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06-30/919-4694

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

 06-30/475-2917

GARANCIÁVAL!
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Árvai Richárd 
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Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.
Monorierdőn a  4-es főút mellett 

Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497
Web: sirko.109.hu

 E-mail: 
juhaszsirko.monorierdo@gmail.comjuhaszsirko.monorierdo@gmail.com

• Gránit, márvány, mészkő, műkő egyedi 
sírkövek készítése (nem kínai) sírkövek készítése (nem kínai) 

• Gravír képek készítése
• Ablakpárkány, pultlap, kerités fedkő
• Régi sírkövek pótlása, felújítása, Régi sírkövek pótlása, felújítása, 

tisztítása

Gránit sírkövek

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



  2 • ISMERJÜK MEG! 2022. június • Régió 

Hirdetés

Ismerjük meg a régió polgármestereit!
Sipeki Zsolt már gimnáziumi évei 
alatt is úgy érezte, polgármester 
szeretne lenni, erre végül 2010-ben lett 
lehetősége Dánszentmiklóson.

A „Dél-Pest megye gyü-
mölcsöskertjének” 
nevezett mezőgazda-

sági munkára berendezke-
dett település polgármestere 
is szereti a természet közel-
ségében tölteni szabadide-
jét. Az elkövetkező tíz évre 
vetített céljai szerint, de 
szívből is folytatná munká-
ját Dánszentmiklósért.

– Mindig Dánszentmik-
lóson élt?

– Édesanyám dánszent-
miklósi származású, az ál-
talános iskola befejezéséig 
Táborfalván laktunk, édes-
anyám ott tanított, oda jár-
tam iskolába. 1987-ben, 13 
éves koromban költöztünk 
vissza.

– Milyen út vezetett ah-
hoz, hogy polgármes-
ter lett?

– A középiskolás évei-
met a ceglédi Kossuth La-
jos Gimnáziumban töltöt-
tem, 1990-ben negyedikes 
voltam, amikor egy pályao-
rientációs beszélgetésben a 
„ki mi szeretne lenni?” kér-
désre azt válaszoltam, hogy 
polgármester. Az osztály-
társak reakciója pedig nem 
a nevetés volt, hanem a rá-
csodálkozás, hogy tényleg. 
Az élet egy egészen más te-
rületre sodort. Egy áruház 
vevőszolgálatán dolgoztam, 
miközben kereskedelmi 
marketinget tanulta. A ka-
tonáskodás után vállalkozó 
lettem. Kezdetben  üzletkö-

téssel és marketingtanács-
adással foglalkoztam, majd 
egy barátommal építőipa-
ri céget alapítottunk. 16 
évet dolgoztam vállalkozó-
ként. Mindig is érdekelt a 
közélet, 2002-ben bíztattak 
arra, hogy induljak az ön-
kormányzati képviselő-vá-
lasztáson. 29 évesen vá-
lasztottak képviselővé, így 
2002-től 2010-ig önkor-
mányzati képviselő voltam, 
majd 2010-ben lettem pol-
gármester.

– Mivel tölti a szabadi-
dejét?

– A polgármesterség-
ben inkább szellemileg fá-
rad el az ember. A feltöltő-
dést számomra a természet 
közelsége jelenti, horgászni, 
vadászni járok, kikapcso-
lódásként főként a termé-
szetbe vonulok el. Horgász-
ni többnyire a Tiszára, vagy 
egy számomra nagyon ked-
ves Somogy megyei tóra já-
rok, ahová minden évben 
szervezek egy több napos 
horgászkirándulást.

– Miben látja Dán-
szentmiklós erősségét?

– A dánszentmiklósiak 
zömében szorgalmas, bé-
kés és talpraesett emberek, 
akik számíthatnak egymás-
ra. Ez talán a település mé-
retéből adódhat, nagyon jó 
a közösségünk, sokan rég-
óta itt laknak és jellemző-
en nem költöznek el a fi ata-
lok sem, többen telepednek 
le Dánszentmiklóson, mint 
akik elköltöznek. A magam 
részéről azt vallom, nem 
feltétlenül érdemes min-
den településnek belemen-
ni a növekedési versenybe, 
és szerintem Dánszentmik-
lósnak sem. Ha meg tudja 
őrizni Dánszentmiklós je-
lenlegi településszerkezetét, 
a létszámunk nem növek-
szik az infrastrukturális le-
hetőségeink fölé, akkor itt, 
ilyen távolságra a főváros-
tól, egy-két évtizeden be-
lül ez kifejezetten érték lesz. 
Ha a koronavírus-időszak-
nak volt előnye, akkor az az, 
hogy az emberek és a cégek 
ráébredtek arra, bizonyos 

munkahelyeken feleslege-
sen töltik bent a dolgozók az 
idejüket, mert el lehet végez-
ni távmunkában is a felada-
taikat. Szerintem ez trend 
lesz hamarosan, és emiatt 
vonzóbbá válik a harmó-
nikusabb vidéki élet. Dán-
szentmiklós előnye a terü-
leti adottságokból fakad, 
közel vagyunk a fővároshoz, 
ugyanakkor békés, csendes, 
nyugodt életkörülményeket 
tudunk biztosítani.  

– Hogyan látja a közsé-
get tíz év múlva? Mik a 
tervei a jövőre?

– Olyan soha nem lesz, 
hogy egy település elkészül. 

DÁNSZENTMIKLÓS
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Hirdetés

Hirdetés

Jelentkezni lehet  a 
06-20/77-111-53 

telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres!

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz  • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár 

260 000–310 000 HUF kereseti lehetőség!

Nagyon sokat haladtunk 
előre infrastrukturális ellá-
tottság tekintetében, meg-
újultak az útjaink, a főutak, 
a közintézményeink, de sok 
tervem van még a követke-
ző tíz évre. Remélem, ad-
digra Dánszentmiklóson 
valamennyi önkormányza-
ti tulajdonú ingatlan, bele-
értve a szolgálati lakásokat 
is, fenntartható, felújított 
állapotban lesz és nagyon 
remélem, hogy Dánszent-
miklós legfőbb problémá-
ja az lesz, hogy milyen kö-
zösségépítő rendezvényeket 
szervezzünk, milyen mó-
don erősítsük a helyi iden-
titást. Wekerle Sándornak 
a településen volt birtoka. 
Fontos célunk, hogy We-
kerle kultuszát erősítsük, tö-
rekednünk kell arra, hogy a 
múltunkat, a történelmi té-
nyeket megismertessük a 
település lakosságával. A 
település mottója egy Szé-
chényi István idézet, mi-
szerint „azokból a kövekből, 
melyek utunkba gördülnek, 
egy kis ügyességgel lépcsőt 
építhetünk”. Tíz év múlva is 
lesznek kövek bizonyosan, 
de lehet, hogy nem akkorák, 
vagy nem annyi, mint az ed-
digiekben.

A működtetési, fenn-
tartási gondoktól akkorra 
megszabadulunk, egy biz-
tonságos és jókedélyű te-
lepülést szeretnék majd 
látni.
– A magánéletében mi-
lyen tervei és céljai 
vannak?

– Abban az életszakasz-
ban vagyok, amikor az em-
ber önéletrajzában a „kedve-
lem a kihívásokat” mondat 
minimum nem őszinte. 

Békés, nyugodt életet sze-
retnék, bízom benne, hogy 
a fi am és a lányom is csalá-
dot alapítanak és megada-
tik, hogy nagymamává és 
nagypapává legyünk a fele-
ségemmel. 

A polgármesterség nem 
egy 4-5 évre szóló megbíza-
tás, noha a választásokon 
arról döntenek az emberek, 
hanem egyfajta életpálya is 
lehet, ha az ember úgy fogja 
fel. Olyan perspektivikus el-
képzeléseim, mint saját vál-
lalkozást indítani, vagy visz-
szatérni a versenyszférába, 
egyelőre nincsenek. Amíg 
van feladat és azok elvégzé-
sével engem bíznak meg az 
emberek, addig Dánszent-
miklósért szeretnék dol-
gozni. 

ÉPÍTKEZIK? TEREPRENDEZ?

Rövid határidő, 
igényes kivitelezés.

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
06-30/202-6736

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 

Fü-Gi Trió Kft.

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 

Fü-Gi Trió Kft.

Vladár Zoltán  
okl. építőmérnök, 

Kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai tanúsítvány kÉszítÉse

Már 15 000 Ft-tól!

Fúrt kutak üzemeltetési és 
fennmaradási engedélyének 

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést Ügyfelemnek egy lépést sem kell tennie!

fennmaradási engedélyének fennmaradási engedélyének 

Ügyfelemnek egy lépést Ügyfelemnek egy lépést 

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

FÖLDMÉRÉS
épületfeltüntetés, telekalakítás

telekhatár-rendezés, kitűzés,
tervezési alaptérkép készítése,
LÉzeRSzkenneLÉS

Nadaplan-Geodézia Kft.
+36-20/244-3069

www.nadaplan.hu

Nádszövetek, betontermékek,  
betonacélok, ragasztók, 

Kingstone-vakolatok,  
Beton Epag térkövek

Magó tüzép

Építőanyagok gyári ár alatt!

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

Tűzifa, biobrikett, német 
brikett, lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!  
Százezreket spórolhat, ha saját 
maga szerzi be építőanyagát!

30 N+F tégla 
kedvező áron

EUTR: AA5845901

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



Rendkívül megnövekedett 
a megye iránti érdeklődés  

Újabb beszélgetés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. 

M ájus végén avat-
ták fel a NISSHO 
Hungary Precíziós 

Kft. újhartyáni gyárát, a ce-
remónia után ismét beszél-
gethettünk Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügymi-
niszterrel.

– Alig három hónapja 
találkoztunk, akkor is 
egy gyár avatására ér-
kezett a térségbe. Mit 
jelent a régió számára 
ez az új fejlesztés?

– Egy újabb autóipari be-
szállítóvállalat beruházá-
sáról beszélünk. A magyar 
gazdaság gerincoszlopát 
adja az autóipar, ami csak 
akkor tud növekedni, ha a 
nagy gyártóvállalatok mel-
lett a működésükhöz kriti-
kusan szükséges beszállí-
tócégek is Magyarországra 
tudnak települni. Ez a tér-
ség a magyar autóipar be-
szállítói háttereként nagyon 
fontos szolgálatot teljesít.

A NISSHO is egy beszál-
lítóvállalat, olyan terméke-
ket állítanak elő, amik az 
elektromos autók gyártá-
sához nélkülözhetetlenek, 
és olyan nagyvállalatoknak 
szállítanak, mint a Suzuki. 
A jelenlegi beruházás négy-
milliárd forintos értéket 
képvisel, mellyel 140 mun-

kahely válik betonbiztossá, 
egyúttal pedig a cég jöven-
dőbeli növekedésének alap-
jait is letették.

– Milyen további nagy-
beruházások készü-
lődnek még a megye 
déli részén?

– Több olyan tárgyalás 
is van a csőben, ami kife-
jezetten Budapesttől délre, 
az M5-ös autópálya környé-
kén elhelyezkedő cégeket 
veszi célba. Ennek fontos 
mozgatórugója, hogy sike-
rült megállapodnunk az 
Európai Bizottsággal arról, 
hogy az idei év elejétől im-
máron itt is 50%-os hatá-
rig támogathatjuk a beru-
házásokat. Ez korában nem 
volt így, ami nehézségeket 
is okozott. A lehetőség ki-
nyílt, az érdeklődés pedig 
rendkívül megnövekedett 
a megye iránt. Leginkább 
az agglomerációból kifelé, 
az autópályák mentén, kü-
lönösen a repülőtérhez ve-
zető könnyű infrastruktúra 
mellett tolódik ki a beruhá-
zók látótere. Így Újhartyán, 
Monor, Ecser térsége kifeje-
zetten vonzó lesz a követke-
ző időszakban. Több olyan 
tárgyalás is zajlik, ami 
újabb beruházásokat hoz-
hat ide.

– Mit tehet egy telepü-
lés azért, hogy von-
zó legyen a befektetők 
előtt, de élhető is tud-
jon maradni a lakos-
sága számára?

– Nagyon fontos, hogy a 
beruházások mértékét kö-
vesse az infrastruktúra. 
Pogácsás Tibor nagyon so-
kat dolgozott ezen a téren. 
A választók pedig honorál-
ták is egy szerény, 60%-ot 
kis híján elérő támogatás-
sal, ami eddig soha senki-
nek sem sikerült ebben a 
választókerületben. Már 
most is több fejlesztési ké-
réssel keresett meg, hiszen 
annak érdekében, hogy él-
hető maradjon a település, 
a közlekedési, az oktatási 
és a szociális infrastruktú-
ra folyamatos fejlesztésére 
van szükség. Ezt a képvise-
lő úr jól csinálja, amihez a 
jövőben kap is kormányza-
ti támogatást.

–  Érezhető már a 
megváltozott regioná-
lis támogatási térkép 
eredménye?

– Eddig négy olyan be-
ruházásról tudtunk meg-
állapodni Pest megye déli 
részén, ami ezer új munka-
helyet jelent. Nem biztos, 
hogy teljes mértékben lét-
rejöttek volna, ha ez a tá-
mogatási rendszer nincs.

– Az új lehetőségek 
kisvállalkozások szá-
mára is jelenthetnek 
alternatívát?

– A kisvállalkozásokat 
abban támogatjuk, hogy 
meggyőzzük az idetelepü-
lő nagyobb vállalatokat ar-
ról, hogy sokkal jobb, ha 
helyi beszállítókat alkal-
maznak, mintha távolról 
hozzák az alkatrészeket, 
alapanyagokat. Ebből pe-
dig a magyar kkv-k sokat 
profi tálnak. Például a kis 

híján száz stratégiai part-
ner több mint 5%-kal nö-
velte az elmúlt években a 
magyar beszállítói hánya-
dot, ami euróban is milli-
árdokban mérhető több-
letbevételt jelent a magyar 
kis- és közepes vállalkozá-
sok számára.

– Február 24-én vet-
te kezdetét az orosz–
ukrán háború, azóta 
nagyon sok menekült 
érkezett Magyaror-
szágra, s köztük Pest 
megyébe. Az itt mara-
dó menekültek mun-
kaerőpiacon való el-
helyezkedésére mi a 
jellemző?

– A munkaerőpiac szem-
pontjából az lenne a jó, ha 
minél több, nálunk hosz-
szabb távon letelepülni 
szándékozó menekült kez-
dene el dolgozni. Ezért 
adunk menekültenként 
60 ezer forintot havon-
ta a munkáltatóknak an-
nak érdekében, hogy ezzel 
hozzájáruljunk a menekült 
munkavállalók lakhatá-
si költségeihez. Egyre több 
ilyen megkeresésünk van, 
most már százas nagyság-
rendben jelzik a cégek az 
igényeiket.

– Hogyan tudunk se-
gíteni mi, itt élők a ré-
gióban letelepedni 
kívánó ukrajnaiak in-
tegrációjában?

– A legfontosabb a mun-
kavállalás és az iskola a 
gyerekeknek, és mi mind 
a kettőt elősegítjük. Aki 
hosszabb távon itt marad, 
az munkát kap, a gyerme-
ke pedig óvodai, iskolai el-
látásban részesül. Szerin-
tem ez a legfontosabb.

– Elcsendesült a Co-
vid, mennyire bátran 
indulhatunk a nyá-

ri utazásoknak? Vár-
hatóak még erős Co-
vid-hullámok ősszel?

– A politikusnak az a 
dolga, hogy mindent elkö-
vessen annak érdekében, 
hogy az embereket meg 
tudja védeni a negatív fej-
leményektől. A Covid kap-
csán egyértelmű védelmet 
az oltás biztosít. A magyar 
emberek több mint kéthar-
mada védettséget élvez, és 
van még elég oltóanyag. 
Fontos az észszerű óvatos-
ság, de azért élni is kell, az 
országnak pedig működ-
nie kell. Most egy új vírus 
kitöréséről szólnak a hí-
rek. Genfben tárgyaltam 
a WHO igazgatójával és 
egyik vezető szakértőjével 
erről a kérdésről. Fontos, 
hogy az egészségünkért fe-
lelős szervezetek segítse-
nek abban, hogy egy ha-
sonló világméretű járvány 
kialakulását meg lehessen 
akadályozni. Óvatosnak 
kell lenni.

– A régió gazdasági si-
kereiről beszéltünk. 
Mi a helyzet a kultu-
rális vívmányokkal? 
Uniós oltalmat kapott 
a monori bor, a helyi 
borászok szép ered-
ményeket érnek el a 
nemzetközi versenye-
ken. Idén nagyszerű-
en szerepelt a Bocuse 
d’Or-on egy szintén 
monori ecet, a vecsé-
si káposzta már-már 
világhírű. A kulturá-
lis diplomácia hogyan 
tudja segíteni az itteni 
sikerek tolmácsolását 
a nagyvilágba?

– Nagyon sok magyar 
termékpromóciót végzünk. 
Felhasználjuk a külföl-
di vásárokat, konferenciá-
kat, szakmai kiállításokat 
arra, hogy a Magyaror-
szágról származó terméke-
ket népszerűsítsük, hiszen 
ezzel tudjuk a leginkább 
idecsalogatni az embere-
ket. Segítjük a kifejezetten 
Magyarországra jellem-
ző termékeket, és megpró-
báljuk előmozdítani, hogy 
minél nagyobb nemzetkö-
zi piaci jelenlétre tehesse-
nek szert.  KSZS

  4 • KÖZÖSSÉG 2022. június • Régió 

A MIRELITE MIRSA Zrt. 
Zöldség- és gyümölcs-
feldolgozó üzemébe

NyáRI MuNkáRA 
váRjA 

a dIákok és NyugdíjASok 
jELENTkEZéSéT IS.

érdeklődni: 06-53/570-147

Hirdetés

Érd: 06-70/419-0680

Üllői autóalkatrészek 
raktározásával 

foglalkozó céghez 
keresünk 

raktárost 
2 műszakos munkarendbe

 6:00–15:00, 13:00–22:00.
Cegléd,  Csemő, Mikebuda 

Albertirsa, Pilis, Monor, 
Monorierdő irányából ingyenes 

céges buszok Üllőig több település 
Monorierdő irányából ingyenes 

céges buszok Üllőig több település 
Monorierdő irányából ingyenes 

érintésével. 
Átlag nettó bér: 

260  000 Ft. 
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KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra 

dolgozni!a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga 
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-gyár-
tással és -forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport 
tagja, melynek Csévharaszton működő telephelyére 
keressük csapatunk új tagjait az alábbi munkakörökbe.

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319
+36-20/402-4477

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–
Pilis–Monorierdő–Monor–BFB plus 
Kft és vissza útvonalon)

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

Üzemi Operátor
betanított munkás 
Gyártóüzembe, többműszakos 
munkarendben

Üzemi  
targoncavezető
Homlokvillás targoncavezetői gyakorlattal, 
többműszakos munkarendben

Fogmentési akció!
A fogágybetegség egy súlyos betegség, ami kevés tünet 

jelentkezése esetén is a fog elvesztéséhez vezet.
Kezdetben vérző íny, majd kellemetlen lehelet jelzi, végül 
a fog mozgása. Számos műtéti és műtét nélküli megoldást 

tudunk kínálni a fog megmentése érdekében.

SzolgáltatásainkSzolgáltatásaink:
• Esztétikai fogászatEsztétikai fogászat
• Fogmegtartó kezelésekFogmegtartó kezelések
• FogszabályozásFogszabályozás
• Fogágybetegségek kezeléseFogágybetegségek kezelése
• Fogpótlások (inlay, korona, kivehető Fogpótlások (inlay, korona, kivehető 

fogsor)fogsor)
• Szájsebészet és műtéti beavatkozások Szájsebészet és műtéti beavatkozások 

(implantálás, csontpótlás). (implantálás, csontpótlás). Dr. Sarrami Shahin 20 
év szájsebészeti- és 

parodontológiai 
tapasztalattal szeretettel 

várja Önöket!
tapasztalattal szeretettel 

várja Önöket!
tapasztalattal szeretettel 

Dental Diamond   •    2230 Gyömrő, Szent István út 21.    2230 Gyömrő, Szent István út 21.    •      www.implantdiamond.eu     •    Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007     Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007     Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007 

Az Implant Diamond csapata 
azért dolgozik, hogy Ön bátran 

mosolyogjon!

A MIRELITE MIRSA Zrt. 
albertirsai telephelyére 

azonnali munkakezdéssel

KoMISSIoZó, 
TARgoncáS,  

MInőSégELLEnőR 
MunKATáRSAKAT 

KERESünK.
Önéletrajzot a 

szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail-címre várjuk. 

érdeklődni: 06-53/570-147

A Bro-Ker-Bét Kft. a jogelődök révén már több mint 30 éve 
gazdálkodik és ebben a három évtizedben az ország egyik meg-
határozó baromfitenyésztőjévé vált. Az állattartás és a kapcsolódó 
szolgáltatások mellett a társaság tulajdonosai és vezetői mindig 

nagy hangsúlyt fektettek a jó vállalati légkörre 
és ezen felül a társadalmi felelősségvállalásra 
is. A  járás sportegyesületeinek és egészségügyi 
intézményeinek, valamint az önkormányzatok 
támogatása az elmúlt években rendszeres volt 
és a mai napig is van rá példa, de 2017. óta el-
sősorban a Munkahely a családokért Alapítvány 
részére adományoz a társaság. Alapítvány céljai 
ugyanis teljesen megfelelnek a Bro-Ker-Bét által 
támogatott tevékenységeknek és a Munkahely 
a családokért Alapítvány a sokszínű programok 
szervezésével, családok támogatásával és a spor-
tolás népszerűsítésével nagyon jó munkát végez.

BRO-KER-BÉT KFT

 M
un

ka

hely
 a családokért Alapítvány

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

Hirdetés



ÁCS – TETŐFEDŐ ÉS KŐMŰVESMUNKÁK
Ács- és kőművesmunkák, festés, 
szigetelések, kúpolások, csatorná-
zások, bádogozás, betonozások, ké-
mények, salétromos, repedt süllyedt 
falak vegyi injektálása. 15% kedvez-
ménnyel. T.: 06-30/081-2119

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

ÁLLÁS
Monori szobafestő józan életű 
segédmunkást vagy betanított festőt 
keres! Teljes munkaidő, alkalmazotti 
jogviszony, hosszú távon. 
T.: 06-70/367-5760

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

ÉLETJÁRADÉK
Jó egzisztenciával rendelkező mono-
ri értelmiségi házaspár életjáradéki 

szerződést kötne havi járadék fizeté-
sével. Érd.: 06-30/776-7128 

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

Festést, mázolást, tapétázást válla-
lok. Homlokzatszigetelés. Schvank 
Miklós Tel.: 06-20/310-8890

FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru-épí-
tőanyag szállítás, sittelhordás, lomta-
lanítás. Illési Attila E.V. 
Tel.: 06-70/237-6675

HŐSZIGETELÉS
Homlokzati, kültéri hőszigetelés, 
hideg, meleg burkolás. Gál Attila 
Tel.: 06-20/274-6312

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Antik és modern bútor 
áthúzása, javítása, bő szövetvá-
laszték, rövid határidő, reális árak. 
Csordás György, tel.: 06-30/576-3456, 
csordaskarpit.hu

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

Öntözőrendszer, telepítése és javítá-
sa, kertépítés kertrendezés, veszélyes 

fakivágása,  gallyazás, füvesítés, 
ingyenes munkafelmérés, 
Tel.:06-20/511-7557 kertetrendezek.hu

KONTÉNER
Konténeres hulladék-szállítás 
4-8 m3-es konténerekkel. Szabó Sán-
dor. Tel.: 06-30/200-1163

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Lakásfelújítás, kedvező árakkal. Szo-
bafestés, mázolás, kőműves munkák, 
laminált parkettázás, gipszkartonozás, 
homlokzat szigetelés, festés. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-30/973-2451

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

MÉZ
Termelői MÉZdiszkont a Kispesti 
Üzletház I. emeletén. Minden gyógy-
növényes méz 1490 Ft/0,5 kg. Nyitva: 
cs, p: 8–12, szo: 8–13. www.apifito.hu, 
facebook: Mézdiszkont, 
Tel.: 06-70/607-4444

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat, veteránautókat 
keresek: Simson, Mz, Jáwa, Csepel, 
Stb! Lehet hiányos, üzemképtelen is! 
Tel.: 06-20/572-5142

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

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

Eladó akác-tölgy-bükk tűzifa kony-
hakészen, hasítva, ingyenes házhoz 
szállítással 3 800 Ft/q. Őrbottyáni 
telephelyen hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR: 
AA6236153 Bármikor hívható, hétvé-
gén is: 06-30/347-3504

AKCIÓS TÜZELŐ! Akác: 4600 Ft/q 
kugliban, vegyes: 3800 Ft/q + 200 Ft 
hasítás T.: 06-70/605-4678 Némedisző-
lői telephelyen hitelesített hídmér-
legen ellenőrizheti a mennyiséget. 
EUTR szám: AA5932559

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészü-
lék-szerelés, -javítás, karbantartás, 
duguláselhárítás. Kaposvári Péter 
06-30/662-7087,www.gazfutes.eu

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZE-
RELÉS. Gázkészülék javítása, kar-
bantartása, cseréje és beüzemelése. 
Tel.: 06-70/405-0030, Gerhát Attila

Impresszum Régió • Független, ingyenes regionális hírújság • Felelős kiadó: Szekerka János Szerkesztő: Kovács-Solymosy Zsuzsanna • Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. 
• Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi u. 69–71) • A nyomtatásért felel a nyom da ügyvezető igazgatója.• Kiadó és szerkesztőség címe: 2200 Monor, 
Martinovics u. 18. • E-mail: info@regiolapok.hu • Hirdetésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@regiolapok.hu Ter jesztés: MediaLOG-DMHM Zrt. 

• Készült:  99 000 példányban. • ISSN 2786-3131 •Az újság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapc-
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KERES–KÍNÁL

Munkavégzés helye:  
Monor, Jókai u. 9–11.

Fényképes önéletrajzokat  
a következő címre várunk:  

hr@bandk.hu

lézervágógép-kezelőt
keresünk!
Két műszakos munkarendbe

www.bandk.hu

Feladatok:
•   lézervágó-berendezés kezelése, 

kiszolgálása, esetenként 
programozása

Elvárásaink:
•   gépkezelői tapasztalat, gyártásban, 

termelésben szerzett tapasztalat
•   több műszakos munkavégzés 

vállalása
•   műszaki rajz olvasási, mérési 

ismeretek
•   önálló munkavégzés, 

problémamegoldó képesség, 
terhelhetőség

Előny:
•   lézervágó-gépen szerzett szakmai 

tapasztalat
Bérezés:
•   megegyezés szerint
•   műszakpótlék, túlórapótlék, 

munkaruha, munkába járás 
költségtérítése

Mezőkövesdtől három kilométerre, 
a híres Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
szomszédságában járunk, amely a kö-
zel 500 méter mélyről feltörő értékes 
vizéről és kedvező mikroklímájáról hí-
res. A legtöbben egészségük megőrzé-
se érdekében jönnek ide, a medencék 
vizét minősített, 485 méter mélyből 
feltörő, 36–38 °C-os gyógyvíz táplálja. 
A kikapcsolódást igazán szaunázással 
lehet teljessé tenni, masszázzsal, keze-
lésekkel és a fürdőzés jótékony hatásá-
val tökéletesen felfrissülhetünk.
A gyógyászati egység érszűkületi prob-
lémák, mozgásszervi betegségek gyó-
gyítására, rehabilitáció és megelőzés 
céljából várja vendégeit. Ne feledkez-
zünk el a jó levegőn tett sétákról és a 
kulináris élményekről!

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

Csomagajánlat:
Reumatikus gyógykúra csomag

5 nap/4 éjszaka
Érvényes: 

2022. 10. 02-től 2022. 12. 23-ig.
(vasárnapi vagy hétfői érkezéssel)

A csomag tartalma:
Szállás svédasztalos reggelivel és 
vacsorával
Külső-belső gyógyvizes medencék, 
úszómedence, gyerekmedence, sza-
una, sókamra, infrakabin használata
Speciális kezelés csomag:
Személyenként 2x20 perces gyógy-
masszázs, 2x20 perces 3D-masz-
százsfotel
Napi egy kancsó lúgosított Kangen 
víz szobánként
Ingyenes parkolás a szálloda 
parkolójában

Hajnal szárny: 56 000 Ft/4 éj
Kikelet szárny: 60 000 Ft/4 éj

HAJNAL HOTEL idősbarát gyógyszálloda
Pihenés és gyógyulás egy helyen

Hirdetés



KÖNYVKÖLCSÖNZÉS 
ÉJJEL-NAPPAL ÜLLŐN

Ú j szolgáltatás beveze-
tésével ünnepelte az 
üllői könyvtár a könyv-

tárosok világnapját! Áprilistól 
ugyanis könyvkölcsönző auto-
mata segíti a könyvtárlátoga-
tókat: a Tündérposta-szolgál-
tatás lehetővé teszi a könyvtár 
nyitvatartási idejétől függet-
len kölcsönzést.

Elsőként, mint a könyvtár 
beiratkozott olvasója, Kissné 
Szabó Katalin, Üllő polgár-
mestere próbálhatta ki újí-
tásunkat, aki a kivitelező cég 
képviselője, Szendrei Márton 
minibemutatója után köszön-
tötte könyvtárosainkat a 
világnap alkalmából!

A Tündérposta használata 
a csomagküldő automatákhoz 
hasonlóan, igen egyszerű. A 
könyvtárunk e-mail-címére, 
a tárgymezőben Tündérposta 
megjegyzéssel leadott ren-
deléseket, érkezési sorrend-
ben készítjük be a postafió-
kokba. A csomag feladásakor 
a rendszer nyitó kódot küld 
e-mailben, amely 48 óráig 
érvényes. Lehetőség van a 
www.ullokonyvtar.hu olda-
lon, a katalóguson keresz-
tül is rendelés leadására. 
A kiválasztott könyveket a pél-
dányadatnál lehet lefoglalni, 

a könyvautomatába történő 
kézbesítés funkció bepipá-
lásával. A könyvek átvétele-
kor visszahozni is lehet, ezt az 
automata monitorján a meg-
felelő funkció kiválasztásá-
val kell jelezni. Ha csak vissza-
hozni szeretnének könyvet, 
akkor e-mailben kell nyitókó-
dot igényelni.

A Tündérposta-szolgálta-
tást azok az olvasók tudják 
igénybe venni, akiknek érvé-
nyes a tagságuk, nincs tarto-
zásuk, és megadták e-mail-
címüket is! Várjuk az új beirat-
kozókat is, folyamatosan fris-
sülő kínálattal: új könyvekkel, 
hangoskönyvekkel, folyóira-
tokkal, mert olvasni jó!

Velkei Hajnalka, 
könyvtárvezető
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06-70/635-7804
http://vizetszerelek.hu/

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
cseréje,                      beszerelése

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

Lakások, kisebb irodák, 
lépcsőházak 

festését, mázoLását, 
tapétázását 

vállalom.
Nyugdíjasoknak  kedvezmény!

REMÉLJÜK, MIHAMARABB ÜDVÖZÖLHETÜNK  
A HOPI CSAPATÁBAN!

 Várunk Téged is  
a HOPI csapatába!  

Jelentkezz az alábbi pozíciókba:

Amennyiben nálunk képzeled el a jövődet, a következőt kell tenned:
Továbbítsd önéletrajzod a zchromec@hopi.hu e-mail-címre!

Tel.: 06-70/330-2601 (8–16 óra között)

   Amit kínálunk:
• határozatlan szerződés
• alapbér + teljesítménybónusz 

+ egyéb juttatások
• kimagasló munkakörülmények
• Gyálra céges buszjárat Buda-

pestről
•munkábajárási támogatás

Magasemelésű targoncavezető – Gyál 
Targoncavezető – Gyál 

Áruátvevő – Gyál és Vecsés 
Komissiózó – Gyál és Vecsés 

WMS operátor – Gyál
Adminisztrátor – Vecsés

Cégünk 2005. óta van jelen Magyarországon. Büszkék vagyunk rá, hogy a térség 
raktározási és szállítási szolgáltatásokat nyújtó piacvezető vállalatai közé tartozunk.

   Feltételek, elvárások:
• Gyál: hétfőtől péntekig tartó munkavég-

zés, 3 műszak
• Vecsés: vasárnaptól hétfőig tartó munka-

végzés, 3 műszak vagy állandó délután
• pontos, precíz munkavégzés
• fizikai pozíciók esetén targoncavezetői 

jogosítvány

Klíma- és 
villanyszerelés

rövid határidővel! 
Tel.: 06-70/517-43-77

Tel.: 06-30/860-2627

BARNA TOJÓTYÚK 
egyéves, jól tojóegyéves, jól tojó
750 Ft/db
15 db-tól ingyen szállítással 15 db-tól ingyen szállítással 15 db-tól ingyen szállítással 
megrendelhető

Dinamikusan fejlődő, 40 éves múltra visszatekintő  
családi vállalkozásunk bővülő csapatába 

Gépkezelőket és takarítót keresünk

Nyitott pozíciókról érdeklődni lehet: 
+36-29/351-350 

www.soosteszta.hu

HIRDETÉS

E-mail: takarmanyaruhaz@gmail.com

 2200 Monor, 
Kossuth Lajos u. 1.
Tel: 06-30/525-4142

Nyitva: 
H: 8–12, K–P: 8–16, 

Szo: 8–12
 Purina 

Takarmányáruház 
Monor

2230 Gyömrő, 
Gyöngyvirág u. 1.
Tel: 06-30/525-4142, 

06-29/330-125
Nyitva: H–P: 8–17, 

Szo–V : 8–12
 Purina 

Takarmányáruház 
Gyömrő

Gyömrő Monor
Takarmányáruház

Purina takarmányok, koncent-
rátumok, premixek, vitamin és 

ásványianyag-kiegészítők minden 
állatfajtának

Napos és előnevelt csirke, kacsa, 
liba, pulyka, gyöngytyúk, tojótyúk 

reNdeLhető, eLőjeGyezhető!

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
Horváth Szilvia, 

tel.: 06-70/319-4317, 
e-mail: horvath.szilvia@

regiolapok.hu
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Újhullám az autóiparban!

JELENTKEZÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése  

+ rövid önéletrajz ZÁRT borítékban történő leadása,  
vagy

     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu  •  http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Címünk: 2200 Monor, Ipar u. 20.

A CÉgRőL dióhéjban: 
A Shinheung SEC EU Kft. a dél-koreai tulajdonú Shinheung 
Sec Részvénytársaság legfiatalabb leányvállalata. Anyaválla-
latunk 1979-ben családi vállalkozásként alapult. Dél-Korea, Kína 
és Malajzia után 2017-ben megérkezett Monorra. A legkü-
lönfélébb gyártási folyamatokat és technológiákat kiszolgáló 
gyáregységünk mára 1300 főt foglalkoztat. Főtevékenységünk 
egyedi szabadalom alapján elektromos járművek akkumulátor 
alkatrészeinek gyártása, melyek elsősorban magas nívójú, 
német gyártmányú személygépkocsikba kerülnek beépítésre

CSATLAKoZZ hoZZÁNK 
opERÁToRKÉNT!

AMIT KíNÁLuNK:
• Hosszú távú karrier lehetőség a jövő iparágában
•  Multikulturális munkakörnyezet
•  Teljes körű betanítás
•  Folyamatos fejlődési és előre lépési lehetőség
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  12 órás munkarend (06–18, 18–06)
•  80%-os éjszakai pótlék (22–06-ig)
•  Jelenléti bónusz bruttó 40 000 Ft értékben
•  Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
•  Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000–50 000 Ft bónusz
•  Év évig prémium az alapbér akár 100%-a
•  Részlegnek megfelelő védőruházat/munkaruházat
•  Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
•  Céges buszjárat

BuSZJÁRAToK:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápiószele, Farmos, Nagykáta, 
Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba
III. Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Pilis, Monorierdő
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Kőbánya-Kispest, Vecsés, 
Üllő, Péteri
V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., Vecsés 

MEgFELELő LÉTSZÁM ESETÉN  
 ÚJ BuSZJÁRAToT INDíTuNK!

ELÉRhETő  
FIZETÉS 

NETTó 

450   000 Ft
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A gyáli és dabas-
gyóni telephelyeivel 

kapcsolatosan 
Zimányné Csépe 
Ilona kereshető.

A Kálvin János  
Református Gimnáziuma  
ingyenes képzéssel várja  

az érdeklődő,  
tanulni vágyó  

felnőtteket! 

Továbbtanulásában  
akadályozza 

az érettségi hiánya?

Érdeklődni, jelentkezni az elérhetőségeinken lehet:
https://kalvinjanosiskola.hu • 06-30/215-6249 telefonszámon

A gyáli a Zrínyi Miklós Általános Iskolában, a dabasi a gyóni Géza Általános Iskolában működik.

  Partnereinknek 
munkatársakat keresünk

Tápióbicske–Pánd–Gomba–Monor–Üllő–Pilis útvonalon buszjárat!Tápióbicske–Pánd–Gomba–Monor–Üllő–Pilis útvonalon buszjárat!

Jelentkezni a 06-20/253-4044-es számon vagy a 
Kerepesi Rent Facebook-oldalon tudsz! További 
álláslehetőségek a kerepesirent.hu oldalon

• Targoncavezető
• Áruösszekészítő
• Árufeltöltő
• Raktári munkatárs
• Picker

Munkavégzés helyek:
• Szigetszentmiklós
• Dunakeszi
• Budaörs
• Üllő
• Soroksár
• Törökbálint

Amit kínálunk:
• Azonnali munkakezdés
• 8 órás bejelentett munka
• No. 1350–1700 Ft/óra
• Bejárástámogatás
• Fiatalos, segítőkész kollégák
• Munkaruha és védőfelszerelés
• Hétvégi munkavégzés, túlóra 

lehetséges
Amit kérünk tőled:
• Pontos precíz munkavégzés
• Lelkesedés
• Több műszakos munkarend

Ivánszki Zoltán
Monor, Katona J. u. 37.
www.kego.hu

Üveges és képkeretező és képkeretező
Indulás előtt hívjon!

06-30/214-7167, 
06-29/415-874

Törött üvegét  
javíttassa nálunk!

Biztosítók által elfogadott  
számlát adunk.  

Hőszigetelt üvegek.

Régi, szimpla üveges 
ablakok felújítása 
hőszigetelt üveggel.

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

Hűtőgépek, fagyasztók 
javítása 

Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  Helyszínen, garanciával  

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

HIRDETÉS

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen  
ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR szám: AA5932559

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

Akác: 4600 Ft/q kugliban
Vegyes: 3800 Ft/q + 200 Ft hasítás

06-70/605-4678

Gyermeknap Mikebudán
M ikebudán idén is vidám progra-

mokkal kedveskedtek a gyerme-
keknek gyereknap alkalmából. 

Sajnos az elmúlt két évben a pandémia 
miatt nem volt lehetőség ilyesfajta ren-
dezvényt szervezni, ezért ez a mostani 
különösen nagy örömmel töltött el min-
denkit, újra lehetőség volt összegyűlni 

a családoknak, a falu lakóinak és együtt 
eltölthettek egy kellemes délutánt.

A rendezvény a nemrég felújított köz-
ségi játszótéren került megrendezésre. A 
gyermekek a kedvezőtlen időjárás elle-
nére is felszabadultan játszottak a téren 
felállított ugrálóvárban, ha pihenni kí-
vántak, leülhettek a kézművessátorban, 
ahol Szandi óvónénivel csillámtetoválást 
készítettek. Az önkormányzat jóvoltából a 
családok ingyenesen kaphattak frissítőket, 
és hogy a játékhoz szükséges energiát fent 
lehessen tartani, uzsonnaként hamburgert 
és sültkrumplit szolgáltak fel, majd ráadás-
ként fagylalttal is kedveskedtek.

Késő délután egy vidám, interaktív mű-
sort nézhettek meg a gyerekek a Meseko-
csi Színház előadásában, a közönség bevo-

násával igazán jó hangulatot teremtettek, 
amit a felnőttek és a gyerekek egyaránt 
nagyon élveztek.

Nagy örömömre szolgált, hogy a pol-
gármester asszony felkérésére ezen a 
rendezvényen én is tevékenykedhettem 
és együtt ünnepelhettük a gyermekek 
napját. Pálinkás Sára
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HELYZETBE HOZZUK! Vecsésen, Monoron, Tatárszentgyörgyön és környékén

HELYZETBE HOZZUK!

A kiadványban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal 
felelősséget! A kiadványban szereplő akciós termékek és szolgáltatások 

árai a készlet erejéig érvényesek!

Kiadó: Apifi to Kft. • Szerkesztő: Vladár Bea | Cím: Monor, Martino-
vics u. 18. | Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető | Hirdetésfel-
vétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@regiola-

pok.hu | www.regiolapkiado.hu | E-mail: info@regiolapok.hu. 
 Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. • ISSN 2786-2151

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

lók, lámpák, konnektorok 

06-70/422-6359

Monor, Móricz Zs. u. 39.

06-70/775-8585
Házhoz szállítás minimum 2000 Ft-tól!

Monoron ingyenes!  
Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Péteri, 

Gomba és Bénye 400 Ft a szállítás. 
                  Havonta 
            új akciók

Monor, Móricz Zs. u. 39.

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

mmooo

*

mmmooomommomGyömrő, Pilis és Nyáregyháza 
min. rendelés 5000 Ft + 400 Ft a kiszállítás.min. rendelés 5000 Ft + 400 Ft a kiszállítás.

Rendeld házhoz 
kedvenceidet, vagy  
kérd elvitelre!

Részletes étlapunkat keresd 
Facebook-oldalunkon:

Taverna gyrosyros
Rendelésfelvétel: 

11.00 és 20.30 között.11.00 és 20.30 között.

7000 Ft feletti 
rendelés esetén

1 literes Coca-Cola 
terméket

adunk ajándékba!
nnyitva:yitva:yitva:yitva:yitva:yitva:yitva:yitva:

H–H–H–H–H–H–ssszo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00zo: 11.00–21.00

KLÍMATELEPÍTÉS,  
KArbAnTArTáS  

és TiSzTÍTáS!
Rövid szerelési határidővel, 

korrekt árakkal!

Tel.: 06-30/596-0210
TL Clean Cool Kft.

Tehergépjármű 
beszerzése Mendén

M ende Község Ön-
k o r m á n y z a t á n a k 
képviselő-testülete 

az önkormányzat gépjármű 
parkjának bővítése érdeké-
ben pályázatot nyújtott be a 
Magyar Falu Program kereté-
ben.

Az önkormányzat az MFP-
KOEB/2022. Kommunális 

eszköz beszerzése –2022 pá-
lyázat keretében ismét sike-
resen pályázott, 14 960 409 
Ft támogatást nyert, amely-
ből 1 db FORD Transit V363 
szimplakabinos gépjárművet 
vásároltak.

A pályázati támogatás-
nak köszönhetően az ön-
kormányzat bővíteni tudta 

g é p j á r m ű p a r k j á t , 
melynek köszön-
hetően gördüléke-
nyebben tud meg-
valósulni a település 
zöldterületeinek, ut-
cáinak karbantartása. 

Kaszanyi József 
polgármester

IDŐSKORÚ 
NYUGDÍJASOK

FIGYELEM!

Mi gondoskodunk  
Önről, ha már nem  

lesz képes
ellátni Önmagát.

Biztonság a 
magányos világban!

Hívjon most!
Tel.: 06-29/531-190  •  Mobil: 06-20/544-4450 

2225 Üllő, Petőfi u. 36. • www.seniorapartman.hu

Várjuk Üllő szívében lévő csendes, 
családias, kis létszámú Apartmanházunkban.

Várjuk Üllő szívében lévő csendes, 

Szolgáltatásaink
24 órás nővérfelügyelet
teljes ellátás
igény szerinti diétás étrend
háziorvosi ellátás
gyógytorna

4   4   4000 Ft/q 3  800 Ft/q

Erdei m3-ben is kapható. 
A némediszőlői telephelyen 

hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt 

mennyiséget!

Szerezze be moSt 
tűzifáját!

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

EUTR szám: 
AA5856576 

nyári
TŰZIFAVÁSÁR

Számlával garantált mennyiség!
Házhoz szállítás

Konyhakészre hasított 
AKáC

Konyhakészre hasított 
TÖLGy, BÜKKy, BÜKKy
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Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

Új tetőszerkezetek készítéseÚj tetőszerkezetek készítése
Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,Régi, öreg tetők felújítása, lécezés,
fóliázás, szarufaerősítésfóliázás, szarufaerősítés
Lapos tetők és garázsok szigeteléseLapos tetők és garázsok szigetelése
GV nehézlemezzel
Munkálatainkra teljes Munkálatainkra teljes 
körű garanciát vállalunkkörű garanciát vállalunk

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!

MÉHÉSZ JÁNOS Kft.  2200 Monor, József A. utca 108/38. (Gomba felé vezető út) 
Telefon: 06-29/416-123 • www.muszakivizsga-monor.hu

Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat 
és műszaki vizsgára való felkészítés
• klímatöltés klímatöltés klímatöltés klímatöltés
• gumiszerelés, gumiszerelés, 

javítás, centrírozásjavítás, centrírozás
• gépjármű-gépjármű-

diagnosztikadiagnosztika
• időszakos karbantartás időszakos karbantartás
• futóműállítás futóműállítás futóműállítás

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS,
ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 
06-30/489-5334

Herendi Tamás 
zárszerelő

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETMÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Nem nyílik az ajtó? Gyors és precíz  
ajtónyitások.

Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag Zárcsere műanyag 
és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.és kínai ajtókban.

Előzze meg a betörést!
Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,Törés- és másolásvédett,

erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.erősített zárbetétek beszerelése.
Speciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárakSpeciális biztonsági zárak

felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.felszerelése.

homlokzati-kültéri hőszigetelés, viakolorozás 
gipszkartonozás, betonkerítés elemek építése

hideg-meleg burkolás, nyílászárócsere 
Festés, mázolás, csatornaFestés

RIN-BAU Kft.   •   06-20/274-6312

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

deszkakerítések  
gyártását és szerelését 
vállalom Pest megyében.

Tel.: 06-20/219-6040

LakaTos-
munkát vállalok

 www.rennel.hu

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

Nyílászárók gyártása, építése, 
szaunaépítés, lambériázás.szaunaépítés, lambériázás.

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

Cserépkályha
építése, javítása  építése, javítása 

Az első kiszállás díjtalan.Az első kiszállás díjtalan.

Gellér Csaba: 06-20/254-0811, 06-20/466-5474
Az első kiszállás díjtalan.

0811, 06-20/466-5474

 Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő 
operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk 

Vecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és Maglódra
kettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakba

Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:
Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: 06-20/215-0699

Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: 06-70/903-9037
Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Humilitasgroup H
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Kéményes kazánok cseréje 
kondenzációs 

gázkazánra

Teljes körű ügyintézés, Teljes körű ügyintézés, 
rövid határidő.rövid határidő.rövid határidő.rövid határidő.

Pályázat esetén Pályázat esetén 
részletes 
költségvetés készítés.költségvetés készítés.

Országosan minden Országosan minden 
gázszolgáltatónál gázszolgáltatónál 
regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.regisztrált gázszerelő.

Tel.: 06-20/363-6996 
Faktum-98’ Bt.



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

OPERÁTOROKAT 
KERESÜNK ÚJHARTYÁNBAN 
Amit kínálunk neked:

ALAKOT 
ÖLT 
A JÖVŐD

NABNÁYT RAHJÚ

Várjuk jelentkezésedet email-ben, weboldalunkon 
vagy telefonon:
hr.ujhartyan@rehau.com
www.rehaukarrier.hu

20220307_rehauhird_96x134mm_tukor_mod1.indd   1 2022. 03. 08.   23:05:28

06 29 271 302
06 29 271 305

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

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT
Ajtai irodaház udvara!Ajtai irodaház udvara!

kerékpárok

Nagyobb 

üzlethelyiség, 

szélesebb 

választék!

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

Vecsési nagyüzemi konyha  
alapanyag raktárba
munkatársat keres!

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

A MIRELITE MIRSA ZRT. 
albertirsai telephelyére, 

zöldség-gyümölcs 
feldolgozására 

bETAníToTT MunkáST
és élelmiszeripari 

végzettséggel rendelkező 
SZAkEMbEREkET

kERESünk.
Önéletrajzot a 

szekeres.krisztina@mirsa.hu 
e-mail-címre várjuk. 

Érdeklődni: 06-53/570-147

Magócsi Ruhatisztító

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit 
                               háztól házig szállítással! 

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tel.: 06-29/411-135,  06-30/232-5773

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi 
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Felvevőhelyek: 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
Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító

Fő út 46. – Élelmiszerboltban
Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstisztító


