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TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
SzéleS körű fogáSzati kezeléSek fájdalom éS félelem nélkül minden koroSztálynak.

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

  Esztétikai fogászat
  FogszabályozásFogszabályozás
  Fogmegtartó kezelések
  Fogágybetegségek kezelése
  Fogpótlások (inlay, korona, kivehető fogsor…)Fogpótlások (inlay, korona, kivehető fogsor…)
   Szájsebészet (foghúzás, rezekció…)
  Műtéti beavatkozások (implantálás, csontpótlás…)Műtéti beavatkozások (implantálás, csontpótlás…)

A fogászati implantátum behelyezése sok esetben 
vágás és varrás nélkül is megoldható vágás és varrás nélkül is megoldható 

3 dimenziós CT és számítógép segítségével.
A beavatkozás így gyorsabb és pontosabb, 
ezáltal a későbbi duzzanat és véraláfutás is 

lényegesen kevesebb és csökken 
a gyógyulási idő is.

legyen szó esztétikai fogászatról 
vagy szájsebészeti beavatkozásról, 
a fájdalom elkerülhető a korszerű 
fogászati eszközök és módszerek 

segítségével, a félelem pedig oldható 
az orvos tudásának és türelmének 

köszönhetően.

segítségével, a félelem pedig oldható 

Fürdőszoba bemutatótermünk 
szeretettel várja kedves vásárlóit!
Építőanyagok, szerszámok,
burkolatok széles választéka.
+36 70 675 8666; +36 70 607 1552

Hufbau Kapital Építőpont, Tüzép és Csempebemutató terem:
Monor, 4 sz. főút 32. km Monori Oázis mellett
Nyitvatartás:
H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-13.00
info@kapital.hu
www.kapital.hu
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80. 
Telefon: 29/612-300, Fax: 29/612-311 
E-mail: titkarsag@monor.hu
Jegyző: dr. Urbán Hajnalka 
Aljegyző: dr. Ugrin Dániel
Polgármester ügyfélfogadási ideje:  

 szerdán 14.00–16.30, szer-
dai napon 12.00 óráig törté-
nő bejelentkezés alapján

Alpolgármester ügyfélfogadási ideje: 
hétfőn 14.0-16:30, hétfői napon 12.00 
óráig történő bejelentkezés alapján

Jegyző ügyfélfogadása: 
 szerda: 14.00–16.30

Általános ügyfélfogadási rend:  
hétfő 13.00–18.00, szerda 8.00–12.00 
és 13.00–16.30, péntek 8.00–12.00

JÁRÁSI HIVATAL
Cím: Monor, Kossuth L. u. 78–80.*
Telefon: 29/612-360 
E-mail: monor.jarasi.hivatal@pest.gov.hu
Járási hivatalvezető: Tóthné Szabó Éva
Járási hivatalvezető-helyettes:  

Dr. Szilágyi-Bertók Beatrix

HATÓSÁGI OSZTÁLY
Tel.: 29/612-374, Fax: 29/612-370
E-mail: monor.hatosag@pest.gov.hu 
Ügyfélfogadás: 

hétfő 8.00–12.00 és 13.00–16.00, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–17.30, 
péntek 8.00–12.00

KORMÁNYABLAK 
ÉS OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
Telefon: 1818, Fax: 29/612-370

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
 Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–18.00,  

kedd 8.00–16.00, szerda 11.00–19.00, 
csütörtök 8.00–16.00, péntek 8.00–14.00

E-mail:  
monori.kormanyablak@pest.gov.hu

GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY
Telefon: 29/612-380
Ügyfélfogadás:  

hétfő 8.00–12.00, 13.00–16.00, 
szerda 8.00–12.00, 13.00–17.30, 
péntek 8.00–12.00

E-mail: monor.gyamugy@pest.gov.hu, 
monor.jarasi.hivatal@pest.gov.hu

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI
ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Cím: Monor, Városi Piac 41. 
Telefon: 29/611-780
Fax: 29/611-782
Ügyfélfogadás: hétfő 9.00–12.00,  

szerda 9.00–12.00, péntek 9.00–12.00
E-mail: monor-elelmiszer@pest.gov.hu 

JÁRÁSI FÖLDHIVATAL
Cím: Monor, Nemzetőr u. 23.
Telefon: 29/410-636, 29/410-129 
Fax: 29/414-460
E-mail: foldhivatal.monor@pest.gov.hu 
Ügyfélfogadás:  

hétfő 8.00–11.30, 13.00–15.30,  
szerda 8.00–11.30, 13.00–15.30, 
péntek 8.00–11.30  

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
Cím: Monor, Kossuth L. u. 78–80.
Telefon: 29/612-383, Fax: 29/612-370
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–12.00, 
13.00–15.00, kedd 8.00-12.00, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–15.00,  
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MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

csütörtök 8.00–12.00,  
péntek 8.00–12.00

E-mail: 
monor.foglalkoztatas@pest.gov.hu

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
Cím: Monor, Deák F. u. 4.
Telefon: 29/413-937, Fax: 29/413-937
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–12.00, 
14.00–16.00, szerda 8.00–12.00, 
14.00–16.00, péntek 8.00–12.00

E-mail: monor@kmr.antsz.hu, 
monori.nepegeszsegugy@pest.gov.hu 
 

* Ahol nincs külön feltüntetve cím, ott: 
2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80.

BÍRÓSÁG, ÜGYÉSZSÉG
MONORI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Cím: Monor, Kossuth L. u. 69.  
Tel.: 29/613-220, 29/411-734
Fax: 29/795-186
E-mail: birosag@monor.birosag.hu

MONORI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG
Cím: Monor, Kossuth L. u. 69.  
Tel.: 29/411-632, Fax: 29/411-837
E-mail: monor@mku.hu

RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG 
 
MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Cím: Monor, Kossuth L. u. 86.
Postacím: 2200 Monor, Pf.: 5. 
Telefon/fax: 29/410-367, 29/410-726, 

20/444-1362, 20/961-9917
E-mail: monorrk@pest.police.hu

PMKI MONORI KATASZTRÓFA-
VÉDELMI KIRENDELTSÉG

Cím: Monor, Péteri út 25. 

Telefon: 29/610-010
Fax: 29/610-018
Postacím: 2200 Monor, Péteri u. 25.,

2200 Monor Pf.: 46.
E-mail: monor.kk@katved.gov.hu

MONORI HIVATÁSOS 
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Cím: Monor, Péteri út 25.
Telefon: 29/610-010
E-mail: monor.ht@katved.gov.hu, 

hivatasostuzoltosag.monor@ 
katved.gov.hu.

POLGÁRŐRSÉG

Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület
Cím: Monor, Deák F. u. 12.
Telefon: 70/459-7073  

(csak szolgálati időben) 
Elnök: 70/339-9511
E-mail: monoripolgarorseg@gmail.com

MEZEI ŐRSZOLGÁLAT

Veres András 
Telefon: 06-20/533-8103

Kaári András 
Telefon: 06-30/932-1534

IMPRESSZUM 
Strázsa Szaknévsor 2022

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: Monor, Martinovics u. 18.  
Felelős kiadó: Szekerka János

Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. 
Készült: 12 100 példányban

Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
Web: www.regiolapkiado.hu 

A kiadványban megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

A címlapon: 
Virágzás a Szent Orbán téri  

játszótéren, Vladár Zoltán fotója
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ÓVODÁK
KOSSUTH LAJOS ÓVODA

Cím: Monor, Kossuth L. u. 39.
Telefon: 29/410-739
E-mail: kossuthovoda@monor.hu

NAPSUGÁR ÓVODA
Cím: Monor, Jászai M. tér 1.
Telefon: 29/413-228 
E-mail: monorinapsugar@gmail.com

SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Cím: Monor, Toldi u. 5. 
Telefon: 29/410-885 
E-mail: szivarvanyovoda@monor.hu

PETŐFI ÓVODA
Cím: Monor, Petőfi S. u. 29.
Telefon: 29/411-244
E-mail: petofiovi@monornet.hu
Mesevár Óvoda (Monori Petőfi  

Óvoda telephelye)
Cím: Bajcsy-Zs. u. 11. 
Telefon: 20/264-9237, 20/427-7137

„TESZ-VESZ” ÓVODA
Cím: Monor, Katona J. u. 26. 
Telefon: 29/413-414, 29/611-310
E-mail: teszveszovi@freemail.hu

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: Monor, Jászai M. tér 1. 
Telefon: 29/611-580, Fax: 29/415-859
E-mail: jaszaimari.monor@gmail.com
Web: www.jaszai-iskola.net

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: Monor, Kossuth L. u. 98. 
Tel.: 29/410-862, fax: 29/416-266 

E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu
Web: www.monorkossuth.hu

NEMZETŐR ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: Monor, Nemzetőr u. 22–26.
Telefon: 29/610-370, 371, 372
Fax: 29/610-373
E-mail: iskola@nemzetor.com
Web: www.nemzetor.com

MONORI ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: Monor, Ady E. u. 48–52.
Telefon: 29/613-670, 30/638-4581 
E-mail: adysuli.monor@gmail.com
Web: www.adymonor.hu

KÖZÉPISKOLÁK
JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM 
ÉS KÖZ GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM

Cím: Monor, Ady E. u. 12–14. 
Telefon: 29/412-230, porta: 29/412-428
E-mail: jag@mjag.hu, titkarsag@mjag.hu
Web: www.mjag.sulinet.hu

CSZC SZTERÉNYI JÓZSEF SZAKGIM-
NÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Cím: Monor, Ipar u. 2.
Telefon: 29/413-822, 
Igazgató: 29/412-756 
E-mail: szterenyi@szterenyi.hu 
Web: www.szterenyi.hu

KÖZMŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYEK
VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL 
KÖZPONT NONPROFIT KFT.

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. 
Telefon:  29/413-212, 29/610-380
E-mail: vigado@vigadokft.hu
Web: www.vigadokft.hu

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 
8.00–17.00, péntek 8.00–13.00

DR. BORZSÁK ISTVÁN VÁROSI KÖNYV- 
TÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

Cím: Monor, Kossuth L. u. 88.
Telefon: 29/412-246
Igazgató: 29/412-585 
Helytörténeti kiállítás: 06-29/416-594
E-mail:  

monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu 
Web: www.monorkonyvtar.hu
Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, 

péntek 10.00–17.00, 
szerda, szombat 8.00–12.00

SZOCIÁLIS 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNYEK
MONORI BÖLCSŐDE

Cím: Monor, Virág u. 33.
Telefon: 29/413-294 
E-mail: bolcsode@monor.hu
Web: www.monoribolcsi.hu

MONOR ÉS TÉRSÉGE INTEGRÁLT 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI  
KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT

Cím: Monor, Dobó I. u. 6.
Telefon: 29/411-037
E-mail: monorcsal@gmail.com

MONORI GONDOZÁSI KÖZPONT
Cím: Monor, Dózsa Gy. u. 1.
Telefon: 29/413-767
E-mail: gondozasikozpont@monor.hu

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 
GONDVISELÉS HÁZA
Monori Szociális Alapszolgáltatásokat 
Nyújtó Integrált Intézmény

Cím: Monor, Kossuth L. u. 88.
Telefon: 29/413-432 
E-mail: tamogato.monor@maltai.hu 
Web: www.maltai.hu

EGYÉB INTÉZMÉNYEK
MONORI BUDAI IMRE ALAPFOKÚ  
MŰVÉSZETI ISKOLA (ZENEISKOLA)

Cím: Monor, Kossuth L. u. 88.
Telefon: 29/412-671
E-mail: monorzene@budaiimreami.hu
Web: https://zeneiskola.monor.hu

MONOR VÁROSI USZODA
Cím: Monor, Balassi B. u. 14. 
Telefon: 29/614-500 
Web: kovalzrt.hu/uszoda_uzemeltetes
Nyitvatartás: hétfő–péntek 6.00–23.00, 

szombat 9.00–23.00, 
vasárnap 9.00–21.00

NAGYCSALÁDOSOK MONORI 
EGYESÜLETE

Cím: Monor, Kossuth Lajos u 65–67.
Adószám: 19177108-1-13
Elnök: Keresztes Hajnalka 
Telefon: 70/360-3390
E-mail: nagycs.mon.egy@gmail.com

ÁLLATMENTÉS, BEFOGADÁS 
Elhullott állatok elszállítása  

és hamvasztása: Herczig József
Telefon: 20/964-3025

KÖZMŰSZOLGÁLTATÁSOK
MONOR VÁROSÜZEMELTETÉS
KÖVÁL NONPROFIT ZRT.

Cím: Monor, Kossuth L. u. 147.
Telefon: 29/411-309, 29/611-301,  

29/412-843

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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E-mail: titkarsag@kovalzrt.hu
Web: www.kovalzrt.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 

8.00–12.00 és 13.00–15.00, 
péntek: 8.00–12.00

VÍZ, CSATORNA
Daköv Kft. – Monori üzemigazgatóság
Cím: Monor, Csévharaszti út 1.
Telefon: 29/412-372, 29/412-264
E-mail: ugyfelszolgalat.monor@dakov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 12.00–18.00,  

szerda 8.00–16.00, (ebédszünet: 
12-12:30), péntek 8.00–12.00

Web: www.dakov.hu

ÁRAMSZOLGÁLTATÓ
NKM Energia Zrt.
Ügyfélszolgálat:  

Monor, Kossuth L. u. 65–67.
Ügyfélfogadás: kedd 8.00–12.00,  

csütörtök 14.00–18.00
Web: www.nemzetikozmuvek.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Telefon: 06 (1/20/30/70) 474-9999

GÁZSZOLGÁLTATÓ
NKM Energia Zrt.
Ügyfélfogadás a monori 1-es postán 

hétfő 14.00–18.00, szerda 8.00–12.00
Honlap: www.nemzetikozmuvek.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy
Telefon: 06 (1/20/30/70) 474-9999

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
DTKH Nonprofit Kft.
Cím: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00–20.00, 

kedd, szerda, csütörtök 8.00–15.00
Telefon: 53/500-152, 53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Web: www.dtkh.hu

POSTASZOLGÁLTATÁS
MONOR 1. POSTA

Cím: Monor, Petőfi S. u. 13. 
Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök 

8.00–18.00, szerda 08.00-19.00, pén-
tek 8.00-17.00, szombat 8.00–12.00

Telefon: 29/410-576, fax: 29/415-030

MONOR 2. POSTA
Cím: Monor, Jászai M. tér 1.
Telefon: 29/413-313
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–12.00  

és 12.30–15.30

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
VOLÁNBUSZ

Autóbuszállomás: Monor, Piac tér
Menetrend: 29/411-988
Web: www.volanbusz.hu

VASÚT
MÁV vasútállomás: Móricz Zs. u. 29.
Menetrend: (20/30/70) 499-4999,
1/349-4949
Web: mavcsoport.hu

EGÉSZSÉGÜGY
BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ  
ÉS RENDELŐINTÉZET
MONORI RENDELŐINTÉZETE

Cím: Monor, Balassa B. u. 1.
Telefon: 29/412-129 vagy 29/412-360
Fax: 29/417-523
E-mail:  titkarsag.monor@bajcsy.hu
Web: www.monorszakrendelo.hu
Előjegyzés: 

hétfő–csütörtök 7.00–14.00, 
péntek 7.00–13.00 
Telefon: 29/413-196, 30/176-1510

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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Betegirányító, leletkiadás: 
hétfő–csütörtök 6.00–18.00, 
péntek 6.00–13.00 
Telefon: 29/412-129, 29/412-360/110

A rendelőintézet általános információi: 
• Az időponttal rendelkező beteg, ameny-

nyiben a vizsgálaton megjelenni nem tud, 
úgy kérjük, hogy – a többi, vizsgálatra váró 
beteg érdekében – mondja le időpontját!

• A biztosított az első alkalommal beuta-
lás alapján igénybe vett bőr- és nemibe-
teg-gondozó, tüdőgondozó és onkológi-
ai gondozó, valamint kúraszerű ellátás 
keretében a gondozásba vett biztosítot-
tak részére nyújtott ellátást újabb beuta-
ló nélkül veheti igénybe.

• Új beteg bejelentkezését a rendelési idő 
vége előtt legfeljebb 30 perccel fogadjuk.

• A kapott időpont csak tájékoztató, attól, a 
betegellátás tényleges időigényének függ-
vényében eltérés lehetséges.

• Az időponttal rendelkező betegek elsőbb-
séget élveznek az időponttal nem rendel-
kező betegekkel szemben.

• A rendelőintézet a változtatás jogát fenn-
tartja! A változásokat kövesse rendelőin-
tézet honlapján!

HÁZIORVOSOK
Rendelők: Monor, Balassi B. u. 23.

1. számú háziorvosi körzet 
Hegedüsné dr. Kiss Gabriella 

Telefon: 30/457-2900
Rendelési idő: hétfő 12.30–16.00, 

kedd 9.00–12.00, szerda 12.30–16.00, 
csütörtök 9.00–12.00,  
péntek 11.30–14.00

2. számú háziorvosi körzet 
Dr. Dékány Gyula 

Telefon: 20/949-1802, 20/498-5440

Rendelési idő: hétfő 14.00–18.00, 
kedd 8.30–12.30, 
szerda 12.30–16.30, 
csütörtök 7.00–11.00,  
péntek 11.30–14.00

3. számú háziorvosi körzet 
Dr. Orosz Edit 

Telefon: 29/999-238
Rendelési idő: hétfő 12.00–16.00, 

kedd 8.00–12.00, 
szerda 12.00–16.00, 
csütörtök 8.00–12.00, 
péntek 11.00–14.00

4. számú háziorvosi körzet 
Dr. Misuth Gábor 

Telefon: 29/999-235
Rendelési idő: hétfő 8.00–12.30, 

kedd 12.30–16.30, 
szerda 8.00–12.00, 
csütörtök 14.00–18.00, 
péntek 7.00–10.30

5. számú háziorvosi körzet
Dr. Rados Mária 

Telefon: 29/785-160
Rendelési idő: hétfő 8.00–12.00 (Dr. Ra-

dos Mária), kedd 12.30–16.30 (Dr. Ke-
resztúri Imre), szerda 8.00–12.00 (Dr. 
Rados Mária), csütörtök 13.30–17.30 
(Dr. Burzuk Valéria), péntek 8.00–11.00 
(Dr. Rados Mária)

6. számú háziorvosi körzet 
Dr. Zsédely Ferenc

Telefon: 29/999-239
Rendelési idő: hétfő 8.00–12.00,  

kedd 14.00–18.00,  
szerda 7.00–11.00,  
csütörtök 12.30–16.30,  
péntek 7.00–10.00

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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HÁZI GYERMEKORVOSOK
Rendelők: Monor, Balassi B. u. 23.

1. számú házi gyermekorvosi körzet 
Dr. Pálfi Zsuzsanna Katalin 

Telefon: 20/425-3090
Rendelési idő: hétfő 14.00–16.00,  

kedd 10.00–11.30 (egészséges  
csecsemő tanácsadás: 13.00–
15.00), szerda 8.00–10.00, csütör-
tök 13.00–15.00, péntek 8.00–10.00

2. számú házi gyermekorvosi körzet
Dr. Lakos Gábor 
Telefon: 29/999-237
Rendelési idő: hétfő 10.30–12.30, 

kedd 10.00-12.00 (egészséges cse-
csemő tanácsadás:  08.00-10.00 
óráig) szerda 11.30–13.30 csütör-
tök 14.00–16.00, péntek 8.30–10.30

3. számú házi gyermekorvosi körzet
Dr. Bükki Veronika 
Telefon: 29/999-232
Rendelési idő: hétfő 7.30–11.30, kedd 
13.00–16.00, szerda 11.00–14.00, 
csütörtök 10.00–13.00  (egészsé-
ges csecsemő tanácsadás 7.30–
10.00), péntek 9.00–11.00

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Cím: Monor, Balassa B. u. 23., földszint
Telefon: 29/410-044

FOGORVOSOK
Rendelők: Monor, Balassi B. u. 23.
Előjegyzés szükséges, rendelé-

si időkről tájékoztatás az aláb-
bi telefonszámokon:

Dr. Müller Mária Magdolna
Telefon: 0/393-2666

Kóródyné dr. Berta Ágnes
Telefon: 20/585-9176

Dr. Jodari Gholamzadeh 
Mohammad Hassan

Telefon: 20/507-2363

VÉDŐNŐK
Cím: Dr. Gombos Matild  

Egészség ház, Balassa u. 23. 
Telefon: 29/999-230 

1. számú védőnői körzet
 Sebestyén Magdolna 
Telefon: 06-20/299-3919
Csecsemő-kisgyermek tanácsadás (Cskt.): 

 szerda 12.00–14.00
Fogadóóra: kedd 14.00–15.00
Várandós és nővédelmi tanács-

adás (Vt.): hétfő 14.00–16.00
Gyermekorvossal tartott tanács-

adás időpont megadásával törté-
nik. Időpont-egyeztetésre 8-9 óra 
között a 29/999-230-as vezeté-
kes telefonszámon van lehetőség.

2. számú védőnői körzet 
Gyárfásné Orbán Margit

Telefon: 20/299-3967
  Cskt.: kedd 10.00–12.00 

Fogadóóra: kedd 14.00–15.00 
Vt.: péntek 12.00–14.00 
Gyermekorvossal tartott tanács-
adás időpont megadásával törté-
nik. Időpont-egyeztetésre 8-9 óra 
között a 29/999-230-as vezeté-
kes telefonszámon van lehetőség.

3. számú védőnői körzet
Molnárné Virág Erika
Telefon: 06-20/299-4080
Cskt.: csütörtök 10.00–12.00

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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Fo.: csütörtök 14.00–15.00
Vt.: hétfő 8.00–10.00
Gyermekorvossal tartott tanács-
adás időpont megadásával törté-
nik. Időpont-egyeztetésre 8-9 óra 
között a 29/999-230-as vezeté-
kes telefonszámon van lehetőség.

4. számú védőnői körzet 
Botos Anikó 

Telefon: 06-20/299-3998
Cskt.: szerda 10.00–12.00
Fo.: szerda 14.00–15.00 
Vt.: hétfő 12.00–14.00
Gyermekorvossal tartott tanács-
adás időpont megadásával törté-
nik. Időpont-egyeztetésre 8-9 óra 
között a 29/999-230-as vezeté-
kes telefonszámon van lehetőség.

5. számú védőnői körzet  
Fodor Csilla

Telefon: 06-20/299-3959
Cskt.: kedd 12.00–14.00
Fo.: szerda 14.00–15.00
Vt.: péntek 8.00–10.00
Gyermekorvossal tartott tanács-
adás időpont megadásával törté-
nik. Időpont-egyeztetésre 8-9 óra 
között a 06-29/999-230-as vezeté-
kes telefonszámon van lehetőség.

6. számú védőnői körzet 
Kampflné Thámm Veronika

Telefon: 06-20/592-1930
Cst.: csütörtök 12.00–14.00
Fo.: csütörtök 14.00-15.00
Vt.: hétfő 10.00–12.00
Gyermekorvossal tartott tanács-
adás időpont megadásával törté-
nik. Időpont-egyeztetésre 8-9 óra 
között a 06-29/999-230-as vezeté-

kes telefonszámon van lehetőség.

Dr. Külüs Ilona csecsemő- és  
kisgyermek-tanácsadás
Tel: 29/999-233
Fo.:3 hetente 2-2 védőnő forgás-

ban, péntek: 11.00-12.00 óráig

ISKOLAVÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Ady úti Általános Iskola és
Jászai Mari Általános Iskola 

Thuránszky Zsuzsanna
Telefon: 06-20/299-4034

Nemzetőr Általános Iskola és
Kossuth Lajos Általános Iskola 
Teleki Lenke

Telefon: 06-20/299-3997

József Attila Gimnázium 
és Köz gazdasági Szakgimnázium  
Bányai Orsolya

Telefon: 06-20/216-6114

CSZC Szterényi József Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája 
Juhászné Zöldi Barbara

Telefon: 06-20/247-0028

PATIKÁK
PatikaPlus

Cím: Monor, TESCO áruház
Telefon: 29/610-430
Nyitvatartás: 

hétfő–szombat 8.00–18.30

Paracelsus Gyógyszertár
Cím: Monor, Kossuth L. u. 88/A 
Telefon: 29/611-280
Nyitvatartás: 
hétfő–péntek 7.30–19.00,
szombat 7.30–12.00

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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Virág Utcai Patika
Cím: Monor, Petőfi S. u. 26. 
Telefon: 29/413-881
Nyitvatartás:  

hétfő–péntek 8.00–17.00

Monori Patika
Cím: Monor, Kossuth L. u. 67.
Telefon: 29/410-562
Nyitvatartás: 

hétfő–péntek 8.00–18.00, 
szombat 8.00–12.00

Margit Gyógyszertár
Cím: Monor, Balassa B. út 23. 
Telefon: 29/200-164
Nyitvatartás:  

hétfő–péntek 8.00–20.00

MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Monor-Med Egészségügyi Centrum
Cím: Monor, Móricz Zs. u. 12. 
Telefon: 29/953-254, 30/287-8409

   E-mail: info@monormed.hu
   Web: monormed.hu

Szem Írisz Optika
Cím: Monor, Ady Endre út 24. 
Telefon: 29/410-011, 
Mobilszám: 30/961-9706

   Web: iriszoptik.hu

Dental Diamond fogszakorvosi  
rendelő és szájsebészet
Cím: Gyömrő, Szent István út 21. 
Telefon: 20/200-0007

   Web: implantdiamond.eu

Kiss Optika 
Szemüvegkészítés, szemüvegjavítás

  Cím: 2200 Monor, Városi piac 14.

 

MONORI ÉS MONOR KÖRNYÉKI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

  Telefon: 29/412-965
  E-mail: kissoptika@kissoptika.hu
  Web: http://kissoptika.hu/

MONORI  SPORTEGYESÜLET
Székhely: Monor, Kiss Ernő u. 3. 

  Cím: Monor, Balassi Bálint u. 21. 
E-mail: monorse1901@gmail.com
Elnök: Zátrok Tamás 
Telefon: 20/388-1706

Birkózószakosztály
Szakosztályvezető: Balatoni Mátyás 
Telefon: 20/922-8267

Kosárlabda-szakosztály
Szakosztályvezető: Takács Péter 
Telefon: 70/941-5756

Ritmikusgimnasztika-szakosztály
Szakosztályvezető: Fejes Bernadett 
E-mail:  dettyfejes@gmail.com

Karateszakosztály
Szakosztályvezető: Kovács Bálint 
Telefon: 30/324-9186

Taekwondoszakosztály
Szakosztályvezető: Lódi István 
Telefon: 30/856-3202

Úszószakosztály
Szakosztályvezető: Nagy András 
Telefon: 20/222-8884

Labdarúgó-szakosztály
Szakosztályvezető: Baranyi György 
Telefon: 20/946-5526
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CSÉVHARASZT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím: 2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B
Telefon/fax: 29/493-001, 29/693-220
E-mail: hivatal@csevharaszt.hu 
E-mail: jegyzo@csevharaszt.hu
Jegyző ügyfélfogadása: 

szerda 9.00–12.00
Általános ügyfélfogadási rend:  

hétfő 8.00–12.00 és 13.00–18.00, 
szerda  8.00–12.00 és 13.00–16.00,  
péntek 8.00–12.00

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Cím: Csévharaszt,  Kossuth Lajos u. 43/C 
Telefon: 29/493-244
E-mail: konyvtar@csevharaszt.hu 
Nyitva: kedd 12.00–18.00,  

szerda 10.00–16.00, csütörtök 
10.00–19.00,  péntek 12.00–16.00, 
szombat 9.00–13.00

CSÉVHARASZT CSICSERGŐ  
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Cím: Csévharaszt, Ady E. u. 52.
Telefon: 29/493-013
E-mail: ovoda@csevharaszt.hu

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: Csévharaszt, Ady E. u. 39/B
Telefon: 29/493-010
E-mail: ballakisk@gmail.com

HÁZIORVOSOK
Dr. Honti János

Cím: Csévharaszt, Ady E. u. 39/A
Telefon: 29/493-004 

Rendelési idő: hétfő 8.00–10.00, 
kedd 12.00–14.00, 
szerda 14.00–16.00, 
csütörtök 12.00–14.00, 
péntek 8.00–10.00

Vargáné dr. Pétervári Mónika
Cím: Csévharaszt, Ady E. u. 39/A  
Telefon: 70/942-2533, rendelési időn 

kívül 8-16 óra között: 70/9422-533
Rendelési idő: hétfő 12.30–15.30, 

kedd 8.30–11.30, 
szerda 12.30–15.30 
csütörtök 8.30–11.30 
péntek 11.30–13.30

GYÓGYSZERTÁR
Cím: Csévharaszt, Kossuth L. u. 39.
Nyitvatartás: hétfő és kedd 12.15–15.30, 

szerda: 15.00–17.00, 
csütörtök: 12.15–15.30, 
péntek: 8.30–12.30

GOMBA
GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím: 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. utca 2. 
Telefon: 29/433-927, 
Fax: 29/433-894
E-mail: hivatal@gomba.hu 
Jegyző: Kósa Erzsébet Anikó
Jegyző ügyfélfogadása:  

szerda: 9.00–12.00 
Általános ügyfélfogadási rend:  

hétfő 13.00–16.00, szerda 8.00–12.00,  
13.00–18.00, péntek 8.00–12.00

  MONOR KÖRNYÉKI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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FÁY ANDRÁS REFORMÁTUS ÁLT. ISK. 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Cím: 2217 Gomba, Iskola utca 2. 
Telefon: 29/433-261 
E-mail: iskola@gomba.hu

HÁZIORVOS
Dr. Schmidt György
Cím: Gomba, Szemők Balázs tér 1.
Telefon: 29/433-606, 20/993-8751 
Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök, 
  péntek 8.00–12.00, 
  szerda 15.00–19.00, 

előjegyzés szükséges

GYÓGYSZERTÁR
Azulén Gyógyszertár
Cím: Gomba, Kossuth L. tér 2/A
Telefon: 29/433-914
Nyitvatartás: hétfő: 08.00-12.00, 14.00-

16.00, kedd: 08.00-16.00,  
szerda: 08.00-12.00, 14.00-17.00,  
csütörtök: 08.00-16.00,  
péntek: 08.00-12.00, 14.00-15.00

MONORIERDŐ
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím: 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A 
Telefon: 29/419-103 
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu,
  jegyzo@monorierdo.hu
Jegyző: Keresztény Anikó
Jegyző ügyfélfogadása:  

szerda 9.00–12.00
Általános ügyfélfogadási rend:  

hétfő 13.00–18.00, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00, 
péntek: 8.00–11.00

MONORIERDŐI CSICSERGŐ
ÓVODA ÉS KONYHA

Cím: Monorierdő, Csillag u. 16–18. 
Iroda: 29/619-220
Konyha: 29/419-143
E-mail: csicsergo1@monornet.hu,  

merdoovi@gmail.com

MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: Monorierdő, Szabadság u. 43.
Telefon/fax: 29/419-113
E-mail: 

feketeiskola.monorierdo@gmail.com

FELNŐTTHÁZIORVOS
Dr. Páczi Antal háziorvos

Cím: Monorierdő, Rózsa u. 5.
Telefon: 29/419-107, 29/782-541
Rendelési idő: hétfő 7.30–11.30, 
 kedd 7.30–11.30, 
 szerda 13.00–17.00, 

csütörtök 11.00–15.00, 
péntek 7.30–11.00

GYERMEKHÁZIORVOS
Dr. Külüs Ilona házi gyermekorvos

Cím: Monorierdő, Rózsa u. 5.
Telefon: 29/781-598
Rendelési idő: hétfő: 12.30–15.30, 
  kedd: 10.30–13.30,  

szerda: 11.00–13.00, 
  csütörtök: 11.30–13.30,  

péntek: 8.00–10.30
Egészséges gyermek tanácsadás 

minden szerdán 08.0 - 10:30 kö-
zött, melyhez előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges.

PÉTERI
PÉTERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL

Cím: 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2. 

MONOR KÖRNYÉKI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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Telefon: 29/314-069   
E-mail: peteri@peteri.hu
Jegyző: Losonci László
Általános ügyfélfogadási rend:  

hétfő 8.00–17.30, 
  szerda 8–12.00 és 13.00–16.30, 
  péntek: 8.00–12.00

APRÓK HÁZA ÓVODA 
Cím: Péteri, Napsugár köz 1.
Telefon: 29/314-046
E-mail: ovoda@peteri.hu

PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Cím: Péteri, Petőfi S. u. 57.
Telefon/fax: 29/314-023
E-mail:  

titkarsag@pittner-peteri.sulinet.hu
Web: pittner-peteri.sulinet.hu

FÖLDVÁRY-BOÉR ELEMÉR 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Cím: Péteri, Földváry-Boér park 1.
Telefon: 20/290-8209

HÁZIORVOS
Dr. Berényi Zoltán

Cím: Péteri, Petőfi S. u. 80.
Telefon: 29/314-045
Rendelési idő: hétfő: 8.00–12.00,
  kedd: 12.00–16.00, 
  szerda: 8.00–12.00,
  csütörtök: 12.00–16.00, 
  péntek: 8.00–11.00

VASAD
VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21. 
Telefon: 29/694-710
E-mail: titkarsag@vasad.hu, 

jegyzo@vasad.hu
Általános ügyfélfogadási rend:  

hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00,
  szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00,

péntek: 8.00–12.00

VASADI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: Vasad, Petőfi u. 56.
Telefon: 29/494-010, 30/792-8625
E-mail: iskola@vasadisk.edu.hu
Web: vasadisuli.hu

VASADI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
Cím: Vasad, Petőfi u. 93.
Telefon: 29/494-025
E-mail: vasadovi@upcmail.hu

VASADI MŰVELŐDÉSI HÁZ  
ÉS KÖNYVTÁR

Cím: Vasad, Petőfi u. 54. 
Telefon: 30/222-1783
E-mail: muvhaz@vasad.hu

ORVOSI RENDELŐ
Dr. Honti János

Cím: Vasad, Petőfi S. u. 95.
Telefon: 29/494-008 
Rendelési idő: hétfő 14.00–16.00,  

kedd 8.00–10.00, 
  szerda 8.00–10.00, 
  csütörtök 8.00–10.00, 

péntek 11.00–13.00 
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16 Strázsa Szaknévsor 2022
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3D futóműállítás  . . . . . .21
Ablak . . . . . . . . . . . . . . . .46
Ablakpárkány . . . . . .49, 55
Ács  . . . . . . . . . . .18, 50, 51
Ajándéküzlet  . . . . . . . . .18
Ajtó . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Alakformálás  . . . . . . . . .41
Állás  . . . . . . 19, 20, 22, 23 
Állateledel  . . . . . . . . . . .18
Állványozó  . . . . . . . . . . .18
Angol nyelvoktatás  . . . .20
Áruszállítás  . . . . . . . . . .33
Asztalos . . . . . . . . . . . . .21
Autóalkatrész . . . . . . . . .21
Autódiagnosztika 24, 25, 26
Autógumi  . . . . . . . . .21, 23
Autókarosszéria . . . . . . .23
Autókereskedés . . . 24, 25
Autóklíma-szerelés .21, 26
Autóklíma-töltés  . . .21, 26
Autósbolt  . . . . . . . . . . . .21
Autósiskola . . . . . . . . . . .21
Autószalon . . . . . . . . . . .24
Autószerviz 21, 24, 25, 26
Bababolt . . . . . . . . . . . . .23
Bádogos . . . . . . .18, 50, 51
Biztonságtechnika . . .3, 27
Bizsu . . . . . . . . . . . . . . . .18
Bontott autóalkatrész  . .21
Borászati eszközök . . . .45
Borkereskedés .18, 23, 38, 39
Borok. 18, 23, 27, 38, 39, 42
Bőrgyógyászat . . . . . . . .30
Brikett . . . . . . . . . . . . . . .25
Burkolólapok  . . . . . . . . . .2
Burkolás . . . . . . . . . . . . .32
Bútorgyártás  . . . . . . . . .21
Büfé . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Centírozás  . . . . . . . . . . .21
Cipőbolt  . . . . . . . . . . . . .25
Coaching . . . . . . . . . . . . .45
Cukrászda . . . . . . . . . . . .30
Csempék, járólapok  . . . .2
Csőtörés javítása . . . . . .54
Dietetika . . . . . . . . . . . . .30
Diszkont  . . . . . . .27, 38, 39 
Dohánybolt . . . . . . . . . . .30
Duguláselhárítás 30, 31, 54
Egészségügyi intézm. . .30
Ékszerek . . . . . . . . . . . . .31
Ékszerjavítás  . . . . . . . . .31
Élelmiszer diszkont . . . .27
Energetika  . . . . . . . . . . .32
Építőanyag . . . . . 2, 50, 52
Épületgépészet  . . . 34, 53
Eredetiségvizsgálat . . . .26
Esküvőhelyszín  . . . .47, 48
Étel-házhozszállítás  . . 32
Étterem . . . . . . . . . . . . . .32
Fagylalt . . . . . . . . . . . . . .30
Fatelep  . . . . . . . . . . 50, 52
Felnijavítás . . . . . . . . . . .23
Festés . . . . . . . . 32, 33, 36
Fogorvos . . . . . . . . . . . . . .2
Fogszabályozás . . . . . . . .2
Földmérés . . . . . . . . . . . .33
Földmunka . . . . . . . . . . .33
Futóműbeállítás . . . . . . .21
Fuvarozás . . . . . . . . . . . .33
Függöny  . . . . . . . . . . . . .55
Fűnyírás  . . . . . . . . . . . . .38
Fürdőszobabútor . . . 2, 34
Fűrészáru . . . . . . . . 50, 52
Füstölés  . . . . . . . . . . . . .34
Fűtéstechnika . . . . . 34, 53
Gallyazás  . . . . . . . . . . . .38

Gázkészülékek . . . . 34, 53
Gázkészülék-szerelés. 34, 54
Gázszerelés . . . . . . 34, 54
Gépészeti anyagok  . . . .53
Gépi földmunka  . . . . . . .33
Gipszkartonozás  . . 32, 36
Gravírozás  . . . . .30, 31, 41
Gumijavítás  . . . . . . .21, 23
Gyerekcipőbolt . . . . . . . .25
Gyógyászati segédeszk. 34
Gyógymasszázs . . . . . . .45
Gyógynövény  . . . . . . . . .35
Gyorsétterem . . . . . 25, 32
Halsütő . . . . . . . . . . . . . .35
Hamburger, hot dog . . . .25
Hasznos holmik . . . . . . .35
Háztartási áruk üzlete . .35
Háztartási eszközök  . . .35
Háztartási kisgépek. . . .35
Hegesztéstechnika  . . . .35
Hentes  . . . . . . . . . . 36, 56
Hirdetés  . . . . . . . . . . . . .18
Hotel . . . . . . . . . . . . 36, 50
Hőszigetelés  . . . . . 32, 36
Húsbolt . . . . . . . . . . 36, 56
Húsfüstölés  . . . . . . . . . .34
Hűtőgépszerelő . . . . . . .36
Infrabicikli  . . . . . . . . . . .41
Ingatlaniroda  . . . . . . . . .37
Irodabútor-készítés . . . .21
Italdiszkont . . . . .27, 38, 39
Italkereskedés . .27, 38, 39
Jogosítvány . . . . . . . . . .21
Kamerarendszerek  . .3, 27
Karosszérialakatos  . . . .23
Kazánok  . . . . . . . . . 34, 53
Kárpitos  . . . . . . . . . . . . .36
Kéményes . . . . . . . . . . . .41
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MONOR KÖRNYÉKI KÖZ- ÉS ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
Képkeretezés . . . . . . . . .52
Kerékpárbolt . . . . . . . . . .37
Kertépítés . . . . . . . . . . . .38
Kertfenntartás . . . . . . . .38
Kertészbolt . . . . . . . . . . .45
Kertészeti munkák . . . . .38
Kézi gravírozás . . . . . . . .41
Kéz- lábápoló . . . . . . . . .41
Klíma, Klímaszerelés 40, 41
Klímatöltés . . . . . . . . . . .21
Kontaktlencse  . .46, 47, 56
Konténer . . . . . . . . . .33, 41
Konyhabútor-készítés . .21
Konyhai eszközök  . . . . .35
Konyhapult . . . . .21, 49, 55
Költöztetés . . . . . . . . . . .33
Könyvesbolt . . . . . . . . . .42
Kőművesmunka . . . . . . .32
KRESZ-tanfolyam  . . . . .21
Kútfúrás  . . . . . . . . . . . . .42
Kút ügyintézés . . . . . . . .42
Kutyakozmetika . . . . . . .42
Laborszolgáltatás  . . . . .30
Lakásfelújítás . . . . . . . . .32
Lakatosmunkák 42, 46, 55
Lámpák, csillárok . . . . . .54
Látásvizsgálat  . .46, 47, 56
Lávaköves masszázs . . .45
Lottózó . . . . . . . . . . . . . .39
Lovarda . . . . . . . . . . . . . .42
Lovasoktatás  . . . . . . . . .42
Masszázs . . . . . . . . . . . .45
Mázolás  . . . . . . 32, 33, 36
Mézdiszkont . . . . . . . . . .45
Mezőgazdasági bolt .  .  .  45
Mobiltelefon-szerviz 43, 44, 45
Mobiltelefon-üzlet 43, 44, 45
Munkalehetőség. 19, 20, 22, 23

Munkavédelmi ruházat 3, 27
Műköröm építés . . . . . . .41
Műszaki vizsga 24, 25, 26
Névre szóló ajándék  . . .18
Növényvédő szerek . . . .45
Nyílászárók  . . . . . . . . . .46
Optika . . . . . . . . .46, 47, 56
Órák. . . . . . . . . . . . . . . . .31
OSB-lap . . . . . . . . . . 50, 52
Oxigénterápiás bicikli  . .41
Öntözőrendszer . . . 38, 45
Párkány . . . . . . . . . . .49, 55
Parketta  . . . . . . . . . . . . .55
Parkettázás  . . . . . . 32, 36
Pékség, pékáru  . . . . . . .46
Pincészet  . . . . . . . . .47, 48
Pizzéria . . . . . . . . . . . . . .32
Radiátorok  . . . . . . . 34, 53
Redőny  . . . . . . . . . . . . . .46
Reluxa . . . . . . . . . . . . . . 46
Rendezvényhelyszín 47, 48
Rendezvényterem . .47, 48
Riasztórendszerek . . .3, 27
Roncsautó átvétel  . . . . .21
Ruhatisztító  . . . . . . . . . .48
Sátorbérbeadás . . . . . . .48
Sittszállítás  . . . . . . .33, 41
Sírkő . . . . . . . . . 48, 49, 55
Sütemények . . . . . . . . . .30
Sütöde . . . . . . . . . . . . . . .46
Szájsebészet  . . . . . . . . . .2
Szemüveg . . . . . .46, 47, 56
Szendvicsek . . . . . . 25, 36
Szerelvénybolt . . . . 34, 53
Szeszesital  . . . . . . . . . . . . . .
......... . . 18, 27, 36, 38, 39, 42
Szobafestés . . . . . . 32, 33
Szobrok . . . . . . . . . . . . . .48

Szolárium . . . . . . . . . . . .41
Szőnyeg  . . . . . . . . . . . . .55
Szúnyogháló . . . . . . . . . .46
Tapétázás . . . . . . . . 32, 33
Táp, takarmány . . . . .18, 45
Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Teherfuvarozás  . . . . . . .33
Telek felmérés . . . . . . . .33
Tereprendezés . . . . . . . .33
Termálhotel  . . . . . . 36, 50
Termény, táp . . . . . . .18, 45
Tetőfedő . . . . . . .18, 50, 51
Tetőszigetelés . .18, 50, 51 
Tortarendelés . . . . . . . . .30
Tófólia . . . . . . . . . . . . . . .45
Tüzép  . . . . . . . . . 2, 50, 52
Tűzifa  . . . . . . . . .51, 52, 53
Tűzoltó készülékek  . . . .53 
Tűzvédelem  . . . . . . . . . .53
Udvartakarítás . . . . . . . .38
Ultrahang-diagnosztika 30
Üveges  . . . . . . . . . . . . . .52
Vasbolt . . . . . . . . . . . . . .53
Vas- és szerelvénybolt 53
Védő felszerelések  . .3, 27
Vegyiáru diszkont  . . . . .27
Vegyiáru üzlet  . . . . .27, 35
Villamossági bolt . . . . . .54
Villanyszerelő . . . . . . . . .54
Virágüzlet . . . . . . . . . . . .54
Víz-, gáz-, fűtésszerelő 34, 54
Vízszerelés . . . . . . . . . . .54
Zálogház . . . . . . . . . . . . .55
Zárszerelés . . . . . . . . . . .55
Zsindelyezés  . . . . . . . . .51
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LAPOSTETŐ SZIGETELÉS, javítás, karbantartás.
ÁCSMUNKÁK Tetőszerkezetek, kocsibeállók, előtetők, 
garázsok, kiülők és további faépítmények.
TETŐFEDÉS Új és régi épületek fedése, felújítása, 
javítása, beázás megszüntetés.
BÁDOGOSMUNKÁK Bádogos szer-
kezetek szakszerű javítása, új szerkezetek 
kialakítása, legyártása és beépítése.

TETŐFEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK

+36-70/225-6932

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ
•  Tetőszerkezetek teljes 

cseréje és fedése
•  Ereszcsatorna 

javítása, cseréje, 
takarítása

•  Zsindelyezés
•  Széldeszkázás

Tel.: 06-30/290-3864    •   E-mail: miklosit4@gmail.com

Szakképzett mesterek!

Névre szóló borok és törölközők, 
ajándéktárgyak, fa bortartók, 
poharak széles választékban.

Születésnapra, névnapra, esküvőre, Születésnapra, névnapra, esküvőre, 
eljegyzésre, házassági évfordulóra. A „leg-
jobb kolléga/főnök/nyugdíjas” feliratok

Ön megálmodja, 
mi elkészítjük!

••Bor-Varázs
Névre szóló borok és törölközők, 

Bor-VarázsBor-Varázs•Bor-Varázs•
ajándéküzlet 

poharak széles választékban.poharak széles választékban.

eljegyzésre, házassági évfordulóra. A „leg

Ön megálmodja, 

06-30/696-2365

Még mindig a monori Tescoban!

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

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

IDE MINDIG 
ÉRDEMES 
BETÉRNI!

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: ZárvaNyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: ZárvaNyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva

IDE MINDIG IDE MINDIG IDE MINDIG 

Széles választékkal és szakmailag felkészült  
eladóinkkal várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!

  ÁCS   ÁCS 

  AJÁNDÉKÜZLET  Monor térképen: A3   ÁLLATELEDEL  Monor térképen: D3

Kedves Olvasóink!
Ismét eltelt egy év, immár tizedik éve találkozunk 
szeptemberben és adjuk át a Szaknévsort, hogy se-
gítsen eligazodni a település hasznos és közérde-
kű információiban, a szolgáltatások és vállalkozók 
sorában.

A Szaknévsor a Régió Lapkiadó helyi kiadványa, 
ami egy évtizede kerül be Monor mellett Monorierdő, 
Csévharaszt, Vasad, Péteri, Gomba, idén pedig már 
Nyáregyháza lakosainak postaládájába is.

A Szaknévsort évente frissítjük, hogy a benne lévő 
információk helyénvalók legyenek. Megjelenésében 
és kivitelezésében pedig arra törekszünk, hogy a ké-
nyelmes használhatósága mellett jól elférjen a család 
számára látható és könnyen elérhető helyen: az elő-
szobában, a hűtő tetején, cipősszekrényen.

Az elmúlt egy évtized alatt Monor és környéke so-
kat fejlődött, ahogyan az itt élők és dolgozók életé-
ben is sok változás történt. Mi a vállalkozások és szol-
gáltatók életútját követjük és közvetítjük, így nagy 
öröm számunkra, amikor több évtizedes működé-

seket együtt ünnepelhetünk, vagy segíthetünk elin-
dulnia egy szárnyait bontogató ötletnek.

A szeptember fontos hónap a Régió Lapkiadó szá-
mára, hiszen 2008 szeptembere óta jelenik meg ha-
vonta a Régió újság. Akkor még Régió 4 néven, mi-
vel kezdetben a négyes út mentén fekvő Monoron, 
és vonzáskörzetében terjesztették 30 ezer példány-
ban. 2010-re Gyömrőtől Gyálig elérhetővé vált, im-
már a 4-es szám nélkül, összesen 60 ezer példányban.

Azóta több önkormányzati lap kiadójává váltunk, 
miközben a Régió című zászlóshajó mellé felzárkó-
zott a könnyedebb hangvételű Lokáció című havilap 
is, mely kedvezményes hirdetési áraival is a vállalko-
zásokat segíti. A Régió újság pedig 2021 júliusától 
négy körzetben, összesen 33 településre eljutva je-
lenik meg és viszi el a híreket Olvasóink otthonába.

Bízunk benne, hogy örömmel forgatják újságjain-
kat és a következő tíz évben is gyűjthetjük, írhatjuk 
a környék történeteit.

Kovács-Solymosy Zsuzsanna szerkesztő
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  ÁLLÁS 

Áruösszeállítót
keresünk!

Áruösszeállító:
●  bolti rendelések összeállítása rollkocsikba
●  kézi terminállal, vagy hangvezérelt
  eszközökkel dolgozunk

Amit kínálunk:
●  saját állományban foglalkoztatás
●  ingyenes céges buszjárat, vagy saját
  bejárás esetén költségtérítési hozzájárulás
●  minőségi munkaruha és -cipő
●  hideg-meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha
●  két műszakos munkarend,
  heti váltásban hétfőtől-péntekig
  (5:45-14:00, 14:00-22:15)
●  szabadságok rugalmas kezelése
●  jó hangulatú csapat!

bolti rendelések összeállítása rollkocsikba
kézi terminállal, vagy hangvezérelt

ingyenes céges buszjárat, vagy saját
  bejárás esetén költségtérítési hozzájárulás

hideg-meleg helyszíni büfé, jól felszerelt konyha

● elérhető jövedelem:

   bruttó 315.000-600.000 Ft között

● alap- és teljesítményarányos bérezés

  (felső korlát nélkül), ezen felül műszakpótlék

● jelenléti jutalom, 5S jutalom

● vásárlási és szolgáltatási kedvezmények

● dolgozói kedvezmény

● levásárolható ROSSMANN-kártya

● év végi leltárprémium (eredménytől függően)

JUTTATÁSOK:JUTTATÁSOK:

Főbb feladatok:

JELENTKEZÉS:JELENTKEZÉS:a raktar@rossmann.hu e-mail
címre küldött önéletrajzzal, vagy
a rossmann.hu karrier oldalon
történő regisztrációval.

JELENTKEZÉS:
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Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól 19 éves korig
Jelentkezz ingyenes bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147
Monor, Ady út 58.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT   
és KONYHAI KISEGÍTŐ 
munkatársat keres kiemelt bérezéssel.

 Egész évben várjuk jelentkezését! Egész évben várjuk jelentkezését!

Vecsési nagyüzemi konyha  
AlApANYAG rAKTÁrbA
munkatársat keres.

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

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

  ÁLLÁS 

Könnyű fizikai munkára  
keressük leendő 

munkatársainkat 
az alábbi településekre:  

Monor, Maglód, Vecsés, Sülysáp, Üllő

Bejárást céges buszok 
biztosítják!

Jelentkezés: 
06-20/215-0699

Email: 
munka@humilitas.hu

Facebook: 
www.facebook.com/

HumilitasGroup/

BEtanított munKa 
raKtári munKa

opErátori munKa
csomaGolói munKa

összEszErElői munKa
GépKEzElői munKa

diáKmunKa

  ÁLLÁS 

  ANGOL NYELVOKTATÁS    Monor térképen: E3
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Autós-Motoros IskolA kft.
Gépjárművezető képzés

Több, mint 30 éve Monoron

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04 • www.startmk.hu

Választható tantermi vagy távoktatás

Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen Monor, Bajcsy-
Zsilinszky u. 6. alatt kedden és csütörtökön 16-tól 20 óráig.

Autósiskola
KorreKten, a város szívében! www.korrektjogsi.hu

Egész évben állok a kedves ügyfelek rendelke-
zésére jogosítvánnyal kapcsolatos ügyekben. 
E-learning és tantermi oktatások folyamatosan.

Am; A1; A2; A és  
B kategóriákban

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

  AUTÓISKOLA   Monor térképen: E2

  AUTÓSISKOLA  Monor térképen: E2

  AUTÓGUMI-SZERVIZ, AUTÓSZERVIZ   A3

2200 Monor, 4-es út 34 km (Tesco áruház mellett)

Telefon: 06-30/949-6240

Gumi szerelése, eladása, 3D futóműállítás, 
centrírozás, autójavítás és olajcsere

Kurgyis József – Kurgyis gumi Kft.

Autó- és épületklímA  
szerelése, töltése

  AUTÓSBOLT  E2

  AUTÓSISKOLA 

autósiskola

 

Iratkozz be e-mailben  
vagy honlapunkon!  
Érdeklődj telefonon  
vagy irodánkban a  

részletekről!

Bekker Péter • 06-20/314-2218
bekkeroktato@gmail.com

Több, mint 20 éve  
az oktatásban.Szaktanfolyam  

minden kategóriában  
folyamatosan indul.

gki, targoncavezetői 
képzések. 

  http://bekkerautosiskola.hupont.hu/

A B C D E M

  AUTÓSISKOLA  

Delta Autósiskola

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006164

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268Tel./Fax: 322-422, Mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: delta.autosiskola@gmail.com
Internet: www.deltajogsi.hu

E-learning tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos. 
A tantermi tanfolyam szünetel.

Tanfolyamok „AM””, „A1””, 
„A2”
Tanfolyamok

”
Tanfolyamok

, „A”
Tanfolyamok

”
Tanfolyamok

 és „” és „” B”
Tanfolyamok

”
Tanfolyamok

kategóriákban

  ASZTALOS   Monor térképen: C4

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

Polónyi Ferenc: 
06-30/397-2144

Monor, Szélmalom u. 42/A
AsztalosAsztalosAsztalosAsztalosAsztalosAsztalosAsztalosAsztalosAsztalos

  AUTÓALKATRÉSZ  Monor térképen: H2
Opel bontott alkatrészek 
raktárról 2000-es évjárattól 
napjainkig
Opel gyári új és utángyártott 
alkatrészek beszerzése 
kedvezményes áron, rövid 
határidővel
Roncsautó átvétel Roncsautó átvétel 
bontási 
igazolás 
kiállításávalkiállításával

Nyitvatartás: 
H–P: 8–16 óráig

Cím: Monor, József 
Attila utca Hrsz: 083/7

Telefon: 
+36-30/720-3677, 
+36-20/944-3206

Web: 
opelautobonto.hu

E-mail: 
opelmonor@gmail.

com
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Főbb feladatok

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

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

gyártósorral és a vevőkkel

•  Mechanikai alapismeretek
•  Elszánt tanulási szándék

•  Angol nyelvtudás
•  Excel-tábla kezelése

•  Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében

•  Minimális angol nyelvtudás
•  Ipari jellegű szaktudás:
•  Elektromosság  Elektromosság
•  Pneumatika  Pneumatika
•  Lézeres hegesztés  Lézeres hegesztés
•  Köszörű-, maró-, csiszológépek  

ismerete
•  TargoncajogosítványTargoncajogosítvány
•  Tapasztalat minőségbiztosítási 

területen
•  Minőségbiztosítási ismeretek

Gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElEnlEG FElkínált Pozíciók:

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.

A céGről dióhéjban: 

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MoSt!

MUnkAlEHEtőSéG:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és 
környékbeli munkavállalók köréből.

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
számon! 

cím: Monor, ipar u. 20. 
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:
www.shsec.hu 

http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Amit kínálunk:
•  Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•  Teljes körű betanítás
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés pótlékokkal.
•  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. iii. Farmos, Tápiószele, 
Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Monorierdő. 
iV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., 
Vecsés, Üllő, Péteri, Monor. 

 Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., 
Vecsés, Üllő, Péteri, Monor. 

 Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., 

    Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!
•  Jelenléti és toborzási bónusz
•  Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a

Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a

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

  ÁLLÁS   Monor térképen: B2
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  AUTÓGUMI  B3

gumieladás
gumijavítás
könnyűfém

felni
értékesítése

Monor, Ország út 5.
Tel.: 06-29/414-758

06-30/942-6739

ZR Bt. 
GUMICENTRUM

  AUTÓGUMI  Monor térképen: E3

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

• Felnijavítás helyben
•  Új gumiabroncsok, felnik: 

személy, kisteher, cross, quad, 
robogó, targonca, kerékpár

•  Kulcsmásolás, kerékpárjavítás

szerviz és kereskedés

  AUTÓKAROSSZÉRIA E4

KarosszérialaKatos  
mester

2200 Monor, Irányi u. 8.
tel.: 06-29/411-297

  BABABOLT  Monor térképen: E3

Monor, Kossuth u. 80/B
06-70/536-9705

www.meggymagbabakelengye.hu

mindenamibaba

2213 Monorierdő, Szárazhegy 
Tel.: 06-29/619-200 
E-mail: kerbor@szarazhegy.hu

Kerbor Kft.

Szőlő-, bortermeléS éS forgalmazáS.
Fehér- és vörösborok kiváló minőségben, szolid árakkal.

Borkiadás: 
hétfő, szerda, péntek: 8–15 óráig

  BORKERESKEDÉS  

Várjuk szeretettel!
A Shinheung cégcsoport célkitűzése, hogy munkásságá-
val hozzájáruljon a fenntartható gazdaság fejlődéséhez és 
ezáltal az emberiség jövőjének megóvásához. Folyamatos 
kutatás-fejlesztési és termékinnovációi révén Európában 
is vezető globális zöldenergia-ipari vállalattá váljon. A cé-
lok megvalósításához pedig csapattársakra van szüksége.

A Shinheung Sec EU Kft. a koreai tulajdonú Shinheung 
Sec Részvénytársaság legfi atalabb leányvállalata. Az anya-
vállalat 1979-ben alapult családi vállalkozásként, 40 éves 
pályafutása alatt Dél-Koreában, Kínában és Malajziában 
is több üzemet alapítottak, mielőtt 2017-ben megérkez-
tek Monorra, hogy létrehozzák első európai gyárukat, a 
Shinheung Sec EU Kft.-t. 

Munkahely, mely többet ad
Jelenleg több mint 1000 főt foglalkoztatnak. A megbízha-
tó, ambiciózus és tanulékony kollégákat cégen belüli 
képzésekkel, időnként teljes körű koreai tanulmány-
utakkal támogatják, hogy minél nagyobb sikereket 
érhessenek el a társaságnál. A munkavállalók bejá-
rásának segítésére tavaly tavasszal elindult az első 

céges buszjárat akkor még tíz, mely idén már 27 te-
lepülésről segíti munkavállalóik bejutását. A létszám-
növekedéssel párhuzamosan az igények szerint a busz út-
vonala is bővülni fog.

Elkészült a 200 férőhelyes munkásszálló, melyet to-
vábbi 400 férőhellyel bővítenek a messzebbről jövő mun-
kavállalók számára. Dolgozóik igényeihez igazodva 
sportlétesítmények várják a kikapcsolódni vágyó-
kat: használható a VR-szoba, futball, tenisz és ping-
pong rész is. A fejlesztések nem állnak le, újabb csarnok 
épül, miközben az autóval bejáró kollégák számára pedig 
elkészült a parkoló is.

A koreai kollégáktól nem csak a technológia és a gyár-
tási folyamatok csínját-bínját, hanem a csapatszellem, 
összetartás és egymás támogatásának fontosságát is el-
tanulják az itt dolgozók. A hosszú távú tervek megva-
lósulásához pedig további csapattársakra van szükség. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak rendszeres, 
gyárlátogatással egybekötött csoportos állásinter-
júinkra, ahol a leendő kollégák személyesen is bete-
kintést nyerhetnek a fantasztikus csapat munkájába!
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MEGSZOKOTT HELYEN,
ÚJ KÖRNYEZETBENÚJ KÖRNYEZETBEN

+36 29 413 381+36 29 413 381
INFO@TOYOTAKOVACS.HU

TOYOTAKOVACS.HU

+36 29 412 271+36 29 412 271
INFO@LEXUSMONOR.HU

LEXUSMONOR.HU

MONOR, 4-es főút 35. km

  AUTÓKERESKEDÉS   Monor térképen: B4

24 Strázsa Szaknévsor 2022
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30 éve töretlen siker
A Kovács Autóház Kft. 1992 májusában kezdett Mo-
noron, a 4-es főút mellett kialakított kereskedésében 
Toyota gépkocsik forgalmazásával és szervizelésével 
foglalkozni. A bemutatóterem és a szerviz megnyitása-
kor mindössze 6 dolgozót foglalkoztattak és 150 állan-
dó ügyfelük volt. A vállalkozást fennállása óta a folya-
matos fejlődés jellemzi, és három-, négyévente bővül 
a szolgáltatásaik köre. Jelenlegi állandó ügyfeleik szá-
ma meghaladja a 40 000-et, dolgozóik száma pedig a 
96 főt. Évente több mint 1000 gépkocsit értékesítenek, 
és 15 000-nél több járművet szervizelnek. Munkatár-
saik számtalan díjat nyertek el, melyek szakmai kép-
zettségüket és felkészültségüket bizonyítják.

Eddig három, meghatározó mérföldkő  volt a keres-
kedés életében: 2007-ben megnyitott a monori hivata-
los Lexus márkaszerviz, 2013-ban a szegedi Toyota ke-
reskedés és 2017-ben a szegedi Lexus szalon. 

A 30. évfordulóra a vállalkozás egy új, impozáns, 
korszerű és a kor követelményeinek megfelelő létesít-
ménybe költözött át, és immáron a Lexus szerviz mel-
lett egy új Lexus bemutatóteremmel is bővül a cég. 

Ez a beruházás a Kovács Autóház életében újabb 
nagy mérföldkő.

Az új épület 3000 m² alapterületen 17 szerelőállás 
mellett további négyállásos autómosóval is rendelkezik, 
valamint a vásárlókat teljes körű szolgáltatás fogadja. 
Minden, ami az autóvásárlást, és a későbbiekben a 
gépkocsi fenntartását biztosítja, megtalálható náluk. 

Az épületek, talán a kor műszaki színvonalát meg-
haladó kivitelezéssel és felszereltséggel készültek el, 
beleértve a legmodernebb energiatakarékos megol-
dásokat. Jövőbe mutató technológiák, vevőcentrikus 
üzletpolitika jellemzi a Kovács Autóház beruházását. 

Az új bemutatóteremben a Toyota és Lexus legújabb 
modelljeit tekinthetik meg az érdeklődők prémium kör-
nyezetben. Az új létesítményt hosszú távra tervezték, 
szeretnék az ügyfelek teljes elégedettségével üzemel-
tetni, ahogyan az is fontos szempont, hogy a munka-
társaiknak továbbra is családi hangulatot teremtsenek.

Az előző telephelyen, a régi bemutatóteremben 
minősített használtautó-kereskedés várja a hozzájuk 
betérőket.

A kép illusztráció.

Monor, Petőfi 
utca 26.

Izmán villanyos 
mellett

Hétfőtől péntekig, 
6.30-tól 17 óráig.

Burkoló büfé

Túrós, túrós-
barackos, nutellás, 

házi lekváros, 
kakaós 

PalacsInta

Hamburgerek 
széles választékban.

szendvics újdonságok:
olasz sonka mozzarella, 

tonhal mozzarella.
csirkés tortilla.

Hot-dog. Rántott hús.
Kávé, üdítő, energiaital, 

sör, bor, rövidital.

Burkoló büfé

széles választékban.

 BÜFÉ   Monor térképen: E3

  CIPŐBOLT, GYEREKCIPŐBOLT 

A-gyerekcipőbolt
gyömrő, Szent istván út 79. 

tel.: 06-20/451-3264

• 

: gyermeklábbelik gyömrőn  
http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt

www.agyerekcipobolt.hu

Skechers, Primigi, Geox, Szamos, 
Richter, Tommy Hillfiger, D.D.Step, 

Salus, Supi+, Be Only,Lelli Kelly
formatalpas és szupinált lábbelik.

http://lokacio.hu/a-gyerekcipobolt

Richter, Tommy Hillfiger, D.D.Step, 

formatalpas és szupinált lábbelik.Széles választék!

Nyitva: 
H–P: 8–18, 
Szo: 8–13

Széles választék!

 BRIKETT  BIZTONSÁGTECHNIKA 

Magas fűtőértékű 
bio brikett 

nagy választékban 
kapható!

BRIKETT

Monor, AVIA benzin-
kúttól 100 méterre.
Tel.: 06-70/376-6068

A részletes információkat 
keresse a 3. és a 27. oldalon!

Védelem 
Szaküzlet
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Műszaki és  
eredetiségvizsgálat

Gépjárművek 
felkészítése  

műszaki vizsgára

MÉHÉSZ JÁNOS Kft.
2200 Monor, József A. utca 108/38.

Tel.: 06-29/416-123
w w w.muszakivizsga-monor.hu

Nyitva tartás: H–Cs: 7–16, P: 7–14

•  klímatöltés
•  gumiszerviz
•  időszakos karbantartás
•  diagnosztika

  AUTÓSZERVIZ  Monor térképen: G2

Itt minden kiderül!
Eladná az autóját? Hamarosan lejár gépkocsija műszaki 
vizsgája? Nem tudja hol szervizeltesse járművét? Jöjjön el 
Monorra, gördüljön be a Méhész János Kft. műhelyébe, 
ahol garantáltan jó kezekben lesz szeretett négykerekűje! 

A Méhész János Kft. 1998-ban nyitotta meg ka-
puit Monoron. Főtevékenysége eredetiségvizsgálat, 
gépjárművek vizsgára való felkészítése és vizsgázta-
tása. Személygépkocsik, tehergépkocsik (3,5 tonná-
ig), gömbös vonófejjel vontatható pótkocsik, lakó-
kocsik és motorkerékpárok műszaki vizsgáztatását 
vállalják. Utóbbit azért is érdemes kiemelni, mert itt a 
motorkerékpárok vizsgáztatása az előírásoknak megfe-
lelően, kimondottan erre a célra gyártott speciális fékpa-
don és szoftverrel történik. 

A műszaki vizsga folyamata: fékvizsgálat, lengés-
csillapító, futómű és kipufogórendszer átvizsgálása. 
A szélvédő állapotának, a világítás, a fény- és hang-
jelző berendezések, pót féklámpa megfelelő műkö-
désének ellenőrzése. Horpadások, sérülések, ülések, 
biztonsági övek, gumiabroncsok és felnik megfelelő ál-
lapotának vizsgálata. A kötelező kiegészítők meglétének 

ellenőrzése. Sokan nyűgként tekintenek a gépjárművek 
vizsgáztatására, pedig ilyenkor átfogó képet kaphatunk 
az autónk állapotáról. Olyan hibákra is fény derülhet, 
amelyek súlyos balesetek okozói is lehetnek.

Teljes körű szolgáltatás
A cég 2000 óta eredetiségvizsgálat végzésével is fog-
lalkozik, ami tulajdonosváltáskor kötelező és számos 
hasznos hozadéka van, kiszűrhetőek a bűncselekmény 
útján manipulált járművek. Fontos tudni, hogy az ere-
detiségvizsgálat érvényességi ideje 60 nap, mely idő 
alatt a vizsgálatot bizonyító igazolást csak egyszer le-
het a hatóságok felé felhasználni! 

A cég szervizében benzin és dízelüzemű személy-
autók és kisteherautók javítását egyaránt vállalja a 
cég széles körű ismeretekkel rendelkező szakember-
gárdája. A műhelyben minden elvárást kielégítő eszköz-
parkkal végzik az autók átvizsgálását, lehetőség van szá-
mítógépes autódiagnosztika elvégzésére is! Ahogyan a 
gépjárművek gumicseréje is jó kezekben van a Méhész 
József Kft.-nél.
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 BIZTONSÁGTECHNIKA 

Nem csak kereskedőknek!
2000 termék 200 m2-en, hihetetlen árak.

Helyben sütött pékáru rendelésre is.
Minden nap bomba árakkal!2000 termék 200 m -en, hihetetlen árak. Minden nap bomba árakkal!

www. .hu

Monor, Jókai utca 3–5.
Tel.: 06-20/402-1198

Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20

Monor, Dózsa Gy. utca 37.
Tel.: 06-20/994-7876

Nyitva: H–Szo: 6.30–21, V: 6–20

Ajtai Minerál Enterprise szikvíz- és üdítőgyártó-üzem   •  Tel.: 06-20/994-7866

ÉlelMiszer-, ital-, 
veGyiáruDiszkoNt

  DISZKONT, ITALDISZKONT  Monor térképen: D3, E3

Védelem Szaküzlet Monoron 
Szaknévsor: Több, mint öt éve nyílt meg Monoron a Véde-
lem Szaküzlet. Igazi sikertörténet! Mit nyújtanak a cégek-
nek, intézményeknek, amit mások nem?

Békési Zsolt: A munkaruha és a védőeszközök beszer-
zése minden cégnél, intézménynél problémás terület. 
Minden cég szeretne a saját értékteremtő tevékenysé-
gével foglalkozni, hisz abból él. Ugyanakkor az említett 
beszerzések rendkívül fontosak. Fontos a munkavállalók 
megjelenése, biztonsága, és egy munkáltató a dolgozók 
iránti megbecsülését is ki tudja fejezni egy kényelmes, 
jó minőségű munkaruhával, amelyet szívesen viselnek 
az emberek. Így szerepe lehet akár a munkaerő megtar-
tásában is. Ebben tudunk mi profi  segítséget nyújtani.
Sz: Intézmények között is népszerűek.

B. Zs.: Már több, mint 70 oktatási és egyéb közintéz-
mény több száz dolgozóját látjuk el munkaruhával. Cé-
ges partnereinknél pedig mintegy 8000 főről gondos-
kodunk.
Sz: Miben segítik a partnereiket?

B. Zs.: Első lépésként kiválasztjuk a számításba ve-
hető termékeket, melyeket a jövőbeni partnerünk te-

lephelyén bemutatunk, ezzel megkönnyítve a döntést.
Sz: Minél nagyobb egy vállalat, annál nagyobb problémát 
jelent a dolgozók öltöztetése.

B. Zs.: És ekkor jövünk mi! Van több olyan partnercé-
günk, ahol három műszakban dolgozik műszakonként 
több száz munkavállaló. Hozzájuk rendszeresen kitele-
pülünk a kiválasztott munkaruhákkal, munkavédelmi 
lábbelikkel, így az alkalmazottaik a munkahelyükön, 
munkaidőben tudják felpróbálni ezeket. A folyamat vé-
gén minden dolgozónak névre szólóan, a telephelyen 
osztjuk ki a ruházatot és a lábbeliket. Kérésre nyilvántar-
tást vezetünk arról, hogy kinek, mikor, milyen eszközö-
ket adtunk, így nyomon követve a kihordási, használha-
tósági időket. Ezzel nagy adminisztrációs terhet veszünk 
le a vásárlóink válláról. A személyzeti osztályt nem ter-
heli a munkaruha rendelése, kiosztása, cseréje. A pénz-
ügyre sem szaladgálnak naponta a dolgozók. Ha akar, a 
partnerünk az egész folyamatból kimaradhat.
Sz.: Ez valóban nem csak értékesítés, hanem komplex szol-
gáltatás! Végezetül, ha valaki még nem tudná, a Védelem 
Szaküzlet címe: Monor, Kossuth L. u. 88/B, az OTP mellett.
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Fillér u.  . . . . . . E3-F3
Fiumei u.  . . . . . . . .F4
Fónyad D. u.   .C3-C4
Forgács u. . . .B3-C3
Forrás u.   . . . . E3-F2
Fráter Gy. u. . . . . . .F4
Füzesi u  . . . . . . . . F2
Gábor Áron u.  . . . D4
Garam u.. . . . . . . . D2
Garibaldi u.  . . F1-G2
Gém u.  . . . . . . . . . C3
Gép u.  . . . . . . . . . . G2

Halas u.  . . . . . E4-E5
Hegedűs Gy. u. . . C4
Hernád köz  . . . . . C3
Holdsugár u. . C1-D1
Honvéd u.. . . . E3-F3
Hunyadi J. u. . . . . D3
Iglói u. . . . . . . . . . . C2
Ipar u.  . . . . . . . A3-B2
Irányi u.. . . . . . E4-F4
Jászai Mari tér . . C4
Jókai Mór u.   . C2-D2
Jósika u.. . . . . E4-F3
József A. u. . . E3-G3
Kálló esperes u. . B3 
Kapisztrán 
János u.  . . . . . F4-G3
Kassai u.. . . . . . . . C2
Katona J. u. . . E4-F4
Kazinczy u.  . . . . . B3
Késmárk u.. . . . . . D2
Kinizsi köz . . . . . . D1
Kinizsi u.   . . . . C1-E2
Kisfaludy u. . . F2-G3
Kiss Ernő u. . . . . . E3
Kistói út  . . . . . D5-E3
Kistemplom u.  C3-C4
Klapka u.  . . . .C3-D2
Kodály Z. u. . .C4-D4
Kolozsvári u.  . . . . E4
Koós K. u.. . . . . . . E5
Kossuth L. u.  D2-G4
Kölcsey u.  . . . . . . D3
Köztársaság u.  D1-E2
Krúdy Gy. u.   . D2-E2
Lehel u. . . . . . . . . . E2
Liliom u.  . . . . . E2-F3
Liszt F. u.  . . . .B3-C3
Lőcsei u.. . . . . . . . C2
Magócsi István u.   .G3
Malomhegy u.. . . F2
Madách u.  . . . . . . C3
Mária u.  . . . . . E5-E4
Maros u. . . . . . . . . B3
Martinovics u.   F4-G3
Mártírok útja . . . . D3
Mátra u.  . . . . . . . . D2
Mátyás k. u.. . D4-E3 
Mező u.. . . . . .C4-D4
Mikes Kelemen u. . .G2
Mikszáth K. u. . . . F3
Móricz Zs. u. . D3-E4
Munkácsy 
Mihály u.. . . . . D2-E2

Munkás u.  . . .B3-C3
Murányi u.  . . . . . . C3
Nádas u.   . . . .D3-D4
Nagydiófa u. . F2-G2
Napsugár u.. . . . . C1
Németh Á. u.  . . . . E3
Nemzetőr köz . . . E2
Nemzetőr u.. . . . . E2
Páskom u.  . . .C4-D4
Péteri út . . . . . C1-D2
Petőfi  S. u.  . . . D3-E3
Pfeiffer u.   . . . . . . .F4
Pilisi út . . . . . . E4-E5 
Pósa Lajos u.  D4-E4
Pozsonyi u. . . C2-D3
Puskin u.  . . . .C4-D4
Rákóczi u.  . . .B3-C3
Rákosi J. u. . . F4-F5
Rét u.. . . . . . . .B4-C3
Simon István u.   . C2
Somogyi B. u. C1-D2
Stromfeld A. u.  . . .F4
Szabó Ervin u.   .B3-B2
Szabó Ilonka u. . . B3
Szatmár u.   . . . . . B3
Széchenyi u.  D3-E3
Székely B. u.  . D1-E1
Szélmalom u.  B4-D5
Szilágyi Dezső u.  F4
Szilhát u.  . . . . E2-F2
Szőlőhegy u. . . . . F2
Tamási Áron u.  . . G2
Táncsics 
Mihály. u.   . . . B3-C3
Tátra u. . . . . . . C2-D1
Temesvári u. . E5-F5
Tó u.. . . . . . . . . . . . E5
Toldy Ferenc u.   . B3
Tompa Mihály u.   E4
Traktor u. . . . . . . . G2
Turner F. u. . . . F3-G4
Türr István u. . D5-D4
Váci Mihály u.   .E2-F1
Vasadi út . . . .B4-C4
Veres Pálné u.   . . D4
Virág u. . . . . . . D3-E3
Völgy u.. . . . . . E4-E5
Vörösmarty u.. . . E2
Wesselényi u.  D3-E4
Ybl Miklós u. . . . . E5
Zólyom u. . . . . C1-D2
Zöldmező u.. . . . . G2 
Zrínyi u.. . . . . .D3-D4

UTCAJEGYZÉK
MONOR TÉRKÉP
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A település területe: 
48,31 km²
Teljes népesség: 18 526 fő
Népsűrűség: 351 fő/km²
Legmagasabb pontja: 190 m 
Évi középhőmérséklet: 10,2 °C
Évi csapadékmennyiség: 550 mm
Évi napfénytartam: 2000 óra
Uralkodó szélirány: észak-nyugati
GPS: é. sz. 47.34753° k. h. 19.44893°
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Téglagyári-dűlő

Békási-dűlő
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Duguláselhárítás 
– falbontás nélkül – 

gépi spirálozással, garanciával!

Kis rajmund
tel.: 06-30/593-2282

Duguláselhárítás – falbontás nélkül – gépi 
spirálozással, garanciával!

Kis Rajmund

Tel.: 06-30/593-2282

Kedvező áron!
www.dugulaselharito.info

Tel.: 06-70/276-3350  

WC, padlóösszefolyó, 
mosdó, kád, zuhanyzó, 

piszoár, mosogató

CsőKamerázás

Duguláselhárítás

Hívjon 
és megyeK! 

Budapesten, 
és Pest megyében. 

Hívjon 

  DUGULÁSELHÁRÍTÁS 

  DUGULÁSELHÁRÍTÁS 

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

Telefon: 
+36-20/504-8705

  DUGULÁSELHÁRÍTÁS 

  DOHÁNYBOLT  E2

Nemzeti  
dohánybolt 

Monor, 
a Lidl parkolójában

Nyitvatartás: H–Szo: 7–20, V: 7–17   

Üzemeltető: Piros 2000 Bt. 

Nyitvatartás: H–Szo: 7–20, V: 7–17   

Széles italválaszték, 

kedvező árak.

NONSTOP  NYITVATARTÁS

A monori Tescoval A monori Tescoval szembenszemben

Monor,  
4-es főút 34-es km-kő 

  DOHÁNYBOLT   E2

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt 
szeretne, akkor  

nézzen be hozzánk!

Öngyújtók,  
cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

  EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM   térképen: D3

•   laborszolgáltatás
•   ultrahang-diagnosztika
•   kardiológia
•   belgyógyászat
•   diabetológia
•   foglalkozás-egészségügy
•   endokrinológia

Folyamatosan 
bővülő 
ellátás

Egészségügyi 
CentrumCentrum

Időpontfoglalás online vagy telefonon: 
+36-29/953-254 vagy +36-30/287-8409

2200 Monor, Móricz Zsigmond u. 12.
e-mail: info@monormed.hu

monormed.hu
www.facebook.com/Monormed

•   bőrgyógyászat
•   fül-orr-gégészet
•   szülészet-nőgyógyászat
•   reumatológia
•   neurológia
•   dietetika
•   csecsemő- és 

gyermekgyógyászat
•   pszichiátria

Amit nyújtunk 

Rigoletto Cukrászda

Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 
Viszonteladókat is kiszolgálunk.

CukrászdaCukrászdaCukrászdaCukrászda

Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 Monor, Kossuth L. u. 93., Tel: 29-414-501 

CukrászdaCukrászda
A hét minden napján saját készítésű, kitűnő A hét minden napján saját készítésű, kitűnő A hét minden napján saját készítésű, kitűnő 

minőségű süteményekkel és fagylalttal minőségű süteményekkel és fagylalttal minőségű süteményekkel és fagylalttal 
várja minden kedves vásárlóját.várja minden kedves vásárlóját.

Vállaljuk esküvőkre, rendezvényekre, Vállaljuk esküvőkre, rendezvényekre, 
egyedi, vagy házi jellegű sütemények egyedi, vagy házi jellegű sütemények 

elkészítését kiszállítással is.

  CUKRÁSZDA  Monor térképen: E3
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  ÉKSZER, ÓRA  Monor térképen: E3

Partner a nagy pillanatokban
A Gyémánt Sziget Ékszerüzlet impozáns megjelenésével 
és exkluzív kínálatával Monoron a Kossuth utca ékköve. 
Az egy éve megújult külső ugyanazt a megbízható bel-
sőt takarja, amivel 30 éve érdemlik ki vásárlóik bizalmát.

Ékszereket adni és készíteni több mint kereskedelem, 
sok vásárló élete nagy pillanatakor lép be az üzletbe, a 
cég munkatársai pedig értik és érzik ennek a felelőssé-
gét. Drágakövekkel foglalkozni kiváltság, hiszen külön-
leges alkalomra kell választani, amiben nélkülözhetet-

len segítséget nyújtanak a cég kollégái. Az ékszer több 
mint ajándék: öltöztet és fűződik hozzá érzelem is – ide 
betérve szakértő segítség fogja várni!

A cég tulajdonosa az édesanyját követve vezeti a csa-
ládi vállalkozást, minden tudásával és tapasztalatával 
azon dolgozik, hogy a következő harminc évben is Mo-
nor meghatározó pontja legyen a Gyémánt Sziget. A 
megbízhatóság legfőbb jele, hogy generációk adják egy-
másnak a kilincset, az apa után már a fi ú is tőlük kéri az 
eljegyzési gyűrűjét!

A náluk elérhető márkák közt megtalálhatók többek 
közt a Ti Sento, Tommy Hil� ger, Coeur di Lion, Gant,  
Casio, Bering, Amen, Ania Haie, Police és Hugo Boss 
legújabb termékei. Áruválasztékukat folyamatosan bőví-
tik az aktuális divatot és a hozzájuk betérők igényeit, kí-
vánságait fi gyelembe véve.

A jegygyűrűk kiválasztásához különleges hangu-
latot teremtenek: kényelmesen helyet foglalva, gőzöl-
gő kávé és fi nom csokoládé társaságában megpihenve 
kezdhetnek a párok a tervezéshez.

A Virág utca és a Petőfi  utca sarkán található a Gyé-
mánt Sziget grafi kai stúdiója, ahol kreatív munka folyik: 
plakátok, névjegyek, személyre szóló fényképes 
ajándéktárgyak készülnek, valamint orrpiercing- 
és fülbelövés is kérhető. Utóbbinál kiemelt hangsúlyt 
fektetnek a szakértelemmel megválasztott lyukasztá-
si pontra, hogy a majdani fülbevaló vagy piercing ké-
nyelmes és előnyös legyen, hiszen viselőjét egy életen 
át fogja kísérni.

Egyedi tervezést is vállalnak, a legnagyobb elismerés 
számukra az, hogy az általuk alkotott ékszerek sokszor 
felülmúlják a megrendelőik elképzeléseit is.

Duguláselhárítás 
bontás nélkül

Tóth Tamás 
Tel.: 06-70/502-5620

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS

0620/4034041, 
0620/5810586

Magánszemélyek  
és közületek részére. Nyitva:Nyitva:

 H, K, CS, P: 12–17  H, K, CS, P: 12–17 
Sze: 9–17, Szo: 8–12, Sze: 9–17, Szo: 8–12, 

V: zárvaV: zárva

Monor Bajcsy Zsilinszky utca 1.
06-20/578-7241

norahekszer@gmail.com
www.facebook.com/norahekszer

Egyedi arany- és ezüstékszerek Egyedi arany- és ezüstékszerek Egyedi arany- és ezüstékszerek Egyedi arany- és ezüstékszerek 
készítése akár saját tervek 

alapján.
Eljegyzési gyűrűk, karikagyűrűk, Eljegyzési gyűrűk, karikagyűrűk, 

nyakláncok, karláncok, 
fülbevalók, ékszerjavításfülbevalók, ékszerjavítás

  ÉKSZER, ÓRA  Monor térképen: E3  DUGULÁSELHÁRÍTÁS   DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
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 LakásfeLújítás 
kedvező áron

szobafestés, burkolás, 
parkettázás, 

gipszkartonozás, 
bontás, hőszigetelés, 
kőművesmunka, stb. 

tel.: 06-30/973-2451

Precíz, szakszerű 
kivitelezés garanciával.

  FESTÉS, FELÚJÍTÁS 

  FAVÁGÁS 

Elszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldhatóElszállítás megoldható
ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!ÁR MEGEGYEZÉS SZERINT!

FAKIVÁGÁS

ZöldhullAdÉK- 
SZÁllíTÁS

GAllYAZÁS

BoZóTIRTÁS

Tel.: 06-20/244-8698

FűKASZÁlÁS

  ÉTTEREM  Monor térképen: D3-D4

Havonta új akciók

06-70/775-85-85
Házhoz szállítás minimum 1500 Ft-tól!

Monoron ingyenes kiszállítás!  
Monorierdő, Vasad, Csévharaszt, Péteri, 

Gomba és Bénye 300 Ft a szállítás. 

szeretettel várjuk étterMünkben! 

nyitva:  hétfőtől szombatig: 11.00–21.00, vasárnap: zárva
rendelésfelvétel: 11.00 és 20.30 között.

Monor, Móricz Zs. u. 39.

Gyömrő, Pilis és Nyáregyháza 
min. rendelés 5000 Ft 
+ 300 Ft a kiszállítás.
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Részletes étlapunkat keresd Facebook-oldalunkon: Taverna GyrosRészletes étlapunkat keresd Facebook-oldalunkon: Taverna Gyros

Monor, 4-es Fő út,  
34. km-kő,  

a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.a TESCO-ban.

Házhoz szállítás: 
06-70/63 36 395

Monor, 4-es Fő út, Monor, 4-es Fő út, 

06-70/63 36 39506-70/63 36 39506-70/63 36 39506-70/63 36 395
Étlap, megrendelés online is 
http://mrguszto.hu/

 : Mr. Gusztó Gyorsétterem és Pizzéria

FAVÁGÁS, FŰNYÍRÁS!
• Fűnyírás, fűkaszálás  

(akár nagyobb területek is)
• • Fák kivágása, ifjítása
• Helyszíni felmérés után 

ingyenes árajánlat
•  SzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképességSzámlaképesség

Hívjon bizalommal! 06-20/998-0294

  ÉTTEREM   Monor térképen: A3

  FAVÁGÁS, FŰNYÍRÁS 

Tel.: 20/915-8392

INGYENES FELMÉRÉS

30 éves szakmai tapasztalattal vállaljuk 
családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, családi házak, lakások, irodák, társasházak, 

lépcsőházak, iskolák és óvodák
FESTÉSÉT, MÁZOLÁSÁT, TAPÉTÁZÁSÁT

Kedvező ár – kiváló minőség!

  FESTÉS, MÁZOLÁS 

Vladár Zoltán
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
kl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
kl. építőmérnök, 

Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: 

vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai 
tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!

  ENERGETIKA 
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

  FÖLDMUNKA 

Festést, Festést, Festést, Festést, Festést, Festést, Festést, Festést, Festést, Festést, 
mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, mázolást, 

tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást tapétázást 
vállalok vállalok vállalok vállalok vállalok vállalok vállalok vállalok vállalok korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. korrekten. 

Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.Ár megegyezés szerint.

Tel.: 06-20/259-9565, 06-29/419-393

  FESTŐ, MÁZOLÓ 

 fogászati 
kezelések  
fájdalom 

és félelem 
nélkül

 fogászati 

a részletes információkat keresse a 2. oldalon!

 FOGÁSZAT 

FÖLDMÉRŐ 
Megosztás, 
határrendezés, 
épület-
feltüntetés 
és törlés.

Seres Attila 
Monor, Nemzetőr u. 48.

Tel: 06-30/974-5606
seres.atilla@gmail.com

Megosztás, 
határrendezés, 

feltüntetés 

  FÖLDMÉRÉS  E2

  FÖLDMÉRÉS   

06-30/302-7761 • banpeti87@gmail.com

Földmérés
épületfeltüntetés, telekalakítás, megosztás, 

határrendezés, telekfelmérés, GPS-mérés

Bán Péter
földmérő mérnök

  FUVAROZÁS   F4

  FUVAROZÁS   

Zöld Norbert • 06-70/297-2977 
e-mail: zoldnorbert@gmail.hu
2200 Monor, Martinovics u. 4.

Költöztetés, 
anyag- 
beszerzés 
ÁNTSZ engedéllyel 
rendelkezünk

Teherfuvarozás

ÁNTSZ engedéllyel 

Költöztetés, 

beszerzés 

Költöztetés, 

beszerzés 

  Áruszállítás
  Bútorszállítás
  Építőanyag-szállítás
  Zöldhulladék-elszállítás
  Sittelhordás
  Lomtalanítás

ILLÉSI ATTILA E.V.
FUVARVÁLLALÁS

06-70/237-6675 

A Lokáció újságunk 
havonta több mint 
82000 példányban 

jelenik meg, 
könnyed hangvételé-

vel szórakoztatva 
az olvasókat.

  TUDTA? 
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  FŰTÉSTECHNIKA  Monor térképen: D3

AKCIÓK!AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK
Telefon: 

06-29/996-659  
Nyitva: 

H–P: 8–17 
Szo: 8–12

Szerelvény – Sarok

Monor,  
Ady Endre út 22/A

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- és 
rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.

  GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS 

  GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS, -SZERVIZ 

  GÁZSZERELÉS, GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA 

Konvektorok, 
gázkazánok, 
vízmelegítők 

karbantartása, 
javítása, cseréje.

Tel.: 06-70/502-2342

Gázkészülék-szerelés 

Gázkészülék-javítás
   Ariston, Immergas, Saunier

    Duval, Vaillant, Westen
 márkASzerVIz 

FÉG, Junkers, Bosch, Buderus, 
Ocean, Thermotéka, Hőterm, 

ÉTI gázkazánSzerVIz 
Rab Attila • 06-70/450-2421

     Cirkók, 
kombi cirkók, 
vízmelegítők, 
konvektorok, 
gázkazánok, 
gázbojlerek 

szervizelése.

GÁZSZERELÉS
Gázkészülékek javítása,

felülvizsgálata, gázszerelés, tervezés,
műszaki és biztonsági felülvizsgálat

teljes körű ügyintézés.

KnaKÁL JóZSEf • Monor
Tel.: 06-20/926-8214

06-29/411-675

  GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ  Monor térképen: D3

Korzet Kft. www.korzet.hu
• 2200 Monor, Balassi B. utca 1.
    (monori egészségházban)
    tel: 0629 417 471 email: monor@korzet.hu

Korzet Kft. www.korzet.hu
• 2200 Monor, Balassi B. utca 1.
    (monori egészségházban)
    tel: 0629 417 471 email: monor@korzet.hu

Gyógyászati segédeszközök gyártása és 
forgalmazása.
Keresse akcióinkat egész évben, 
az üzletünkben és a webáruházunban.

Monoron 
nonstop!

Rövid határidővel!
Nagy tételben is!
Füstölés akác-, bükk-, 

tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstöléstsfüstö
vállalok

ú

  FÜSTÖLÉS  Monor térképen: E3



Strázsa Szaknévsor 2022 35

  HALSÜTŐ   Monor térképen: E3

      Ficánka
         halsütő

Helyben sütött hekk, süllő, pisztráng, 
pontyszelet, keszeg, harcsa, 

fogasfilé, pangasius-filé, sült krumpli, fogasfilé, pangasius-filé, sült krumpli, 
üdítőitalok

20 percen  
belül kisütjük.

Rendelésfelvétel: 
06-70/613-2735

Nyitva:  
szerda, 

szombat: 
6–12Piac tér, hátsó udvar

  HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK  Monor térképen: E3

Monor, Petőfi S. u. 6. 
Tel.: 06-30/496-5957, 06-29/410-768 

Hasznos HolmikVitéz
Konyhai eszközök, kis háztartási gépek, ajándékok, 

üvegáruk, öntapadós fóliák, viaszos vásznak, zománcos, 
rozsdamentes, kerámiaedények, lábtörlők  

széles választékban.

Ny.: H-P: 8–17 
Szo: 8–12

  GYÓGYNÖVÉNY 

  HÁZTARTÁSI ÁRUK ÜZLETE   Monor térképen: D3

 Vegyi áru, papír áru, 

              élelmiszer

Monor, Mátyás király uta 51.  (Móricz Zs. u. Mátyás k. u. sarok)

Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13

Tel.: 06-20/33-55-192 

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com

Bankkártyás fizetési lehetőség.

Bankkártyás fizetési lehetőség.

Hegesztéstechnika

Hegesztőgépek, elektródák, 
hegesztőhuzalok, hegesztőpajzsok, 

védőfelszerelések, lábbelik, kesztyűk, 
szemüvegek nagy választékban.

Vágó- és csiszolókorongok, műszaki 
spray-k, tömlők, kéziszerszámok.

Élelmiszeripari 
szén-dioxid- és ipari 

gázok cseréje.

Monor, Virág u. 59.
06-29/411-746, 06-70/394-7385

Nyitva: H-P: 8-17, Szo: 8-12

  HEGESZTÉSTECHNIKA  Monor térképen: E3

jajaj

vava
avav llatatatm
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l

tt

gyógyszer-
könyvi

javallat
tmtm

gyógynövénykapszulák

Több minT 70 különbözőkülönböző
gyógynövény közel
50 egészségügyi célra!
megvásárolhaTók: 
a JavallaT.hu webáruházban  
vagy a monori piactéren, a natura bioboltban.

közel
 egészségügyi célra!

közel
 egészségügyi célra!

 webáruházban 
vagy a monori piactéren, a natura bioboltban.

közel
 egészségügyi célra!

 webáruházban 
vagy a monori piactéren, a natura bioboltban.

Nálunk

hirdessen!

Keresse 

Horváth 

Szilviát!

06-70/319-4317

A Strázsa-hegy 
óvta Monort, 

mi pedig 
marketingeszkö-

zeinkkel a 
vállalkozását 
támogatjuk.

  TUDTA? 
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Szeretettel várjuk Önt családjával, barátaival, üzleti part-
nereivel a Nyerges Hotel Termál hangulatos éttermében. 

Hétfőtől vasárnapig kínáljuk háziasan készült ételeinket. 

   Nerges  Hotel 
Termál       Superior



2200 Monor, Hegyessy tanya 3.2200 Monor, Hegyessy tanya 3.2200 Monor, Hegyessy tanya 3.
www.nyergeshotel.hu • Tel.: +36-29/410-758www.nyergeshotel.hu • Tel.: +36-29/410-758www.nyergeshotel.hu • Tel.: +36-29/410-758

Szent István termünkben esküvők, családi és céges Szent István termünkben esküvők, családi és céges Szent István termünkben esküvők, családi és céges 
rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. 

Nálunk SZÉP-kártyával is fizethet.Nálunk SZÉP-kártyával is fizethet.Nálunk SZÉP-kártyával is fizethet.
rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. 

Nálunk SZÉP-kártyával is fizethet.
rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. 

Nálunk SZÉP-kártyával is fizethet.
rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. 

Nálunk SZÉP-kártyával is fizethet.
rendezvények szervezését és lebonyolítását vállaljuk. 

Szeretettel várjuk Önt családjával, barátaival, üzleti part

  HOTEL, TERMÁLHOTEL  

  KÁRPITOS 

                                                       cégünk vállalja antik 
és modern bútorok áthúzását, javítását, bútor-
védőhuzat, ajtókárpit és minden kárpitozással 

kapcsolatos munka elvégzését.
Bő szövetválasztékkal, rövid Bő szövetválasztékkal, rövid 

határidővel, reális árakkal 
várjuk megrendelőink 

jelentkezését.jelentkezését.

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

Kárpitos                                                       cégünk vállalja antik Kárpitos                                                       cégünk vállalja antik Kárpitos
Hidegkonyhai 
készítmények, 

szendvicsek, kenyér, 
     pékáru, sava-
       nyúság.

Bankkártya-elfogadóhely.

MONOR, PIAC TÉR 
mellett  Bocskai utca 2. 
H: zárva, K–P: 6–18, Szo: 6–13

Tel.: 29/786-432
Rendelés sms-ben: 06-30/549-5704

Helyben 
feldolgozott  

MAGYAR sertés- és 
csirkehús, felvágott 

különlegességek

Kolbászhús, 
szalonnafélék, 

belek, növendék 
marha-, birka-

hús

Helyben darabolt és frissen ledarált húsok,  
E-mentes felvágottak, sajtok

Kövessen minket a Facebookon! Kövessen minket a Facebookon! 
: sarok-abc „kedvenc hentesem” : sarok-abc „kedvenc hentesem” 

monor-monorierdőmonor-monorierdő

ZSIROS  
SÁNDOR 

HÚS 
BOLTJA

  HENTES 

  HŰTŐGÉPSZERELŐ 

A részletes információkat keresse a 56. oldalon!

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

 garanciával  garanciával 
helyszínen,helyszínen,

HűTőgépek, 
fagyaszTók 

javíTása 

  HÚSBOLT, HENTES  Monor térképen: E3

  HOMLOKZATI – KÜLTÉRI HŐSZIGETELÉS 

Festés, mázolás, csatornaFestés, 
laminált parkettázás, 

homlokzati-kültéri hőszigetelés, 
viakolorozás, Belső szárazépítés 
(gipszkartonozás), Betonkerítés 

elemek építése

hideg-meleg Burkolás, nyílászárócsere.  

Gál Attila   •   06-20/274-6312

  HŐSZIGETELÉS 
Családi és társasházak  

homlokzati hőszigetelése.
Homlokzatszínezés, festés, 

ereszdeszka-mázolás. 
Állványozással is.

Külső homlokzatfelújítás, 
burkolás.

Szobafestés, mázolás, 
tapétázás.

Minőség, garancia!
Kiss István: 06-20/333-4489

deltabau54@gmail.com
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  INGATLANIRODA 

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat 
keresünk meglévő  
készpénzes ügyfeleink részére 
Budapesten és a dél-Pest 
megyei régióban. 

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház • Budapest, 1191 Kossuth tér 1. I. em.

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181

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

  INGATLANIRODA  Monor térképen: D3

Az ingatlan és az otthon  
közötti út élményéért  
dolgozunk!

Ingatlanközvetítőink elsődleges 
célja, hogy megtalálják az ügyfeleink 
igényeinek legmegfelelőbb otthont 
az ország bármely területén.

  Ingatlanközvetítés 
  Ingatlan-adásvétel, bérbeadás
  Hitelügyintézés
  Energetikai tanúsítás
  Jogi tanácsadás
  Biztosítás

www.oh.hu/monor

Tel.: +36-20/288-2252
Cím: Openhouse Ingatlaniroda,  
Monor, Mátyás király u. 53.

Monor

  KERÉKPÁRBOLT  Monor térképen: E2

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

A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő 
hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.
A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő A strázsahegyi tekerő 
hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.hivatalos támogatója.

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT
Monor,  
Bajcsy-Zs. u. 6.
 Ajtai irodaház udvara!

Külső, belső gumik, kerékpár
alkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:  
városi • trekking • MTB • gyermek 

kerékpárok garanciával

Nyitvatartás: 
H, K, Sz: 8–17, Cs: ZÁRVA

P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.

  KERÉKPÁRBOLT   Monor térképen: E3
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Az üzlet, ahol nincs szükség akciókra 
Van még olyan üzlet, ahol akciók nélkül is bemennek 
vásárolni az emberek? Bizony van, mégpedig Monoron, 
a Gabi Italdiszkontban.

A Gabi Italdiszkont titka nagyon egyszerű, hisz eb-
ben az üzletben olyan kedvező áron kínálják az italo-
kat, hogy akciókra már semmi szükség. Az üzlet má-
sik különlegessége, hogy itt minden ital megtalálható, 
amit a vásárló csak el tud képzelni. Legyen szó hordós 
sörről vagy a legdrágább whiskey-ről. 

A bolt idén 30 éves! – Utolsó mohikán – ahogy a tu-
lajdonosa fogalmaz, hiszen kevesen mondhatják el ma-
gukról, hogy már több mint három évtizede szolgálják 
a vevők érdekeit: a Gabi Italdiszkont éppen ezt teszi! Ez 
idő alatt alig néhányszor fordult elő, hogy valaki olyat 
kért volna, amit nem lehetett megtalálni a polcaikon. 
Ám, ha mégis, a vásárlóknak akkor sem kellett csaló-
dottan távozniuk, hiszen a kívánságukat nagyon rövid 
időn belül, már másnapra teljesítették. Tavaly év vége 
óta pedig már lottózóként is várják a hozzájuk be-
térőket, ugyanis lottójátékok, sorsjegyek, sportfo-
gadási termékek is kaphatók az üzletben. 

Vásároljon sokat, fi zessen 
kevesebbet!
A Gabi Italdiszkontban minél többet vásárol, annál 
alacsonyabb áron juthat hozzá a termékekhez. Itt 
ugyanúgy kiszolgálják a magánszemélyeket, mint a kis- 
és nagykereskedőket. 

Érdemes előre gondolkodni, hisz nagy mennyiségnél 
akár 20% kedvezmény is várhatja a vevőket. Egy kevés 
számolás és kiderül, kifi zetődő itt megvásárolni a családi 
ünnepekre, születésnapokra, esküvőkre, céges rendezvé-
nyekre vagy akár csak a házibuliba szánt koccintanivaló-
kat. Amellett, hogy pénztárcakímélő, egy helyen besze-
rezhető mindaz, amire szükség lehet.

A Gabi Italdiszkont több mint harminc éve egy 10 
négyzetméteres boltocskából indult, ma pedig hat al-
kalmazottal büszkélkedhet. Ők azok, akik a tulajdo-
nosokkal együtt hozzáértő kiszolgálással és óriási 
választékkal várják mindazokat, akik egyszerűbb 
vagy akár minőségi italokat szeretnének vásárolni. 
Térjenek be hozzájuk!

 ITALDISZKONT   Monor térképen: C3

  KERTÉSZETI MUNKÁK 

  KERTÉSZETI MUNKÁK 

 Tel.: 06-30/210-1199

Kertészeti 
munkák!

Kertek gondozását, fenntartását, 
építését, átalakítását vállalom.

Fűkaszálás, metszés, zöldmetszés,
permetezés, térkőburkolatok készítése.permetezés, térkőburkolatok készítése.permetezés, térkőburkolatok készítése.

Közületeknek is.

  Udvartakarítás
  Fűnyírás
  Fűkaszálás
  Gallyazás

ILLÉSI ATTILA E.V.
KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675

• Kertépítés, -fenntartás  
• Öntözőrendszer-kiépítés  
• Térburkolás

Hornyák Balázs
dísznövénykertész, kertépítő

Telefon: 06-30/9921-480
E-mail: hornyakbalazs@balazskert.hu

www.balazskert.hu  •  
E-mail: hornyakbalazs@balazskert.hu

: facebook.com/
Balázskert kertépítés, öntözőrendszer

  KERTÉPÍTÉS, ÖNTÖZŐRENDSZEREK 

Keresse 

Oláh
Pétert!

06-70/944-8445

Nálunk

hirdessen! Öt önkormányzat 
lapját készítjük 

és összesen 
36 településre 

jutnak el a 
híreink.

Monor jelképe, a 
Strázsa-hegy 190 

méter magas, nevét 
a hagyomány sze-

rint arról kapta, hogy 
onnan vigyázták a 

környéket a portyá-
zó török katonáktól.

  TUDTA? 

  TUDTA? 
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 ITALDISZKONT   Monor térképen: C3

Nyitvatartás: H–Szo: 6–20, V: zárva
Tel.: 06-29/413-015, 06-20/973-0302

Üveges, dobozos és 50 literes hordós 
sörök, borok, pezsgők, kommersz 

szeszek, ginek, cognac-ok, brandyk, 
likőrök, pálinkák, koktélok, 

koktélalapanyagok, üdítőitalok, 
ásványvizek, energiaitalok széles 

választékával várjuk!

Áramfeltöltés
Telefonfeltöltés

Teljes Délkelet-Pest  

megyét kiszolgáljuk.

Megrendeléstől számított  

4 órán belül kiszállítunk!

VISZONTELADÓK, KERESKEDŐK FIGYELEM!

likőrök, pálinkák, koktélok, 
koktélalapanyagok, üdítőitalok, 

ásványvizek, energiaitalok széles 

Teljes Délkelet-Pest 

Teljes Délkelet-Pest 

megyét kiszolgáljuk.

LOTTÓZÓ

• Lottójátékok

• Sorsjegyek 

• Sportfogadási 

termékek

Sörcsapoló- 

berendezés 

bérelhető.

VISZONTELADÓK, KERESKEDŐK FIGYELEM!VISZONTELADÓK, KERESKEDŐK FIGYELEM!

1991-2021

Monor, 
Ady Endre út 70.
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  KLÍMA, KLÍMASZERELÉS  Monor térképen: D3

Lakossági kLímaberendezések
értékesítése, tervezése, telepítése,

karbantartása, javításakarbantartása, javítása

Hőszivattyúk
értékesítése, tervezése, telepítése,

karbantartása, javítása

NAGYONKLIMA.HU

iroda és bemutatóterem címe: 
2200 monor, móricz zsigmond utca 25. Nyitvatartás: H–P: 8–16

06-30/113-8828 , 06-70/443-3171 •  www.nagyonklima.hu

Télen-nyáron klíma
Beköszöntött az ősz, és energiatakarékos, de haté-
kony fűtésre váltana gyorsan, nagy átalakítások nél-
kül? Gondolta volna, hogy a klíma felel meg minden 
elvárásának?

A Nagyon Klíma Kft. lakossági Split klímák és hő-
szivattyúk telepítésével foglalkozik. A Split klímák 
pedig egyszerre alkalmasak hűtésre és fűtésre is. Az 
alapklímákkal ellentétben a Split klímák nem csak 
fűtéskiegészítésre használhatók, de kiválóak a fű-
tés teljes kiváltására is -20 fokos külső hőmérsékle-
tig. Ugyanis a bennük lévő fűtőszálnak köszönhetően 
helyt állnak a zord, fagyos időjárásban is. Ezzel a meg-
oldással a konvektor vagy a fatüzelés teljesen kiváltha-
tó, a korábbi fűtésszámla feléért. Azon túl, hogy nem 
kell hozzá kéményt engedélyeztetni, a Nagyon Klíma 
Kft. által kiállított tanúsítvánnyal kedvezményes árú, 
H-tarifás áram igényelhető. A klímaberendezést külön 
villanyórára kötve, októbertől április közepéig fél áron 
fi zethető a fűtés költsége.

Egyszerűen, hatékonyan
A klímák évente egyszeri karbantartást igényelnek, 
amihez érdemes fi gyelni a Nagyon Klíma Kft. akci-
óit. A cég honlapján és Facebook-oldalán a szezo-
nális kedvezmények nyomon követhetők, ezzel to-
vább csökkentve a hűtés-fűtésre fordított éves díj 
összegét.

A fűtés korszerűsítése általában nagy átalakítás-
sal és anyagi ráfordítással jár. Ehhez képest a klí-
mák beszerelése nem von maga után felfordulást, 
sőt, a munka végeztével fel is takarítanak a vállalko-
zás   munkatársai.

A cég másik profi lja, a hőszivattyúk telepítése már 
komolyabb kiépítéssel jár, mivel más szakemberek-
kel is össze kell hangolniuk a munkafolyamatokat, mi-
közben a padlófűtés lefektetésének volumene is ko-
molyabb erőfeszítést igényel. Ellenben a telepítéssel 
egyszerre oldódik meg a ház hűtése, fűtése és a me-
leg víz kérdése is.
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  KLÍMA, KLÍMASZERELÉS   KONTÉNER 

Ne fizessen dupla árat félig megrakott 
konténerért! 

06-20/437-0025

1,5–2 köbméteres 
mini konténer 
reNdelhető

konténer

  KÉZI GRAVÍROZÁS 

Tel.: 06-30/488-2271
Monor, Petőfi Sándor utca 27.
Nyitvatartás: H–P: 8–17, Szo, V: zárva

  : Cleopatra köröm szalon      

Kéz-, lábápoló, műkörömépítő
Manikür, pedikür, géllakk, erősített 
géllakk, extrém köröm, rágott köröm 

Születésnapi kedvezmény: 
Tel.: 06-30/488-2271
Monor, Petőfi Sándor utca 27.
Nyitvatartás: H–P: 8–17, Szo, V: zárva

: Cleopatra köröm szalon      

Kéz-, lábápoló, műkörömépítő
Manikür, pedikür, géllakk, erősített 
géllakk, extrém köröm, rágott köröm 

Születésnapi kedvezmény: 

Cleopatr a  szalon

50%

 KÉZ-LÁB ÁPOLÁS, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS  D3

  KIWISUN SZOLÁRIUM  Monor térképen: E3

Bioszoláriumok 
az egészséges 

barnulásért.

monoronKiwiSun BioSzolárium

Fekvő 
infrabicikli 

oxigénterápiával 
a hatékony alak-
formálásért.

monor, Kossuth lajos u. 95. 4. üzlet 
Elérhetőség: 06-70/431-8922
Nyitva: H–P: 8–22, Szo, V: 9–21

 KÉMÉNYES 
•   Kémények bélelése, 

szerelt kémények kivite-
lezése kályhákhoz, kan-
dallókhoz alu és rozsda-
mentes kivitelben.

•   Kondenzációs gázka-
zánok kéményeinek 
kivitelezése, teljes körű 
ügyintézés!

Minden, ami 
kémény!

Csinos Károly 
06-70/384-6746
Kovács István 
06-70/355-5118 csinoskaroly1977@gmail.com

  KÉMÉNYFELÚJÍTÁS 

KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁS

Telefon: 
+36-20/243-9279

Keresse 

Ozsvárt 

Orsolyát!

06-70/945-2444

Nálunk

hirdessen!
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  KÖNYVESBOLT  Monor térképen: E3

2200 Monor, Forrás köz 2.
06-20/417-6567 • http://pillangokonyvek.hu/

facebook: Pillangó Könyvesbolt

Nyitva: hétfőtől péntekig 9–18 óráig, szombaton 9–12 óráig.

Széles könyvválaszték kicsiknek és nagyoknak.
Könyvek megrendelésre.

Helyi borok és kézműves termékek.
Monori ajándékcsomagok.

Pillangó
könyvesbolt

Keresse 

Oláh
Pétert!

06-70/944-8445

Nálunk

hirdessen!

  KUTYAKOZMETIKA   Monor térképen: F2

  LOVASOKTATÁS 

Sok szeretettel várom a szépülni vágyó 
négylábúakat (kutya, cica, nyuszi, tengerimalac)

Faragó Tímea • Tel.: 06-30/381-2165
E-mail: timeafarago21@gmail.com

Ebvarázs kutyakozmetika
Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Fésülés, fürdetés, ollózás, nyírás, trimmelés, 
zsinórozás, szalagozás, karomvágás, bűzmirigy-zsinórozás, szalagozás, karomvágás, bűzmirigy-zsinórozás, szalagozás, karomvágás, bűzmirigy

tisztítás, fültisztítás, külső élősködőktől való tisztítás, fültisztítás, külső élősködőktől való tisztítás, fültisztítás, külső élősködőktől való 
mentesítés, ultrahangos fogtisztítás mentesítés, ultrahangos fogtisztítás mentesítés, ultrahangos fogtisztítás 

(ingyenes állapotfelmérés)

L lla 
Liget

Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

LovagLás ás ás 
oktatás

családias 
környezetben környezetben környezetben 
7-től 17 éves 

korig.

  KÚT ÜGYINTÉZÉS 

Fúrt kutak  
üzemeltetési és fennmaradási 

engedélyének  
teljes körű ügyintézése,  

rövid határidővel.
Ügyfelemnek egy lépést sem kell tennie!

Artzt Sándor 
Tel.: 06-20/321-6840

  KÚTFÚRÁS   LAKATOS MUNKÁK 

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás,  

kompresszorozás,  
meglévő  

kutak 
engedélyeztetése. 

Köffer Lajos     
06-20/997-1299

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

deszkakerítések  
gyártása és szerelése

Lakatosmunka

06-20/219-6040
 www.rennel.hu

Monor, Üllő, Csév-
haraszt, Sülysáp és 

Monorierdő 
önkormányzati 
újságjai is a mi 

szerkesztőségünk-
ben készülnek.

  TUDTA? 
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  MOBILTELEFON SZAKÜZLET   Monor térképen: D3  

06-70/626-6284

szerviz*
mobiltelefonok
navigációk tableteknavigációk tableteknavigációk
kiegészítők tartozékok

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

gurugsmmonor.hu
bankkártya-elfogadó hely

* 24 órás szervizidő

Helyben vágott sima 
és ütésálló védőfóliák 

bármilyen típusú eszközre.

Akár 360 fokban fóliázást  
is kérhetsz!

Apple, Samsung,  
Huawei, Xiaomi szerviz.

06-70/626-6284

szerviz*
mobiltelefonok
navigációk

FÓLIÁZÓGÉP

 A legtöbb esetben garantált a 24 órás szerviz, de 
előfordul, hogy akár néhány óra is elég, hogy megta-
lálják, és helyben kijavítsák a hibát. Amennyiben na-
gyobb a gond, akkor a telefont szerződött márkaszer-
vizbe küldik és a lehető legrövidebb időn belül vissza 
is juttatják tulajdonosának. Az Apple márka mellett 
tették le a voksot, de ezen kívül szinte minden más 
márka megtalálható itt, vagy a rövid időn belül  be-
szerezhető. Kiegészítők széles palettája kápráztatja el 
azt, aki belép az üzletbe. Az ünnepek itt is, mint min-
denütt rendkívül fontosak! Nem is beszélve a szülina-
pokról, amit minden évben úgy ünnepelnek a vásár-
lókkal, 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, udvari-
as, szakértő kollegákkal vár mindenkit a Guru Gsm.

2220 Monor, Petőfi  Sándor utca 29/A
Tel: 06706266284, e-mail: info@GuruGsmMonor.hu

Minőség és megbízhatóság
A legkorszerűbb készülékek, pontos, precíz szak-
szerviz, 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 tudja-
nak 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 fóli-
ázható bármely telefon, tablet, de még az okos óra 
is. Új és használt Apple termékek csillognak az üz-
let polcain. Legyen az akár iPhone, akár iPad.  Esz-
közvédelmi megoldásokkal és kiegészítőkkel vár-
ják a vásárlókat..

Garancia minden készülékre
Az árukészlet nagy része új készülékekből áll, de 
azokra is gondoltak, akik használt telefont szeret-
nének vásárolni.
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  MOBILTELEFON SZAKÜZLET   Monor térképen: E3

䄀唀吀팀匀 一䄀嘀䤀䜀섀䌀䤀팀䬀
嘀䔀娀䔀吀준䬀䔀匀 吀䔀䰀䔀䘀伀一伀䬀
吀䄀䈀䰀䔀吀 倀䌀ⴀ䬀

吀䄀刀吀伀娀준䬀伀䬀
䈀䄀一䬀䬀섀刀吀夀섀匀 䘀䤀娀䔀吀준匀
匀娀䔀刀嘀䤀娀

䴀伀䈀䤀䰀吀䔀䰀䔀䘀伀一伀䬀
䨀 준匀 䠀䄀匀娀一섀䰀吀

䠀ⴀ倀㨀 㤀㨀　　ⴀ㜀㨀　　      匀娀伀䴀䈀䄀吀㨀 㤀㨀　　ⴀ㈀㨀　　
䴀伀一伀刀Ⰰ 倀䔀吀倁䘀䤀 匀섀一䐀伀刀 唀⸀ 㘀⸀

　㘀 ㈀㤀 㐀ⴀ㐀㐀㌀
　㘀 㜀　 ㌀㤀 㤀㘀　

䌀匀䤀倀䔀吀䜀匀䴀⸀䠀唀 ⨀ 䘀䄀䌀䔀䈀伀伀䬀⸀䌀伀䴀⼀䌀匀䤀倀䔀吀䜀匀䴀

bluetooth hangszórók, továbbá gyári és egyéb 
prémium minőségű, a gyártó által elfogadott ki-
egészítők is megtalálhatók a boltunkban. 

Péterék jól ismerik a különböző készülékek meg-
hibásodásait, és mivel természetesen garanciát ad-
nak az általuk forgalmazott termékekhez, így abban 
is tudnak segíteni, hogy egy készülék javítható-e 
vagy cserére szorul. Az ügyfelekkel Csilla, valamint 
alkalmazottjuk, Anita foglalkozik, míg Péter a szer-
vizt vezeti.

– Amennyiben szükséges, vállaljuk a régi ké-
szülékről való átköltöztetést, és az adatok átmá-
solásában is tudunk segíteni, továbbá különböző 
mobiltelefon-tartozékokat is értékesítünk: üveg-
fóliákat, tokokat és mindent, ami a napi haszná-
lathoz, védelemhez szükséges, hiszen a mosta-
ni készülékek sérülékenyek, az ilyen sérülésekből 
adódó javíttatások pedig nem olcsók.   

A Csipet GSM csapata hétköznaponként 9.00 és 
17.00 óra között várja a hozzájuk betérőket, szom-
baton pedig 9.00 és 12.00 között tartanak nyitva. 

Csipet GSM – 14 éve Monoron
Bakulya Péter gyermekkora óta él Monoron, felesé-
ge, Csilla házasságkötésükkel költözött a városba. Pé-
ter már 2002 óta foglalkozik mobiltelefonokkal, hat 
évvel később adódott egy lehetőség új üzlet nyitásá-
ra. Ennek a döntésnek az eredménye a lassan 14 éve 
családi vállalkozásként működő Csipet GSM, ahol az 
érdeklődők szinte minden okos eszközt, kiegészítőt 
megtalálhatnak, amire csak szükségük van. 

A Csipet GSM idén a járvánnyal terhelt időszakban 
is jelentős fejlődést tudhat maga mögött, ugyanis si-
került leszerződniük Magyarország legnagyobb ga-
ranciális szervizhálózatával, a TMX-szel, ezzel a bolt 
által kínált garanciális és garancián túli szervizelési 
lehetőségek is nagyban bővültek. 

– Kezdetben még csak új és használt, hálózat- 
független mobilkészülékek forgalmazásával fog-
lalkoztunk, ám ez az idők folyamán igencsak ki-
bővült. A mobiltelefonok mellett elkezdtünk ve-
zetékes készülékeket is árusítani. Ezen kívül pedig 
autós navigációk, tabletek, okos eszközök, au-
tós töltők, autós tartók, bluetooth headsetek, 
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  MASSZŐR  Monor térképen: D3   MÉZDISZKONT 

Péter János  
06-30/657-7349 

Gyógymasszázs 
Lávaköves masszázs
Coaching

Monor, Ady u. 43. 

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelői mézek
Levendulás, kakukkfüves,

citromfüves, mentás, 
kamillás, 

rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos  
és ánizsos.

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

termelői mézdiszkont

Nyitva: csütörtök, péntek 8–12, szombat 8–13

Facebook: mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

minden 
gyógynövényes gyógynövényes 

méz:

990  
Ft/ ½ kg

  MEZŐGAZDASÁGI BOLT   Monor térképen: E3

Kertészbolt

www.webkertesz.hu

• Növényvédő szerek, műtrágyákNövényvédő szerek, műtrágyák
• Kertészeti és borászati kellékekKertészeti és borászati kellékek
• Vetőmagok kis és nagy kiszerelésbenVetőmagok kis és nagy kiszerelésbenVetőmagok kis és nagy kiszerelésben
• Szaktanácsadás
• Medencevíz-tisztasági szerekMedencevíz-tisztasági szerek
• Tavi algagátlók, fóliák, felszerelésekTavi algagátlók, fóliák, felszerelésekTavi algagátlók, fóliák, felszerelések
• Automata öntözőrendszerek 

tervezése, kertépítés
• Tápok, termények,

galambkeverékek
5000 Ft-tól a kiszállítás ingyenes!5000 Ft-tól a kiszállítás ingyenes!5000 Ft-tól a kiszállítás ingyenes!

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946

  MEZŐGAZDASÁGI BOLT  Monor térképen: E4

VITI-VETŐ
Vitális István

2200 Monor, Kistói út 88.
E-mail: info@vitiveto.hu
Telefon: 06-29/412-469, 

06-20/962-5984

Nyitva: H–P: 8–16, Szo: 8–12, V: zárva

Vetőmagkereskedés  
és webáruház

www.vitiveto.huHazai és import 
zöldség- és virágmagok, 

növényvédőszerek, 
műtrágyák, kerti szerszámok 

nagy választékban.
Borászati segédanyagok, 

rágcsálóirtók, fóliák,  
locsolótömlők,  

raschel termékek.

Mobiltelefonok:
• szervizelése
• javítása
• tisztítása
•  használt telefo-

nok adásvétele 
és cseréje

Monor, Kossuth Lajos u. 91.
Tel.: 06-20/224-9556, 06-30/233-4130
e-mail: smartgsmmonor@gmail.com

facebook: Smart gsm monor
Nyitva: H–P: 8–17.30, Szo: 8–13, V: zárva

Tartozékok:
• adatkábelek
• töltőkábelek
• tokok
• fóliák
• üvegfóliák
• headsetek

  MOBILTELEFON-SZAKÜZLET  Térképen: E3

MÁJUSBAN KINYIT A PIACSok változás várható
Helyi vállalkozók támogatásaMUTASD MAGAD MONORON!

XXIX. évfolyam 5. szám • 2020. május 1. 
Monor Város Önkormányzata lapja

MERJEN SEGÍTSÉGET KÉRNI!Új lelkisegély-szolgálat ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEKTanárok jókívánságai

Fontos az időskoúak biztonsága
MASZKOT KAPTAK

Lelkisegély-hívószámok:06-20/218-99-19
06-20/232-23-82
06-20/256-83-33 

XXIX. évfolyam 5. szám • 2020. május 1. MEHMonorierdő Község Önkormányzatának lapja • 2021. augusztus • XI. évf. 3. szám

Monorierdő Község Önkormányzatának lapja • 2021. augusztus • XI. évf. 3. szám

MONORIERDŐI HÍRMONDÓ 2 AUGUSZTUS 20.
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

4 PÁLYÁZATOK 
MONORIERDŐN 2021

7 ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS

10 TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

13 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK,VERSENYEREDMÉNYEINK

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEK
Fontos az időskoúak biztonsága2020. ősz

PASSZÁZSPASSZÁZSPASSZÁZSPASSZÁZS
T E R E T  A  V Á S Á R L Á S N A K !

T E R E T  A  V Á S Á R L Á S N A K !PASSZÁZS
T E R E T  A  V Á S Á R L Á S N A K !PASSZÁZSPASSZÁZS
T E R E T  A  V Á S Á R L Á S N A K !PASSZÁZS

HOGYAN FOGJUNKPONTYOT?

TERMÉSZETESENEGÉSZSÉGESEN

KÖNYVAJÁNLÓ

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

ŐSZI
A SULI!

Irány

SZEME
FÉNYE

Gyermekeink

Nálunk

hirdessen!

Keresse marketing-tanácsadóinkat!

Horváth Szilvia: 06-70/319-4317 

Ozsvárt Orsolya: 06-70/945-2444 

Oláh Péter: 06-70/944-8445
92 MILLIÓ FORINT 
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST

KAP SÜLYSÁP
3. oldal

SÜLYSÁP 50
fotópályázat
9. oldal

MEGKEZDŐDHET 
AZ ÚJ UTCAI PARTFAL 

HELYREÁLLÍTÁSA
3. oldal

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA             2020. SZEPTEMBER

SÜLYSÁPI
hírforrás

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST

KAP SÜLYSÁP
3. oldal

MEGKEZDŐDHET 
AZ ÚJ UTCAI PARTFAL 

HELYREÁLLÍTÁSA
3. oldal

H Í R H A R A N GCSÉVHARASZTI
H Í R H A R A N GCSÉVHARASZTI
H Í R H A R A N GCSÉVHARASZTI

CSÉVHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
2021. MÁJUS 21.

Az egyszer volt,  

hol nem volt 

ISKOLA
14. oldal

REFORMÁTUS TÁBOROK

a Fodor-portán 

10. oldal

A BALLA DIÁKOKÉRT 
EGYESÜLET 

támogatási rendszere
8. oldal

Beszélgetés

KANCZLER KLÁRÁVAL
 6-7. oldal

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEKTanárok jókívánságai

Üllői Hírmondó
2020/4

XXIX. évfolyam 4. szám • 2020. augusztus 15. Üllő Város Önkormányzata lapja

Augusztus 20.
ünnepségek

Elbúcsúzott
Kornél atya

TETŐ ALATT A

PIAC
ÜLLŐ 15 ÉVE VÁROS

A BALLA DIÁKOKÉRT 
EGYESÜLET 

támogatási rendszere
8. oldal

A BALLA DIÁKOKÉRT 

 Hírmondó
Üllő Város Önkormányzata lapja

15 ÉVE VÁROS
HIRDETÉS

MESTEREMBEREK

HELYZETBE HOZZUK! 2020. SZEPTEMBER

MEGJELENIK: Rákoscsabán, Gyömrőn és környékén

15 . old. MESTEREMBEREK

KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu

INGYENES FELMÉRÉS,  kisebb javítások  azonnali kezdéssel!GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd        06-30/475-2917

18 éve a lakosság  szolgálatában!

Mindenféle tetők készítése, javítása
Ácsszerkezet építése

Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása
Lapostetők szigetelése, javítása
Lapostetők szigetelése, javítása

6+1 MÓDSZER ARRA,  hogy a kávé
egészséges legyen

8. old.

ÜVEGESSÜTI-
receptek

NÖVÉNYEK
a hálószobában

9. old.

6. old.

Egyszerű terápiák
AZ ÍZÜLETI FÁJDALMAKenyhítésére

FAHÉJ,
a nélkülözhetetlenfűszer

7. old.

12. old.

TELEFONOSOKAT 
KERESÜNK.

Tel.:Tel.:
06-30/797-920206-30/797-9202

MAKA SÁNDOR: 06-29/333-347, 06-20/444-9963 • GyöMRő, ÁllOMÁS tüzép

KONtéNERES SIttSzÁllÍtÁS, lOMtAlANÍtÁS  4–6 m3-es konténerekkel. Kisebb mennyiség szállítását is vállaljuk.
MEGRENDElHEtő:SóDER 

HOMOK 01-04  
tERMőfölD 

MuRvA 

 SÁRGA HOMOK  
Kulé KAvIcS

 cEMENt  MéSz
 zSAluKövEK

 téGlÁK  
bEtONvAS

 téRHÁló 
SzENEK

tűzIfA bRIKEttEK

AKÁC
hasított

3  400 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!
A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!

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

őszi
TŰZIFAVÁSÁR

számlával garantált mennyiség!
Kiszállítással

10. old.

A LEGJOBB GYÓGYNÖVÉNY SZORONGÁSRA

MEHMEHMonorierdő Község Önkormányzatának lapja • 2021. augusztus • XI. évf. 3. szám

Monorierdő Község Önkormányzatának lapja • 2021. augusztus • XI. évf. 3. szám

MONORIERDŐI HÍRMONDÓ

Oláh Péter: 

MESTEREMBEREK

2020. SZEPTEMBER

MEGJELENIK: Rákoscsabán, Gyömrőn és környékén
KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu

ÜVEGESSÜTI-
receptek

TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT TELEFONOSOKAT 
KERESÜNK.KERESÜNK.KERESÜNK.

06-30/797-9202

TÖLGY, BÜKK
hasított

3  200 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!

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

EU
TR

 sz
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: A
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85
65

76
 

őszi
TŰZIFAVÁSÁR

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetés

  Az új, 17,6 kilométe-

res szakasszal elkészült 

az M4-es gyorsforgalmi 

út teljes Pest megyei vo-

nala az M0-s körgyűrűtől 

Abonyig.

Részletek az 5. oldalon

     A vírushelyzetre való 

tekintettel nagyon sok 

esemény máshogy zajlott, 

mint egyébként; ilyenek 

voltak a táborok is. 

Részletek a 2. oldalon

   A kutya is érző, sőt na-

gyon érző lény. Aki „igazi” 

kutyás, az tiszteli a kutya 

erejét és nem él vissza az 

állat türelmével.

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 11. oldalon

Folytatódnak a régió 

cukrászsikerei
Réti László első 

történelmi regénye

Interjú  a 12. oldalon

Füredi Krisztián tápió-

szecsői cukrászmester alko-

tása, a CURIOSITAS – Kí-

váncsiság fantázianevű torta 

nyerte a rangos versenyt. A 

Magyarország cukormentes 

tortája megmérettetésen a 

JÓkenyér cukrászat csapata 

nyert a Szentivánéji álom tor-

tával, míg a monori AMI Pisz-

Réti László
Réti László

eddig krimi-

ket, thrillert 

és kalandre-

gényt írt, ám 

most egy új-

d o n s á g g a l , 

történelmi re-

génnyel rukkolt elő. A Meg-

ölni Telekit 1941-ben játszó-

Folytatás a 11. oldalon

Katonák holttesteit találták meg Sülysápon

Afelfedezés nem előz-

mény nélküli: tizen-

két éve, egy helyi visz-

szaemlékező elmondása és 

helyszínmegjelölése alapján 

sikerült a kutatást elvégezni 

és a maradványokat feltárni.

A szovjet hadsereg a má-

sodik világháború során 

csak áthaladt az akkor még 

két különálló faluban: Tá-

piósülyön és Tápiósápon, 

nem érték jelentős károk a 

településeket. Tápiósáp ha-

dik Magyarországon. Tőle 

már megszokott izgalmas, 

nyomozós köntösbe öltözte-

tett történetet olvashatunk, 

annyi különbséggel, hogy az 

ebben a regényben történtek, 

amennyire csak lehet, köve-

tik a valóságot.

tácia a második helyen vég-

zett, a Leginnovatívabb torta 

címmel.
A Magyar Cukrász Iparo-

sok Országos Ipartestülete 

idén tizennegyedik alkalom-

mal hirdette meg a Magyar-

ország tortája versenyt.

tárában 1944. november 

közepén több napig állt a 

front, igen kemény harcokat 

vívtak a szovjet és a vissza-

Második világháborúban eltűnt 

ejtőernyős katonák holttesteit találták 

meg, aknagránátok, töltények és 

személyes használati tárgyak mellett.

vonuló német–magyar egy-

ségek.

Hirdetés

Monor,  

Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában

Rendelésfelvétel: 

06-70/661-3439

Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

: Levendula Rétesház Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Ön megrendeli,  

mi megsütjük!

Torták és formatorták 

készítése minőségi 

alapanyagokból,

rendelésre.rendelésre.rendelésre.rendelésre.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Vecsési  nagyüzemi konyha 

hűtőraktáros–komissiózó

munkatársat keres!

Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 
Érdeklődjön 

céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!
céges buszjáratunkról!

Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 
Jelentkezéseket 

fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 
fényképes önéletrajzzal 

várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. várunk. 

karrier.city@gmail.com

• zsindelyezés

• széldeszkázás

• szegőelemek cseréje

• beázások javítása

• ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása

• tetőszerkezet teljes cseréje 

és fedése

06-30/835-4815

Szakképzett 
  meSterek 

ÁCS, 
tetŐFeDŐ, 

BÁDOGOS 
Szakképzett 

eDŐ, 

BÁDOGOS 
Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Referencia, 

további információ 

a facebookon.

Épül 
az M4-es

Régió Megjelenik: 

Pest megyében 

60 000 pld-ban

e-mail: info@

regiolapok.hu

2020. augusztus • XIII. évf. 08. szám

www.regiolapok.hu

Tippek NYELVTANULÁSHOZ
x. oldal

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

A kutyák 
védelmében

Táborozás 

x. oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

AKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

ÉLJEN A JÓ 

ÁRAKKAL! 

Vágja ki és vigye 
magával 

a kuponokat!
5. old.

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

Praktiker • Kulcsszerviz

PecaPláza • PatikaPlus

Isztambuli Döner  

 Háda • Budmil

Intersport

 Fressnapf 
Líra
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Hagyomány, 
íz, minőség  

1978 óta

Monor, Monor, Monor, 
Kossuth L. u. 68.Kossuth L. u. 68.Kossuth L. u. 68.Kossuth L. u. 68.

Tel.: 06-29/412-531, Tel.: 06-29/412-531, Tel.: 06-29/412-531, Tel.: 06-29/412-531, 
06-20/297-350906-20/297-350906-20/297-350906-20/297-3509

Nyitva: H-P: 5-19, Nyitva: H-P: 5-19, Nyitva: H-P: 5-19, 
Szo.: 5-13Szo.: 5-13

A vasútállomásnál:A vasútállomásnál:A vasútállomásnál:A vasútállomásnál:A vasútállomásnál:A vasútállomásnál:
Monor, Móricz Monor, Móricz Monor, Móricz Monor, Móricz 

Zsigmond utca 29.Zsigmond utca 29.Zsigmond utca 29.
Tel.: 06-20/255-4911Tel.: 06-20/255-4911Tel.: 06-20/255-4911Tel.: 06-20/255-4911
Nyitva: H-P: 4.30-19, Nyitva: H-P: 4.30-19, 

Szo: 4.30-12
Gluténmentes termékek üzleteinkben!

RÁBAI SÜTÖDE

  PÉKSÉG  Monor térképen: E2, D3

COMPUTERES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT,

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 
-JAVÍTÁS, KONTAKTLENCSE-

ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

SZEM 
ÍRISZ 

OPTIKA
Monor, Ady 
Endre út 24.

NÉZZEN BE, 
ÉRDEMES!

www.
iriszoptik.hu

Nyitvatartás:
kedd–péntek: 9–17, 

szombat: 9–12

Női, férfi, gyermek és 
sport szemüvegkeretek 

széles választékban kaphatók.
Speciális szemüveglencsék, 
napszemüvegek, nagyítók,  

ápolószerek, tokok, kiegészítők 
forgalmazása.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 
FIZETÉSI LEHETŐSÉG 

VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Telefon: 
29/410-011

  OPTIKA  Monor térképen: D3   OPTIKA  Monor térképen: E3

Sértz Optika 
Monor, Petőfi 
Sándor u. 3.

A részletes információkat 
keresse az 56. oldalon!

  NYÍLÁSZÁRÓK  

  NYÍLÁSZÁRÓK  Monor térképen: E3 

ajtó • ablak • könyöklő • redőny • reluxa 
szúnyogháló • lakatosmunka 

 gyártás • kivitelezés

Tel.: 06-70/317-8857
www.ablakfer.hu • e-mail: info@ablakfer.hu

 gyártás • kivitelezés

szatmári 
FerenC

Monor, Kossuth Lajos út 110. 
Tel.:/Fax: 29/417-333 Mobil: 70/633-6201
www.nyilaszaro-monor.hu

Gyömrő, Szent István út 21.
Tel.:/Fax: 29/334-333 Mobil: 70/633-6063
monor@nyilaszaro-monor.hu

Nyílászárók raktárkészletről!
Egyedi méretre gyártás
Ingyenes helyszíni felmérés, minőségi beépítés

Keresse 

Ozsvárt 

Orsolyát!

06-70/945-2444

Nálunk

hirdessen!
Monoron 

havonta megjelenő 
kiadványaink:kiadványaink:

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetés

  

Részletek az 5. oldalon

     

Részletek a 2. oldalon

   

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 11. oldalon

Interjú  a 12. oldalon

Folytatás a 11. oldalon

A

Második világháborúban eltűnt 

ejtőernyős katonák holttesteit találták 

meg, aknagránátok, töltények és 

személyes használati tárgyak mellett.

Hirdetés

Monor,  

Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában

06-70/661-3439

Ön megrendeli,  

mi megsütjük!

Torták és formatorták 

készítése minőségi 

alapanyagokból,

rendelésre.

Vecsési  nagyüzemi konyha 

hűtőraktáros–komissiózó

munkatársat keres!

karrier.city@gmail.com

•
•
•
•
•

•

06-30/835-4815

Szakképzett 
  meSterek 

ÁCS, 
tetŐFeDŐ, 

BÁDOGOS 
Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Épül 
az M4-es

Régió Megjelenik: 

Pest megyében 

60 000 pld-ban

e-mail: info@

regiolapok.hu

2020. augusztus • XIII. évf. 08. szám

www.regiolapok.hu

Tippek NYELVTANULÁSHOZ
x. oldal

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

A kutyák 
védelmében

Táborozás 

x. oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

AKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

ÉLJEN A JÓ 

ÁRAKKAL! 

Vágja ki és vigye 
magával 

a kuponokat!
5. old.

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

Réti László első 

Rég
2020. augusztus • XIII. évf. 08. szám

www.regiolapok.hu

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

MÁJUSBAN KINYIT A PIAC

Sok változás várható
Helyi vállalkozók támogatása

MUTASD MAGAD MONORON!

XXIX. évfolyam 5. szám • 2020. május 1. 

Monor Város Önkormányzata lapja

MERJEN SEGÍTSÉGET KÉRNI!

Új lelkisegély-szolgálat

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEK

Tanárok jókívánságai

Fontos az időskoúak biztonsága

MASZKOT KAPTAK
Lelkisegély-hívószámok:

06-20/218-99-19

06-20/232-23-82

06-20/256-83-33 

Pest megyében 

60 000 pld-ban

regiolapok.hu

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

ÉLJEN A JÓ 

ÁRAKKAL! 

Vágja ki és vigye 
magával 

a kuponokat!

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

Praktiker • Kulcsszerviz

PecaPláza • PatikaPlus

Részletek a 11. oldalon

Folytatódnak a régió 

Katonák holttesteit találták meg Sülysápon

tácia a második helyen vég-

zett, a Leginnovatívabb torta 

A Magyar Cukrász Iparo-

sok Országos Ipartestülete 

idén tizennegyedik alkalom-

mal hirdette meg a Magyar-

ország tortája versenyt.

Épül 
MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI PecaPláza • PatikaPlus

Isztambuli Döner  

Monor Város Önkormányzata lapja

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEK

Tanárok jókívánságai

Fontos az időskoúak biztonsága

Fontos az időskoúak biztonsága

MASZKOT KAPTAK
MASZKOT KAPTAK

HIRDETÉS

MESTEREMBEREK
HELYZETBE HOZZUK!

2020. SZEPTEMBER

MEGJELENIK: Rákoscsabán, 

Gyömrőn és környékén

15 . old. MESTEREMBEREK
KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!www.lokacio.hu

www.lokacio.hu

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd        06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javításaÁcsszerkezet építése

Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

Lapostetők szigetelése, javítása

Lapostetők szigetelése, javítása

6+1 MÓDSZER ARRA,  
hogy a kávéegészséges legyen

8. old.

ÜVEGESSÜTI-receptek

NÖVÉNYEKa hálószobában

9. old.

6. old.

Egyszerű terápiák
AZ ÍZÜLETI FÁJDALMAK

enyhítésére

FAHÉJ,a nélkülözhetetlen
fűszer

7. old.

12. old.

TELEFONOSOKAT KERESÜNK.Tel.:Tel.:06-30/797-9202
06-30/797-9202

MAKA SÁNDOR: 06-29/333-347, 06-20/444-9963 • GyöMRő, ÁllOMÁS tüzép

KONtéNERES SIttSzÁllÍtÁS, lOMtAlANÍtÁS  

4–6 m 3-es konténerekkel. 

Kisebb mennyiség szállítását is vállaljuk.
MEGRENDElHEtő:

SóDER 
HOMOK 01-04  tERMőfölD MuRvA 

 SÁRGA HOMOK  
Kulé KAvIcS

 cEMENt  MéSz zSAluKövEK téGlÁK  bEtONvAS
 téRHÁló 

SzENEKtűzIfA 
bRIKEttEK

AKÁChasított

TÖLGY, BÜKKhasított

3  400 Ft/q

3  200 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 

ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget! A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 

ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m 3-ben is kapható.

Erdei m 3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

85
65

76
 ősziTŰZIFAVÁSÁR

számlával garantált 

mennyiség!Kiszállítással

10. old.

A LEGJOBB GYÓGYNÖVÉNY 

SZORONGÁSRA
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  OPTIKA  Monor térképen (28-29. oldal): E3

Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése kontaktlencse illesztése 

és rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendeléseés rendelése

Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez Szemüveghez 
és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez és kontaktlencséhez 

kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok kapcsolódó tartozékok 
széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, széles választékban, 

szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás szemüvegkészítés, -javítás 
megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.megvárható.

KISS OPTIKA

Tel./fax: 06-29/412-965  •  Nyitvatartás: H–P: 830–17-ig, Szo: 830–12-ig 
www.kissoptika.hu  •  kissoptikamonor@gmail.com  kissoptikamonor@gmail.com

Monor, 
Városi piacVárosi piac

Bank- és egészség-

pénztári kártyával  

is vásárolhat.

LátásvizsgáLat 
előjegyzés alapján

Részletek az üzletben!

MONOR

Monor, Jókai utca 3. +36-20/389-8259  •  www.vrthemagic.hu

Bérelhető 
rendezvényterem  

különleges  
hang- és 

fénytechnikával 
Monor 

központjában.

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, 
ballagásod, 

családi vagy céges 
összejöveteleid!

  RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

www.szazaspince. hu Tel.: 06-70/329-7773

  RENDEZVÉNYHELYSZÍN   Monor térképen: D3
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Nálunk

hirdessen!

Keresse 

Horváth 

Szilviát!

06-70/319-4317

  RUHATISZTÍTÓ  Monor térképen: E2 

             

         Monor, Kossuth L. u. 41. Nyitva: H–P: 8–17, Szo.: 8–12Nyitva: H–P: 8–17, Szo.: 8–12
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773

    

Óvodáknak, iskoláknak,  közületeknek 
egyedi reklámáron. Kérje ajánlatunkat!

Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással! 

Magócsi Ruhatisztító

  SÁTORBÉRBEADÁS 

Eladó sátrak  
nagy választékban!

Sátor-, Sörpad- 
kölcSönzéS 

(esküvőre, születésnapra, 
ballagásra)

Monor, aVIa benzin-
kúttól 100 méterre.
tel.: 06-70/376-6068

www.satorsorpad.hu

  SÍRKŐ  Térképen: E4

Cím: 2200 Monor, Dr. Csanádi u. 10.    •   Telefon: 29/413-564  Mobil: +36-30/617-0790
 E-mail: hungranit@gmail.com   •   Web: www.hungranit.hu  •  Facebook: www.facebook.com/Hungranit/   

Nyitva: H–Cs: 07:00–16:30, P: 07:00–16:00    •    Kampfl János, kőfaragó mester

HUNGRANIT Bt.
Cégünk 114 év tapasztalatával várja régi és leendő ügyfeleit! 

Ablakpárkányok, konyha- és fürdőszobapultok, 
sírkövek, burkolólapok, szobrok

  SÍRKŐ  Monor térképen: G2

A részletes információkat keresse az 55. oldalon!

Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ Kft.

A részletes információkat keresse az 55. oldalon!

Gránit 

sírkövek

  SÍRKŐ 

  SÍRKŐ  Monor térképen: E5

Gránit sírkövek széles választékból, rövid határidővel
Gránit és mészkő ablakpárkányok, kerítés fedkövek  

és nagy méretű táblák
 Nyitva: H–P: 08.00–17.00, Szo: 08.00–12.00

Tel.: 06-30/431-5858

  RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

Petrovai Pince 
házias ízekkel vár,  
hogy megünnepelj:
• névnapot, szülinapot 
• ballagást
• lány- és legénybúcsút 
• keresztelőt
• családi összejövetelt 
• céges rendezvényt
2200 Monor, Mézes sor
47.372241, 19.447860

Petrovai Tamásné Anikó
Monor, Köztársaság u. 5.

06-70/434-3254
www.petrovaipince.hu

Bankkártya és SZÉP-kártya 
elfogadóhely.
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vésést, a fényképet, egyéb kiegészítők elkészítését, 
mint a vázák vagy a mécsestartók. A sírkövek mel-
lett ablakpárkányokat, konyha- és fürdőszobapulto-
kat, illetve bel- és kültéri lépcsőket is készítünk grá-
nitból. A munka folyamata végig0 kísérhető, lehetőség 
szerint változtatható. Az extra kívánságoktól sem ria-
dunk vissza és természetesen garanciát is vállalunk 
az általunk készített termékekre. 
Monor, Tompa Mihály utca 50/b. Tel.: +36-70/315-4127

Cane Corso Kőfaragó Kft. 
Szűcs László harminc éve ismerkedett meg a kőfara-
gás mesterségével. Eredeti szakmája ugyan nem ez, fő-
állása mellett kezdett el kőfaragóként dolgozni, egy idő 
után azonban annyi tudásra és tapasztalatra tett szert, 
hogy vizsgát tett, majd 1998-ban saját vállalkozást indí-
tott. 2004 óta egyéni vállalkozóként, 2012 óta pedig kft 
formájában végzi a kőfaragást a lehető legszélesebb 
termékkínálattal. 

Szakértelmét mi sem mutatja jobban, mint hogy 
ő az egyike azoknak a szakembereknek, akik itthon 
a Magyarországon elesett orosz katonák emlékmű-
veinek felújítását végzik. A Cane Corso Kőfaragó 
Kft. széles termékpalettával várja az érdeklődőket.

– Nem kereskedő vagyok, hanem kőfaragó, így nem 
készen rendelem a köveket külföldről, hanem egyénileg 
faragom ki mindenkinek azt, amit kér. Ha valaki betér 
hozzánk egy elképzeléssel vagy egy rajzzal, én az alap-
ján  is elkészítem, amit az érdeklődő szeretne. Szerencsé-
re már számos fajta követ be tudunk szerezni, két külföl-
di nyersanyagellátóval is kapcsolatban állunk. Én magam 
és egy alkalmazottunk végzi a munkát. Vállaljuk a betű-

  SÍRKŐ  Monor térképen: E4

Szűcs László • Monor, Tompa Mihály u. 50/b  
Tel.: 06-70/3154127

egyedi egyedi egyedi 
sírköveksírköveksírkövek

A részletes információkat keresse az 55. oldalon!

DIEGO MONOR
Hol máshol, csak is itt!

 SZŐNYEG, PVC, PARKETTA, FÜGGÖNY 

  TAXI 

06-20/236-4000
www.taximonor.hu

TAXI

6+1 személyes, 

klímás autókkal 

rendelkezünk

bali taxi

06-70/3-595-595

1–6 főig

 : Bali Taxi
Bankkártyás fizetés lehetséges

Nálunk

hirdessen!

Keresse marketing-tanácsadóinkat!

Horváth Szilvia: 06-70/319-4317 

Ozsvárt Orsolya: 06-70/945-2444 

Oláh Péter: 06-70/944-8445

  TAXI  
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www.vestahotel.hu 
Tel.: 06-29/324-024, 06-20/452-0788

Kapcsolódjon ki a 
Termál Hotel Vestaban 

Tápiószecsőn!
Szezonális kedvezményekkel, Szezonális kedvezményekkel, 
minden igényt kielégítő minden igényt kielégítő 
wellness-részleggel, külső wellness-részleggel, külső 
és belső medencékkel, és belső medencékkel, 
élményfürdővel és gyönyörű élményfürdővel és gyönyörű 
tágas szobákkal várjuk a tágas szobákkal várjuk a 
vendégeket egész évben.vendégeket egész évben.

Masszázs- Masszázs- 
szolgáltatásszolgáltatás

Svédasztalos Svédasztalos 
étkezésekétkezések

HorgásztóHorgásztó

 TERMÁLHOTEL   TETŐFEDŐ  

  TETŐFEDŐ  

TETŐFEDŐ

      Árvai Richárd          06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

Demeter Sándor – ács, tetőfedő
Tel.: 06-30/326-8727

Új tetőszerkezetek készítéseÚj tetőszerkezetek készítése
Régi, öreg tetők felújítása, Régi, öreg tetők felújítása, 
lécezés, fóliázás, szarufaerősítéslécezés, fóliázás, szarufaerősítés
Lapostetők és garázsok Lapostetők és garázsok 
szigetelése GV nehézlemezzelszigetelése GV nehézlemezzel
Munkálatainkra teljes Munkálatainkra teljes 
körű garanciát vállalunkkörű garanciát vállalunk

ÁCS-TETŐFEDŐ MUNKÁLATOK!

  TETŐFEDŐ 

Garanciával!
nyuGdíjas kedvezmény!

Hívjon bizalommal!    
kertész attila     06-20/216-8338

Vállalunk 
tetőfedő, bádogos,  
ácsmunkákat, 
azonnali kisebb tető-,
ereszcsatorna- és  
kéményjavításokat, 
beázásokat és kúpkenést. 
Továbbá lapostetők szigetelését.

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

Biobrikett, lignit, 
tőzegbrikett, 

többfajta szén 
és tűzifa

Tüzelő- és  
építőanyag-  építőanyag- építőanyag- építőanyag- építőanyag- építőanyag- építőanyag- 
kereskedés
Téglák, cement,  

sóder stb.

Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó Magó 
Tüzép 

EUTR: AA5845901EUTR: AA5845901

  TÜZÉP  
Mindennemű építőanyag 

forgalmazása, beszerzése, 
szállítása gyári ár alatt, gyors határidővel.

Monor , Ceglédi út 72. 06-29/415-249,
(4 -es főút mellett)  06-30/634-1346   
Gombai telephely: 
Gomba, Bényei u. 1.  06-29/433-175   

Hárs László Tüzelő- és 
építőanyag-kereskedés

Mobil:
06-30/334-1346

AA
58

45
56

3

  TÜZÉP  Monor térképen (28-29. oldal): F2 

  TÜZÉP ÉS CSEMPEBEMUTATÓ TEREM  

A részletes információkat keresse a 2. oldalon!
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Minőségi munka elérhető áron
Gábor István nevét sokan ismerik már az ács szakmá-
ban, hisz családja már  3 generáció óta műveli a mes-
terséget, ő már bele született ebbe és nem is válasz-
tana másképp, hisz imádja a munkáját. Nagyon fontos 
számára a megrendelővel kialakított jó viszony és, 
hogy össze tudjanak hangolódni, mert csak így tud-
ják kölcsönösen átlátni az igényeket és a munkafo-
lyamatokat. 

A régi tetőknél fontos, hogy nemcsak foltozgatás 
újítgatás történik, hanem  professzionális felújítás, ami 
nagyon hosszú élettartamot eredményez!

A felhasznált anyagok saját bádogos műhelyből 
kerülnek a helyszínre – profi bádogosmesterek és 
élhajlító gépek munkájának gyümölcseként.

A munkavégzés egyedi alpintechnikával folyik. 
Ami azt jelenti, hogy az épületek 90%-ánál nincs 
állványozás. A kötél, hám használata természete-
sen megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett, 
szabályosan történik mindez. Így akár 5-700 ezer 
forintot is megspórol a megrendelő.

Hihetetlen gyorsaság és precízség jellemzi mun-
kájukat. Bár rengeteg megrendelést kapnak, ez még-
sem mehet a minőség rovására, mert ez a védjegyük.

Mivel több csapattal dolgoznak együtt, így a vára-
kozási idő nem több hét, hónap, hanem csak néhány 
nap. A minőségi követelmény mindenkire ugyanúgy 
vonatkozik.

A prémium minőség ellenére az árak mégis elér-
hetőek, barátságosak. Pl. A kifutó anyagokat jóval ol-
csóbb m2 áron és olcsóbb munkadíjon tudják kivitelez-
ni. Mindig vannak személyre szabott kedvezmények, 
mely függ az adott munkától. Például egy új tető el-
készítésénél ajándék az ereszcsatorna.  

A megrendelő minden igényét teljesíteni tudják, le-
gyen szó modern technika, szín, vagy egyedi kivitele-
zésről. Nagy büszkeséggel tölti el a céget, hogy most 
már külföldön is terjeszkednek, igény van a munkájukra.

Ha minőségi munkát szeretne rövid határidővel, 
elérhető áron, akkor ne habozzon! 

Hívja a 06-30/919-4994 telefonszámot!

  TETŐFEDŐ 

06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 
Szakképzett   meSterek 
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

terek 

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

  TŰZIFA  

06-20/343-1067
Akác, tölgy, bükk félszáraz tűzifa köbméterben, 

házhoz szállítással, kedvező áron,  
egész évben kapható!

A félszáraz tűzifa azonnal használható tüzelésre!
1 m3 akác kb. 5 mázsa, 1 m3 tölgy, bükk kb. 6 mázsa.

kereskedő, Monor 
Koczó Zsolt Tűzifa

EU
TR

: A
A5

81
15

22
 

Nálunk

hirdessen!

Keresse marketing-tanácsadóinkat!

Horváth Szilvia: 06-70/319-4317 

Ozsvárt Orsolya: 06-70/945-2444 

Oláh Péter: 06-70/944-8445
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Ivánszki Zoltán • Monor, Katona J. u. 37.
Tel.: 06-30/214-7167,  Tel./Fax: 06-29/415-874

Gobelinek  
varróállványok
Minőségi fonalat 550-féle 

színárnyalatban találhat, kedvező áron.  
Hímzőcérnák kaphatók!

Üveges és képkeretező

Törött üvegét  
javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott  

számlát adunk.  
Hőszigetelt üvegek • Üveglapszabászat

www.uvegeskepkeretezo.hu
    webáruház: www.kego.hu 

 ÜVEGES, KÉPKERETEZŐ  Monor térképen: E4  TÜZÉP  Monor térképen: A3 

Fát a Fa-Forgácstól
Pestről indulva Monorra a 4-es főúton balkézről rög-
vest feltűnik a Fa-Forgács Kft. impozáns telephe-
lye. A fiatal cég fő tevékenységi köre a fűrészáru-
értékesítés. 

Az innovatív vállalat a piachoz igazodva igyek-
szik az új vevői igényeket kielégíteni, kínálatát fo-
lyamatosan bővíteni.

Most vezették be a nagyon kedvelt IKO termék-
családot, amely zsindelyeket forgalmaz, illetve nagy 
hangsúlyt kaptak a különböző barkácseszközök 
(CMT, STALCO) és favédőszerek (MILESI, BOCHEMIT) 
is. A belső dinamika hajtja őket: legutóbb teraszbur-
koló rendszerekre kerestek megoldást, és a WPC pad-
lóburkoló mellett döntöttek, amelyet telepítő cégen 
keresztül fognak forgalmazni.

Palettájuk széles: komplett szigetelésrendszerek 
mellett a hagyományos üveggyapot, gipszkarton és 
profi ljai, csavarok és egyéb kiegészítők is kaphatók 
náluk. Utóbbiak húzóágazatot képeznek: kínálatuk 
ár-érték arányban messze a legjobb a környéken. Ál-

talános vezérelvük szerint a minőséget a megszokott 
felett, de az ismert ár alatt kínálják.

Épületfa-kínálatukban a szlovák minőséget a kör-
nyékbeli tarifák alatt ajánlanjuk. A fával kapcso-
latban az összes piaci szegmenst képesek ellátni. 
Gyalulnak, merítőkádjukban maguk impregnálnak, 
hossz- és keresztméretre vágnak és foglalkoznak 
lombos fűrészáruval is. Míg a kész épületfát Szlová-
kiából, addig a szélezetlen fűrészárut kizárólag itt-
honról rendelik. 

Tölgy és bükk sokfelé van Európában, de a leg-
egészségesebb erdők mégis itthon nőnek.

Vásárlóik Pest megye egészéből jönnek, de van-
nak távolabbi, évek óta visszatérő vevőik is. Rendelést 
Facebookon és telefonon is felvesznek, az anyagok 
kiválasztását pedig mindig a vevőre bízzák.

Szezonálisan gondolkodnak: a kereslet március-
ban indul, s október végéig tart a „tetőszezon”. Té-
len pedig tűzifát is árulnak: így járulnak hozzá ők az 
Otthon melege programhoz.
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A Régió újság már 
4 körzetben és 
33 helységben 

jelenik meg, 
így juttatva el a 
körzet híreit a 

Pest megye déli 
szektorában élő 

olvasókhoz.

  VAS- ÉS SZERELVÉNYBOLT  Monor térképen: E3 

2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763 

e-mail: szanthoker@szanthoker.hu

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt  

keresse fel üzletünket!

Vas-szerelVény bolt

Elpumps, PEDROLLO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

Elpumps, PEDROLLO

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva

ajánlatunk:ajánlatunk:a
minden, ami víz-, gáz- és  

központifűtés-szereléssel kapcsolatos!

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos!

Gázkészülékek, vegyes kazánok, radiátorok, 

szivattyúk, bojlerek, puffer tárolók, 

vasanyag nagy választékban.

  TŰZVÉDELEM   TV SZERELÉS   TUDTA? 

„Legyen biztonságban”

06-30/688-5631 

Tűzoltó készülékek 
forgalmazása,

felszerelése, ellenőrzése,felszerelése, ellenőrzése,
karbantartása 

garanciával.

TV 
javítás 

garanciával
LCD, LED, Plazma, 

OLED  tv-k, erősítők, 
házimozik javítása.

antennaszerelés. 
távirányítók javítása, 

pótlása.
06-20/936-5533

  TŰZIFA  

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen  
ellenőrizheti a mennyiséget.

EUTR szám: AA5932559

Az árak visszavonásig érvényesek.

AKCIÓS TÜZELŐ! HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

https://ronkhasitokft.webnode.hu

Akác: 3100 Ft/q kugliban
Vegyes: 3000 Ft/q + 200 Ft hasítás

06-70/605-4678



54 Strázsa Szaknévsor 2022

 VÍZSZERELÉS 

vízszerelés,  
duguláselhárítás, 
csatornatelepítés  

földmunkával, közműhálózat 
kiépítése, fűtés, radiátor, 
bojler, mosdó, csaptelep 

cseréje, beszerelése

vizetszerelek.hu
06-70/635-7804

  VÍZ-GÁZ-FŰTÉS   VÍZ-GÁZ-FŰTÉS 

 06-30/421-2604

víz-, gáz-, 
központifűtés- 

szerelés 
Épületgépészeti 

munkák kivitelezése, 
Gázszerelés tervezéstől 

a kivitelezésig 
lakossági és közületi 

intézményeknek

Monoron 
havonta megjelenő 

kiadványaink:kiadványaink:

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetés

  

Részletek az 5. oldalon

     

Részletek a 2. oldalon

   

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 11. oldalon

Interjú  a 12. oldalon

Folytatás a 11. oldalon

A

Második világháborúban eltűnt 

ejtőernyős katonák holttesteit találták 

meg, aknagránátok, töltények és 

személyes használati tárgyak mellett.

Hirdetés

Monor,  

Petőfi Sándor u. 6.

A sétálóutcában

06-70/661-3439

Ön megrendeli,  

mi megsütjük!

Torták és formatorták 

készítése minőségi 

alapanyagokból,

rendelésre.

Vecsési  nagyüzemi konyha 

hűtőraktáros–komissiózó

munkatársat keres!

karrier.city@gmail.com

•
•
•
•
•

•

06-30/835-4815

Szakképzett 
  meSterek 

ÁCS, 
tetŐFeDŐ, 

BÁDOGOS 
Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Épül 
az M4-es

Régió Megjelenik: 

Pest megyében 

60 000 pld-ban

e-mail: info@

regiolapok.hu

2020. augusztus • XIII. évf. 08. szám

www.regiolapok.hu

Tippek NYELVTANULÁSHOZ
x. oldal

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

A kutyák 
védelmében

Táborozás 

x. oldal

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

AKCIÓS MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

ÉLJEN A JÓ 

ÁRAKKAL! 

Vágja ki és vigye 
magával 

a kuponokat!
5. old.

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

Réti László első 

Rég
2020. augusztus • XIII. évf. 08. szám

www.regiolapok.hu

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

MÁJUSBAN KINYIT A PIAC

Sok változás várható
Helyi vállalkozók támogatása

MUTASD MAGAD MONORON!

XXIX. évfolyam 5. szám • 2020. május 1. 

Monor Város Önkormányzata lapja

MERJEN SEGÍTSÉGET KÉRNI!

Új lelkisegély-szolgálat

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEK

Tanárok jókívánságai

Fontos az időskoúak biztonsága

MASZKOT KAPTAK
Lelkisegély-hívószámok:

06-20/218-99-19

06-20/232-23-82

06-20/256-83-33 

Pest megyében 

60 000 pld-ban

regiolapok.hu

MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI

MARKET CENTRAL KUPONOK!

7-8.
 oldal

ÉLJEN A JÓ 

ÁRAKKAL! 

Vágja ki és vigye 
magával 

a kuponokat!

KUPONBEVÁLTÓ ÜZLETEK LISTÁJA:

Praktiker • Kulcsszerviz

PecaPláza • PatikaPlus

Részletek a 11. oldalon

Folytatódnak a régió 

Katonák holttesteit találták meg Sülysápon

tácia a második helyen vég-

zett, a Leginnovatívabb torta 

A Magyar Cukrász Iparo-

sok Országos Ipartestülete 

idén tizennegyedik alkalom-

mal hirdette meg a Magyar-

ország tortája versenyt.

Épül 
MONOR, PILIS, BÉ NYE, CSÉVHARASZT, GOMBA, KÁVA, VASAD, MONORIERDŐ, NYÁREGYHÁZA, PÉTERI PecaPláza • PatikaPlus

Isztambuli Döner  

Monor Város Önkormányzata lapja

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEK

Tanárok jókívánságai

Fontos az időskoúak biztonsága

Fontos az időskoúak biztonsága

MASZKOT KAPTAK
MASZKOT KAPTAK

HIRDETÉS

MESTEREMBEREK
HELYZETBE HOZZUK!

2020. SZEPTEMBER

MEGJELENIK: Rákoscsabán, 

Gyömrőn és környékén

15 . old. MESTEREMBEREK
KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!www.lokacio.hu

www.lokacio.hu

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd        06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javításaÁcsszerkezet építése

Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

Lapostetők szigetelése, javítása

Lapostetők szigetelése, javítása

6+1 MÓDSZER ARRA,  
hogy a kávéegészséges legyen

8. old.

ÜVEGESSÜTI-receptek

NÖVÉNYEKa hálószobában

9. old.

6. old.

Egyszerű terápiák
AZ ÍZÜLETI FÁJDALMAK

enyhítésére

FAHÉJ,a nélkülözhetetlen
fűszer

7. old.

12. old.

TELEFONOSOKAT KERESÜNK.Tel.:Tel.:06-30/797-9202
06-30/797-9202

MAKA SÁNDOR: 06-29/333-347, 06-20/444-9963 • GyöMRő, ÁllOMÁS tüzép

KONtéNERES SIttSzÁllÍtÁS, lOMtAlANÍtÁS  

4–6 m 3-es konténerekkel. 

Kisebb mennyiség szállítását is vállaljuk.
MEGRENDElHEtő:

SóDER 
HOMOK 01-04  tERMőfölD MuRvA 

 SÁRGA HOMOK  
Kulé KAvIcS

 cEMENt  MéSz zSAluKövEK téGlÁK  bEtONvAS
 téRHÁló 

SzENEKtűzIfA 
bRIKEttEK

AKÁChasított

TÖLGY, BÜKKhasított

3  400 Ft/q

3  200 Ft/q

A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 

ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget! A némediszőlői telephelyen hitelesített hídmérlegen 

ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

Erdei m 3-ben is kapható.

Erdei m 3-ben is kapható.

Szerezze be most tűzifáját!Tel.: 06-20/511-7557, 06-29/343-689

EU
TR

 sz
ám

: A
A5

85
65

76
 ősziTŰZIFAVÁSÁR

számlával garantált 

mennyiség!Kiszállítással

10. old.

A LEGJOBB GYÓGYNÖVÉNY 

SZORONGÁSRA

Nálunk

hirdessen!

Keresse marketing-tanácsadóinkat!

Horváth Szilvia: 06-70/319-4317 

Ozsvárt Orsolya: 06-70/945-2444 

Oláh Péter: 06-70/944-8445

Schmid András +36-30/510-7177

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS

Régi FÉG gázkészülékek javítása, 
vízvezeték szerelése, csaptelepek 

cseréje, csőtörés elhárítása, 
radiátorok és fűtéscsövek szerelése

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

kapcsolók, lámpák, 
konnektorok 

kedvező áron.
Juhász Béla

 VILLANYSZERELŐ   VILLANYSZERELŐ  

 VIRÁGÜZLET   Monor térképen: D5

Fazekas József

06-30/441-8061

Mindennemű 
villanyszerelés, 

villanybojlerek  
javítása, karbantartása.

Házi vízellátó rendszerek 
telepítése, karbantartása. 

Mindennemű
villanyszerelési munka!

Érintésvédelmi felülvizsgálat.
villanyszerelési munka!

Érintésvédelmi felülvizsgálat.
villanyszerelési munka!

Monor, Kistói út 120. – az autómosóval szembenMonor, Kistói út 120. – az autómosóval szembenMonor, Kistói út 120. – az autómosóval szemben
H–Szo: 7–18, V: 8–15 •   : Noramagicflower: Noramagicflower: Noramagicflower

• Vágott virág, cserepes és dísznövényekVágott virág, cserepes és dísznövényekVágott virág, cserepes és dísznövények
• Csokrok és virágbox
• Kegyeleti készítmények
• Növénykülönlegességek
• Esküvői dekoráció, ajándékEsküvői dekoráció, ajándék

Nora Magicflower VirágüzletVirágüzletVirágüzletNora Magicflower 

  VILLAMOSSÁGI BOLT  Monor térképen: E3 

Villamossági  
üzlet

2200 Monor, 
Petőfi S. u. 26.

Petőfi-Vill
izmán Bolt  

Villamossági Kft. 
Ny.: H–P: 8–17, Szo: 8–13
Telefon: 06-29/411-780Telefon: 06-29/411-780

Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás Bankkártyás 
fizetés.fizetés.fizetés.fizetés.fizetés.fizetés.fizetés.fizetés.fizetés.fizetés.

Monoron és Monoron és Monoron és Monoron és Monoron és Monoron és Monoron és Monoron és Monoron és Monoron és 
környékén környékén környékén környékén környékén környékén környékén környékén környékén környékén 

házhoz házhoz házhoz házhoz házhoz házhoz házhoz házhoz házhoz 
szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.szállítás.

- Lámpák, csillárok
- Kapcsolók, szerelvények
-  Izzók, energiatakarékos 

izzók, fénycsövek
- Kábelek, vezetékek
- Csövek, csatornák, dobozokCsövek, csatornák, dobozok
- Ipari kapcsolók, egyéb 

villanyszerelési anyagok
- Bojleralkatrészek
- Somogyi termékek
- Szakember közvetítése, 

ajánlása, szaktanácsadás

egész évben folyamatos akciók, 
kedvez ményes termékek! 

Nálunk az ár 

nem ráz!

Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! Alacsony, korrekt árak! 
5–105–105–105–105–10% % 
kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! kedvezmény! 
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 ZÁRSZERELÉS 

AJTÓNYITÁS, ZÁRJAVÍTÁS, ZÁRCSERE, BIZTONSÁGI ZÁRAK

Hívjon bizalommal: 06-30/489-5334

Herendi Tamás – zárszerelő

Nem nyílik az ajtó? 
Gyors és precíz ajtónyitások.
Otthona védelméről gondoskodna?

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

beszerelése. 
Speciális biztonsági zárak felszerelése.

  ZÁLOGHÁZ  D3

BÁV
zÁloghÁz

2200 Monor, 
Móricz Zsigmond utca 4.

Telefon: 
06-29/413-336   

www.diego.hu

DIEGO MONOR
KIZÁRÓLAG A TESCO 

ÜZLETSORONHol máshol, csak is itt!

kibővültünk!

Jöjjön, tervezgessük együtt álmai 

otthonát és közben vendégül 

látjuk egy finom kávéra!

Érezze magát otthon nálunk!Nyitvatartás: H–Szo: 9–19.30, V: 9–18Tel.: 06-29/412-320

Monorierdőn a  4-es főút mellett 
Tel.: 06-20/957-8607 • 06-29/419-497

Web: sirko.109.hu  
E-mail: juhaszsirko.monorierdo@gmail.com

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

• • BetűvésésBetűvésés
• Gravír képek készítése
• Ablakpárkány, pultlap, 

kerítésfedkő
• • Régi sírkövek pótlása, Régi sírkövek pótlása, 

felújítása, tisztítása
Gránit 

sírkövek

Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.

Hirdetések 
mellett cikket is 
szívesen írunk 

vállalkozásáról, 
melyben 

részletesebben 
tudjuk bemutatni 
a tevékenységét.

Tel.: 70/319-4317

  TUDTA? 



Monor

Országútútú 11.

  -es számú főút 34,5 kilométerénél,  
a La Via étterem mellett

4

06-20/435-3844

SZÉP-KÁRTYÁT elfogadunk

Nyitvatartás: H: zárva, K–P: 7–18-ig,Szo: 7–15-ig

SZÉP-KÁRTYÁT elfogadunk

Prémium minőségű  
érlelt marhahúsok.

Minőségi csirke-, sertés-, 
marhahúsok.

Olasz felvágottak.
Olasz sajtok.  
Pácolt húsok.

Különleges hamburgerek.
Szendvicskülönlegességek.

 Sonka-, illetve sajttálak elkészítését vállaljuk

Sértz Optika – Monor
2200 Monor, Petőfi S. utca 3.

06-70/365-1332
sertzoptika.hu

monor@sertzoptika.hu
facebook.com/monoroptika

Nyitvatartás:
H–P : 9–17

Sz: 9–12

Szemészorvosi vizsgálat:
Kedd: 14–16
Szerda: 9–13

A JÖVŐ MEGÉRKEZETT HOZZÁNK!
Magyarországon elsőként, Európában 15.-ként 

megérkezett hozzánk YUNIKU.
A 3D kamerarendszer technológiával készülő, személyre szabott 

Yuniku szemüveg teljes mértékben az Ön arcformájának és 
A 3D kamerarendszer technológiával készülő, személyre szabott 

Yuniku szemüveg teljes mértékben az Ön arcformájának és 
A 3D kamerarendszer technológiával készülő, személyre szabott 

vizuális igényeinek megfelelően kerül legyártásra.

Bevezetési akciónk keretében óriási 
kedvezménnyel vásárolhatja meg YUNIKUját!

Prémium márkák megfizethető áron.

Díjmentes szemvizsgálat szemüveg-, 
illetve kontaktlencse-rendelés esetén. 
Bejelentkezés a vizsgálatra szükséges.

Több, mint 200 gyermekszemüveg 
található meg üzletünkben.

HOYA Kids szemüveglencsék ellenálló PNX tartós 
alapanyagból , 100%-os UV-védelemmel.

vizuális igényeinek megfelelően kerül legyártásra.

Bevezetési akciónk keretében óriási 

vizuális igényeinek megfelelően kerül legyártásra.


