott
önéletrajzát a
penzugy2@ach.hu
e-mail címre
várjuk.

Miért fontos
idegen nyelvet
tanulni?

A

nyelvtanulás arról szól,
hogy megtanuljuk, hogyan kell valóban kommunikálni és kapcsolatba lépni
másokkal. Amikor elsajátítunk
egy idegen nyelvet, akkor gyakorolhatjuk új emberfeletti
erőnket, amely képes megérteni, amit valaki más mond.

Miért?

www.gyomro-taxi.business.site
www.facebook.com/taxigyomro
www.instagram.com/taxigyomro

06-30/8 390 390
Jelentkezz Vecsésre

Biztos operátornak
állást
3 műszakos
munkarendbe!
keresel
korrekt
fizetéssel?
Feladat:
• alkatrészek összeszerelése
(gépkezelés, forrasztás,
• tekercselés, kiegyensúlyozás,
ellenőrzés)
Feltétel:
• 8 általános iskolai végzettség
• megbízhatóság
Amit kínálunk:
• átlagkereset: bruttó
290 000–320 000 Ft
• teljesítménybónusz
• jelenléti bónusz
• év végi jutalom

A bejárás
céges busszal
az alábbi településekről
biztosított:
Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Monor,
Monorierdő, Üllő, Gomba,
Káva, Bénye, Pánd, Vasad,
Csévharaszt, Péteri,
Ecser, Gyál
irányából

Jelentkezés:
70/882-1610,
munka@humilitas.hu

Szóval, miért fontos idegen
nyelvet tanulni? Alapvetően az
idegen nyelvek elsajátításának
előnyei által képesek leszünk
arra, hogy életünk szinte minden területét sikerre vigyük.
Nézzük meg ezt az öt okot.

1.

Az utazás olcsóbbá és
könnyebbé válik, ha
megtanuljuk a nyelvet

Most érkeztünk 14 órás repülő
útról, és csak annyit szeretnénk
tenni, hogy arccal a párnánkba
zuhanunk. Ismerős helyzet? Ha
nem vagyunk az adott ország
nyelvének tudásával felfegyverkezve, az ütközés helyének
megtalálása fájdalmasan lassú
folyamattá válhat. Megfelelő
szóhasználat nélkül nem biztos, hogy rögtön megtaláljuk a
nekünk megfelelő szállást. Időt,
pénzt és bánatot takarítunk
meg tehát magunknak, ha szót
értünk a helyiekkel. Már néhány

kulcsmondat, sokkal gyorsabbá
és olcsóbbá teszi a közlekedést, és ugyanez igaz a szállás
kiválasztására is. Ja, és az étel.
Nem kell Anthony Bourdain-nak
lennünk, hogy megtaláljuk a
legjobb helyi éttermeket. Megkérdezhetünk az utcán embereket erről. Ez az értékes új ismeret általában sokkal finomabb
ételekhez vezet, mint bármely
idegenforgalmi fórum vagy útikönyv.

2.

Az idegen nyelv tanulása a munkalehetőségek világát nyitja meg
Nem titok, hogy egy idegen
nyelv megtanulása javíthatja
a foglalkoztatási esélyeket.
Minden eddiginél több vállalat
folytat üzleti tevékenységet a
világ több – gyakran tucatnyi –
országában, de ezt nem tehetik
meg anélkül, hogy olyan embereket alkalmaznának, akik értenek legalább egy idegen nyelvhez. Még kis, helyi vállalatoknál
is nagy az esély arra, hogy a
második nyelv beszédének
képessége megkülönböztessen
a többi pályázótól. A munkaerőpiacon miért ne adhatnánk meg
magunknak minden lehetséges
előnyt?
De itt nem csak az önéletrajz
kitöltéséről van szó. A globali-
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Újságírót keresünk!
Ha mindig is érdekeltek a helyi témák,
várjuk jelentkezésedet! Főképp, ha:
• Van újságírói végzettséged, vagy ha nincs, akkor
Hogy
nem sajnálod az időt a szakma megtanulására.
milyennek
• Jól és közvetlen stílusban kommunikálsz.
képzelünk
• Élvezed a változatos munkát.
• Szereted az embereket – és magad is.
el?
• Laza vagy, de a munkádat felelősségteljesen,
lelkiismeretesen végzed.
• Lételemed a csapatmunka, másokkal segítőkész vagy.
• Van jogosítványod és autód.
Ha felkeltettük érdeklődésed, küldd el fényképes önéletrajzod és rövid
motivációs leveled a szerkeszto@regiolapok.hu e-mail címünkre.

Vecsésen, Monoron és környékén

3.

Az idegen nyelv
tanulása megnöveli
az agyat

Tanulmányok bebizonyították
egy másik nyelv tanulásának
kognitív előnyeit, függetlenül attól, hogy hány évesek
vagyunk. Ezek a tanulmányok
kimutatták, hogy a kétnyelvűeknek általában nagyobb az
agyuk, jobb az emlékezőképességük, kreatívabbak, jobb
problémamegoldók stb. Ezek az
előnyök nemcsak megkönnyítik
még több nyelv megtanulását,
hanem megkönnyítik a tanulást
is. A feladatok közötti gyors váltás képessége különösen fontos a mai elfoglalt multitasking
világban. A kétnyelvűek sokkal gyorsabban válthatnak a
feladatok között, mint az egynyelvű társaik, és sokkal több
feladatot képesek egyszerre
kezelni.

4.

Új barátságok
alakulnak ki

Új és érdekes emberekkel való
találkozás és az egész életen
át tartó barátságok kialakítása
minden bizonnyal olyan cél,
amelyre érdemes törekedni, és
egy másik nyelv megtanulása

5.

A nyelvtanulás
nyitottabbá teszi

Oktatni annyit jelent, mint kivezetni - kivezetni a bezártságból,
a szűkségből és a sötétségből.
Az idegen nyelv megtanulása
és egy teljesen új kultúra és
világnézet átadása a legbiztosabb módja annak, hogy nyitott gondolkodású, megértő,
toleráns egyéniséggé váljunk,
és ez felbecsülhetetlen. Fantasztikus, élmény látni a világot
más szemszögből, és megérteni,
honnan származunk mi és honnan mások.

6.

Az idegen nyelv tanulása segít jobban
megérteni saját nyelvünket és kultúránkat
Az idegen nyelv megtanulása
egyfajta fordított pszichológiát vonhat maga után, ami
által jobban megérthetjük saját
anyanyelvünket és kultúránkat. Sokkal jobban tudatában
leszünk nemcsak a kulturális
szokásoknak, hanem a nyelved
nyelvtanának, szókincsének és
kiejtési mintáinak is. A gyakorlás és a nyelv hallgatása, a titka
az olvasás és az írás képességeiV.B.
nek javulásának.

HIRDETÉS

Vecsési
nagyüzemi konyha
alapanyagraktárba
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.

karrier.city@gmail.com

06-70/775-8585

Házhoz szállítás minimum 1500 Ft-tól!
Monoron ingyenes!
Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Péteri,
Gomba és Bénye 300 Ft a szállítás.
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Havonta
új akciók

Gyömrő, Pilis és Nyáregyháza
onor
min. rendelés 4000 Ft + 300 Ft a kiszállítás.
Monor, Móricz Zs. u. 39.
o

biztos módja ennek a folyamatnak a gyorsítására. A nyelv segít
kifejezni érzéseinket, vágyainkat és kapcsolatba lépni a körülöttünk lévő emberekkel. Egy
új nyelv nemcsak a potenciális
barátok tömegét nyitja meg,
hanem azonnali közös nevezőként is funkcionál, amikor más
anyanyelvűekkel találkozunk.
Ráadásul az idegen nyelven történő beszéd olyan lehet, mintha
titkos kóddal beszélnénk az új
barátainkkal.

sA *

záció hatására egyre nagyobb
az esély arra, hogy egy-egy cég
olyan emberekkel fog dolgozni,
akik több nyelven beszélnek.
Talán egy fejlesztési csapat Indiában, vagy egy gyár Kínában,
esetleg egy alternatív energiaszolgáltató Németországban. Az, hogy más nyelveken
tudunk kommunikálni, sokkal
értékesebbé tesz a munkáltató
számára, és ez versenyelőny az
önéletrajzban, kétségtelenül figyelemfelkeltő.
.
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Web: http://lokacio.hu/taverna/

Rendeld házhoz

Nyitva: H–Szo: 11.00 – 21.00
A vírus ideje alatt nyitva:
H–szo: 11.00–20.00
Rendelésfelvétel:
11.00 és 20.30 között.
A vírus ideje alatt
eLViTeLRe 20.00 óráig várjuk
kedves Vendégeinket!

kedvenceidet, vagy

kérd elvitelre!
Részletes étlapunkat keresd
Facebook-oldalunkon:

Taverna gyros

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga
tulajdonban lévő, kisállateledel-gyártással és
forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja,
melynek Csévharaszton (Budapesttől 40 km-re délkeleti
irányban található) működő telephelyére keressük
csapatunk új tagjait:

Erősáramú
villanyszErElő
pozícióba.
Feladataid lesznek:
• A termelésben lévő gépek/berendezések mechanikus és elektromos
karbantartási feladatainak ellátása
• A gyár területén a felmerülő karbantartási feladatok ellátása
• Időszakos megelőző karbantartási feladatok szakszerű elvégzése az üzemi
berendezéseken
• A hozzá beosztott termelőgép megbízhatóságának, üzemképességének
folyamatos felügyelete
• Aktív közreműködés a gyártás folyamatos javításában, fejlesztésében
• A napi-, heti-, havi-, éves karbantartási utasításban rá vonatkozó feladatok
elvégzése
Rád van szükségünk, ha:
• Rendelkezel erősáramú villanyszerelő végzettséggel és többéves szakmai
tapasztalattal
• Előny, ha dolgoztál már gyártókörnyezetben és szereztél már tapasztalatot
gyártógépek karbantartásában
• Tudsz több műszakot vállalni, nem riaszt vissza az esetenkénti hétvégi
munkavégzés
• Pontosan és precízen végzed a munkádat és nagyon fontos, hogy légy
megbízható
Amit pedig mi biztosítunk a számodra:
• Stabil munkalehetőség
• Jó kereseti lehetőség (alapilletmény + műszakpótlékok)
• Béren kívüli juttatások (cafeteria, bejárástámogatás, bónuszok)
• Ajánlói bónuszprogram
Szükséges tapasztalat:
1–3 év szakmai tapasztalat előny
Munkavégzés helye:
2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51.

Érdeklődjön a

06-29/693-170 -es
és a 06-30/792-1319-es
számokon vagy a

hr@bfbplus.hu
e-mail-címen!
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3. Játékosak de
fegyelmezettek

Hogyan ismerhetjük fel

a kreatív elmével

megáldott embereket?

A

kreatív egyének figyelemre méltóak, hisz képesek
szinte minden helyzethez
alkalmazkodni, és mindent megtenni, hogy elérjék céljaikat.
Csikszentmihályi Mihály Kreativitás című könyvében azt
mondja, hogy: „Minden emberi
tevékenységből a kreativitás felel meg legjobban annak, amit
mindannyian remélünk, hogy
valaha az életünkbe kerül.” A kreativitás lehetővé teszi számunkra, hogy kitárjuk az elménket, új
és izgalmas dolgokat tegyünk,
és ebben olyan módon vegyünk
részt, hogy egy lépéssel közelebb
kerüljünk a teljes potenciálunk
eléréséhez. Vannak olyan emberek, akik kreatívnak születtek,
vagy ez egy olyan képesség, amit
el lehet sajátítani? Amíg ezt a tudósok kutatják, addig is nézzünk
néhány ellentmondást róluk.

1. Szétszórtak mégis
öszpontosítanak
A kreatív embereknek sok fizikai és szellemi energiájuk van.
Több órát dolgozhatnak egy
olyan dologgal, amely figyelmet

kíván és fárasztó, mégis lelkesek. Rengeteg dologgal képesek
egyszerre foglalkozni, amiknek
látszólag semmi közük egymáshoz. Ez nem jelenti azt, hogy a
kreatív emberek hiperaktívak
vagy mániákusak. Rengeteg időt
töltenek a pihenéssel, csendesen
gondolkodva azokon a dolgokon
ami érdekli őket.

2. Intelligensek, de
naivak

A kreatív emberek okosak, de
egy kutatás kimutatta, hogy a
nagyon magas IQ nem feltétlenül vonja magával a magas
szintű kreatív teljesítményt.
Viszont a magas IQ-val rendelkező emberek általában nem élik
meg a kreativitásukat, mert nem
hagyják elméjüket elkalandozni.
Csikszentmihályi azt sugallja,
hogy a kreativitás egy bizonyos
mennyiségű bölcsességet és
gyermekiséget is magában foglal. A kreatív emberek okosak,
de képesek megőrizni a csodát,
a kíváncsiságot és a képességet,
hogy friss szemekkel nézzék a
világot.

Csikszentmihalyi megjegyzi,
hogy a játékos hozzáállás a kreativitás egyik jellemzője, de a
könnyedség és az izgalom egyszerre tükröződik bennük. Amikor egy projekten dolgoznak, a
kreatív emberek képesek a környezetük idegein táncolni, mert
látszólag nem tesznek semmit,
pedig órákig dolgoznak, gyakran
hajnalig ébren maradnak, amíg
elégedettek lesznek a munkájukkal és valahogy mindig elkészülnek határidőre. Mit gondol,
ha találkozik egy művésszel?
Izgalmas, romantikus és elbűvölő, ugye? Sokak számára a
művészet valóban csodát jelent.
De a sikeres művész is nagyon
sokat dolgozik, amit mások nem
látnak.
A kreatív ember hamar rájön,
hogy a valódi kreativitás magában foglalja a szórakozás és a
kemény munka kombinálását.

4. Reális álmodozók
Kreatív emberek szeretnek
álmodozni és elképzelni a világ
lehetőségeit és csodáit. Képzeletükbe és fantáziájukba
merülhetnek, de a valóságban
továbbra is biztos alapokon állnak. Gyakran álmodóknak nevezik őket, de ez nem jelenti azt,
hogy a felhők felett élnek. A
kreatív típusok – a tudósoktól a
művészekig a zenészekig – képzeletbeli megoldásokat találhatnak valós kérdésekben.
„A művészet és a tudomány
magában foglalja a képzelet ugrását egy olyan világba, amely
különbözik a jelenlegitől” – magyarázza Csikszentmihályi. „A
társadalom egy része gyakran
ezeket az új ötleteket fantázi-

áknak tekinti. És igazuk van. „De
a művészet és a tudomány egésze az, hogy túlmegy azon, amit
most valóságnak tekintünk, és új
valóságot teremtenek.”

5. Büszkék, mégis
szerények
A kreatív emberek büszkék az
elért eredményeikre, de általában rendkívül alázatosak. Nagy
tisztelettel adóznak azoknak, akik
előttük dolgoztak és a korábbi
innovációik befolyásolták a munkájukat. Láthatják, hogy munkájuk gyakran figyelemre méltóbb,
mint másoké de ők nem erre
fókuszálnak. Csikszentmihályi
szerint, sokszor annyira összpontosítanak a következő ötletükre
vagy projektjükre, hogy hidegen
hagyja őket az előző projekt elismerése.

+1. Konzervatívak,
mégis lázadók
A kreatív emberek egy definíció szerint a „rendszeren kívüli”
gondolkodók, és gyakran úgy
is gondoljuk, hogy nem konformisták, sőt inkább lázadók.
Csikszentmihályi azonban úgy
véli, hogy nem lehet valóban
kreatívnak lenni anélkül, hogy
először magunkévá ne tennénk
a kulturális normákat és hagyományokat.
A kreativitás azt sugallja, hogy
amellett, hogy tiszteletben tartjuk a hagyományokat képesek
legyünk lépést tartani a fejlődéssel. Képesek megbecsülni és
megragadni a múltat, miközben
új és továbbfejlesztett módon
keressük a lehetőségeket. A kreatív emberek sok szempontból
konzervatívak lehetnek, de tudják, hogy az innováció legtöbbször lehetőséget jelent.
BEA

HIRDETÉS

Decemberi rejtvényünk nyertesei
HELYZETBE HOZZUK!

Kiadó: Régió Lapkiadó 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.
A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal
felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és szolgáltatások árai a készlet erejéig érvényesek!

Decemberi rejtvényünk fősorában a monori City Drogéria feladványát olvashatják ki. A megfejtés: A rendszerváltás idején
nyitott az üzlet.
A City Drogéria felajánlásával kisorsoltunk 2 darab 5000 Ft
értékű ajándékutalvány, mely a monori City Drogériában váltható be.
Nyerteseink:
Gyenes Sándorné, Pécel,
Kajos Ilona, Monor
Gratulálunk nekik!
Boldog új évet kívánunk minden
kedves olvasónknak!
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•
•
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Földmérés

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

Hívjon bizalommal:

www.rennel.hu

Bán Péter

földmérő mérnök
06-30/302-7761 • banpeti87@gmail.com

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
dő
• szegőelemek cseréje
Ács tetőfe
esterek
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
b ádogos m
ikával.
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
Alpintechn ! Sz akképzET T
k
• beázások javítása 06-30/919-4694
ző
Kedve ára
mE S TErEk

Üveges és képkeretező
www.kego.hu

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

Tel.: 06-20/219-6040

épületfeltüntetés, telekalakítás,
megosztás, határrendezés, telek felmérés,
GPS mérés

Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.

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

gyártását és szerelését
vállalom Pest megyében.

06-30/489-5334

Családi házak, lakások teljes
körű villanyszerelését,
vezeték korszerűsítését,
kapcsolók, lámpák,
konnektorok
kiépítését,
cseréjét
vállalom
kedvező áron.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
WC, mosdó, mosogató, lefolyó,
zuhanytálca duguláselhárítása
bontás nélkül.
MAGÁNSZEMÉLYEK
ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE

06-20/403-4041, 06-20/581-0586

NINCS KISZÁLLÁSI KÖLTSÉG:
Monor, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri,
Pilis, Péteri, Gyömrő, Üllő, Vecsés, Vasad.
Egyéb helyszínekre történő kiszállási
költségről kérjük, érdeklődjön
telefonszámaink valamelyikén!

Juhász Béla
06-70/422-6359
juhivill33@gmail.com

Asztalos

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

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.

vállalja konyhabútorok, szekrények,
kisbútorok, irodabútorok, korlátok, stb.
készítését.
Nyílászárók gyártását, építését,
szaunaépítést, lambériázást.

Rendelésfelvétel telefonon is!

Szerezze be most tűzifáját!
Számlával garantált
mennyiség!
Kiszállítással

té li
TŰZIFAVÁSÁR

EUTR szám: AA5856576

fedése

munkát vállalok

MESTEREMBEREK

,

Herendi Tamás
zárszerelő

Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689
Konyhakészre hasított

Konyhakészre hasított

AKÁC

TÖLGY, BÜKK

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

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

3 400 Ft/q

3 200 Ft/q

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
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Újhullám az autóiparban! csatlakozz MOST!
A cégről dióhéjban:
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban,
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét.
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

TErMéKEINK:
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli
munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség
vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
• 12 órás munkarend 6–18/18–6
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
• +80% éjszakai pótlék
• Buszjáratok:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor
•
•
•
•
•
•

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor,
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között
a +36-70/3259091 telefonszámon!
Jelentkezés menete:
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot.
Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

III. 2021. februártól: Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Monorierdő

Jelenléti bónusz
Toborzási bónusz
Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg
FElKíNálT
POzícIóK:
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés

Főbb feladatok

Minimális elvárások

Előny

A gyártósor működtetése:
• Előkészített tálcák behelyezése
• A gépek beállítása, karbantartása
• Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
• Rendszeres minőségi önellenőrzés
• Jegyzőkönyvezés
• Szerszámok javítása, cseréje
• Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

•
•
•
•

Tapasztalat fémmegmunkálásban,
automatizált gépek működtetésében
• Minimális angol nyelvtudás
• Ipari jellegű szaktudás:
• Elektromosság
• Pneumatika
• Lézeres hegesztés
• Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
• Targoncajogosítvány

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés
biztosítása:
• Be- és kimenő áruellenőrzés
• Folyamatellenőrzés
• Mérőműszerek használata
• Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

• Angol nyelvtudás
• Exel-tábla kezelése

Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
Dr. SZÉVER KRISZTINA
Bőrgyógyász, nemibetegségek szakorvosa
és kozmetológus
Budapest,

XVII. kerület Rákoskert,
Zrínyi u. 226. I. em.
SZERDA

Szerelvény – Sarok

Nagykáta,

Gyóni Géza u. 13. I emelet
(vasútállomásnál)
PÉNTEK

Bejelentkezés szükséges (hétköznap 8–18h)

Tel.: 06-30/881-8998

• Ekcéma, atópiás dermatitis, allergiás
eredetű bőrbetegségek
n
Februárba ény
• Pattanásos bőr (acne), rosacea,
m
perioralis dermatitis, seborrhoeás
% kedvedzíjból
dermatitis
a vizsgálati utatására!
• Haj-, hajas fejbőr betegségei
a hirdetés bem
• Körömgomba és egyéb gombás
betegségek kezelése
• Vírusos szemölcsök kezelése
• Anyajegyek műszeres vizsgálata és
ellenőrzése.
Bőrgyógyászati rákszűrés és gondozás
• Pikkelysömör kezelése
• Időskori növedékek, kötőszöveti
növedékek, angiomák eltávolítása
• Krónikus sebek (lábszárfekély,
felfekvés, diabéteszes, traumás sebek)
Szeretettel várom
és vastagláb (vénás elégtelenség,
kedves pácienseimet!
nyiroködéma, lipödéma) kezelése

20

Folyamatos

Zalakerámia
csempék, járólapok.
Fürdőszobabútorok.
Kazánok, cirkók,
radiátorok,
acél-, műanyagés rézcsövek.
Minden ami a víz-, gáz-,
fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Kedvező áraK
Telefon:
06-29/996-659
Nyitva:
H–P: 8–17
Szo: 8–12

Monor, út 22/A
Ad y E n d r e
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Elkészült Üllő mobiltelefonos applikációja

S

zinte elsőként készült el
2020. december végén a térségben Üllő telefonos applikációjának első verziója, amely a
városvezetés és a lakosság bevonásával formálódott, és a jövőben
is az itt élők igényei szerint alakul majd. A Play Áruházból ingyenesen mobiltelefonra letölthető
HolmiApp alkalmazás segít eligazodni a településen, a helyi hírekről és programokról, városi információkról (sportról, közéletről stb.)
egyaránt értesülhetnek a rendszer
használói. Előnye egy weblappal
szemben, hogy nagyon gyorsan lehet pl. az ügyintézések menetén
gyorsítani, az azonnali tárcsázás és
levélküldés funkciókkal a kontaktszemély közvetlenül az applikáción
keresztül elérhető, nem kell hoszszasan keresgélni egy-egy elérhetőséget.
A telefonos applikáció nem saját fejlesztés, hanem egy nemrégiben elérhetővé vált összesítő-alkalmazás, ahol az egyes térségek
és városok egymáshoz kapcsolódva, integrált információs rendszer-

ben működve tudnak majd információkat megosztani egymással.
A HolmiApp applikáció gyors működésével, hasznos funkcióival, bővíthetőségi lehetőségeivel kiemelkedik a versenytársai közül. Üllő
szinte elsőként kezdte használni az
alkalmazást, így úttörőként a rendszer felépítését és alapfunkcióit is
közösen tudta/tudja kialakítani a
fejlesztő céggel.
– Hosszú háttérmunka előzte meg a rendszer létrejöttét, egy
olyan, jól működő, egyszerűen
használható felületet álmodtunk
meg, amely kifejezetten a városok egyéni kommunikációját erősíti, a közelben élők tájékozódását
segíti és az egyes problémás helyzetekben az ügyintézések menetét gyorsíthatja. Nagy segítség és
öröm volt számunkra, hogy Üllő
városvezetése aktívan részt vesz a
rendszer optimalizálásában, kialakításában, így egy nagyon könynyen és átláthatóan működő applikációt tudunk létrehozni. A
lakossági visszajelzések alapján folyamatosan alakítjuk még az el-

következendő hónapokban az alkalmazást. Célunk, hogy ez az
alkalmazás az ország első számú,
városokat összekötő és a közelben
élőket széleskörűen informáló felületté váljon, folyamatosan bővítjük újabb településekkel, városokkal a rendszerünket – fejtette ki
Kapitány András, a K&K Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.
Az alkalmazásban a hasznos telefonszámok azonnali elérésén kívül térképes kereső, helyi információk, aktuális hírek és programok
is helyet kaptak, lehet szavazásokat
kezdeményezni, illetve nemsokára elérhető lesz az állampolgári bejelentés funkció is, amelynek segítségével azonnali helyszíni telefonos
fotókkal tudnak a lakosok bejelentést tenni egy-egy illegálisan eldobott szemétkupacról, hibáról, rongálásról vagy úthibáról.
A rendszerben külön menüpontban lehet majd keresni a helyi üzleteket, szolgáltatókat, vendéglátóhelyeket. Az önkormányzat azzal is
támogatni szeretné a helyi vállalkozásokat, szolgáltatókat, őstermelő-

ket, hogy elérhetőségeikkel díjmentesen kerülhetnek a rendszerbe.
Az applikáció jelenleg csak
Androidos rendszeren működik, már folyamatban van az IOSrendszerre optimalizálás, hamarosan IPhone készülékeken is
elérhető lesz.
Üllő város kilenc pontján nemrégiben ingyenes WIFI-pontok nyíltak, így ezeken a helyszíneken azok
is le tudják tölteni az applikációt a
telefonjukra, akik nem rendelkeznek internetkapcsolattal. A rendszerben egyszer letöltött statikus
információk eléréséhez nem szükséges folyamatos internetkapcsolat, így mindenki, aki egyszer letöltötte az alkalmazást, internet
nélkül is tud telefonos elérhetőséget keresni az ügyintézéseihez, orvost hívni, de megtalálhatja a legközelebbi játszóteret is.
Kérjük, hogy a Facebookon jelöljék be az Üllő Város Önkormányzata oldalt is, hogy elsőként tudjanak
tájékozódni városunk aktuális híreiről, információiról. Köszönjük!
Üllő Város Önkormányzata

Hirdetés

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére

Épületenergetikai
tanúsítvány
kÉszítÉse

szakirányú végzettséggel
rendelkező

főkönyvelő,
könyvelő
MunkATáRSAkAT
kERESünk.

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

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

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel
áLTALánoS MűSZAkI
kARbAnTARTóT,
gÉpLAkAToST és
vILLAnySZERELőT, valamint
koMISSIóS RAkTáRoSTARgoncáST fELvESZünk
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek:

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.

Húsfüstölést
vállalok

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!

Monoron
nonstop!
Rövid határidővel!
Nagy tételben is!

Füstölés akác-, bükk-, tölgyporral.

06-30/934-1335

Monor: Kossuth Lajos u. 41.
Albertirsa: BB Ruházat a Polgármesteri Hivatal mellett
Vecsés: CBA, kulcsmásoló.
Üllő: Templom tér, Hableány Lakástextil üzlet.

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
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Közérdek
A nemzeti összetartozás évének vége előtt
kíváncsiak lettünk, hogyan reagálhattak a
trianoni tragédia közvetlen hatásaira az akkor
itt élő emberek. Forrásként tanulmányozhattuk
a Közérdek, a monori járás vasárnaponként
megjelenő lapjának 1920. július 18. és 1921.
december 25. között megjelenő számait.

C

sak ebben az időszakban a
lapban 37 írás foglalkozott az
így vagy úgy határainkon kívül rekedt környékbeli magyarjainkkal. „Borzalmak hona” címmel
foglalkozik a monori ácsmunkás,
László Károly szörnyű megpróbáltatásaival, aki öt év után tudott
hazatérni turkesztáni hadifogságából. Szemelvényeket közöl
a megszállt területekről, többek
között a Torontál megyéből kiutasított községi írnokról, akinek a
vasút mellett megtalált összevert,
véres testét járásorvosunk, dr. Dabasi részesítette elsősegélyben.
A monoriak lelkiállapotát leginkább Süveges József felelős

szerkesztő és kiadótulajdonos tudta legjobban érzékeltetni. Monor
és az Ébredő Magyarok című írásában 1920. július 18-án így írt:
„Mindenkit, aki e hazának hű ﬁa,
aki nemzetünk égetően fájó sebeit gyógyítani iparkodik, akinek
nincs része a ránk zúdított becstelenségben, egy táborba tömöríteni, az összetartásban rejlő erőt
irányítani és céltudatosan hasznosítani, a tévtanokkal bomlást,
rombolást hirdető nemzetköziséget letörni – feladata az Ébredő
Magyarok Szövetségének. E feladat megvalósításához hív és elfogad mindenkit, aki e célért tisztességgel küzdeni akar. S Monor népe

kivétel nélkül részt kér a küzdelemből, tehát: Mindnyájan ott leszünk.”
Megfontolandó 1921. augusztus 7-i intelme is: „A legkisebb paránynak segítségére éppen olyan
szükség van a hazaépítés munkájában, mint a legnagyobb államférﬁéra. Becsüljük, szeressük tehát egymást mind, kik itt élünk
Csonka Magyarországon, hogy

Hirdetés

autószerviz
A Frédi-Béni Autócentrum telephelyén

> Ingyenes hozom-viszem szolgáltatás
> Gyors munkavégzés
> 20+ év tapasztalat
> A legmodernebb diagnosztikák
> Javításainkra garanciát vállalunk
> Gépjármű külső-belső tisztítás

testvérharccal ne keserítsük elszakított véreinket, hogy példás,
békés jóléttel, erőt gyűjtő munkánkkal ébren tartsuk bennük
a reményt, kívánatossá tegyük
a visszacsatolást. Erősítsük a lazuló kapcsokat, hogy ne teljesedjék be rajtunk a hazájáért aggódó
költő mondása – Átok fogta meg a
magyart, mert az soha össze nem
B.G.
tart!”
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Pécsi Ildikó emlékére (1940–2020)

Nem mindennapi esemény volt, amikor pontosan tíz éve Pécsi
Ildikó színművésznő, miután kétszer is volt önálló estje a monori
cukorbetegeknél, a Jászai Mari Általános Iskola színpadán, két
előadásban is szerepelt az ottani tanárok és diákok társaságában.

A

Kossuth-, Jászai Maridíjas, érdemes- és kiváló
művész életművéért megkapta a Hazám-díjat, és abban az
időben már a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjává is megszavazták. Beszélgettünk vele,
hogy miért vállalt szereplést egy
vidéki iskola amatőrjeivel? – Na-

gyon szépen köszönöm, hogy itt
lehetek – válaszolta. – Örömteli
pillanatokat jelentett nekem látni, hogy próbáról próbára egyre
jobbak, bátrabbak lettek. Készítettem mindegyiküknek saját kezűleg névre szóló köszönőlevelet. Jó volt hallanom azt a fontos
dolgot is, hogy itt minden „mű-

vésztárs” gyönyörűen tud beszélni – mesélte a művésznő, majd a
gyömrői dr. Patkós Józsefre terelődött a szó, aki Vecsés és Kistarcsa után Monoron is színházat
alapító iskolaigazgató-rendező.
– Nem tudom, honnan e képessége, de jó rendező, ahogy előző,
vecsési közös munkánk során is
érezhettem. „Szent őrültnek” tartom, aki a művészetben szintén
„fehér izzásban” tud alkotni.
Megkérdeztük dr. Patkós Józsefet, hogyan emlékszik a Pécsi
Ildikóval közös munkára? – Nekem ez biztatást, bátorítást adott,
a jövőre nézve is. Szakmaszeretete és baráti segítőkészsége mellett
a ﬁatalság kedvelése volt az, ami
ide vonzotta. Hiszen szavalóversenyeket, rendhagyó irodalomórákat is szervezett. Képes volt

annak elismerésére is, ha egy vitás kérdésben nem neki lett igaza.
Sokat tanultam tőle. A gyerekek
írásos véleményéből is idézhetek: „Tök jó fej néni.” „Kedves volt
velem.” „Még sohasem láttam őt
élőben. Nagy megtiszteltetés volt,
hogy eljött.”
Segítőkészségét 2016-ban egy
avató szertartáson meg is örökítettük: „2011-ben iskolánkban
Tolsztoj Panov apó különös karácsonya című, gyerekeink és pedagógusaink által előadott mesejátékban való szereplésével egyik
alapító tagjává vált az azt követő fél évtizedben a határainkon
túl is előadásokat tartó Monori
Színháznak. Nem felejtjük magas
szakmaiságot, önzetlen segítőkészséget és kivételes kvalitásokat képviselő jelenlétét. Tantestületünk jóváhagyásával Pécsi
Ildikó színművésznőt a monori
Jászai Mari Általános Iskola Tiszteletbeli Tanára kitüntetésben
részesítem.”
B.G.
Emlékét megőrizzük.

Hirdetés

TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
A FOGBEÜLTETÉS FONTOSSÁGA ÉS LEHETŐSÉGE

Magyarországon átlagosan minden lakosnak 8 foga hiányzik, ami komoly emésztési problémákat okoz.
A sok év fogatlanság csontsorvadáshoz és csonthiányhoz vezet, ami sok szakembernek
lehetetlenné teszi a hiány pótlását.

A KORSZERŰ SEBÉSZI ESZKÖZÖK ÉS A TECHNIKA LEHETŐSÉGET AD ARRA, HOGY A CSONTHIÁNYT
MÉRTÉKÉTŐL FÜGGETLENÜL MEGSZÜNTETHESSÜK, ÍGY KÉSŐBB IMPLANTÁTUMMAL ÉS FIXEN
RÖGZÍTETT FOGSORRAL ELŐZHESSÜK MEG AZ EMÉSZTŐSZERVI BETEGSÉGEKET.
Dental Diamond • 2230 Gyömrő, Szent István út 21. • www.implantdiamond.eu • Tel.: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007

Ön megrendeli,
mi megsütjük!
Torták és formatorták
készítése minőségi
alapanyagokból,
rendelésre.

Hatékony
fertőtlenítés

COVID ellen

ÓZON nal
azonnal!

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel
minimum érettségivel
és angol nyelvtudással
rendelkező

ExpoRTüZLETkÖTő
és ExpoRTügyInTÉZő

Monor,
Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában
Rendelésfelvétel:
06-70/661-3439
Nyitva: H–P: 08–17, Szo: 08–12
: Levendula Rétesház

KÚTFÚRÁS!

munkatársakat felveszünk.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Molnár Tamás
Tel.: 06-30/455-2423

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

Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyeztetése.
Köffer Lajos

06-20/997-1299
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Fizetni kell az M4-esen
MATRICÁVAL VEHETŐ IGÉNYBE

Vasútvonal fejlesztés
KOMOLY FEJLESZTÉS ELŐTT A 100A VONAL

Figyeljünk, hogy ne rutinból
hajtsunk fel az M4-es autóútra,
ugyanis a korábban ingyenes
szakasz ﬁzetőssé vált.
2021. január 1-től az M4-es
autóút használatáért a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől az
Abony-nyugat kihajtóig díjat kell
ﬁzetni. A ﬁzetőssé vált út heti,
havi, esetleg éves autópályamatricával, vagy megyei – esetünkben Pest megyei – matricával vehető igénybe.
Tartsuk észben, hogy az éves és
a megyei matricák a vásárlástól
a következő év január 31. éjfélig
érvényesek, azaz a tavalyi matricák hamarosan le fognak járni. Gondoskodjunk időben az új
megvásárlásáról, hogy ne érjen
bennünket kellemetlen meglepe-

A kormány határozatával
20 milliárd forint támogatást
biztosított a MÁV-nak, hogy
Budapest legforgalmasabb elővárosi vonalán, Vecsés–Üllő–
Monor között felújítsa a pályát
és megszüntesse a lassújeleket.
A 100a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon napi 42 ezer

tés. Amennyiben elfelejtjük, és
a lejárat után mégis ﬁzetős szakaszra hajtunk, akkor az adott
napon, az útra való felhajtás utáni egy órában még pótolhatjuk
a vásárlást. Autópálya-matricát
benzinkúton vagy interneten is
vehetünk, további információkat
pedig a www.nemzetiutdij.hu olRégió Infó
dalon találunk.

elővárosi utas ingázik Budapestre, a vonalat pedig naponta
több mint 230 vonat használja.
A Budapesten belüli szakaszok
kapacitásbővítése bonyolult átépítéssel lehetséges csak, ezért
itt átfogó áttervezés szükséges
a Nyugati pályaudvartól Kőbánya-Kispestig, ezt az előkészítési munkát a Budapest Fejlesztési Központ 2021-ben kezdi meg.
Az agglomerációs szakaszon
egyszerűsített pályarekonstrukcióval is jelentős eredményeket
lehet elérni. A kormánydöntés
értelmében a MÁV decemberben 20 milliárd forint forrást
kapott a Vecsés–Üllő, Üllő–Monor nyílt vonali szakaszok és
Monor állomás pályafelújítására, így hamarosan elindulhatnak a munkálatok.
Régió Infó
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Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!

K
E m E LTÜ T!
E
K
A bérE

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert belga
tulajdonban lévő, kisállateledel-gyártással és
-forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja,
melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük
csapatunk új tagjait a következő munkakörökbe:

• Kiemelkedő kereseti lehetőség
MINDEN MUNKAKÖRBEN!
• Túlóralehetőség
• Cafeteria
• Ajánlói bónusz
(1 hónap és 6 hónap után is)
• 15 Ft/km bejárási támogatás
Érdeklődni lehet a +36-30/792-1319-es
telefonszámon vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51. alatt.

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

• Targoncavezető
(Többműszakos munkarendben – több üzemünkbe.)
• Operátor / Betanított munkás/
(Többműszakos munkarendben – több üzemünkbe.)
• Molnár (Többműszakos
munkarendben)
• Karbantartó (Többműszakos munkarendben,
Géplakatos/Villanyszerelő/Mechanikai műszerész
végzettséggel.)
• Gépkezelő/gépbeállító
(Többműszakos munkarendben)
• Termelési adminisztrátor

KEPA AUTÓSZERVIZ

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

AutójAvítás és gyorsszerviz

www.kepaszerviz.hu

Klímatöltés, -javítás és -tisztítás
ózongenerátoros tisztítás 4000 Ft-tól!
Eredetiségvizsgálat • Kipufogójavítás

Helyszíni
műszaki vizsga

gumiszerelés 750 Ft/db-tól
Gumitárolás, futóműállítás,
hibakódolvasás, -törlés
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zöldhulladék-elszállítás, sittelhordás,
lomtalanítás. Érd.: 06-70/237-6675

KERES–KÍNÁL
ÁLLÁS
Gyáli pecsenyesütőbe pultost és
konyhai kisegítőt keresünk. Albérletet, szállást családi házban, kedvezményes díjon tudunk biztosítani
dolgozóink részére. T.: H-P 8-18 óra
között, 06-70/419-2923, 06-30/944-0689

AJTÓ-ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa, szúnyogháló, lakatosmunka. Szatmári Ferenc:
06-70/317-8857, www.ablakfer.hu

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

AUTÓ
Műszaki vizsgáztatás és felkészítés,
eredetiségvizsgálat, gépjármű-diagnosztika, gumiszerelés, -javítás, centrírozás. Méhész János Kft. Monor, József
Attila u. 108/38. Tel.: 06-29/416-123,
muszakivizsga-monor.hu

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések is! A, B,
C, C+E, D kategóriák GKI. Gyorsított
képzés. Tel.: 06-20/912-6359,
www.tan-go.hu
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GALLYAZÁS
DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa Gy. u.
37., L.I.V.E. diszkont – Monor, Jókai u.
3–5. és az evedd.hu-n is megrendelhető
sok diszkont áras termék. Jöjjön, vásároljon, rendeljen! Velünk megéri!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások, csőtörések
megszüntetése, vízszerelés.
Érd.: 06-20/491-5089
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül
MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE. Tel.: 06-20/403-4041,
06-20/581-0586

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését,
javítását vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06-20/980-3957

GALLYAZÁST vállalok kb. 5 méteres
magasságig. Igény szerint akár
elszállítással is. T.: 06-30/218-7023

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS
Hűtőgépek, fagyasztók javítása, helyszínen, garanciával.
Tel.: 06-30/960-8495, 06-70/426-3151

ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB SZÁLLÁSHELYEK KIADÓK egész évben családok, személyek részére napi 1 600 Ft/
fő vagy havi 30 000 Ft/fő rezsivel együtt!
Munkáscsoportok részére kedvezményesen napi 1600 Ft/fő ágynemű-, TV-,
hűtőhasználattal vagy havi 30 000 Ft/fő
rezsivel együtt! Érd.: 06-30/944-0689
Eladó 140+20 m2 hasznos alapterületű
lakás téglaépületben, lakó-pihenő
övezetben, Ecseren. Irányár 36,5 millió
forint. Érd.: 06-30/972-6672

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON Móricz Zs. u. 39. Már Gyömrőre is!
Rendeld házhoz kedvenceidet, vagy
kérd elvitelre! Részletes étlapunkat
keresd Facebook-oldalunkon: Taverna
Gyros T.: 06-70/775-8585

FUVARVÁLLALÁS
Áru-bútor-építőanyag szállítás,

Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás,
kisebb javítás, beázás. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Ingyenes
felméréssel. Hívjon bizalommal!
Kertész Attila Tel.: 06-20/216-8338
Ács, tetőfedő, bádogos szakképzett
mesterek alpintechnikával. Kedvező
árak. Tel.: 06-30/919-4694

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Bútor áthúzása, felújítása,
javítása.
Csordás György, Tel.: 06-30/576-3456
Konténer, sitt- és szemétszállítás,
lomtalanítás. Rendelhető: sóder,
homok, cement. Maka Sándor, Gyömrő,
Állomás Tűzép. Tel.: 06-29/333-347,
06-20/444-9963
Konténeres hulladékszállítás 4-8 m3-es
konténerekkel. Szabó Sándor.
Tel.: 06-30/200-1163

LAKATOSMUNKA

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon 100 m2-es különálló családi
ház 270 000 Ft/hónap díjjal kiadó. A díj a
rezsit tartalmazza! Érd.: 06-30/944-0689

kisebb javítások azonnali kezdéssel
GARANCIÁVAL! 18 éve a lakosság
szolgálatában! T.: Árvai Richárd
06-30/475-2917

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

TÜZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es hasított tölgy,
bükk, akác 20500 Ft/m³, 33 cm-es
20 000 Ft/m³, 25 cm-es hasított akác
20500 Ft/m³, 33 cm-es 20 000 Ft/m³.
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3400 Ft/q, tölgy, bükk:
3200 Ft/q, kalodás vegyes: 33 000 Ft/
kaloda, kalodás akác: 38 000 Ft/
kaloda + szállítás. A némedi szőlői
hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget. Forest Vill Bt.
EUTR: AA5856576. Tel.:06-20/5117557, 06-29/343-689

VILLANYSZERELÉS
MÉZ
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól
Monoron és környékén 5000 Ft feletti
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

Villanyszerelés, vezeték korszerűsítése, kapcsolók, konnektorok kiépítése, cseréje kedvező áron. Juhász Béla
06-70/422-6359

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS – JAVÍTÁS
MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat keresek, vásárolok:
Simson, Mz, Etz, Jáwa, Pannonia, stb.
06-20/572-5142

SZOBAFESTÉS; MÁZOLÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, lépcsőházak festése. Precíz munkavégzés, reális árakon. Érd: Sándor Zoltán
06-20/915-8392

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-szerelés, -javítás, karbantartás,
duguláselhárítás. Kaposvári Péter
06-30/662-7087, 29/739-983.
www.gazfutes.eu
Víz-, gáz-, fűtésszerelés! Fürdőszoba-felújítás, duguláselhárítás.
TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL!
T.: 06-30/421-2604

ZÁRSZERELÉS

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők
készítése, javítása. Ereszcsatornák
szerelése. INGYENES FELMÉRÉS,

ZÁRSZERELÉS – SOS ajtónyitás,
kínai ajtók, szalagzárak, biztonsági
zárak. Herendi Tamás 06-30/4895334

Hirdetés

A legjobb gyerekcipőmárkák egy helyen

A-gyerekcipőbolt
Gyömrő, Szent István út 79.
Tel.: 06-20/451-3264

Nyitvatartás:
H–P: 8–18, Szo: 8–13

Aktuális akciókról Facebook-oldalamról tájékozódhatnak.
: Gyermeklábbelik Gyömrőn • http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt

Márkáink
Skechers, Geox, Primigi, D.D.Step, Richter, Szamos,
Salus, Supi+ Bokor, Tommy Hillfiger lábbelik széles
választékával várok minden vásárlót szeretettel!
Méretek 18-tól akár 40-ig.

Váltószandik, szupinált és formatalpasak
egész évben elérhetők készletről!

Decemberi
rejtvényünk nyertese
Előző lapszámunk rejtvényének megfejtése: Ha egészség
van, minden van! Péter János
gyógymasszőr felajánlásával
kisorsoltunk 1 darab egyalkalmas lávaköves masszázst.
Nyertesünk Janza Istvánné
Gyálról. Gratulálunk neki!
Rejtvényünk most év elejei
pihenésre megy, hogy később
újult erővel szórakoztathasson.
Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Könnyű kedves
emberek mellett
jónak lenni
Üdítő érzés megállni egy pillanatra
és valakinek akár csak egy pillanatnyi
kedvességet adni. Így tett Győri
Katinka, korábban üllői, már vecsési
postás, akinek állandó figyelmességét
megköszönve összefogtak a lakók.

H

ogy lettél postás?
– 2004-ben a GYES után a felénk járó postással beszélgettünk arról, hogy nyilván el fog jönni az
idő, amikor a gyerek óvodába jár, és ez jó
lehetőségnek tűnt.
– Mióta dolgozol Vecsésen?
– Tizennyolc éve dolgozom postásként,
ebből tizennégyet Üllőn, most pedig a negyedik évemet töltöm Vecsésen.
– Mennyire tapasztalható az emberek kedvessége ebben a szakmában?
– Abszolút, s most a hideg is szalad a
hátamon a jóindulatuktól. Nagyon sokan
gondolnak ránk, mindenki segít, bármire legyen szükségünk. Télen meleg teával, kávéval, nyáron hideg üdítővel, vízzel
vagy akár jégkrémmel kínálnak. Karácsonykor egy nagyon kedves néni nyugdíját vittem, aki egy kis terített asztallal
várt. Süteménnyel, forró itallal és természetesen nagy szeretettel várt engem. Van
egy kis barátnőm, egy pici lány, aki egy
kézzel készített karkötőt ajándékozott nekem. Mindezt Üllőn is tapasztaltam, hihetetlenül jól esik. Nem nehéz ilyen kedves emberek mellett jónak lenni.
– Szereted a munkádat?
– Tizennyolc éve csinálom, több munkakörben is dolgoztam. Igen, nagyon szeretem, ez a kedvencem, hiszen járom a
szabad levegőn az utcákat, remek emberekkel találkozhatok, feladatom sokrétű,
rengetegen rám köszönnek, dudálnak,
vagy intenek.

– A karácsonyi jókívánságosztás
pontosan hogy történt?
– Csupán annyit írtam egy-egy postitra, hogy „BÚÉK! – a postás”, kinyomóval készítettem papírfenyőfa és hóemberalakú formákat. A körzetemhez
tartozó utcákban hol a postaládákra, hol pedig borítékokra ragasztottam őket. Azt gondolom, hogy egész évben viszek nekik ilyen-olyan leveleket,
s amilyen kedvesek velem, egy ilyen
kis semmiséget igazán megérdemelnek. Akkor, ha csak elmosolyodnak,
már maximálisan megérte, hiszen vannak olyanok, akik egyedül élnek, főleg
most, ebben az időszakban nagyon jól
esik jó kedvre deríteni őket. A másik indíttatás az volt, hogy ne mindig csak a
csekkeket vigyem, hanem egy kis boldogságot is.
– Vagyis nem ez volt az első alkalom.
– Nem, négy éve adok ilyen kis karácsonyi, újévi köszöntőket, amit persze
azelőtt is mindig megköszöntek, de idén
még inkább.
– Mi történt?
– Kitették többen is az oldalaikra,
hogy jól esett nekik ez a másnak apróságnak tűnő kis papírdarab, és a lakók
ezekből a kommentekből szerkesztettek
egy oklevelet nekem, ráírták, hogy „Köszönjük!”, és a hozzászólásokból néhányat kiragadva kitöltötték az elismerő
tanúsítványomat. Nagyon meghatott.

Hirdetés

FÖLDMÉRÉS

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

FérFimunkatársat
keresünk!

Vasadra műanyagfröccsöntő üzembe
szakmunkás végzettséggel,
gépkezelő/szerelő munkakörbe.
Családias környezet,
hosszú távú bejelentett munka.

Érdeklődést a 06-20/4340-190 számon várjuk.

Jurik Bianka

Hirdetés

Tapasztalattal rendelkező
Hegesztő/
Lakatos kollégát
keresünk Monorra
Főbb feladatok, munkák:
• Rozsdamentes és szénacél-szerkezeti elemek, csőhálózatok
hegesztése
• Hegesztőberendezések és -anyagok
kezelői karbantartása
• Varratvégek köszörülése és
igazítása
Munkavégzés helye:
Makrofilt Kft.
Monor, Péteri út 014/19 hrsz.
Tel.: 06-29/610-030
E-mail: makrofilt@makrofilt.hu

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, Kingstonevakolatok, Beton Epag térkövek
Cserepes- és trapézlemezek
megrendelhetők!
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
Százezreket spórolhat, ha saját
maga szerzi be építőanyagát!
Építőanyagok gyári ár alatt!

BEL|ZON|A

Rendeld meg
ajándékod
szeretteidnek
webáruházunkból

Ajándék webáruház
www.belizonia.hu

AKÁR személyes
Átvétellel!

monor,
onor, mátyás
átyás király utca 19.
tel.: 06-20/325- 7705
: facebook.com/belizonia
: belizonia.hu

DuGuláselháríTás
WC, padlóösszefolyó, mosdó,
kád, zuhanyzó, piszoár,
mosogató
Hívjon
és m egye k!
Budapesten,
Pe
és st megyében.

www.dugulaselharito.info
Pokorádi Gábor
Tel.: 06-70/276-3350

Kárpitos
Cégünk vállalja antik és modern
bútorok áthúzását, javítását,
bútorvédőhuzat, ajtókárpit
és minden kárpitozással
kapcsolatos munka elvégzését.
Bő szövetválasztékkal, rövid
határidővel, reális árakkal várjuk
megrendelőink jelentkezését.

SzerkezetlakatoS-munkák,

úszó-toló kapuk, kerítések, korlátok, előtetők, garázsok készítését
vállaljuk. Ingyenes árajánlat, nyugdíjaskedvezmény.
telefon: 06-20/535-7861

Hűtőgépek, fagyasztók
javítása
Helyszínen, garanciával

Tel.: 06-30/576-3456
E-mail: csordaskarpitos@gmail.com
Web: www.csordaskarpit.hu

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

HázHoz szállítás saját futárral
a következő településekre: Monor • Monorierdő • Péteri
Csévharaszt • Vasad • Gomba • Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza • Ceglédbercel • Cegléd • Bénye
Budapest XVII. • Ecser • Gyömrő • Maglód • Mende

155 Ft
Riesenbrau sör
0,5 liter, dobozos

06-20/389-8259

289 Ft

249 Ft

199 Ft

415 Ft

Dreher Gold sör

Lipton
Ice Tea

CBA Tészta

Tolle
UHT tej

Chio Chips

1,5 liter

Monor, Jókai utca 3–5.

ELADÓ!

4 tojásos, Gyermelyi
500 g

1,5% liter

779 Ft
Sanytol spray

hagymás-tejfölös/sajtos grapefruit, univerzális
140 g
500 ml

félszáraz,

20 500 Ft/m

TŰZIFA

Hasított
tölgy, bükk, akác 33 cm-es . . . . . . . . . . . . .
vegyesen

20 000 Ft/m

3

3

20 500 Ft/m
Hasított akác 33 cm-es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Ft/m
Hasított akác 25 cm-es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Friskies
Balance/Active
kutyatáp 10 kg

Hasított tölgy, bükk, akác vegyesen 25 cm-es 20500 Ft/m3
Hasított tölgy, bükk, akác vegyesen 33-cm-es 20000 Ft/m3

Ömlesztett köbméterben,
1x1x1 m = 1 m3
1 m3 akác kb. 5 mázsa,
1 m3 tölgy, bükk kb. 6 mázsa.
Monoron 2 m3-től, Monoron kívül
4 m3-től a kiszállítás díjtalan.

3

3

Tel.: 06-20/343-1067

4299 Ft

Monor, Dózsa Gy. utca 37.

Amíg a készlet tart.

Hasított
tölgy, bükk, akác 25 cm-es . . . . . . . . . . . . . .
vegyesen

azonnal használható!

.hu

Diszkont áron házhoz szállítva

229 Ft
0,5 liter
dobozos

vedd

www.

4m3
EUTR szám: AA5811522

