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TITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTTTITOK A MAGABIZTOS MOSOLY MÖGÖTT
SzéleSkörű 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
  Fogszabályozás
  Fogmegtartó kezelések
  Fogágybetegségek kezelése
  Fogpótlások (inlay, korona, kivehető fogsor…)
  Szájsebészet (foghúzás, rezekció…)
  Műtéti beavatkozások (implantálás, csontpótlás...)

A fogászati implantátum behelyezése sok esetben 
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:  

páratlan héten szerdán 14.00–16.30, 
páros héten szerdán, a megelőző  
munkanap végéig történő beje-
lentkezés alapján 14.00–16.30

Alpolgármester ügyfélfogadási ideje: 
páratlan héten szerdán 14.00–16.30, 
páros héten szerdán a megelőző  
munkanap végéig történő beje-
lentkezés alapján 14.00–16.30

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.: 29/612-360, 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

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
KORMÁNYABLAK
ÉS OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
Telefon: 29/612-360, 70/489-9461 
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: monor.jarasi.hivatal@pest.gov.hu, 
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

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI
ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Cím: Monor, Városi Piac 41. 
Telefon: 29/611-780, 20/556-5655
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: 29/410-129, 29/410-636
Fax: 29/414-460
E-mail: foldhivatal.monor@pest.gov.hu 
Ügyfélfogadás:  

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

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
Cím: Monor Kossuth L. u. 78–80.
Telefon: 29/612-360
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MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

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,  
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, fax: 29/613-222
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
E-mail: monorrk@pest.police.hu
Strázsahegyi járőr: 

Papp József körzeti megbízott 
Telefon: 29/410-367

PMKI MONORI KATASZTRÓFA-
VÉDELMI KIRENDELTSÉG

Cím: Monor, Péteri út 25. 
Telefon: 29/610-010
Titkárság: 29/610-014
E-mail: monor.kk@katved.gov.hu, 

monor.hatosag@katved.gov.hu

MONORI HIVATÁSOS 
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Cím: Monor, Péteri út 25.
Telefon: 29/610-010
E-mail: monor.ht@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 2020 

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: Németh Ágoston u. 5.  
Felelős kiadó: Papp János

Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. 
Készült: 13 000 példányban

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

A kiadványban megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

A címlapon: 
M4-es autóút a naplementében a Mendei  

úti felüljáróról. Fotó: Papp János
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ÓVODÁK
KOSSUTH LAJOS ÓVODA

Cím: Monor, Kossuth L. u. 39.
Telefon: 29/410-739, 06-20/277-5020
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 telephely
Cím: Bajcsy-Zs. u. 11. 
Telefon: 29/411-244

„TESZ-VESZ” ÓVODA
Cím: Monor, Katona J. u. 26. 
Telefon: 29/413-414
E-mail: teszveszovi@freemail.hu, 
katonaovi@monornet.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, 29/410-717 

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
E-mail: nemzetor@monornet.hu
Web: www.nemzetor.com

MONORI ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: Monor, Ady E. u. 48–52.
Telefon: 29/613-670 
Porta: 29/412-406
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, 29/410-409

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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E-mail: vigado@vigadokft.hu
Web: www.vigadokft.hu
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 

8.00–17.00, péntek 8.00–13.00

DR. BORZSÁK ISTVÁN VÁROSI  
KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI  
KIÁLLÍTÁS

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

MONOR VÁROSI USZODA
Cím: Monor, Balassi B. u. 14. 
Telefon: 29/614-500 
E-mail: jakab.laszlo@kovalzrt.hu
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, 29/611-300
E-mail: titkarsag@kovalzrt.hu

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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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, 29/499-261
E-mail: ugyfelszolgalat.monor@dakov.hu
Ügyfélfogadás:   

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

Ügyfélfogadás a Vigadó épületében: 
szerda 8.00–18.00 

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: (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: (1/20/30/70) 474-9999

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
DTKH
Cím: Monor, Kossuth L. u. 147. 
Telefon: 29/412-843/223
E-mail: kommunalisagazat@kovalzrt.hu

Web: www.kovalzrt.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda 

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

POSTASZOLGÁLTATÁS
MONOR 1. POSTA

Cím: Monor, Petőfi S. u. 13. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–18.00, 

szombat 8.00–12.00
Telefon: 29/413-481 
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

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

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, vizsgá-
latra váró beteg érdekében – mondja 
le időpontját!

• A biztosított az első alkalommal beuta-
lás alapján igénybe vett bőr- és nemi-
beteg-gondozó, tüdőgondozó és on-
kológiai gondozó, valamint kúraszerű 
ellátás keretében a gondozásba vett 
biztosítottak részére nyújtott ellátást 
újabb beutaló nélkül veheti igénybe.

• Új beteg bejelentkezését a rendelé-
si idő vége előtt legfeljebb 30 perccel 
fogadjuk!

• A kapott időpont csak tájékoztató, at-
tól, a betegellátás tényleges időigényé-
nek függvényében eltérés lehetséges!

• Az időponttal rendelkező betegek el-
sőbbséget élveznek az időponttal nem 
rendelkező betegekkel szemben!

• A rendelőintézet a változtatás jogát 
fenntartja! A változásokat kövesse ren-
delőintézet 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. 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

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. 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, 

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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péntek 11.00–14.00 
(A rendelési idő utolsó félórájá-
ban nem fogadnak beteget.)

6. számú háziorvosi körzet 
Dr. Rados Mária 

Telefon: 29/785-160
Rendelési idő: hétfő 8.00–12.00, 

kedd 12.30–16.30,  
szerda 8.00–12.00, 
csütörtök 13.30–17.30, 
péntek 8.00–11.00 

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

1. számú házi gyermekorvosi körzet 
Dr. Pálfi Zsuzsanna Katalin 

Telefon: 30/466-6824, 20/425-3090
Rendelési idő: 

hétfő 13.00–16.00, 
kedd 11.00-14.00, 
szerda 10.30–13.00 
  (csecsemőtanácsadás 8.00–10.00), 
csütörtök 11.00–14.00, 
péntek 8.00–11.00

2. számú házi gyermekorvosi körzet
Dr. Lakos Gábor 
Telefon: 29/999-237, 30/400-8805
Rendelési idő: 

hétfő 10.30–12.30, 
kedd 10.00-12.00, 
szerda 11.30–13.30 
csütörtök 14.00–16.00, 
péntek 8.30–10.30

3. számú házi gyermekorvosi körzet
Dr. Bükki Veronika 
Telefon: 29/999-232, 30/269-7513
Rendelési idő: 

hétfő 7.30–11.30, 

kedd 13.00–16.00, 
szerda  10.00–13.00, 
csütörtök 13.00–13.00 
  (csecsemőtanácsadás 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
Orvossal tartott tanácsadás (Ot.): 

szerda 8.00–10.00
Várandóstanácsadás (Vt.):  

hétfő 14.00–16.00

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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2. számú védőnői körzet 
Gyárfásné Orbán Margit

Telefon: 06-20/299-3967
    Jelenleg helyettesítéssel ellátott. 

Cskt.: kedd 10.00–12.00 
Fogadóóra: kedd 14.00–15.00 
Ot.: kedd 8.00–10.00
Vt.: péntek 12.00–14.00

3. számú védőnői körzet
Molnárné Virág Erika
Telefon: 06-20/299-4080
Cskt.: csütörtök 10.00–12.00
Fo.: csütörtök 14.00–15.00
Ot.: csütörtök 7.30–10.00 
Vt.: hétfő 8.00–10.00

4. számú védőnői körzet 
Botos Anikó 

Telefon: 06-20/299-3998
Cskt.: szerda 10.00–12.00
Fo.: szerda 14.00–15.00 
Ot.: szerda 8.00–10.00 
Vt.: hétfő 12.00–14.00

5. számú védőnői körzet  
Fodor Csilla

Telefon: 06-20/299-3959
Cskt.: kedd 12.00–14.00
Fo.: kedd 14.00–15.00
Ot.: kedd 8.00–10.00 
Vt.: péntek 8.00–10.00

6. számú védőnői körzet 
Kampflné Thámm Veronika

Telefon: 06-20/592-1930
Cst.: csütörtök 12.00–14.00
Fo.: csütörtök 14.00-15.00
Ot.: csütörtök 7.30–10.00
Vt.: hétfő 10.00–12.00
  Dr. Külüs Ilona
csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás

Védőnő három hetenkénti forgásban. 
péntek 11.00–12.00 

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  
Szakgimnáziuma 
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

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

MONORI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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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

   Web: iriszoptik.hu

Dental Diamond
fogszakorvosi rendelő és szájsebészet

Cím: Gyömrő, Szent István út 21. 
Telefon: 30/181-5000, 20/200-0007

   Web: implantdiamond.eu

Kiss Optika 
Szemüvegkészítés, szemüvegjavítás

  Cím: 2200 Monor, Városi piac 14.
  Telefon: +3629412965
  E-mail: kissoptika@kissoptika.hu
  Web: http://kissoptika.hu/

 

MONORI ÉS MONOR KÖRNYÉKI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

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

      Cím: Monor, Balassi Bálint u. 21. 
   E-mail: monorse1901@gmail.com

Elnök: Zátrok Tamás, 20/388-1706

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

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

Ritmikusgimnasztika-szakosztály
Elnök:  Ilgné Kasa Éva
Telefon: 20/438-8444

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

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

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

Labdarúgó-szakosztály
Elnök: Baranyi György 
Telefon: 20/946-5526
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím: 2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/B
Telefon/fax: 29/493-001, 29/693-220
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 8.00–12.45

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 
10.00–17.00,  péntek 12.00–19.00, 
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: 0670/942-2533
Rendelési idő: hétfő 12.30–15.30, 

kedd 8.30–11.30, 
szerda 12.30–15.30 
(csecsemőtanácsadás 13.30–14.00), 
csütörtök 8.30–11.30 
(terhesgondozás 8–8.30), 
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: Varga Sándor 
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

MONOR KÖRNYÉKI TELEPÜLÉSEK 
KÖZSZOLGÁLTATÁSAI

CSÉVHARASZT
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FÁY ANDRÁS REFORMÁTUS ÁLT. ISK. 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Cím: 2217 Gomba, Iskola utca 2. 
Telefon: 29/433-783 

GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA
Cím: Gomba, Bajcsy-Zs. utca 6.
Telefon: 29/433-783 
E-mail: ovoda@gomba.hu 

HÁZIORVOS
Dr. Schmidt György
Cím: Gomba, Szemők Balázs tér 1.
Telefon: 29/433-606
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, kedd, csütörtök 

8.00–16.00, 
  szerda 8.00–17.00, 

péntek: 8.00–15.00

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
csicsergo1@monornet.hu

MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: Monorierdő, Szabadság u. 43.
Telefon/fax: 29/419-113
E-mail: 
feketeiskola.monorierdo@gmail.com

FELNŐTT-HÁZIORVOS
Dr. Páczi Antal

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

csütörtök 11.30–13.30, 
péntek 7.00–10.00

GYERMEK-HÁZIORVOS
Dr. Külüs Ilona 

Cím: Monorierdő, Rózsa u. 5.
Telefon: 29/419-544
Rendelési idő: hétfő: 12.30–15.30, 
  kedd: 10.30–13.30,  

szerda: 11.00–13.00 
  (tanácsadás: 8.00–10.30), 
  csütörtök: 11.30–13.30,  

péntek: 8–10.30

PÉTERI
PÉTERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL

Cím: 2209 Péteri, Kossuth L. u. 2. 
Telefon: 29/314-069   
E-mail: peteri@peteri.hu

MONOR KÖRNYÉKI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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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
Mobil: 20/228-7942
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: 8.00–18.00, 

  szerda: 8.00–16.30, 
péntek: 8.00–12.30

VASADI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: Vasad, Petőfi u. 56.
Telefon: 29/494-010, 29/694-040
E-mail: vasadisk@hu.inter.net
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 

  MONOR KÖRNYÉKI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
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Angol nyelvoktatás  . . . .21
Anyagbeszerzés . . . . . . .32
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Autóalkatrész . . . . . . . . .21
Autódiagnosztika . . 24, 25
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Autószerviz  . . . 20, 24, 25
Bababolt . . . . . . . . . . . . .24
Bádogos . . . . . . .18, 50, 51
Biztonságtechnika . . .3, 26
Bizsu . . . . . . . . . . . . . . . .18
Bontott autóalkatrész  . .21
Borászati eszközök 42, 43
Borkereskedés . . . . . . . .24
Borok  . . 24, 27, 36, 48, 56
Bölcsőde . . . . . . . . . . . . .26
Bőrgyógyászat . . . . . . . .30
Brikett . . . . . . . . . . . . . . .26
Burkolólapok  . . . . . 33, 49
Burkolás . . . . . . . . . . . . .32

Bútorgyártás  . . . . . 20, 44
Centírozás  . . . . . . . . . . .20
Cipőbolt  . . . . . . . . . . . . .26
Cukrászda . . . . . . . . . . . .27
Családi bölcsőde . . . . . .26
Csempék, járólapok  . . .33
Csőtörés javítása . . . . . .54
Dietetika . . . . . . . . . . . . .30
Diszkont . . . . . . . . . . . . .27
Divatáru, ruházat . . . . . .30 
Dohánybolt . . . . . . . . . . .27
Duguláselhárítás . . 30, 54
Egészségügyi intézm. . .30
Ékszerek . . . . . . . . . . . . .31
Ékszerjavítás  . . . . . . . . .31
Élelmiszer, diszkont . . . .27
Energetika  . . . . . . . . . . .30
Építőanyag . . . . . .2, 51, 52
Épületgépészet  . . . . . . .53
Eredetiségvizsgálat . . . .25
Esküvőhelyszín  . . . . . . .47
Étel-házhozszállítás  30-32
Étterem . . . . . . . . . . .30-32
Fagylalt . . . . . . . . . . . . . .27
Fatelep  . . . . . . . . . . .51, 52
Felnijavítás . . . . . . . . . . .22
Fémmegmunkálás . . . . .32
Festékbolt . . . . . . . . . . . .33
Festés . . . . . . . . . . . . . . .32
Fogorvos . . . . . . . . . . . . . .2
Fogszabályozás . . . . . . . .2
Fogyókúra . . . . . . . . . . . .32
Földmunka . . . . . . . .33, 41
Futóműbeállítás . . . 20, 24
Fuvarozás . . . . . . . . . . . .32
Függöny  . . . . . . . . . . . . .55
Fürdőszobabútor . . . . . .33

Fuvarozás . . . . . . . . . . . .32
Fűrészáru . . . . . . . . . . . .52
Füstölés  . . . . . . . . . . . . .33
Fűtéstechnika . . . . . . . . .33
Gázkészülékek . . . . . . . .53
Gázkészülék-szerelés . .33
Gázszerelés . . . . . . 33, 54
Gázüzemű autó  . . . . . . .24
Gépészeti anyagok  . . . .53
Gépi földmunka  . . . .33, 41
Gipszkartonozás  . . . . . .32
Gobelin . . . . . . . . . . . . . .38
Gravírozás  . . . . . . . . . . .31
Gumijavítás  . . . .20, 21, 22
Gyerekcipőbolt . . . . . . . .26
Gyógyászati segédeszk 34
Gyógymasszázs . . . . . . .43
Gyógynövény  . . . . . . . . .34
Gyorsétterem . . . . . . . . .31
Halsütő . . . . . . . . . . . . . .35
Hasznos holmik . . . . . . .35
Háztartási áruk üzlete . .34
Háztartási eszközök  . . .35
Háztartási kisgépek. . . .35
Hegesztéstechnika  . . . .35
Hentes  . . . . . . . . . . . . . .55
Hibridautó . . . . . . . . . . . .23
Hirdetés  . . . . . . . . . . . . .35
Hőszigetelés  . . . . . 32, 35
Húsbolt . . . . . . . . . . . . . .55
Húsfüstölés  . . . . . . . . . .33
Hűtőgépszerelő . . . . . . .35
Infrabicikli  . . . . . . . . . . .35
Ingatlaniroda  . . . . . . . . .36
Irodabútor-készítés . . . .20
Italdiszkont . . . . .27, 36, 56
Italkereskedés . 24, 36, 56
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Jogosítvány . . . . . . 22, 24
Kamerarendszerek  . .3, 26
Karosszérialakatos  . . . .21
Kazánok  . . . . . . . . . . . . .33
Kárpitos  . . . . . . . . . . . . .37
Kéményes . . . . . . . . . . . .38
Képkeretezés . . . . . . . . .38
Kerékpárbolt . . . . . . . . . .39
Kerékpárjavítás  . . . . . . .22
Kertépítés . . . . . . . . . . . .39
Kertfenntartás . . . . . . . .39
Kertészbolt . . . . . . . 42, 43
Kertészeti munkák . . . . .39
Klíma, Klímaszerelés 40, 41
Klímatöltés . . . . . . . . . . .20
Kontaklencse . . . . . . . . .46
Konténer . . . . . . . . . .33, 41
Konyhabútor-készítés . .20
Konyhai eszközök  . . . . .35
Konyhapult . . . . .20, 49, 55
Költöztetés . . . . . . . 32, 34
Könnyűfémfelni . . . . . . .21
Könyvesbolt . . . . . . . . . .41
KRESZ-tanfolyam  . 22, 24
Kulcsmásolás . . . . . . . . .22
Kútfúrás  . . . . . . . . . . . . .42
Kutyakozmetika . . . . . . .41
Laborszolgáltatás  . . . . .30
Lakásfelújítás . . . . . . . . .32
Lakatosmunkák 32, 42, 46
Lambériázás . . . . . . . . . .20
Lámpák, csillárok . . . . . .54
Lapszabászat . . . . . . . . .44
Látásvizsgálat  . . . . . . . .46
LPG autógázkút . . . . . . 24
Lufidekoráció . . . . . . . . .37
Masszázs . . . . . . . . 42, 43

Mázolás  . . . . . . . . . . . . .32
Melegburkolás . . . . . . . .32
Mézdiszkont . . . . . . . . . .44
Mezőgazdasági bolt  42, 43
Mobiltelefon-szerviz 44, 45
Mobiltelefon-üzlet . 44, 45
Munkalehetőség  . . .19, 20
Munkavédelmi ruházat  . .3
Műszaki vizsga  . . . 24, 25
Napelem-telepítés . . . . .46
Névre szóló ajándék  . . .18
Növényvédő szerek 42, 43
Nyílászárók  . . . . . . . . . .46
Optika . . . . . . . . . . . . . . .46
Órák. . . . . . . . . . . . . . . . .31
OSB-lap . . . . . . . . . . . . . 52
Oxigénterápiás bicikli  . .35
Öntözőrendszer . . . . . . .39
Párkány . . . . . . . 46, 49, 55
Parketta  . . . . . . . . . . . . .55
Parkettázás  . . . . . . . . . .32
Partikellék  . . . . . . . . . . .37
Pékség, pékáru  . . . . . . .47
Pincészet  . . . . . . . . . . . .48
Pizzéria . . . . . . . . . . . . . .31
Radiátorok  . . . . . . . 33, 53
Redőny  . . . . . . . . . . . . . .46
Reflexológia . . . . . . . . . 43
Reluxa . . . . . . . . . . . . . . 46
Rendezvénydekoráció   37
Rendezvényhelyszín  . . .47
Rendezvényterem . . . . .47
Riasztórendszerek . . . . . .3
Roncsautó átvétel  . . . . .21
Ruhatisztító  . . . . . . . . . .48
Sátorbérbeadás . . . . . . .48
Sittszállítás  . . . . . . .33, 41
Sírkő . . . . . . . . . 48, 49, 55

Sütemények . . . . . . . . . .27
Sütöde . . . . . . . . . . . . . . .47
Szájsebészet  . . . . . . . . . .2
Szaunaépítés . . . . . . . . .20
Szemüveg . . . . . . . . . . . .46
Szerelvénybolt . . . . . . . .53
Szeszesital . .24, 27, 36, 56
Szobafestés . . . . . . . . . .32
Szobrok . . . . . . . . . . . . . .49
Szolárium . . . . . . . . . . . .35
Szőnyeg  . . . . . . . . . . . . .55
Tapétázás . . . . . . . . . . . .32
Táp, takarmány . . . . .18, 43
Taxi . . . . . . . . . . . . . .49, 50
Teherfuvarozás  . . . . . . .32
Tekercselés  . . . . . . . . . .50
Tereprendezés . . . . .33, 41
Termálhotel  . . . . . . . . . .50
Termény, táp . . . . . . . . . .43
Tetőfedő . . . . . . . . . .50, 51
Tetőszigetelés . . . . .50, 51 
Tortarendelés . . . . . . . . .27
Tófólia . . . . . . . . . . . . . . .43
Tüzép  . . . . . . . . . .2, 51, 52
Tűzifa  . . . . . . . . . . . . . . .52
Tűzvédelem  . . . . . . . . . .52
Ultrahang-diagnosztika 30
Üveges  . . . . . . . . . . . . . .38
Vasbolt . . . . . . . . . . . . . .53
Vas- és szerelvénybolt 53
Vegyiáru diszkont  . . . . .27
Vegyiáru üzlet  . . . . .27, 34
Villamossági bolt . . . . . .54
Villanyszerelő . . . . . . . . .54
Víz-, gáz-, fűtésszerelő 54
Vízszerelés . . . . . . . 30, 54
Zárszerelés . . . . . . . . . . .54



18 Strázsa Szaknévsor 2021

Nagyobb  és kisebb munkák 
kivitelezése.

Tető átszerelése, ázás elhárítása,
lapostető szigetelése

ÁCS–TETŐFEDŐ
BÁDOGOS

DÍJMENTES felmérés!

Telefon: 06-20/421-2355

Tető átszerelése, ázás elhárítása,

ÁCS–TETŐFEDŐ

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!

Nálunk

hirdessen!

Keresse 

Horváth 

Szilviát!

06-70/319-4317

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!

BEL|ZON|A
az ajándéksziget

BelizoBox 
bizsu és ajándék

Monor, Petőfi S. u. 8.
webáruházunk: 

www.belizonia.hu

A Shinheung Sec Eu Kft. szere-
tettel várja az érdeklődőket!
A Shinheung cégcsoport célkitűzése, hogy munkásságá-
val hozzájáruljon a fenntartható gazdaság fejlődéséhez és 
ezáltal az emberiség jövőjének megóvásához. Ezen felül 
folyamatos kutatás-fejlesztéssel és termékinnovációval 
törekszik arra, hogy Európában is vezető globális zöld-
energia-ipari vállalattá váljon. Ezen célok megvalósítá-
sához pedig új csapattársakra is szüksége van. 

A cég a dél-koreai tulajdonú Shinheung Sec Részvény-
társaság legfi atalabb leányvállalata. Az anyavállalat 1979-
ben alapult, és 40 éves pályafutása alatt Dél-Koreában, 
Kínában és Malajziában is több üzemet alapított, mielőtt 
2017-ben Monorra érkezett. 

Fő tevékenysége egyedi szabadalom alapján elekt-
romos járművek akkumulátor-alkatrészeinek gyártá-
sa, melyek elsősorban magas nívójú, német gyártmányú 
személygépkocsikba kerülnek beépítésre. A monori te-
lephelyen immár 500 fő dolgozik, de a létszámot 2020. 
végéig 800 fő fölé szeretnének emelni. 

Munkahely, mely többet ad:
• A megbízható, ambiciózus és tanulékony kollégákat 

a cégen belüli képzésekkel, időnként teljes ellátásos ko-
reai tanulmányutakkal is támogatják.

• A munkavállalók bejárásának megkönnyítésére több 
mint 10 településről indítottak céges buszjáratot. 

• Pár héten belül átadásra kerül a modern kialakítású, 
közel 100 férőhelyes munkásszálló, ahová az ország tá-
volabbi részeiről érkezőket is várják. 

• A telephelyen igényes pihenőhelyek épültek, büfé 
és ingyenes sportolási lehetőség – foci- és teniszpálya, 
pingpong- és VR-szoba kivitelezése is folyamatban van.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak rendszeres, 
gyárlátogatással egybekötött csoportos állásinterjúikra, 
ahol a leendő kollégák személyesen is betekintést nyer-
hetnek egy fantasztikus csapat munkájába!

További információ és jelentkezési lap a https://shsec.
hu weboldalon található.

  ÁCS 

  AJÁNDÉKÜZLET  Monor térképen: A3

  ÁLLATELEDEL  Monor térképen: D3

  AJÁNDÉKÜZLET  E3
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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
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

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

és a vevőkkel

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék
•   Angol nyelvtudás

•   Angol nyelvtudás
•     Exel tábla kezelés

•   Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében

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

•    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 cé ről

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MoSt!

MUnkAlEHEtőSéG:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és 
környékbeli munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•    Stabil munkahely és megbecsülés
•   Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
•   12 órás munkarend 6–18/18–6. 2 nappal, 2 pihenő,  

2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok:  

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, 
Gomba, Monor

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését  
lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a 

shinheungallas@gmail.com 
címen bármikor, vagy telefonon 
hétköznap 8.00 és 16.00 között a  

+36-70/3259091 
telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, 
rövid önéletrajz leadásával vagy e-mailben kérésre 

megküldjük a jelentkezési lapot. 

többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:  
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

  ÁLLÁS   Monor térképen: B2
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  ÁLLÁS  

Vecsési nagyüzemi konyha  
gyakorlattal rendelkező  
HENTEST, SZAKÁCSOT   
és KONYHAI KISEGÍTŐT 
KErES kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról! 
Jelentkezni lehet:  

a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

Egész évben várjuk jelentkezését!

  ÁLLÁS 

Amit kínálunk: 
• versenyképes bérezés
• több elemből álló 

bónuszrendszer
• céges buszok / munkába 

járási támogatása
• stabilan működő 

vállalatok

összeszerelő

komissiózókomissiózó

gépkezelőgépkezelő

operátor

targoncástargoncás

gépbeállító

Telefon: 06-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

Facebook: 
www.facebook.com/Humilitasgroup/

Hosszú távú, biztos 
megélhetést keresel?

Válogass Monor környéki  
munkáink közül!

  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

  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
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  AUTÓGUMI  B3   AUTÓKAROSSZÉRIA  

gumieladás
gumijavítás
könnyűfém

felni
értékesítése

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

06-30/942-6739

ZR Bt. 
GUMICENTRUM

KarosszérialaKatos  
mester

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

Angol nyelvoktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól 19 éves korig
Jelentkezz ingyenes bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

  AUTÓALKATRÉSZ  Monor térképen: H2 Monor térképen: 

Opel bontott alkatrészek 
raktárról 2000-es évjárattól 
napjainkig
Opel gyári új és utángyártott 
alkatrészek beszerzése 
kedvezményes áron, rövid 
határidővel
Roncsautó átvétel  
bontási  
igazolás  
kiállításával

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

Gyermekangol Helen Doron módszerrel
A Helen Doron English a világon egyedülálló módszer 
és intézmény, mely lépésről lépésre felépített tananya-
gokkal várja a gyerekeket. Segítségével már 30 éve ta-
nulnak a világ számos országában sikerrel angolul a 
gyermekek 3 hónapos kortól 19 éves korukig. Három 
évtizeddel ezelőtt a nyelvész-pedagógus Helen Doron 
forradalmasította az angolt, mint idegen nyelv oktatá-
sát a fi atal gyermekek számára. Kidolgozta a speciá-
lis módszertanát, amely azt a folyamatot utánozza, 
amelyen keresztül a csecsemők is megtanulják sa-
ját anyanyelvüket.

Miért válaszd a Helen Doron English-t?
Mert fi gyelembe veszi a gyermekek hatékony tanulá-
si mechanizmusait, miközben személyiség- és tevé-
kenységközpontú pedagógiájával arra törekszik, hogy a 
gyermekek minél inkább kihasználhassák rejtett és már 
kialakult képességeiket. Ezért dolgoznak a szakértelem-
mel és nyelvtanítási tapasztalattal rendelkező felkészült 
Helen Doron-tanárok, akik szórakoztató módon támo-
gatják gyermekeik kreativitását és megszerettetik ve-

lük a tanulást a Helen Doron-órákon. Irányításukkal az 
angol nyelv tanulás kellemes élmény, ami egész életü-
kön át kíséri a diákokat, kedves emlékként megmaradva.

Minden Helen Doron Englsih tanfolyam, függetle-
nül attól, milyen korú gyerekeknek szól, 4 alapelv sze-
rint működik: az ismétlődő hallgatás, a pozitív megerősí-
tés, a kiscsoportos (4-8 fős) foglalkozás és az elkötelezett 
tanárok odaadása. Ezek mind-mind a megkérdőjelez-
hetetlen sikerhez vezető út nélkülözhetetlen pillérei.

Nézzen be hozzánk!
Szakképzett tanáraink Monoron a művelődési ház 
piac melletti épületének kis termében tartják a vi-
dám és játékos foglalkozásokat. Mindenkit szeretet-
tel várunk az INGYENES BEMUTATÓ ÓRÁINKRA, melyre 
az alábbi telefonszámon, e-mail-címen vagy Facebook-
oldalunkon keresztül lehet jelentkezni:

Kovács Krisztina
Helen Doron English Monor területi képviselő
06-30/566-5147, www.helendoron.hu
helendoronmonor@gmail.com

  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

  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

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!

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

Am; A1; A2; A és  
B kategóriákban

Eng.szám: 
KE/ST/82/A/
1949/2/2015.

www.korrektjogsi.hu

  AUTÓISKOLA   Monor térképen: E2

Új autószalon épül
Monoron, a 4-es főút és az Ady út kereszteződésénél, a 
Toyota Kovács Autóház mellett impozáns építkezés fo-
lyik. Az új beruházás nagy mérföldkő a cég életében, 
komoly bővülés és átszervezés előtt állnak.

Új kereskedéssel bővül a Toyota Kovács Autóház, 
hogy korszerű szalonban fogadhassa majd az ügyfe-
leket. 2021 júniusára tervezik az új egységek átadását, 
mely nem pusztán költözést jelent, hiszen az Autóház 
jóvoltából Lexus szalon nyílik Monoron. A jelenlegi te-
lephely is átalakul, várhatóan használtautó-kereskedés 
lesz, míg az új Toyota autók átkerülnek a most épülő ke-
reskedésbe. Ahol a vásárlókat teljes körű szolgáltatás 
fogadja majd: lesz márkaszerviz, autómosó, újautó-
értékesítés, hitelügyintézés, műszaki vizsgáztatás, 
minden, amire autóvásárláskor szükség lehet.

A jövő kapujában
Az új beruházásnak köszönhetően Magyarország ne-
gyedik Lexus márkakereskedése nyílik majd Monoron, 

a Kovács Autóháznak pedig Szeged után ez a második 
szalonja. Az új épület 3000 m² alapterületen 14 sze-
relőállás mellett további négyállásos autómosóval 
felszerelt kereskedés lesz. Az új bemutatóterem is 
nagyobb lesz a jelenleginél, ahol mind a Toyota, 
mind a Lexus legújabb modelljei felsorakozhatnak. 
Az épületek a kornak megfelelő kivitelezéssel és fel-
szereltséggel készülnek, beleértve a legmodernebb 
energiatakarékos megoldásokat. A távlati tervek között 
napelemrendszerek felszerelése is szerepel.

Jövőbe mutató technológiák, vevőcentrikus üzletpo-
litika jellemzik a Toyota Kovács Autóház új beruházását, 
ahová már most várják az új munkatársak jelentkezését, 
akik szeretnének a nagy múltú cég csapatához tartoz-
ni. Többek között autószerelő, munkafelvevő, műszaki 
vizsgabiztos munkakörökben keresik új kollégáikat. Az 
1992-ben nyitott kereskedéshez hasonlóan terveik sze-
rint az új épületek is legalább harminc évig fogják ki-
szolgálni ügyfeleik és kollégáik igényeit.

  AUTÓSISKOLA  Monor térképen: E2
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 MONOR, 4-es főút 35. km
SZEGED, Dorozsmai út 9.

www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu

       ISMERJE MEG A TOYOTA
       HIBRID TECHNOLÓGIÁJÁT
A Toyota full hibrid hajtását három, egymással összekapcsolt részegység alkotja: benzin- 
motor, elektromotorok és akkumulátor. A rendszer működésének kulcsa az energiaáramlás 
összehangolása e három egység között. Az elektromotor energiát nyer vissza a fékezésből, 
egyenletes menetsebesség mellett pedig az akkumulátorhoz továbbítja a fölösleges ener- 
giát, hogy az később felhasználható legyen – például akkor, amikor az autó egy forgalmi 
dugóban araszolgat. Így az akkumulátort sosem kell külön feltölteni, és az üzemanyag-fo-
gyasztás a lehető legalacsonyabb marad.

1. Akkumulátor
2. Elektromotor

3. Inverter
4. Benzinmotor

HOGYAN MŰKÖDIK A HIBRID?
A hibridnek nem egy hibrid motorja, hanem egy 
egész hibrid hajtása van. A sebességtől függően 
a hibrid hajtású Toyota vagy csak az elektromotort 
vagy a benzinmotort, vagy egyszerre mindkettőt  
használhatja. A rendszer automatikusan kiválasztja 
a megfelelő meghajtóforrásokat, amelyeknek kö- 
szönhetően mindegyiket optimálisan képes hasz- 
nálni. Az elektromos motor olyan, mint egy sprin-
ter, amelynek védjegye a gyorsindítás és a rövid 
távolságú vezetés. A benzinmotor egy olyan hosz- 
szú távú futó, amely tökéletesen elosztja az erőt 
az egész útvonalon.

1 2 3

4

A HIBRIDEK TÖRTÉNETE
A Toyota már 1969-ben belekezdett a hibrid technológia kifejlesztésébe. A gyártást 1997-ben 
kezdtük el, és azóta is az élen haladunk e téren. A Toyota-hibridekre azóta már nem vala-
miféle jövőből érkezett autóként, hanem a modern mobilitás egyik fontos, előre mutató 
megoldásaként tekintenek az emberek.
Hybrid hajtású autónk története az egyik legelső gázturbinás hybrid, a Toyota Century 
1975-ös megjelenésével kezdődött, legutóbb pedig, 2020 nyarán bemutattuk a legújabb 
Yaris Hybrid modellt. Vadonatúj 1,5 literes benzinmotorja és továbbfejlesztett, 4. gene-
rációs hibrid rendszere az élvezetes teljesítmény és a csekély fogyasztás páratlan kom-
binációját kínálja. A Prius Plug-in Hybrid 2012-es bemutatkozása után pedig 2020 év 
végén egy újabb külső energiaforrásról is tölthető modell lesz megvásárolható, a RAV4 
Plug-in Hybrid.

JELENLEG KAPHATÓ HIBRID MODELLJEINK
YARIS, COROLLA HATCHBACK, COROLLA SEDAN, COROLLA TOURING SPORTS, C-HR, 
PRIUS PLUG-IN, CAMRY, RAV4                  Részletekért keresse értékesítő munkatársainkat.

  AUTÓKERESKEDÉS   Monor térképen: B4



24 Strázsa Szaknévsor 2021

KovácsKovácsKovácsKovács
borKút

Kovács borKút

Nyitva: szerdán 7-től 12-ig, szombaton: 7-től 13-ig

ÖrdÖgieN jó házi 
kézműves sörök 

KaphatóK.

sör, bor, pálinka 
házhoz szállítás

keress minket, ha a  
legjobb áron szeretnél kapni 

minőségi palackos  
és folyóborokat!

itt találsz ránk:tt találsz ránk:tt találsz ránk:
monor, piaccsarnok
(bocsKai utcai bejárat)
telefon: 06-30/949-9756

hívható hétfőtől vasárnapig 9-től 18-ig 
e-mail: kovacsborkut@gmail.com

facebook.com/Kovács borKút

  BORKERESKEDÉS    Monor térképen: E3  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@monornet.hu

Kerbor Kft.

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

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

  BORKERESKEDÉS  

  AUTÓSISKOLA 

autósiskola

bekkeroktato@gmail.com  

e-learning
Szaktanfolyam  

minden kategóriában  
folyamatosan indul.

gki, targoncavezetői 
képzések. 

Tanulj otthon! 

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

részletekről!
Bekker Péter 

 06-20/314-2218

képzési forma 
A, B, C, D, E, M 

kategóriában.

  AUTÓSISKOLA  Monor térképen: E2

Delta Autósiskola

Nyilvántartási szám:13-0519-05

Tantermi és e-learning 
tanfolyamok „AM”, „A1”, „A2”, 
„A” és „B”kategóriákban

Cím: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 46.
Tel./Fax: 06-29/322-422 
Mobil: 06-20/9-152-268

E-mail: deltaauto@monornet.hu
Internet: www.deltajogsi.hu

  AUTÓSZERVIZ  Monor térképen: B4

Monor - Roncs Bt.

LPG Autógáz- 
kút

Monor, 4-es főút 33. km
Tel.: 06-29/410-168

Benzinüzemű autók  
átalakítása gázüzeművé  

most akciós áron!

Új és bontott autóalkatrészek 
Elektronikus hibakódok  

olvasása, törlése  
Vizsgáztatás   

Gumiszerelés és futóműállítás 
Benzin- gázüzemű autók javítása
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Műszaki és  
eredetiség vizsgálat

Gépjárművek 
felkészítése  

műszaki vizsgára

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

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

Nyitva tartás: H–Cs: 7–16, P: 7–14

•  klímatöltés
•  gumiszerviz
•  időszakos karbantartás
•  diagnosztika

  AUTÓSZERVIZ  Monor térképen (28-29. oldal): G2

Itt minden kiderül!
Hamarosan lejár gépkocsija műszaki vizsgája? Nem tud-
ja hol készíttesse fel autóját? Jöjjön el Monorra, gördül-
jön be a Méhész János Kft. műhelyébe, ahol garantál-
tan jó kezekben lesz szeretett négykerekűje! 

A Méhész János Kft. 1998-ban nyitotta meg kapu-
it Monoron. Főtevékenysége gépjárművek műszaki 
vizsgáztatása és a vizsgára való felkészítése. Személy-
gépkocsik, tehergépkocsik (3,5 tonnáig), gömbös vo-
nófejjel vontatható pótkocsik, lakókocsik és motor-
kerékpárok műszaki vizsgáztatását vállalják. Utóbbit 
azért is érdemes kiemelni, mert a itt a motorkerékpá-
rok vizsgáztatása az előírásoknak megfelelően, kimon-
dottan erre a célra gyártott speciális fékpadon és szoft-
verrel történik. 

Műszaki vizsga folyamata: fékvizsgálat, lengéscsillapí-
tó, futómű és kipufogórendszer átvizsgálása. A szélvédő 
állapotának, a világítás, a fény és hangjelző berendezé-
sek, pótféklámpa megfelelő működésének ellenőrzése. 
Horpadások, sérülések, ülések, biztonsági övek, gumiab-
roncsok és felnik megfelelő állapotának vizsgálata. A kö-
telező kiegészítők meglétének ellenőrzése. 

Sokan nyűgként tekintenek a gépjárművek vizs-
gáztatására, pedig ilyenkor átfogó képet kaphatunk 
az autónk állapotáról. Olyan hibákra is fény derül-
het, amelyek súlyos balesetek okozói is lehetnek.

Teljes körű szolgáltatás
A cég 2000 óta eredetiségvizsgálat végzésével is fog-
lalkozik, amely tulajdonosváltáskor kötelező és számos 
hasznos hozadéka van, ugyanis kiszűrhetők a bűncse-
lekmény útján manipulált járművek. 

Benzin- és dízelüzemű személyautók és kisteherau-
tók szervizelését egyaránt vállalja a cég széles körű is-
meretekkel rendelkező szakembergárdája. A műhely-
ben minden elvárást kielégítő korszerű eszközparkkal 
végzik az autók javítását, lehetőség van számítógépes 
autódiagnosztika elvégzésére is! 

Ne halogassa gépjárműve gumicseréjét, hiszen az 
élete múlhat rajta! Érdemes téli gumira cserélni a nyári 
szettet, mikor 10-12 Celsius-fokra csökken a hőmérsék-
let, ugyanis a nyári gumiabroncsok tapadása jelentősen 
csökken, mert a gumi felkeményedik. Ne kockáztasson!
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  BIZTONSÁGTECHNIKA 

Védelem Szaküzlet Monoron 
Szaknévsor: Lassan öt éve nyílt meg Monoron a Védelem 
Szaküzlet. Igazi sikertörténet! Mit nyújtanak a cégeknek, 
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.

  CIPŐBOLT, GYEREKCIPŐBOLT 

A-gyerekcipőbolt
gyömrő, Szent istván út 79. 

tel.: 06-20/451-3264

• 

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

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

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

Richter, Tommy Hillfiger, D.D.Step, 

formatalpas és szupinált lábbelik.
Széles választék!

Nyitva: 
H–P: 8–18, 
Szo: 8–13

Széles választék!

Szeretettel várjuk Monorierdőn az 
érdeklődő szülőket gyermekeikkel 1 éves kortól.

Egész napos, félnapos 
gyermekfelügyelet.

Lasán Róbertné
Monorierdő, Szabadság u. 18. • Tel.: 06-30/49-26-122

https://torpok-falva.webnode.hu/

Napi négyszeri étkezés,  
alkotótevékenységek,  

programok, kirándulások.

Rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek és szüleik igényeihez.

Törpök Falva
„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek le

nn
i”

Családi bölCsőde

 CSALÁDI BÖLCSŐDE  BIZTONSÁGTECHNIKA  BRIKETT 

A részletes információkat 
keresse a 3. oldalon!

Védelem 
Szaküzlet Magas fűtőértékű 

bio brikett 
nagy választékban 

kapható!

BRIKETT

2200 Monor, Patkó út
Tel.: 06-70/376-6068
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Nálunk

hirdessen!

Keresse 

Ozsvárt 

Orsolyát!

06-70/945-2444

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 (28-29. oldal): E3

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

CukrászdaCukrászda
A hét minden napján saját készítésű, kitűnő 

minőségű süteményekkel és fagylalttal 
várja minden kedves vásárlóját.

Vállalunk esküvőkre, rendezvényekre, 
egyedi, vagy házi jellegű sütemények 

elkészítését kiszállítással is.

  CUKRÁSZDA  Monor térképen: E3

  DOHÁNYBOLT   E2

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt 
szeretne, akkor  

nézzen be hozzánk!

Öngyújtók,  
cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

  DOHÁNYBOLT  E2

Nemzeti  
dohánybolt 

Monor, 
a Lidl parkolójában

Nyitva tartás: H–Szo: 7–20, V: 7–17   

Üzemeltető: Piros 2000 Bt. 

Nyitva tartás: 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 
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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

28 Strázsa Szaknévsor 2021

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°

Monor
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Mihályköz

Kutya-hegy

Malom-hegy

Temető-hegy

Forrás-dűlő

Téglagyári-dűlő

Békási-dűlő
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Duguláselhárítás, 
vízvezeték szerelés

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

  DUGULÁSELHÁRÍTÁS 

Duguláselhárítás 
bontás nélkül

Tóth Tamás 
Tel.: 06-70/502-5620

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 12 000 Ft-tól!

  EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY    térképen: D3

•   laborszolgáltatás
•   ultrahang-diagnosztika
•   kardiológia
•   belgyógyászat,
•   bőrgyógyászat,
•   fül-orr-gégészet,

Folyamatosan 
bővülő 
ellátás.

Egészségügyi 
CentrumCentrum

Időpontfoglalás: 
+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

•   szülészet-nőgyógyászat
•   reumatológia,
•   neurológia
•   dietetika
•   csecsemő- és 

gyermekgyógyászat
•   pszichiátria

Amit nyújtunk 

  ÉTTEREM  Monor térképen: D3

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! 

nyitvatartás:
 hétfőtől szombatig: 11.00–21.00, vasárnap: zárva

Monor, Móricz Zs. u. 39.

Gyömrő, Pilis és Nyáregyháza  
min. rendelés 4000 Ft  
+ 300 Ft a kiszállítás.
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  DIVATÁRU, RUHÁZAT  Monor térképen: A3

Jeans Office márkabolt 
Monor, női, férfi 

divatruházat

Szereted a divatot? 

Hol?
               A monori  

     Tesco üzletsorán! 

Gyere el, Hozzánk, 

              válogass stílusosan! 

Állandó 
AKCIÓK, 
folyamatosan 
megújuló 
árukészlet. 

Várunk minden nap 10-től 19.30-ig. 
Vasárnap is 10-től 18 óráig!

  DUGULÁSELHÁRÍTÁS     ENERGETIKA 
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  ÉKSZER, ÓRA  Monor térképen: E3

Nyitva:Nyitva:
H, K, Cs, P: 12–18H, K, Cs, P: 12–18

Sze: 9–18Sze: 9–18
Szo:9–14Szo:9–14

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

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

Egyedi arany és ezüst ékszerek Egyedi arany és ezüst ékszerek Egyedi arany és ezüst ékszerek Egyedi arany és ezüst ékszerek 
készítése akár saját tervek 

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

nyakláncok, karláncok, 
fülbevalók, ékszerjavításfülbevalók, ékszerjavítás

  ÉKSZER, ÓRA  Monor térképen: E3

Partner a nagy pillanatokban
A Gyémánt Sziget Ékszerüzlet története nagy átalakulá-
sán esett át, az eddig is impozáns bolt mára a Kossuth 
utca ékköve lett. A megújult külső ugyanazt a megbíz-
ható belsőt takarja, ami 28 éve dolgozik a monoriakért.

Ékszereket adni és készíteni több mint kereskede-
lem, sok vásárló élete nagy pillanatakor lép be az üz-
letbe, a cég munkatársai pedig értik és érzik ennek 
a felelősségét. Drágakövekkel foglalkozni kiváltság, 
hiszen különleges alkalomra kell választani, amiben 

nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a cég kollé-
gái. Az ékszer több mint ajándék: öltöztet és fű-
ződik hozzá érzelem is – ide betérve szakértő se-
gítség fogja várni!

A cég tulajdonosa az édesanyját követve vezeti a 
családi vállalkozást, minden tudásával és tapasztalatá-
val azon dolgozik, hogy a következő harminc évben is 
Monor meghatározó pontja legyen a Gyémánt Sziget. 

A megbízhatóság legfőbb jele, hogy generációk ad-
ják egymásnak a kilincset, az apa után már a fi ú is tőlük 
kéri az eljegyzési gyűrűjét! Átalakított üzletükben célul 
tűzték ki, hogy a vásárlóik minden exkluzív termékhez 
hozzájuthassanak. Sok új márka érkezett hozzájuk, és 
folyamatosan bővítik a kínálatukat az aktuális divatot 
és a monoriak igényeit fi gyelembe véve.

A jegygyűrűk kiválasztásához különleges hangu-
latot teremtenek: kényelmesen helyet foglalva, gő-
zölgő kávé és fi nom csokoládé társaságában megpi-
henve 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 aján-
déktárgyak készülnek, valamint orrpiercing és fül-
belövés is kérhető. Utóbbinál kiemelt hangsúlyt fek-
tetnek a szakértelemmel megválasztott lyukasztási 
pontra, hogy a majdani fülbevaló vagy piercing ké-
nyelmes és előnyös legyen, hiszen viselőjét egy éle-
ten át fogja kísérni.

Egyedi tervezést is vállalnak, a legnagyobb elisme-
rés számukra pedig az, hogy az általuk alkotott éksze-
rek sokszor felülmúlják a megrendelőik elképzeléseit is.

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

  ÉTTEREM   Monor térképen: A3
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 LakásfeLújítás 
kedvező áron

szobafestés, burkolás, 
parkettázás, 

gipszkartonozás, 
bontás, hőszigetelés, 
kőművesmunka, stb. 

tel.: 06-30/973-2451

Precíz, szakszerű 
kivitelezés garanciával.

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 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.Ár megegyezés szerint.

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

  FESTÉS, FELÚJÍTÁS 

  FESTŐ, MÁZOLÓ 

Fémmegmunkálás
Fémszerkezet-gyártás
Présmunkák
Lakatosmunkák
Földmunkagépek felújítása
Köztéri fémbútorok
Kültéri fém hulladéktárolók
Kerékpártárolók
Korlátrendszerek
Polcrendszerek
Kéményajtók

Weld Ipari és 
Kereskedelmi Kft. 

26 éve az Önök szolgálatában
2200 Monor, 

 Gombai út 100/4 hrsz. (Major) 
Tel./Fax: 06-29/414-814
Mobil: 06-30/231-3456

www.weldkft.hu

  FÉMMEGMUNKÁLÁS  Monor térképen: H2

Festés és 
gipszkartonozás

Festés
• szobafestés
•mázolás
• tapétázás
• nyílászárók, fa- 

és fémfelületek 
mázolása
• széldeszkák 

lazúrozása

gipszkartonozás
• válaszfalépítés
• álmennyezet-építés
• pengefal építése
• előtétfal-építés 
• szárazvakolás 

(gipszkartonragasztás)
• dobozolás, rejtett világítás kialakítása
• szigeteléselhelyezés
• díszfalak készítése.

Érdeklődni: 
török gergő és 
török péter  
06-20/251-0659
Hívjon bizalommal!

  FESTÉS, GIPSZKARTONOZÁS 

A részletes információkat 
keresse a 2. oldalon!

 fogászAti kezelések  
fájdAlom és félelem 

nélkül

 fogászAti kezelések 

  FUVAROZÁS   F4

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 

Étvágycsökkentő, 
prebiotikus, anyagcse-

re-fokozó, vércukorszintre 
és zsíranyagcserére ható 

gyógynövényekkel!

Kizárólag online rendelhető
a következő weboldalon:

javallat.hu/fogyokuras-csomag

re-fokozó, vércukorszintre 
és zsíranyagcserére ható 

Kizárólag

javallat.hu/fogyokuras-csomag

javallat
teljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövénykivonatok

javal
teljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövénykivonatok

 FOGYÓKÚRA 

 Monor 2200 • 4-es főút, 
31-es km-szelvény (Péteri leágazás)

Nyitvatartás: 
H–P: 8–22, Sz–V: 9–22

Nyitvatartás: 
H–P: 8–22, Sz–V: 9–22

Nyitvatartás: 

Erzsébet utalványt, Szép kártyát 
és bankkártyát is elfogadunk!   

 Rendelésfelvétel:
36-29/322-414

HázHoz szállítás.   
Heti menü. 

Bőséges adagok
H–P 8:00–21:00-ig.

Hétvégén: 9:00–21:00-ig
Kiszállítás: 12:00–20:00-ig

Rojcsik étterem  

  ÉTTEREM  Monor térképen: E3

 FOGÁSZAT 
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  FESTÉKBOLT  Monor térképen: F2

Trilak szaküzlet:
2200 Monor, Liliom u. 70/A.
Tel.: 29/413-563
Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12

Festékudvar:
2200 Monor, Bocskai u. 28.
Tel.: 29/411-825
Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12

Színkeverés, festékek, 
gipszek, ragasztók, vakolatok, 

festőszerszámok.

www.festekmonor.hu
festekmonor@gmail.com

Homoksori Kft. 
Festéküzletek

„Festéket a festékboltból!” ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

  FÖLDMUNKA 

Monoron  
nonstop!

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

tölgyporral.

06-30/934-1335

Húsfüstöléstsfüstö
vállalok

  FÜSTÖLÉS  Monor térképen: E3   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-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.
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  GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ  Monor térképen (28-29. oldal): 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.

  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.: 06-29/272-519 

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com

Bankkártyás fizető lehetőség.

  GYÓGYNÖVÉNY 

javallat
teljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövénykivonatok

javal
teljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövénykivonatok

webáruház:
javallat.hu

latlatlat 45 gyógynövény  
40 egészségügyi célra:

nehézláb MIRIGYeK tejfoKozás KoleszteRIn véRzsíR KöKöK RöMteltséG csontoK aGYaGYa  eGY eGY GészséGe hát,  deRéK

véRcuKoKoK R Menopauza alsó léGút felső léGútvéRnYoMás hoRMonoK pRebIotIKus szép bőR jó KözéKözéK Rzet

eMésztés Menzesz nYuGaloM IMMun szép haj epe MájpRosztata IzzadásétváGY

GYoMoR alvás vénáK ízületeK szív és éRfoGYásGYásGY veséK húGYhólYhólYhól aYaY G aGYIaGYIa  aKtKtK IvItásanYaYaY GcseRe

hIdeGRázás

Itt is kapható: natura bolt
Monor, Piac tér • Tel: 06-20-424-3071
Nyitva: H–P:  8–17, Szo.: 7–13
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  HALSÜTŐ   Monor térképen: E3

      Ficánka
         halsütő

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

haltepertő, pangasius-filé,  
sült krumpli, üdítőitalok

Csak rendelésre! 
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

Hegesztéstechnika

Hegesztőgépek, elektródák, 
hegesztőhuzalok, hegesztőpajzsok, 

védőfelszerelések, lábbelik, kesztyűk, 
szemüvegek nagy választékban.

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

Élelmiszeripari 
széndioxid- és ipari 

gázok cseréje.

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

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

Nálunk

hirdessen!

Keresse marketing-tanácsadóinkat!

Horváth Szilvia: 06-70/319-4317 

Ozsvárt Orsolya: 06-70/945-2444 

Zsíros Elizabet: 06-30/201-2308

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 FÁJDALMAK

enyhítésére

FAHÉJ,
a nélkülözhetetlen

fűszer 7. old.

12. old.

TELEFONOSOKAT 

KERESÜNK.

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

ellenőrizheti a megvásárolt mennyiséget!

Szerezze be most tűzifáját!

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

őszi

TŰZIFAVÁSÁR

10. old.A LEGJOBB GYÓGYNÖVÉNY 

SZORONGÁSRA
MESTEREMBEREK

HELYZETBE HOZZUK! 2020. SZEPTEMBER

MEGJELENIK

Gyömrőn és környékén

KERESSEN MINKET 
AZ INTERNETEN IS!
www.lokacio.hu
www.lokacio.hu

MÉRÉS, 

06-30/475-2917

Lapostetők szigetelése, javítása

a hálószobában

Egyszerű terápiák

AZ ÍZÜLETI FÁJDALMAK

enyhítésére

a nélkülözhetetlen

OMÁS tüzép

ÁS

MéSz

övEK
ÁK  

AS
 téRHÁló 

RIKEttEK

AKÁC
hasított

TÖLGY, BÜKK
hasított

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 m3-ben is kapható.
Erdei m3-ben is kapható.

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

Monorierdő Község Önkormányzatának Lapja

hírmondó
monorierdői

Szépkorút 
köszöntöt-
tünk

Biztonságo-
sabb, ápol-
tabb, virágo-
sabb

Fotópályázat

Vigyázzunk rá!
Bemutatjuk  

a nyertes képeket

János bácsi 90 éves

Sokmillió forint értékű élelmiszert osztottak szét

Még nagyobb fordulat-számon jött a segítség

Tisztelt monori-erdői Lakosok!

A

Anapokban készül el a monorierdői önkormányzat egyik legnagyobb idei önerős beruházása: a Rakéta utca útburkolata, valamint a csapadékvíz elvezető árkok kivitelezése. A katasztrófavédelem kötelezte a települést ennek elkészítésére, a munkálatok természetesen a terveknek és engedélyeknek megfelelően történnek. A Rakéta utcában és a Szabadság utcában a vízelvezető árkok is készülnek. 
Az állami elvonások ellenére megteszünk mindent, amit lehet – az anyagi lehetőségeinkhez mérten – az utak karbantartásáért. Elsődleges fontosságú a település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, mely nélkül az utakra fordított erő és anyagi kiadás csupán felesleges pénzkidobás.

2. oldal 3. oldal 6. oldal

Folytatás a 2. oldalon

Zsíros Elizabet: 

TÖLGY, BÜKK

Ft/q

mondó
monorierdőimondó
monorierdőimondó

Vigyázzunk rá!
Bemutatjuk 

a nyertes képeket

Sokmillió forint értékű élelmiszert osztottak szét

Még nagyobb fordulatszámon jött a segítség
Még nagyobb fordulatszámon jött a segítség
Még nagyobb fordulat

Tisztelt monori-

AMonorierdői Katolikus Karitász tevékenysége a nagyszobából indult, és már közel 2 éve fontos szerepet tölt be nem csak nálunk, de a környékbeli településeken is. Többek között Pilisre, Vasadra, Csévharasztra, Monorra és természetesen Monorierdőre is szállítja a mentett élelmiszert a rászoruló családok számára hétfőtől vasárnapig, az év minden napján, a Váci Egyházmegye és az Élelmiszerbank támogatásával.
A Monorierdői Karitász ugyan néha túlmutat a célként kitűzött feladatokon, de utat is mutat nem csak a mélyszegénységben élők, hanem a betegek, 

napokban készül el a monorierdői önkormányzat egyik legnagyobb idei önerős beruházása: a Rakéta utca útburkolata, valamint a csapadékvíz elvezető ár-kok kivitelezése. A katasztrófavédelem kötelezte a telepü-lést ennek elkészítésére, a munkálatok természetesen a ter-veknek és engedélyeknek megfelelően történnek. A Rakéta utcában és a Szabadság utcában a vízelvezető árkok is ké-
Az állami elvonások ellenére megteszünk mindent, amit lehet – az anyagi lehetőségeinkhez mérten – az utak kar-bantartásáért. Elsődleges fontosságú a település csapa-dékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, mely nélkül az utakra fordított erő és anyagi kiadás csupán felesleges Folytatás a 2. oldalon

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetés

  

Részletek az 5. oldalon

     

Részletek a 2. oldalon

   

Részletek a 4. oldalon

Részletek a 11. oldalon

Folytatódnak a régió 

cukrászsikerei
Réti László első 

történelmi regénye

Interjú  a 12. oldalon

Füredi Krisztián

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.

Második világháborúban eltűnt 

ejtőernyős katonák holttesteit találták 

meg, aknagránátok, töltények és 

személyes használati tárgyak mellett.

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!

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:

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

MEGKEZDŐDHET 

H Í R H A R A N G
CSÉVHARASZTI
H Í R H A R A N G
CSÉVHARASZTI
H Í R H A R A N G
CSÉVHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2020. AUGUSZTUS

CSÉVHARASZTI
CSÉVHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2020. AUGUSZTUS

SZÉPÜLÜNK
Mi történt Csévharaszt 
közterületein?
6. oldal

DIGITÁLIS OKTATÁSRA
váltott a 

BALLA
10. oldal

SZERKESSZÜK EGYÜTT
A MEGÚJULT ÚJSÁGOT!
2. oldal

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

NYÁRI TÁBORA
9. oldal

MEGKEZDŐDHET MEGKEZDŐDHET 

SZÉPÜLÜNK
Mi történt Csévharaszt 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

Folytatódnak a régió 

cukrászsikerei
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-

Katonák holttesteit találták meg Sülysápon

csak áthaladt az akkor még 

két különálló faluban: Tá-

piósülyön és Tápiósápon, 

nem érték jelentős károk a 

településeket. Tápiósáp ha-

tárában 1944. november 

közepén több napig állt a 

front, igen kemény harcokat 

vívtak a szovjet és a vissza-

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Megrendelés: minimum 5 nappal előtte.

Torták és formatorták 

Megjelenik: 

Pest megyében 

60 000 pld-ban

e-mail: info@

regiolapok.hu

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

7-8
 oldal

Vágja ki és vigye 
magával 

a kuponokat!

SZÉPÜLÜNK
Mi történt Csévharaszt 

SZERKESSZÜK EGYÜTT
A MEGÚJULT ÚJSÁGOT!
2. oldal

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 

Mi történt Csévharaszt 
közterületein?

DIGITÁLIS OKTATÁSRA

BALLA

Mi történt Csévharaszt 

DIGITÁLIS OKTATÁSRA

Üllői
XXIX. évfolyam 4. szám • 2020. augusztus 15. 

Augusztus 20.
ünnepségek

Elbúcsúzott
Kornél atya

TETŐ ALATT A

PIAC

Mi történt Csévharaszt 
közterületein?
6. oldal

DIGITÁLIS OKTATÁSRA
váltott a 

BALLA
10. oldal

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEKTanárok jókívánságai

Fontos az időskoúak biztonsága

  HEGESZTÉSTECHNIKA  Monor térképen: E3

  HIRDETÉS   HŐSZIGETELÉS 
Családi és társasházak 

homlokzati 
szigetelése.

Ereszdeszka-mázolás.
Állványozással is.

Szobafestés, mázolás, 
tapétázás.

MinőSég, garanCia!
Kiss istván:  

06-20/333-4489
deltabau54@gmail.com

  HŰTŐGÉPSZERELŐ 

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

helyszínen,
 garanciával  
helyszínen,helyszínen,

HűTőgépek, 
fagyaszTók 

javíTása 

  INFRABICIKLI, SZOLÁRIUM  

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

Zsíros sándor húsboltja 
Monor, bocskai utca 2. 

további információkat  
keresse az 55. oldalon.

ZsIros   
sándor  
hús 
BOLTJA
hús
BOLTJA
hús
BOLTJA

  HÚSBOLT, HENTES  Monor térképen: E3
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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
Bp., 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!

Az üzlet, ahol nincs szükség 
akciókra 

Van még olyan üzlet, 
ahol akciók nélkül is be-
mennek vásárolni az em-
berek? Bizony van, még-
pedig Monoron, a Triton 
Italdiszkontban.

A Triton Italdiszkont 
titka nagyon egyszerű, 
hisz ebben az üzletben 
olyan kedvező áron kínál-
ják az italokat, hogy akci-

ókra már semmi szükség. Az üzlet másik különleges-
sége, hogy itt minden ital megtalálható, amit a vásárló 
csak el tud képzelni. Legyen szó hordós sörről vagy a 
legdrágább whiskey-ről. A bolt életében nagy esemény 
közeleg, ugyanis jövőre ünnepli a harmincadik születés-
napját. A tulajdonos elmondása szerint, ez idő alatt, alig 
néhányszor fordult elő, hogy valaki olyat kért, ami nem 
volt megtalálható a polcaikon. A vásárlóknak így sem 
kellett csalódottan távozniuk, hiszen a kívánságukat 
nagyon rövid időn belül, már másnapra teljesítették is.

Vásároljon sokat, fi zessen 
kevesebbet!
A Triton Italdiszkontban minél többet vásárol, an-
nál alacsonyabb áron juthat hozzá a termékekhez. Itt 
ugyanúgy kiszolgálják a magánszemélyeket, mint a kis 
és nagykereskedőket. Van, aki csak egy üveg italért ug-
rik be, míg mások egész kartonnal vásárolnak. Érdemes 
előre gondolkodni, ugyanis nagy mennyiségnél akár 
20% kedvezménnyel juthatnak hozzá a kiválasztott 
italokhoz. Egy kevés számolás és hamar kiderül, érde-
mes ebben az üzletben megvásárolni a családi kisebb-
nagyobb ünnepekre, születésnapokra, esküvőkre, cé-
ges rendezvényekre vagy akár csak a házibuliba szánt 
koccintani valókat. 

A Triton Italdiszkont közel harminc éve egy 10 négy-
zetméteres boltocskából indult, ma viszont már hat al-
kalmazottal büszkélkedhetnek. Ők azok, akik a tulaj-
donosokkal együtt hozzáértő kiszolgálással és óriási 
választékkal várják mindazokat, akik egyszerűbb vagy 
akár minőségi italokat szeretnének vásárolni. Fordulja-
nak hozzájuk bizalommal!

 JAVALLAT 

 ITALDISZKONT   Monor térképen: C3

kis és nagy 
kereskedés

Ital

Monor, Ady E. út 70. 
További információkat 

keresse a hátsó borítón!

javallat
teljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövénykivonatok

javal
teljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövénykivonatok

100% hatóanyag-tartalommal

webáruház: javallat.hu

Itt is kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér
Tel: 06-20-424-3071 • Nyitvatartás: H–P:  8–17 óráig, Szo.: 7–13 óráig

javallat.hu

Monor, Piac tér
Tel: 06-20-424-3071 • Nyitvatartás: H–P:  8–17 óráig, Szo.: 7–13 óráig

45 
gyógynövény

40 egészség-

ügyi célra

Keresse 

havonta 

megjelenő 

kiadványainkat 

postaládájában!
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Tel.: 06-29/333-370
Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12 Nyitva: H–P: 9–17

Gyömrő, 
Táncsics Mihály  u. 51.  

Tel.: 06-29/411-796

Monor, 
Kossuth Lajos u. 95.  

Tel.: 06-30/236-5834
lufidekoráció

  JÁTÉKBOLT  Monor térképen: E3

Játékok és lufi k egy helyen
Az Olivér Játékbolt évtizedek óta segíti a monori és már a 
gyömrői családokat is. A hosszú évek tapasztalata alapján 
jól fel tudják mérni a gyerekek igényeit, a szüleik kívánsá-
gait, miközben gyorsan reagálnak, nem csak az aktuális di-
vatra, de a megváltozott elvárásokra is. Tavasszal általában 
is a kültéri játékokra kerül a hangsúly, ami idén, a bezártság-
nak köszönhetően felértékelődött. Ezért most, az ősz bekö-
szöntével a társasjátékok, kirakók, kártyajátékok kibővített 
kínálatával készülnek. Több korcsoportra lebontva választ-
ható náluk társasjáték, akár már hároméves kortól. Az izgal-
mas, szórakoztató, agytekervényeket is megdolgozó játé-
kokkal a bent töltött órák is könnyebben átvészelhetők.

Lufi k, lufi k és lufi k
– Tavaly márciusban kezdtünk bele a lufi k kötésébe, ame-
lyet akkor még nem ismertek Monoron. Az érdeklődés 
irántuk a 2019-es ballagáskor erősödött, ekkor fedeztek fel 
bennünket a vásárlók, és azóta folyamatosan nő a kereslet. 
Egyre többféle családi rendezvényhez keresnek bennün-
ket, szinte minden hétvégén díszítünk. Most már nem egy-

egy lufi t visznek, inkább lufi csokrokat kérnek a vevőink. A 
visszatérő vásárlóink elmondják az elképzelésüket: 
mekkora összegből, milyen alkalomra, hány éves-
nek szeretnének lufi csokrot ajándékozni, mi pedig 
elkészítjük. Most már a kolléganőmmel együtt kötünk lu-
fi kat, részt vettünk tanfolyamokon, ahol a technikákon kí-
vül az aktuális divatirányzatokat is megtanultuk – tudtuk 
meg Takács Katalintól, az Olivér Játékbolt tulajdonosától.

Nem kell messzire menni
A játékboltban többek között a LEGO által is megadott hi-
vatalos áron dolgoznak. Tőlük rendelve kiszállítási díj 
nélkül juthatnak játékokhoz a vásárlók. A kedvező 
árak mellett a készlet is impozáns. Az idei év őszi 
árubemutatói jelenleg is zajlanak, így hamarosan ér-
keznek az újdonságok. A jelenlegi helyzetben pedig a 
legbiztonságosabb feltételek mellett lehet beszerezni a já-
tékokat. Nem kell nagy bevásárlóközpontokban keresgélni, 
monori és gyömrői üzleteikben kiemelkedően nagy válasz-
tékból, a legújabb játékok közül válogathatnak a betérők.

  KÁRPITOS 

                                                       cégünk vállalja antik 
és modern bútorok áthúzását, javítását, bútor-
védő huzat, 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
Nálunk

hirdessen!

Keresse marketing-tanácsadóinkat!

Horváth Szilvia: 06-70/319-4317 

Ozsvárt Orsolya: 06-70/945-2444 

Zsíros Elizabet: 06-30/201-2308
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  KÉMÉNYES 

           Szerelt kémények,        gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése. 

Teljes körű ügyintézés.Régi kémények felújítása, felmarása bontás nélkül.

Kémény-
bélelés 

Elek Gábor: 06-30/505-2636Kiss Zoltán: 06-70/398-2871

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 

  KÉPKERETEZÉS, ÜVEGES  Monor térképen: E4

Nálunk

hirdessen!

Keresse 

Zsíros 

Elizabetet!

06-30/201-2308

Képkeretezés, üvegezés, 
gobleinek egy helyen
Ivánszki Zoltán képkeretező és üveges több mint tíz éve 
segíti a monoriakat szakértelmével és precíz munkájával. 

Törött, repedt üvegek esetén a gyors megoldást 
Ivánszki Zoltán jelenti. Személyesen kiszállva, vagy szál-
lítható üvegek esetén a Katona József utcai üzletben még 
gyorsabban megtörténik az üvegezés, miközben biztosí-
tók által is elfogadott számlát állítanak ki, hogy ez se 
okozzon gondot. A tél közeledtével kályhába és kandal-
lóba való hőálló üvegek is várják a megrendelőket, aho-
gyan hőszigetelt üveg is rendelhető.

A kép a kerettel együtt válik 
befejezetté
A képkeret időtállóvá teszi a festményt, a gobleint és a fo-
tót is. A jól megválasztott keret hozzátesz a képhez, a ha-
tást pedig tovább fokozza a paszpartu, ami az összhangot 
hivatott erősíteni. Ivánszki Zoltán több mint tíz év tapasz-

talatával segít a legmegfelelőbb keret kiválasztásában. A 
hagyományos képek mellett különlegességek kerete-
zése is kérhető, amiről a laikus azt gondolja, lehetetlen, 
az a képkeretező számára kihívás. Ruha, mez, gyerekcipő, 
virág és megannyi tárgy, emlék bekereteztetése kérhető.
A műhelyben 600 képkeret várja a vásárlókat. A ke-
retek kiváló alapanyagokból, fémből és fából készülnek. 
A kínálatban szerepelnek fóliázott, pácolt és lakkozott 
keretek többféle színben is. Saját gyártású, úgynevezett 
pattintós képkeretek is kaphatók, melyek az összes szab-
ványméretben elérhetők.
Az üzlet igazi kincsesbánya a gobelin megszállottja-
inak: több százféle színű fonal is vásárolható. Lehetőség 
van fotó alapján készített minta rendelésére is, így akár 
családi fotókat, tájképeket is kikézimunkázhat. A megren-
deléshez pedig még otthonról sem kell kimozdulnia, hi-
szen az üzlet webshopja is rendelkezésére áll.

 KÉMÉNYES 
•   Kémények bélelése, 

szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Minden, ami 
kémény!

Csinos Károly 
06-70/384-6746
Kovács István 
06-70/355-5118 csinoskaroly1977@gmail.com
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  KERÉKPÁRBOLT  Monor térképen: D3

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 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.

Minőségi  

kerékpárok

KeréKpár SZAKÜZLeT
Monor, Móricz Zs. u. 5.  
A vasútállomás utcájában, 
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

  KERTÉSZETI MUNKÁK 

  KERTÉSZETI MUNKÁK 

A munkák felmérése díjtalan.
       Tel.: 06-30/210-1199

Kertészeti 
munkák!

Kertek gondozását, fenntartását, 
építését, átalakítását vállalom.

Fűkaszálás, metszés, zöld metszés,
permetezés, díszburkolatok készítése.

Közületeknek is.

• 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 

MINDEN AMI 
A KISKERTÉSZ 

DOLGA... 

Kerttervezés, kivitelezés,
öntözőrendszer, kerti tavak építése,
teljeskörű kertgondozás, parkosítás,

fűnyírás, gyepszellőztetés, 
sövénynyírás, növényvédelem 

és még sok más.

enkiskertesz17@gmail.com  •  énkiskertész  • +36-20/336-9296

Külső, belső gumik, kerékpár
alkatrészek, tartozékok:  

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

Új kerékpárok:  
városi • trekking • MTB • gyermek 

kerékpárok garanciával

Nyitva: 
H–P: 8–17,   
Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.

  KERÉKPÁRBOLT   Monor térképen: E3

Kis kert, nagy profi zmus
– A fő profi lunk a kertépítés és a tervezett kert-

jeink gondozása. Hétfőtől szerdáig kertet építünk, 
majd a meglévőket gondozzuk. A tervezéstől a kivi-
telezésig minden munkafolyamatot vállalunk, eb-
ben szerepelhet automata öntözőrendszer, kerti 
világítás, fürdőtó, csobogó, gyepszőnyeg, füvesí-
tés – mesélte Deák Ferenc István, kertépítő, mezőgaz-
dász, az Énkiskertész tulajdonosa. Egy kert tervezé-
sének első lépése a terepszemle, amely tartalmazza 
a terület aprólékos felmérését és az alapos, minden 
részletre kiterjedő konzultációt. Ez alapján készül el 
az árajánlat és a kivitelezési terv. A terepszemle ki-
szállási díja 5 000 forint Monor 15 km-es körzetében, 
míg a tervek elkészítésének ára 55 000 forint, amely-
nek a 20%-át elengedik, ha a munkát végül megren-
deli az érdeklődő.

A professzionális kertépítést nagyon sok apró, fon-
tos lépés előzi meg. Meg kell ismerni a megrendelőt, 
az igényeit, a vágyait, az elképzeléseit. Majd a ház jel-
legéhez kell megtervezni a kertet. A kertépítés olyan, 
mint a lakberendezés, szabályai vannak, miközben a 

fi nom apróságokra is nagy hangsúly kerül a harmoni-
kus összhang érdekében. Mediterrán házhoz nem illik 
a minimalista kert, lényeges a növények párosítása is.

A jól tervezett kert gondozása sem maradhat el. 
Az Énkiskertész csapata az elkészült kertek folyama-
tos karbantartásában is partner. Nagy fi gyelmet for-
dítanak a gyep gondozására, amelyet éppen emiatt 
hengerkéses fűnyíróval végeznek. Pont olyan gép-
pel, mint amivel az angol királynő kertjét is ápolják.
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  KLÍMA, KLÍMASZERELÉS  Monor térképen: D3

Lakossági klíma-
berendezések
• értékesítése
• tervezése
• telepítése
• karbantartása
• javítása

Hőszivattyú 
• tervezése 
• telepítése 
• karbantartása 
• javítása

NAGYONKLIMA.HU

06-70/443-3171  •  www.nagyonklima.hu
Iroda címe: Monor, Petőfi Sándor utca 53. Nyitvatartás: H–P: 8–17

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 hőszi-
vattyúk telepítésével foglalkozik. A Split klímák pedig 
egyszerre alkalmasak hűtésre és fűtésre is. Az alapklí-
mákkal ellentétben a Split klímák nem csak fűtés-ki-
egészítésre használhatók, de kiválóak a fűtés teljes 
kiváltására is -20 fokos külső hőmérsékletig. Ugyan-
is a bennük lévő fűtőszálnak köszönhetően helyt áll-
nak a zord, fagyos időjárásban is. Ezzel a megoldás-
sal a konvektor vagy a fatüzelés teljesen kiváltható, a 
korábbi fűtésszámla feléért. Azon túl, hogy nem kell 
hozzá kéményt engedélyeztetni, a Nagyon Klíma Kft. 
által kiállított tanúsítvánnyal kedvezményes árú, H-ta-
rifás áram igényelhető. A klímaberendezést külön vil-
lanyórára 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. akció-
it. A cég honlapján és Facebook-oldalán a szezo-
nális kedvezmények nyomon követhetők, ezzel 
tovább csökkentve a hűtés-fűtésre fordított éves 
díj összegét.

A fűtéskorszerűsítés általában nagy átalakítással és 
anyagi ráfordítással jár. Ehhez képest a klímák besze-
relése nem von maga után felfordulást, sőt a mun-
ka végeztével fel is takarítanak a vállalkozás mun-
katársai.

A cég másik profi lja, a hőszivattyúk telepítése már 
komolyabb kiépítéssel jár, mivel más szakemberekkel 
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 

KLIMABESZERZÉS,  
KLIMABESZERELÉS,  

KLIMAKARBANTARTÁS,  
KLIMAJAVITÁS EGÉSZ ÉVBEN.

BORBÉLY ANDOR: 06-70/276-0022 

Klíma-  
szerelés

Klíma-  
karbantartás

50  000 Ft-tól 5  000 Ft-tól

Ingyenes kIszállás és tanácsadás

forgalmazása, 
telepítése, 
karbantartása.

KlímaberendezéseK

Kernya Zsolt     Tel.: 06-30/593-4066Kernya Zsolt     Tel.: 06-30/593-4066
lakások hűtése-fűtése.akások hűtése-fűtése.lakások hűtése-fűtése.

zszsO-TI O-TI bt.

  KLÍMA, KLÍMASZERELÉS 

  KÖNYVESBOLT  Monor térképen: E3

Pillangó
könyvesbolt

06-20/417-6567
konyv@pillangokiado.hu

facebook.hu/PillangoKonyvesbolt
www.pillangokonyvek.hu

Monori őstermelői finomságok.  
Borok, szörpök, mézek, lekvárok  

és kézműves ajándékok. 
Monori ajándékcsomagok! 

  KONTÉNER, SITTSZÁLLÍTÁS 

Bodo konténer
konténerszállítás

kedvező áron!   

Konténeres 
sittszállítás

Gépi földmunKa

4, 6 és 8 m3

Tel.: 06-30/230-1665 • 06-70/431-2809  

  KUTYAKOZMETIKA   Monor térképen: F2
Sok szeretettel várom a szépülni vágyó 
négylábúakat (kutya, cica, nyuszi, tengerimalac)

Bejelentkezés: Faragó Tímea
Telefon: 06-30/381-2165

E-mail: 
timeafarago21@gmail.com

Ebvarázs kutyakozmetika
Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

  KLÍMA, KLÍMASZERELÉS 
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 LAKATOSMUNKA 

•   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

„Vigyázz a testedre, mert az az 
egyetlen olyan hely, ahol élhetsz!”
Hamarosan egyéves lesz a Manthra Thai Masszázsszalon, 
ahol valódi kikapcsolódást talál test és lélek. A teljes kikap-
csolódás nagyon fontos, de nem könnyű olyan tevékeny-
séget találni, amivel tényleg kiürül a fejünk és tökéletesen 
ellazulhatunk. Lovass Ilona Orsolyának, a Manthra Thai 
Masszázsszalon megálmodójának a thai masszázs ezt az 

élményt nyújtotta. Nagyon fontos volt számunkra, hogy 
a vendégeink teljes körű törődést kapjanak. Az első alka-
lommal átbeszéljük a hozzánk érkezőkkel a panaszaikat, 
kéréseiket, és a masszázs végén sem köszönünk el rögtön, 
fi nom teával kínáljuk őket, hogy legyen idejük akklimati-
zálódni. Nálunk nyugalom, csend és békesség van. Masz-
százs alatt nem beszélgetünk, halk zene szól, hogy a ven-
dégünk magába mélyedve ellazulhasson – mesélte Ilona.

A masszőzök Thaiföldről érkeztek, szakképzettek, több-
éves tapasztalattal rendelkeznek. Érdemes rendszeres lá-
togatóvá válni, ugyanis az izmok három héttel a masszázs 
után kezdenek visszatapadni, ettől lesz fájdalmas a masz-
százs. Ha viszont legalább havonta átmasszíroztatjuk ma-
gunkat, csak a kellemes, felszabadult érzés marad. A sza-
lonban ajándékutalványok és bérletek is kaphatók, most 
pedig különösen érdemes fi gyelni a Facebook-oldalukat, 
hiszen hamarosan érkeznek az egyéves születésnapi meg-
lepetések.

 

  MASSZŐR  Monor térképen: E3

Monor, Nemzetőr u. 28.   •  06-30/711-8363   
Nyitvatartás: hétfő-szombat: 10:00-20:00, vas.: zárva

  : Mantra Thai Masszázsszalon 
E-mail: mantrathai2019@gmail.com

Tradicionális Thai masszázs • Olajos Thai masszázs• Olajos Thai masszázs
Herbál masszázs • Lávaköves  masszázs Herbál masszázs • Lávaköves  masszázs 

Talpmasszázs • Arcmasszázs

  KÚTFÚRÁS 

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 

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás,  

kompresszorozás,  
meglévő  

kutak 
engedélyeztetése. 

Köffer Lajos     
06-20/997-1299

  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: 8–17, Szo: 8–12, V: zárva

Vetőmagkereskedés  
és webáruház

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

növényvédőszerek, 
műtrágyák, kertiszerszámok 

nagy választékban.
Borászati segédanyagok, 

rágcsálóirtók, fóliák,  
locsolótömlők,  

raschel termékek.
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 LAKATOSMUNKA 
hozzánk a tudatosság, és az én szeretete hozná el a 
vendéget és nem a fájdalom. Aki betér hozzánk, bé-
két, nyugalmat, hosszú évek szaktudását, empáti-
át, értő hallgatóságot, testi-lelki felüdülést talál.

Szolgáltatásaink a rövidebb és olcsóbb gerinc- és 
talpmasszázstól a komplexebb masszázsokig terjed-
nek, úgy mint a menedzser- vagy a lávaköves masszázs.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, hívjon 
minket bizalommal és mi szeretettel várjuk. Szeret-
teiket is meglephetik egy kellemes masszázzsal, aján-
dékutalványainkkal állunk rendelkezésükre.

Monor térképen: E3   MASSZŐR  

Péter János  gyógymasszázsgyógymasszázs
06-30/657-7349 

Holló Krisztina  
talpmasszázs
06-30/377-7492

Holló Krisztina 

Monor, Ady u. 43. 

Masszázzsal az 
egészségünkért
Monoron, a Móricz Zsigmond utcából átköltöző sza-
lon az Ady úton várja a vendégeit, ahol Holló Krisz-
tina és Péter János masszőrök szaktudását vehe-
tik igénybe. Krisztina talpmasszázzsal, János pedig 
gyógymasszázzsal tud segíteni, kettejük tudásával 
nagyobb mértékben enyhíthetik a vendégeik pana-
szait. János kérdésünkre elmondta, hogy azért társult 
Krisztinával, mert úgy érzi, így még jobban ki tudják 
elégíteni a vendégeik igényeit. Mivel így szalonjuk-
ban megtalálható egy hölgy gyengédebb kezek-
kel, és egy úr erősebb fogásokkal. Egyesíteni tud-
ták a zónakezelések jótékony hatásait az európai 
izommasszázsok regeneráló erejével.

– Mivel a masszázs nem képes arra, hogy már meg-
történt folyamatokat visszafordítson, ezért a legfon-
tosabbnak a megelőzést és a regenerálódást tartjuk. 
Egy kialakult gerincsérvet eltüntetni nem lehet, csak 
kezelni, hogy ne fájjon. Mi viszont azt szeretnénk, ha 

  KERTÉSZBOLT   Monor térképen: E3

Kertészbolt

www.webkertesz.hu

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

tervezése, kertépítés
•  Tápok, termények,  

galambkeverékek
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: 06-29/416-946Piac tér: 06-29/416-946Piac tér: 06-29/416-946Piac tér: 06-29/416-946

szültek nagyobb gazdaságok, mezőgazdászok ellátásá-
ra is. Nem tesznek különbséget kis és nagyvásárló 
között. Üzletükben kertészeti szerszámok és kisgé-
pek, növényvédő szerek és műtrágyák, teljes öntö-
zőrendszerek a tartozékaikkal együtt, tápok, takar-
mányok, vetőmagok találhatók meg. Munkatársaik 
pedig szakértelmükkel segítik a hozzájuk betérőt. A vá-
sárlók szakszerű tanácsot kapnak, hiszen harminc éve 
naprakész tudással várják a gazdálkodókat.

Óriási termékkínálat
A Vladár Gazdabolt harmincéves története a garancia, 
ahol elégedett vásárlóik generációkon át adják egymás-
nak a kilincset. Ide jár apa és fi ú, s lassan az unoka fog a 
vetőmagok közt választani. Terméklistájukat a tapaszta-
lat és a vásárlóik igényei szerint alakították ki, fi gyelve 
az aktuális trendekre, szakmai elvárásokra. Amennyiben 
nem jutna el nyitvatartási időben az üzletükbe, nézelőd-
het a honlapjukon is, ahol lehetősége van részletesen 
informálódni az egyes termékeikről, szolgáltatásaikról.

Minden, ami gazdabolt
Kiskertészek vagy nagyok, növényvédelem, esetleg ön-
tözőrendszer? Nem kell messzire menni, többfelé sem, 
elég benézni Vladárékhoz, hogy a kérdéseire választ 
kapjon.

A kisvárosi miliőben a kertek és a gazdálkodás termé-
szetes, mint a közvetlen hangulat. A Vladár Gazdabolt 
harminc éve segíti a monoriakat és a környéken élőket 
a kertjeik gondozásában. Sőt, a kiskertek mellett felké-
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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

  MÉZDISZKONT 

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN 

érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, kamillás, citromfüves, mentás, kamillás, 

rozmaringos, zsályás, köményes, rozmaringos, zsályás, köményes, 
bazsalikomos és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

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

Natura 2000 területen termelt 
N

érlelt termelői mézek

kistermelői 
szörpök, 

lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, 
tésztaszószok 
termelői áron 

490 Ft-tól. 

Nyitvatartás: 
csütörtökön, pénteken 8–12, 

szombaton 8–13

Viszonteladók 
jelentkezését 

is várjuk.

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg

  LAPSZABÁSZAT, BÚTORGYÁRTÁS   B4

BÚTORGYÁRTÁS
LAPSZABÁSZAT

Telefon: 06-70/371-6461

Expert-Tóth Faipari Kft.
2200 Monor, Vasadi u. 1/b.

(A Shell benzinkút mögött)

3D 

látványterv-

készítés
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  MOBILTELEFON-SZAKÜZLET  Térképen: E3

  MOBILTELEFON SZAKÜZLET   Monor térképen: E3
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szaküzlet pedig a használt készülékekre is garanciát vál-
lal. Náluk nyugodtan és kockázatmentesen vásárolhat!

Az üzlet a széles körű vásárlói igényekhez igazítva 
termékkínálatát a legismertebb gyártók – az Apple, a 
Samsung, a Huawei, a HTC, az LG vagy a Nokia – leg-
újabb modelljeiből válogatja. A legmodernebb mobilte-
lefonok mellett megtalálhatók kínálatukban a tabletek, 
okosórák, bluetooth eszközök, korszerű autós navigáció 
mellett a készülékek kiegészítői is, mint a töltők, ak-
kumulátorok, modern vezetékes telefonok, adatát-
viteli kábelek, memóriakártyák, wifirouterek. Ked-
vező árú, de jó minőségű, illetve prémium termékek 
között egyaránt válogathatnak a hozzájuk betérők. Az 
óriási készletnek köszönhetően az érdeklődők azonnal 
hozzájuthatnak a szükséges termékekhez, de ha valami 
mégsem lenne raktáron, rövid átfutási idővel beszerzik 
azt. Mindemellett pedig a szaküzlet egyik legnagyobb 
büszkesége a közel 10 éve nyújtott gyors és megbízha-
tó szervizszolgáltatásuk.

Használt és új készülékektől  
a szervizig minden egy helyen
A Csipet GSM-ben az új vagy használt mobiltelefonok, a 
legújabb modellek és tabletek mellett mindig szakértő 
hozzáállással kedves vendégszeretet fogadja a vásárlót. 
Érdemes ide benézni!

A monori Csipet GSM 10 évvel ezelőtt, az okostelefonok 
térhódításának hajnalán nyitotta meg üzletét. Az elmúlt 
évtized technikai robbanását követve a Csipet GSM is 
lépést tartva a korral és a vásárlói igényekkel a dinami-
kus fejlődés útját járta, napjainkra pedig a legmagasabb 
vásárlói igények kiszolgálására is felkészült. Legyen szó 
vezetékes telefonok, új vagy használt mobilkészü-
lékek, tabletek, autós navigációk értékesítéséről, mi-
nőségi szervizszolgáltatásról, tartozékok széles vá-
lasztékáról, biztos, hogy a legtöbb vásárló megtalálja a 
számítását a szaküzletben.

Ami itt nincs, az nem is létezik
A Csipet GSM-ben kapható használt mobiltelefonok szi-
gorú minőség-ellenőrzés után kerülnek az eladópultba, a 
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  NAPELEM-TELEPÍTÉS 

•   Napelem telepítése

•   Ingyenes helyszíni felmérést kínálunk a régióban

•   Hagyományos és okos rendszerek tervezése, 

kivitelezése, teljes körű engedélyeztetés

•   Egyedi, kedvező  

árak

NAPHASZON Kft.

+36-70/333-9632

www.naphaszon.hu

naphaszon@gmail.com

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, -RENDELÉS.
Tel.: 29/410-011

SZEM ÍRISZ OPTIKA
ADY 24  ÜZLETHÁZ

Monor, Ady Endre út 24.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

Nyitva: keddtől péntekig: 9:00–17:00-ig
szombaton: 9:00–12:00-ig

Női, férfi-, gyermek- és sportszemüveg-keretek 
széles választékban kaphatók.

Speciális szemüveglencsék, napszemüvegek, 
nagyítók,  ápolószerek, tokok, kiegészítők 

forgalmazása.
ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

  OPTIKA  Monor térképen: D3

  NYÍLÁSZÁRÓK  

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

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

Computeres szemvizsgálat,  
kontaktlencse illesztése 

és rendelése

Szemüveghez  
és kontaktlencséhez  

kapcsolódó tartozékok  
széles választékban,  

szemüvegkészítés, -javítás 
megvárható.

KISS OPTIKA

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

Monor, 
Városi piacVárosi piac

Bank- és egészség-

pénztári kártyával  

is vásárolhat.

LátásvizsgáLat 
előjegyzés alapján

Részletek az üzletben!

MONOR
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  OPTIKA  Monor térképen: D3

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, 
06-20/297-350906-20/297-350906-20/297-3509

Nyitva: H–P: 5–19, Nyitva: H–P: 5–19, Nyitva: H–P: 5–19, Nyitva: H–P: 5–19, 
Szo.: 5–12Szo.: 5–12

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

Zsigmond utca 29.Zsigmond utca 29.Zsigmond utca 29.
Tel.: 06-20/255-4911Tel.: 06-20/255-4911Tel.: 06-20/255-4911

Nyitva: H–P: 4.30–19, Nyitva: H–P: 4.30–19, Nyitva: H–P: 4.30–19, 
Szo: 4.30–12Szo: 4.30–12

www.rabaisutode.hu
http://lokacio.hu/pekmester-bt-rabai-sutode/

Megújult környezetben kibővített 
áruválasztékkal délután is friss 

pékáruval várjuk kedves vásárlóinkat.

RÁBAI SÜTÖDE

PéK és áruKiAdó 
MunKAtársAt feLvesZünK

Elérhetőség: +36-20/389-8259

Bérelhető 
rendezvényterem  

különleges  
hang- és 

fénytechnikával 
Monor 

központjában.

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, 
ballagásod, 

családi vagy céges 
összejöveteleid!

  PÉKSÉG  Monor térképen: E2, D3

  RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

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

  RENDEZVÉNYHELYSZÍN 

  RENDEZVÉNYHELYSZÍN   Monor térképen: D3

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.

A részletes információkat keresse a 55. oldalon!

DIEGO MONOR
Hol máshol, csak is itt!

 PARKETTA, PVC, SZŐNYEG  
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www.tapiovin.hu • Tel.: 06-30/958-9703

Borkút üzletek  már kilenc helyen 
Bp, II. Fény utcai Piac  

Nyitva: H: zárva, K-Sz: 7-16, CS-P: 7-17, Szo: 7-13
Bp, III. Békásmegyeri Piac 
Nyitva: H: zárva, K-P: 7-17, Szo: 7-13

Bp, VIII. Rákóczi téri vásárcsarnok
Nyitva: H: 7-16, K-P: 7-17, Szo: 7-13

Bp, XI. Fehérvári úti vásárcsarnok
Nyitva: H-P: 7-17, Szo: 7-13

Bp, XIV. Bosnyák téri Piac
Nyitva: H: zárva, K-Sz: 7-15, Cs-P: 7-17, Szo: 7-13

Bp, XXI. Csepeli Piac
Nyitva: H: zárva, K-P: 7-16, Szo: 7-13

Kékfrankos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 449 Ft/l
Chardonnay, Zweigelt  . 479 Ft/l
Szürkebarát, Édes Fehér,  
Édes Vörös   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 499 Ft/l
Illatos, Kékfrankos rozé,  
Cabernet rozé, Cabernet  
Sauvignon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 549 Ft/l
Cabernet Sauvignon  
Barrique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 749 Ft/l

2235 Mende, Fő út 46. 
Nyitva: H: 8-16, K-P: 8-17, Szo: 8-12
3000 Hatvan, Kossuth tér 10. 

Nyitva: H: 12-17, K-P: 9-17, Sz: 8-12

2711 Tápiószentmárton,  
Sőregi út 41. 

Nyitva: H-P:  8-16, Sz: 8-13

  SÁTORBÉRBEADÁS 

Eladó akciós partysát-
rak többféle méretben.
2200 Monor, Patkó út
Tel.: 06-70/376-6068

SáTor, SörPad, 
éTkéSzlET- 

kölcSönzéS 
rendezvényekre 
(esküvőre, születésnapra, 

ballagásra)

  RUHATISZTÍTÓ  Monor térképen: E2 

  PINCÉSZET 

             

         Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

    

Óvodáknak, iskoláknak,   
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással! 

Magócsi Ruhatisztító
  SÍRKŐ  Térképen: E4

Borkút üzletekben juttat el a vevőkhöz. Boltjaik bu-
dapesti piacokon, egy-egy Mendén, Tápiószentmár-
tonban és Hatvanban található, a kilencedik pedig 
2020. október végén nyílik Békásmegyeren.

Az üzleteikben tizenegyféle bor kapható csapról 
vagy palackban. Száraz, félédes, édes, fehér, rozé és 
vörös, ami a Gomba–Monor térség jellegzetessége. 
Emellett más kuriózumokat is rejtenek a Borkút üzle-
tek. Tokajban volt egy pinceáguk Mádon, ahol két tétel 
tokaji készült: a 1993-as hatputtonyos és a 1999-es öt-
puttonyos aszú, melyeket még a cégtulajdonos édes-
apja készített. Boraik számos szakmai elismerést gyűj-
töttek be, országos rozéborversenyen sokszor arany 
minősítést kaptak. Kiss Attila, a Tápió-Vin Kft. tulaj-
donosa külön büszke a 2009-es Cabernet Sauvignon 
Barrique borukra, amely már többször is megvédte 
címét az országos versenyeken és a Kunsági Borvidék 
versenyén is nyert.

Közel harminc éve a borokért
A Tápió-Vin kiváló borait saját szaküzleteikben, a 
Borkutakban, immár kilenc helyszínen kóstolhatják 
és vásárolhatják meg a jó borok szerelmesei.

A Tápió-Vin Borgazdálkodási Kft. 1991 óta működik, 
szőlőültetvényei és szőlészeti telephelye Gomba és Bé-
nye határában fekszik mintegy 70 hektáron. A termőte-
rület a Kunsági Borvidékhez tartozik, de adottságai és 
a termelt bor minősége által karakteresen kiemelkedik 
az alföldi környezetből. A Gödöllői-dombság 220 mé-
teres lösztalaja, a domboldalak lankái adják mindeh-
hez a biztosítékot, no meg a szakértői tudás. A szőlő 
mellett 43 hektáros gyümölcsösükön meggy-, szilva-
és sárgabarackfajták teremnek, valamint vannak terü-
leteik, amik telepítésre várnak a közeljövőben.

Tápiószentmárton ad otthont a borászat központ-
jának. Itt található a feldolgozó, a tárolótér és a palac-
kozó is. Évente öt-nyolc ezer hektoliter bor készül, 
amelyet a Tápió-Vin jórészt saját értékesítési láncán, a 
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Cím: 2200 Monor, Dr. Csanádi u. 10.
E-mail: hungranit@gmail.com • Web: www.hungranit.hu  

Facebook: www.facebook.com/Hungranit/
Telefon: 29/413-564  Mobil: +36-30/617-0790

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 (28-29. oldal): G2   SÍRKŐ  Monor térképen (28-29. oldal): E5

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

és nagy méretű táblák

A részletes 
információkat 

keresse a 55. oldalon!

Juhász 
sírkő

JUHÁSZ-ÉPKŐ Kft.

A részletes 

JUHÁSZ-ÉPKŐ Kft.

Gránit 

sírkövek

  TAXI 

06-20/236-4000
www.neoteam.eu

TAXI

  SÍRKŐ 

gáltatást tudják biztosítani. Modern, jól felszerelt jármű-
vek, és tapasztalt személyzet várja, hogy segíthessenek.

A cég hosszú ideje foglalkozik utánfutó és tréler 
kölcsönzésével is. Folyamatosan megújuló utánfutó-
készlettel állnak bérlőik rendelkezésére. Az ügyfelek 
négyféle típusból és összesen 13 darabból választhat-
nak, attól függően milyen méretű utánfutóra van szük-
ségük, de kölcsönözhető autószállító tréler is.

Forduljon a Neo Taxihoz bizalommal!

Minden, ami szállítás
A taxi legyen kényelmes, gyors és olcsó – gondolják az 
utasok. A Neo Taxi éppen ilyen: barátságos, kedves so-
főrökkel, karbantartott járművekkel szállítja pontosan 
és precízen a hozzájuk beülőket. Áraikat úgy alakítot-
ták ki, hogy Monoron és környékén a taxizás a hétköz-
napok része lehessen.

Előfordul olyan helyzet, amikor a taxi nem megol-
dás, autóbérlésre van szükség. Ekkor is hívja a Neo 
Taxit, hiszen 5 és 7 személyes autók közül választhat.

Az autónk lerobbanása sosem történhet jókor. Jó, ha 
ilyen esetre el van mentve egy autómentő telefonszá-
ma, de az is elég, ha a Neo Taxi számát megjegyezzük: 
06-20/437-0025. Tőlük segítséget kérve azonnal rög-
zítik a pontos részleteket és igényeket, majd rövid időn 
belül megszervezik a kívánt szolgáltatást, legyen az 
mentés vagy elszállítás. Költségtakarékos és szakszerű 
megoldás, ha járműve megállt, elakadt vagy összetört. 
Az autómentést és gépszállítást hét tonnáig vállalják. 
Gépparkjuk felszereltségét évről évre ellenőrzik és fej-
lesztik, hogy mindig a lehető legszínvonalasabb szol-

Nálunk

hirdessen!

Keresse 

Horváth 

Szilviát!

06-70/319-4317
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  TETŐFEDŐ  

  TETŐFEDŐ 

TETŐFEDŐ

      Árvai Richárd          06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes 

cseréje és fedése
• beázások javítása

06-30/835-4815

ereszcsatorna javítása, Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Referencia, 

további információ 

a facebookon.

SzakképzETT 

  mESTErEk 

  TEKERCSELÉS 

2230 Gyömrő,
 Szt. Imre u. 88.

H–P: 7–16 óráig
www.tekercseles.com
mobil: 06-70/392-3781, 

06-70/310-3296
vezetékes: 06-29/330-431
villtek@tekercseles.com

Egyen és váltóáramú 
villanymotorok 

tekercselése, 
javítása, 

karbantartása
szivattyúk, fűnyíró- 
motorok, nagyobb 

háztartási gépek 
motorjainak javítása

  TAXI  

Travava el Taxi0–24

Tel.: 06-30/146-3838

Monor és vonzáskörzete
alapdíj nélkül

Tel.: 06-30/146-3838

Monor és vonzáskörzete
alapdíj nélkül

300 Ft/km

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- 
szolgáltatás

Interaktív 
gyerekprogramok

Horgásztó

 TERMÁLHOTEL 

  TETŐFEDŐ 

NEMES BAU KFT.
Hétvégén is hívható 

telefonszám:
06-20/613-3051

Teljes körű kivitelezés garanciával!

Egész évben 20% kedvezmény!

CSEREPES LEMEZES TETŐFEDÉS
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkák és hőszigetelések (dryvit), 
festés, mázolás, kúpcserépkikenés, lapostető-szigetelés, 

kémények bontása és felújítása az ország minden pontján!

bali taxi

06-70/311-8100

06-70/3-595-595

1–6 főig

 : Bali Taxi

5–7 személyes

06-70/3-595-595

Személyautó bérbeadáS

  TAXI  
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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-  
kereskedés
Téglák, cement,  

sóder stb.

Magó 
Tüzép 

EUTR: AA5845901

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

  TETŐFEDÉS  

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

MINŐSÉGI ÉPÍTŐANYAGOK

2200 Monor, külterület  
(Péteri út vége) 0393/46. hrsz.

Tel./fax: 06-29/411-011, Mobil: 06-30/327-4467
E-mail: info@monorituzep.hu

www.monorituzep.hu

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS

Helyszíni színkeverés
•   Gipszkartonrendszerek
•   Kerámia és beton tetőcserepek
•   Leier és Schiedel kémények
•   Hőszigetelő anyagok
•   Polisztiroltermékek
•   Téglák
•   Betontermékek
•   Festékek és vakolatok széles választéka

  TÜZÉP  Monor térképen (28-29. oldal): C1

Garanciával!
nyuGdíjas kedvezmény!

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

Vállalunk 
tetőfedő, bádogos,  
ácsmunkákat, 
azonnali kisebb tető-  
és kémény javításokat, 
beázásokat és kúpkenést. 
Továbbá lapos tetők szigetelését.

Tetőfedés magas fokon
Kertész Attila 12 éve vállalkozóként tetőfedéssel, bádo-
gos- és ácsmunkákkal foglalkozik. A több mint egy évti-
zed alatt sokszor kellett kontárok után javítania, többek 
között ezért is törekszik arra, hogy a keze közül kikerülő 
munkával minden esetben elégedettek legyenek a tu-
lajdonosok. Korrekt munkavégzése miatt előszeretettel 
ajánlják is tovább az ügyfelei, ha pedig újabb megrende-
léssel bízza meg egy régi kliense, a hűséget kedvezmé-
nyes árral hálálja meg. A nyugdíjasok többsége sajnos, 

nincs könnyű anyagi helyzetben, miközben sokuk háza 
javításokra szorulna. Kertész Attila éppen ezért nyugdí-
jas ügyfeleinek 10% kedvezményt biztosít az általa 
elvégzett munkák árából.

Mindent az ügyfélért, az ügyfél érdekében! A jó szak-
ember nem riad meg a kihívásoktól. Kertész Attila meg-
hallgatja az ügyfelek elképzelését, és megvalósítja azt, ami 
abból kivitelezhető, legyen szó egy adott márka haszná-
latáról vagy egyedi megoldásokról.

Díjtalan kiszállás és felmérés! Tetőfedés, ács- és 
bádogos munka garanciával! Hívja a 06-20/216- 8338 
telefonszámot! 

Sokan a könnyűszerkezetes házukra cserépfedést ren-
delnek, amit a tetőszerkezet nem bír el. Kertész Attila pon-
tosan kiszámolja a tető négyzetméterre eső súlyát, ezzel 
segítve a megrendelőt másik fedőanyag választásában, 
mint például a zsindely, a trapézlemez vagy ép a cserepes 
lemez. A tető hajlásszöge miatt sem mindegy, hogy milyen 
fedőanyagot használnak a kivitelezés során. Nagyon fon-
tos számára, hogy minden eshetőségre felhívja az ügyfe-
lei fi gyelmét, hogy ne utólag kelljen megoldást keresniük.
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  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
 

  TÜZÉP  Monor térképen (28-29. oldal): A3 

Szerkezeti fa, szélezetlen fűrészáru, 
OSB-lap, gipszkarton a profi któl
Pestről indulva Monorra a 4-es főúton balkézről rögvest 
feltűnik a Fa-Forgács Kft. impozáns telephelye. A fi atal 
cég fő tevékenységi köre a fűrészáru gyártása, for-
galmazása. Az innovatív vállalat a piachoz igazodva 
igyekszik az új vevői igényeket kielégíteni, kínálatát fo-
lyamatosan bővíteni.

Mint kiegészítőterméket, most vezették be a na-
gyon kedvelt Bochemit-családot, amely favédősze-
reket forgalmaz, de népszerűek a vékonylazúr Mile-
si-termékek is. A belső dinamika hajtja őket: legutóbb 
teraszburkoló rendszerekre kerestek megoldást, és a 
WPC-padlóburkoló mellett döntöttek, amelyet telepí-
tő cégen keresztül fognak forgalmazni.

Palettájuk széles: komplett szigetelésrendszerek mel-
lett a hagyományos üveggyapot, gipszkarton és profi ljai, 
csavarok és egyéb kiegészítők is kaphatók. Utóbbiak hú-
zóágazatot képeznek: kínálatuk ár-érték arányban messze 
a legjobb a környéken. Általános vezérelvük, hogy a mi-
nőséget a megszokott felett, de az ismert ár alatt kínálják.

Az általuk forgalmazott épület szerkezeti fa rendelke-
zik CPR-minősítéssel, melyről tanúsítványt adnak. Szer-
kezeti fával kapcsolatban az összes piaci szegmenst el-
látják. Gyalulnak, merítőkádjukban biológiai kártevők 
ellen maguk impregnálnak, hossz- és keresztméretre 
vágnak és foglalkoznak lombos fűrészáruval is. A kész 
épületfát Szlovákiából rendelik, a szélezetlen fűrész-
árut hazai kitermelésből származó rönkök feldolgozá-
sából állítják elő.

Igény esetén vállalják hozott faanyag elfűrésze-
lését, méretre gyalulását és kártevők elleni keze-
lését is.

Rendelést Facebookon és telefonon is felvesznek, az 
anyagok kiválasztását pedig mindig a vevőre bízzák. 
Szezonálisan gondolkodnak: a szerkezeti fakereslet már-
ciusban indul, és október végéig tart a „tetőszezon”. Té-
len pedig szélezetlen fűrészárut készítenek, illetve ga-
rantáltan száraz tűzifát árulnak: ők így járulnak hozzá az 
Otthon melege programhoz…

  TŰZVÉDELEM 

„Legyen biztonságban”

06-30/688-5631 

Tűzoltó készülékek forgalmazása,Tűzoltó készülékek forgalmazása,Tűzoltó készülékek forgalmazása,
felszerelése, ellenőrzése,

karbantartása garanciával.
Igény szerint tűzvédelmi 

szabályzat készítése.
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  VAS- ÉS SZERELVÉNYBOLT  Monor térképen: E3 

2200 Monor, Mátyás király utca 15.

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

e-mail: szantho@monornet.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:
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.

Harminc éve a monoriak kényelméért
A Szánthó Kereskedőház három évtizedes múltjában 
folyton a vevőkért tevékenykedett, az óriási készlettel 
rendelkező üzlet a vásárlóik igényei és elvárásai alap-
ján máig azon dolgozik, hogy tovább növelje elégedett 
ügyfelei számát.

Teljes körű házfelújítás vagy csak egy elromlott fürdő-
szobai csap? – irány a Szánthó Kereskedőház, mondja egy 
monori. A környékbeliek már jól tudják, hogy ez a vas-
szerelvénybolt több egyszerű üzletnél, itt szakértel-
met, segítséget, tanácsot és a keresett terméket is 
megkapja a betérő. Laikusok és szakemberek egymásnak 
adják a kilincset, ha pedig valami olyasmi kellene, ami pont 
nincs a több mint tízezer termék között, akkor mielőbb be-
szerzik. A hatalmas árukészletükben munkatársaik maga-
biztosan eligazodva pillanatok alatt szolgálják ki a vevőket, 
akik számára a Mátyás király utcai szaküzlet a biztos pont.

Vasboltból épületgépészeti 
szakkereskedés
– 1990. május 2-án nyitottunk. A szüleim kezdték, amikor 
1989-ben megszűnt édesapám állami szférában lévő mun-

kahelye. Mivel ezen a területen volt ismerős, ezzel kezd-
tek foglalkozni. Egy egyszerű, vidéki vasboltként kezdő-
dött régi, hagyományos technológiákkal, ami az évek alatt 
szépen kibővült. Most már tízen ezer termékkel dolgo-
zunk nap mint nap. Eleinte ők ketten vitték a boltot, majd 
szépen, sorban jöttek a kollégák. Szerencsések vagyunk, 
mivel a munkavállalóink között nincs nagy vándorlás, fi x 
munkatársakkal dolgozunk. Van kollégánk, aki 17 éves 
kora óta nálunk dolgozik, most már 26 éve. Apám fi a-ként, 
én testvéremként szeretem. Kényszerűségből kezdődött, 
akkor, amikor mindenki vállalkozott. Édesanyám óvoda-
pedagógus és könyvtárosként segítette édesapámat az 
elmúlt húsz évben. Én is mindig itt voltam. Nyolcéves 
koromban nyílt az üzlet, benne nőttem fel, de a főiskola 
mellett, 2000-től már folyamatosan, munkatársként is itt 
dolgozom – mesélte Szánthó Tamás, tulajdonos.

A Szánthó Kereskedőház tulajdonosai és munkatársai 
fontosnak tartják, hogy rugalmasan álljanak a kérések-
hez, a megoldásra törekedjenek, miközben árukészletük 
is naprakész legyen, hogy vásárlóik minden alkalommal 
elégedetten köszönjenek el tőlük.
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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  

 VÍZSZERELÉS  ZÁRSZERELÉS 

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!

06-70/635-7804

vízszerelés,  
duguláselhárítás, 
csatornatelepítés  

földmunkával, 
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
cseréje, beszerelése

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.

  VÍZ-GÁZ-FŰTÉS   VÍZ-GÁZ-FŰTÉS 

  VÍZ-GÁZ-FŰTÉS 

 06-30/421-2604

víz-, gáz-, köz-
pontifűtés- 

szerelés 
Épületgépészeti 

munkák kivitelezése, 
Gázszerelés tervezéstől 

a kivitelezésig 
lakossági és közületi 

intézményeknek
Schmid András +36-30/510-7177

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS

Régi FÉG gázkészülékek javítása, 
vízvezeték szerelése, csaptelepek 
cseréje, villanybojlerek javítása, 
csőtörés elhárítása, radiátorok  

és fűtéscsövek szerelése

29/739-983 • 30/662-70-87 • www.gazvizfutes.eu

Kaposvári Péter 
helyi vállalkozó

Gázkészülék-javítás, 
-karbantartás

kOnvEktOr

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS  
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS – DUGULÁSELHÁRÍTÁS

  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.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! 

A részletes  
információkat  

keresse a 2. oldalon!

  TÜZÉP 



Strázsa Szaknévsor 2021 55

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, 

kerités fedkő
• • Régi sírkövek pótlása, Régi sírkövek pótlása, 

felújítása, tisztítása
Gránit 

sírkövek

Juhász sírkő
JUHÁSZ-ÉPKŐ KFT.

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

ZSIROS   
SÁNDOR  
HÚS 
BOLTJA
HÚS 
BOLTJA
HÚS 
BOLTJA

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 mink et a Facebook-on! 
 : sarok-abc „kedvenc hentesem” 

monor-monorierdő



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,  

koktél-alapanyagok, üdítőitalok, 
ásványvizek, energiaitalok széles 

választékával várjuk!
•  Áram feltöltés
 •  Telefon feltöltés

Ital

teljes dél-kelet Pest  

megyét kiszolgáljuk.

Megrendeléstől számított  

4 órán belül kiszállítunk!

VISZONtElaDÓK, KERESKEDŐK FIGYElEM!

eljes dél-kelet Pest 

Monor, 

ady Endre út 70.

Sörcsapoló- 

berendezés 

bérelhető.

kis és 
nagykereskedés


