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HOGYAN TELT A HÚSVÉT 
 Monoron?

 A Napsugár óvoda
FELÚJÍTÁSA

TÚRAÚTVONAL
Monor és Gyömrő között 

NYÁRI TÁBOROK 
Monoron

Szépülnek
 A VÁROS JÁTSZÓTEREI



HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszol a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.

A DR. GOMBOS MATILD EGÉSZSÉGHÁZ ÉS A 
SPORTCSARNOK PARKOLÓINAK RENDEZÉSE
Április közepén elkezdődött a kivitelezés és még május elseje 
előtt be is fognak fejeződni a munkálatok a sportcsarnoknál, 
mivel a városi sportnapon szükség lesz a parkolóra, ahogyan a 
gyermeknapon is.

A Dr. Gombos Matild Egészségház parkolója összetettebb 
kérdés, hiszen a feladat is bonyolultabb, miközben az ott nap 
mint nap parkoló gépjárművek száma is magas. Két ütemben 
fog zajlani a kivitelezés: először a sportcsarnok felé eső terüle-
tet fogják lezárni, majd amikor befejezték, akkor a másik olda-
lon látnak munkához. Amikor pedig az egész megépül, akkor 
egyirányúsítják a forgalmat a parkolón belül. Az egészségház 
kivitelezése május közepén indul és várhatóan egy hónapig 
tart majd. A munkálatok idején természetesen az oda érkezők 
használni tudják a sportcsarnok parkolóját is.

JÁRDAÉPÍTÉS MONORON
Nagyon sok lakossági kérelem érkezett, miközben a képvi-
selő-testület felől is sok jelzést kaptunk, hogy mely járdasza-
kaszok szorulnak felújításra. A kiválasztásnál szempont volt, 
hogy minél nagyobb és minél forgalmasabb járdaszakaszok-
kal dolgozzunk. A képviselő-testület javaslata alapján körül-
belül 1600 m2-nyi járdát választottunk ki, ebben van térköves 
és betonos járda is. A képviselő-testület 30 millió forint keretet 
különített  el erre a célra, ha belefér, akkor a további lakossági 
kéréseket fogjuk előtérbe helyezni.

A Petőfi utca kiemelt kérdés, ugyanis a Dózsa György utcá-
tól a Széchenyi utcáig tartó járdaszakasza nagyon rossz álla-
potban van, miközben kifejezetten forgalmas. Egyeztettünk 
a Petőfi utca felújítását készítő tervezővel, tervfelülvizsgálatot 
kértünk az elmúlt időszak változásai miatt. Szeretnénk, ha az 
a járdaszakasz is megépülne és biztonságossá válna, ha nem 
idén, de jövőre mindenképp.

A KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE
Összegyűjtöttük azokat a területeket, amelyek kimaradtak 
a közvilágítás nagy projektjéből. Részben a képviselő-testü-
let tagjainak, részben a lakosság jelzései alapján összejött egy 
elég komoly csomag. Kértünk rá tervezési költséget, melyre 
több, mint tíz millió forintos ajánlatot kaptunk. A költségve-

tésben erre 3-3,5 millió 
forintot különítettünk 
el, ezért válogatnunk 
kellett a szakaszokat. 
Szeretnénk a meglévő 
keretünkön belül meg-
tervezni és  kivitelezni 
a kiválasztott részek 
munkálatait, majd 
pedig folyamatosan fej-
leszteni a hiányzó sza-
kaszokat.

A STRÁZSAHEGYI 
KILÁTÓ 
PARKOSÍTÁSA
Egy újabb sikeres 
LEADER-pályázatnak 

köszönhetően a kilátónál pihenőpark kerül kialakításra. Nem 
közvetlenül a kilátó körül, hanem nagyobb részen, mivel az 
önkormányzat ott vásárolt meg közel 2000 m2 területet. A 
pályázat keretében a kilátó mellett vásárolt telken új sétányok 
kerülnek kialakításra, valamint részben a régi részen, részben 
az új területen padok, asztalok, szemetesek és tűzrakó helyek 
is telepítésre kerülnek. A régi fák megtartása mellett számos 
új fát ültetünk, ezen kívül a kilátó mellett egy dupla drótkötél-
csúszópálya is kiépül majd. Nagyon fontosnak tartom a Strá-
zsahegy közterületeinek fokozatos fejlesztését.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
A mostani csapadékos és meleg időjárás miatt egyre több 
helyen és gyorsabban fejlődnek a szúnyogok, így az ország szá-
mos településén számítani lehet a szúnyogok tömeges megje-
lenésére. Az elmúlt években a nagy mértékben elszaporodott 
szúnyogok miatt az esti órákban már Monoron sem lehetett a 
szabadban tartózkodni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi 
szúnyoggyérítési programja csak azokra a területekre terjed 
ki, ahol a szúnyoginvázió a legnagyobb mértékeket ölti. Az 
önkormányzatok saját költségvetésük terhére végeztethetnek 
szúnyoggyérítést a településen, melyet azonban célszerű idő-
ben elkezdeni. Ezért már most keressük a vállalkozókat, hogy 
időben lépve megelőzzük a szúnyoginváziót. Monoron csak 
biológiai gyérítéssel nem lehet megoldani a problémát, de sze-
retnénk a legjobb megoldást megtalálni.

MENEKÜLTHELYZET A VÁROSBAN
Monor ebből a szempontból nem olyan kitett, mint a kör-
nyékbeli települések. Jelenleg nagyjából 30 menekült van a 
városban, ők nagyrészt magánházaknál laknak, a legtöbben 
átutazók. Nemrég egy éjszakát töltött nálunk egy harminc-
fős csoport, nekik az önkormányzat biztosított szállást, hogy 
a továbbutazás előtt megpihenhessenek. A magánházaknál 
lévőknek az önkormányzat biztosít ellátást, a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat koordinálja a feladatokat. 

Akinél menekültek vannak, nyugodtan vegye fel a kapcso-
latot a családsegítő munkatársaival vagy a polgármesteri hiva-
tallal, és mindenben segíteni fogunk!

Járművezető-képzés  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

„B” kategóriás 
oktatót keresek fő- 

illetve másodállásban
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 NE FELEJTSE EL AZ ADÓJA 1%-ÁT! 

MARADJON HELYBEN ADÓJA 1%-A!
 Ahogyan minden évben, idén is van lehetőség arra, hogy rendel-

kezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelem-
adója 1+1%-áról. Minden adóbevallást leadó magánszemély jogo-
sult az adójának 1%-ról az egyházak részére, 1%-ról pedig arra 
jogosult közhasznú civil szervezetek, alapítványok részére rendel-
kezni. Ezt legkésőbb 2022. május 20-ig, az szja-bevallástól függet-
lenül is megteheti. Összegyűjtöttük azon helyi szervezeteket, akik 
számára felajánlható az adó 1%-a, hogy a monori adófizetők tudja-
nak róla, milyen célokat támogathatnak a kötelezően fizetendő sze-
mélyi jövedelemadójukkal.
• Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakközépiskola 

és Szakmunkásképző Intézet Közhasznú Alapítványa 
– adószám: 18674286-1-13

• Csellengők Állatotthon Alapítvány – adószám: 18941706-1-13
• Csend Hangjai Alapítvány – adószám: 18681426-1-13
• Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 

– adószám: 16935327-2-13
• Dr. Fónyad Dezső Emlékére Kulturális és Vallási Célú Alapít-

vány – adószám: 18666739-1-13
• Dr. Gombos Matild Alapítvány – adószám: 18684254-1-13
• Egy Falu-Egy város Egyesület – adószám: 18688753-1-13
• Gézengúzok Óvodája Alapítvány – adószám: 18722554-1-13

• Gyermekláncfű Egyesület – adószám: 18719112-1-13
• Idősek Klubja Monor – adószám: 18676288-1-13
• Közös út Cukorbetegek Egyesülete – adószám: 18680566-1-13
• Monor és Vidéke Horgász Egyesület – adószám: 19832979-1-13
• Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület 

– adószám: 18687659-1-13
• Monor Újtelepi Református Kultúráért Alapítvány – adószám: 

18703856-1-13
• Monorért Baráti Kör – adószám: 18689723-1-13
• Monori Borút Egyesület – adószám: 18725715-1-13
• Monori Bömbölde-Tipegők Alapítvány – adószám: 18689527-1-13
• Monori Esthajnalcsillag Alapítvány – adószám: 18712414-1-13
• Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány 

– adószám: 18691951-1-13
• Monori Jászai Mari Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 

– adószám: 18677980-1-13
• Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Diáktarisznya Alapít-

vány – adószám: 18678510-1-13
• Monori Napsugár Óvoda Gyermekeiért Alapítvány – adószám: 

18697407-1-13
• Monori Polgárőr Egyesület – adószám: 19186144-1-13
• Monori Sportegyesület – adószám: 19831624-2-13
• Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány – adószám: 

18709553-1-13
• Nagycsaládosok Monori Egyesülete – adószám: 19177108-1-13
• Nefelejcs Alapítvány – adószám: 18709405-1-13
• Oláh István Alapítvány a monori József Attila Gimnázium és 

Szakközépiskoláért – adószám: 18660513-1-13
• Ökumenikus Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Ala-

pítvány – adószám: 18698312-1-13
• Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapít-

vány – adószám: 18409538-1-13
• Sulipersely Monor Nemzetőr Általános Iskola Diákalapítvány – 

adószám: 18683473-1-13
• Tenisz Club Monor Sportegyesület – adószám: 18203868-2-13
• Turner Ferenc Alapítvány – adószám: 18705339-1-13
• Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány – adó-

szám: 18338269-1-13
• Vigadó Nonprofit Kft. – adószám: 14007505-2-13
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

dugulás-
elhárítás

Molnár Péter
+36-30/488-1688

Teljes körű takarítással
Fertőtlenítéssel

Szagtalanítással

Érd: 06-70/419-0680

Üllői autóalkatrészek 
raktározásával 

foglalkozó céghez 
keresünk 

raktárost 
2 műszakos munkarendbe

 6:00–15:00, 13:00–22:00.
Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Pilis, Monor irányából ingyenes 

céges buszok Üllőig több település 
érintésével. 

Átlag nettó bér: 260  000 Ft. 



BIZOTTSÁGI KERETRE VONATKOZÓ 
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
 Monor Város Önkormányzata által átruházott hatáskörben az Emberi Erőforrások Bizott-

sága az idei évben is kiírta 5 500 000 Ft keretösszeg erejéig a bizottság keretéről és az alapít-
ványok pályázati támogatási rendjéről szóló 16/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete sze-
rinti pályázatát a civil szervezetek és intézmények számára a rendelet szerinti közművelődési, 
közösségi kulturális,  művészeti célok, valamint nevelési, oktatási jellegű tevékenység, lakos-
sági szükségletek kielégítése érdekében értékhordozó, közösségteremtő funkcióval bíró tevé-
kenység, városszépítő, környezetvédelmi, műemlékvédelem, helytörténeti kutatási, értékmen-
tési tevékenység; továbbá szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi célok megvalósítására; 
a gyermekek nyári táboroztatására; és az önkormányzati fenntartású intézményeknek fenti 
tárgykörbe tartozó  kezdeményezéseinek támogatására.

A bizottság a beérkezett pályázatokat 2022. április 11-i ülésén bírálta el.
Az alábbi szervezetek és intézmények pályázatai kerültek támogatásra az ott feltünte-

tett támogatási összeg erejéig:

„A” KOMPONENS (SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA)

Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatás (Ft)

Monori V-068 Galamb és Kisállattenyésztők 
Egyesülete Galambkiállítás     200 000

Gyermekláncfű Egyesület Fogyatékos, sérültek, tartós betegek 
életét segítő tevékenység 200 000

„Közös út" Cukorbetegek Egyesülete Mozgás gyógyító ereje a 
cukorbetegség kezelésében  200 000

Monor Városi Nyugdíjas Kör Karácsonyi ajándék 200 000

Monorért Baráti Kör Kiadvány megjelentetés 2022. 
évben 200 000

Monori Gazdakör Szüreti felvonulás 200 000
Nagycsaládosok Monori Egyesülete Családi nap 200 000

Monori Vasutas Nyugdíjas Klub Idősek tartalmas időtöltését célzó 
tevékenység 200 000

Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma képzőművészeti 
közgyűjtemény bővítése 200 000

Magyar Vöröskereszt (Monor Telepi 
Alapszervezet)

Anyák napi ünnepség, véradó 
ünnepség, jótékonyság bál   200 000

Összesen:  2 000 000     

„B” KOMPONENS (NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSA)

Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatás (Ft)

842. Benedek Elek cserkészcsapat Cserkésztábor  250 000     
Monor és Térsége Integrált Család-, és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Napközis tábor   250 000

Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Napközis tábor  250 000
Monor-Kistemplomi Református 
Egyházközség Gyermektábor  250 000

Monor-Nagytemplomi Református 
Egyházközség Napközis tábor alsósoknak  250 000

Monori Ady Úti Általános Iskola Természettudományi tábor   250 000
Monori Baptista Gyülekezet Nyári tábor  250 000
Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület Ifjú polgárőr táboroztatás   250 000
Római Katolikus Egyházközség Napközis tábor   250 000
Monori Evangélikus Egyházközség Nyári tábor  250 000     
Összesen:  2 500 000     

 „C” KOMPONENS (ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA)

Pályázó neve Pályázat tárgya Támogatás (Ft)

Monori Petőfi  Óvoda Őszi családi délutánok 125 000
Monori Gondozási Központ Kirándulás 125 000
Monori Kossuth Lajos Óvoda Családi nap 125 000
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Kiállítás Helytörténeti verseny, rajzpályázat 125 000

Monori Bölcsőde Eszközbeszerzés 125 000
Monori Szivárvány Óvoda Apák napja 125 000
Monori Napsugár Óvoda Egészségnap 125 000
Monori Tesz-Vesz Óvoda Egészségnap 125 000
Összesen: 1 000 000
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 ISMÉT INDUL A PÁLYÁZAT  

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ
Monor Város Önkormányzata 2022 tava-
szán újra meghirdeti a „Tiszta udvar, ren-
des ház” pályázatot.

A pályázatok leadási határideje 2022. 
május 20., melyet személyesen, postán 
vagy elektronikusan is be lehet nyújta-
ni. A szépen parkosított udvarok mellett 
érdemes a rendben tartott kiskertekkel 
is részt venni a programban. A bíráló bi-
zottság tagjai a konyhakerteket is po-
zitívan értékelik, hiszen legalább annyi 
odafi gyelést igényelnek, mint a parko-
sított kertek. A pályázattal kapcsolat-
ban bővebb információ kérhető a pol-
gármesteri hivatal MŰVÁK Irodáján, 
vagy telefonon a 06-29/612-317-es szá-
mon. A részletes pályázati kiírás a www.
monor.hu oldalon olvasható, ahonnan a 
jelentkezési lap is letölthető.

 A TÉRSÉG KÉPVISELŐJE  

A 2022-ES ORSZÁGGYŰLÉSI 
VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Rendben zajlott le, több szavazókör-
ben is nemzetközi megfi gyelők jelenléte 
mellett 2022. április 3-án az országgyű-
lési képviselő választás a monori szék-
helyű Pest Megye 10. számú Ország-
gyűlési Egyéni Választókerületében.

Az egyéni választókerületi választá-
son, a választókerülethez tartozó 23 te-
lepülésen, a választójoggal rendelkező 
79 235 választópolgárból 52 655 válasz-
tópolgár szavazott, mely 66 százalék fe-
letti részvételi arányt jelent.

A leadott érvényes szavazatok 
59,71%-ával térségünk országgyűlési 
képviselője a következő ciklusban is Po-
gácsás Tibor, a FIDSZ-KDNP jelöltje lett.

Pogácsás Tibor országgyűlési kép-
viselő a Pest Megye 10. számú OEVB 
Elnökétől, Veresné dr. Kispál Ágnes-
től 2022. április 19-én, kedden vette át a 
mandátumát.

Gratulálunk a megválasztott képvi-
selőnek, egyidejűleg pedig köszönjük a 
Pest Megye 10. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bi-
zottság , a Szavazatszámláló Bizottsá-
gok választott és megbízott tagjainak, 
valamint a Helyi Választási Iroda mun-
katársainak a munkáját.

dr. Urbán Hajnalka 
Pest Megye 10. számú OEVI Vezetője 
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 V A K Á C I Ó 

NYÁRI TÁBOROK MONORON
 Idén is szerveződnek a nyári táborok. A 

Vigadó Nonprofit Kft. összegyűjtötte hogy 
a jelenlegi információk alapján melyik tábor 
kerül megszervezésre 2022 nyarán. 
• Labdarúgó napközis tábor: június 20‒26. ‒ 

Farkas Ádám, 06-30/511-2188
• Play teniszsuli: június 20‒26. és  június 27. ‒ 

július 3. ‒ 06-30/251-1370
• Úszás tábor: június 20-tól augusztus 8-ig 

hetente ‒ jelentkezni az uszoda pénztárá-
ban vagy az úszásoktatóknál: 06-20/222-8884, 
06-30/661-8801, 06-70/459-7065, 06-70/621-1215, 
06-20/388-1706

• Katolikus napközis tábor: június 27.‒
július 3. ‒ 06-30/178-3952

• Nyári Sporttábor Ady 2022: június 27. ‒ július 
3., július 4‒10., július 11‒17. ‒ Kecskeméti Beat-
rix, 06-30/374-7887 – jelentkezni a jelentkezési 
lap kitöltésével az iskolában lehet.

• Monori Evangélikus Egyházközség tábora: 
június 27.‒július 3. ‒ Sánta József lelkész, 
06-20/383-5824

• 842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat: Dobai 
Oroszlánkő turistaház és környezete ‒ június 
27.–július 3. ‒ Nagy László, 20/9549-536

• Napközis tábor a művelődési házban: július 
4‒10. ‒ Nagyné Sárdi Zsuzsanna, 06-29/413-212 ‒ 
jelentkezni a Vigadóban lehet.

• Monori Baptista Gyülekezet napközis gyer-
mekhete: július 4‒10. ‒ Matuz József, 06-20/886-
0726

• Kosárlabda tábor: július 4‒10. ‒ Takács Péter, 
Bürgés Gábor, Gyuricskó András, 06-70/941-5756, 
06-30/645-8313, 06-30/447-3262

• MSE Karate Szakosztály edzőtábora ‒ Sylvas 
Vendégház Szilvásvárad ‒ július 4‒10. ‒ Jelent-
kezni Tóth László Senseinél, 06-70/414-9482

• Családsegítő Napközis tábor: július 11‒17. ‒ 
Turóczi Csaba, 06-20/583-8273

• Pillangó Mesetábor a Strázsahegyen: Pil-
langó Könyvesbolt ‒ július 25‒29. ‒ Jelentkezni 
a könyvesboltban, 06-20/417-6567

•  Lilla Liget napközis lovastábor: Balázs Lilla, 
06-70/342-7444

 MEGÚJUL AZ OVI 

A NAPSUGÁR ÓVODA FELÚJÍTÁSA
 Március 22-én a Monori Városfejlesztő Kft. 

és a kivitelező között megtörtént a munkate-
rület átadása, így már csak pár nap kellett, 
hogy megkezdődjön a felújítás látványosabb 
része. Ennek eredményeként új emelettel 
bővül majd az intézmény. Az óvoda új udva-
rának kialakítása már korábban elkezdődött, 
ez a Jászai Mari tér túlsó oldalán még a nyár 
folyamán el fog készülni.

A Napsugár óvoda felújításához és bővíté-
séhez szükséges forrás már rendelkezésre áll, 

összesen több mint egymilliárd forint támo-
gatást kapott Monor Város Önkormányzata a 
projekt megvalósítására, ráadásul a lebonyolí-
tásról az önkormányzat szabadon dönthet.

A Napsugár óvoda játszóudvarának kivite-
lezése már korábban elkezdődött, és az ütem-
terv szerint halad. A 2022. március 22-i hely-
színi bejárás során felmerültek az eredeti 
költségvetésben nem szereplő, de nem is nél-
külözhető tételek, melyeket a kivitelező javas-
lata alapján a műszaki ellenőr is támogatott. 

A felmerült pótmunkatételek alapján a 
megmaradó oldalsó kerítést korrózióvédelem-
mel látják majd el, az utcafronti kerítés lábazata 
egységes színt kap, telekszélességben az utca-
fronti kerítésnél a járdát felbontják, helyette új 
járdát kap az utcaszakasz, valamint a gyep és a 
növényágyások is megújulnak.  MS infó

SÓVILÁG
M O N O R ,  K I S S  E R N Ő  U T C A  1

Megnyitottunk!
Várunk mindenkit 

sok szeretettel!

Időpontfoglalás 
telefonon, Viberen vagy

Messengeren!
Telefonszám: +36-70/353-9037

Facebook/Instagram: SóVilág

Nyitvatartás
hétfő–péntek: 9–20,

szombat: 8–13

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET GULYÁS LÁSZLÓ LELKIPÁSZTOR EMLÉKÉRE
Március 27-én családja és egykori gyülekezete körében búcsúztatták el Gulyás László nyugal-
mazott református lelkészt, Monor város díszpolgárát a monori Református Nagytemplom-
ban. Az igehirdetést Shaller Tamás lelkipásztor tartot-
ta, a gyülekezet nevében Nagyné Kele Márta búcsúzott 
Gulyás Lászlótól. Az egybegyűltek meghallgathatták 
Vladár István lelkipásztor hálaadását, majd pedig Da-
rázsi Kálmán polgármester az önkormányzat nevében 
búcsúzott. 

Gulyás László 1965. júniusától volt a monori Nagy-
templomi Református Egyház lelkipásztora, de nyugdí-
jazása után is aktívan részt vett a közösség életében.
Nyugodjon békében, emléke örökre megmarad!
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Kövessen minket 
facebookon is!  
(Virág utcai Patika, 

Monor/ Alma 
Gyógyszertár)

2200 Monor, 
Petőfi S. utca 26.

Tel.: 06-29/413-881

Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 

8–17 óra8–17 óra

Modern vásárlótérrel, szakértő és kedves kiszolgálással 
várjuk minden kedves régi és új vásárlónkat.

Kínálatunkban a hagyományos gyógyszertári termékek 
mellett megtalálható a dermokozmetikumok, étrend-
kiegészítők, vitaminok, bőrápoló készítmények széles 

választéka, de állatválasztéka, de állatgyógyászati készítményekért isgyógyászati készítményekért is
(pl.: vitaminok, bolhanyakörvek, kullancsirtók stb.) 

érdeMes betérnie hozzánk!

Megújult a Virág utcai Patika!

Májusi 
ajánlatunk: 

Megérkeztek a 
dermokozmetikai 

márkák 
(Bioderma, Uriage, 
Vichy, La-Roche 
Posay, Eucerin) 

fényvédő termékei!

Kiemelt 
ajánlatainkat, 

akcióinkat keresse a 
Virág utcai Kalmia 
Gyógyszertárban 

vagy kérje 
kolléganőink 
segítségét. 

 A GYEREKEK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

FOLYAMATOSAN SZÉPÜLNEK VÁROSUNK JÁTSZÓTEREI
 A játszóterek nemcsak a gyermekek 

szabad levegőn való szórakozásának biz-
tosítanak tökéletes helyszínt, de közös-
ségi térként is egyaránt szolgálnak, ezért 
nagyon fontos, hogy folyamatosan kar-
bantartsák őket. Városunk négy játszóte-
rén 2021-ben már több felújítást is végez-
tek, idén pedig folytatták a karbantartási 
munkálatokat annak érdekében, hogy az 
ott eltöltött idő ne csupán kellemesen, de 
biztonságosan is teljen.

2021-ben, illetve 2022. első hónapjai-
ban városunk szinte minden játszóterén 
végeztek felújítási munkálatokat annak 
érdekében, hogy gyermekeink a lehető 

legbiztonságosabban és legkellemeseb-
ben tölthessék el idejüket. A Tavas parki 
játszótéren tavaly a „Hajó” elnevezésű 
csúszdás játékvár helyére a „Bárka” ját-
szóeszköz került, az eső esetén kialakuló 
víztócsák elkerülése érdekében pedig 
folyami homokkal töltötték fel a játékok 
alatti területet. Emellett az elmúlt idő-
szakban karbantartóink által, és külső 
vállalkozó bevonásával az egyes játszó-
eszközökön olyan további munkálatokat 
végeztek el, mint a négyrugós mérleg-
hinta felújítása, a láncos lépegető járó- és 
felfüggesztési részének cseréje, a kötél-
csúszda dobogó részének cseréje, a faszer-
kezet felújítása és festése, az álló libikóka 
új, esztergált megerősített tengellyel való 
ellátása, valamint a négyhintás mászókák 
új, vízszintes gerendákkal történő ellá-
tása. 

A könyvtár melletti játszótér eszkö-
zeit 2021-ben teljesen átfestették, emel-
lett a homokozót friss homokkal töltötték 
fel, a munkálatok pedig idén tavasszal a 
mászókán folytatódnak. Az uszoda mel-
letti játszótéren is végeztek tavaly biz-
tonsági munkálatokat, a balesetveszélyes 
eszközök elbontásra kerültek, helyükre a 

„Háromtornyos kalandvár” elnevezésű 
játékot telepítették. A megmaradó játszó-
eszközöket teljesen átfestették, a téren 
belül elhelyezkedő KRESZ-parkban pedig 
rendszeresen pótolják a sérült vagy eltu-
lajdonított jelzőtáblákat. A tavaly kiala-
kított Szent Orbán téri játszótér jelenleg 
nem szorul felújításra, a játékok állapota 
teljesen kifogástalan. Reméljük, a folya-
matosan karbantartott és évről évre meg-
újuló játszótereink kellemes helyszínt biz-
tosítanak gyermekeinknek és szüleiknek 
egyaránt.    
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KÖZÖSSÉG

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

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

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz  • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár 260 000–310 000 HUF 

kereseti lehetőség!

HÚSVÉT MONORON
A keresztény vallás egyik legnagyobb 

ünnepe minden évben megmozgatja az 
országot, így volt ez Monoron is. A húsvét a 
vallásos vonatkozáson kívül a tavaszvárás, 

a tavasz eljövetelének ünnepe is, így a 
sokféle program között idén is mindenki 

meglelhette az ünnepben az örömöt. 

KULTURÁLIS PROGRAMOK MINDENKINEK
A húsvét köré minden évben színes programok szerveződnek, 
legyen az képzőművészeti vagy vallásos vonatkozású, min-
denki találhatott neki tetsző eseményt. Április 6-án húsvéti 
kézműves kiállítás nyílt a Dr. Borzsák István Városi Könyv-
tárban. A monori kézművesek munkáiból rendezett kiállítást 
Boros Odette nyitotta meg. Április 10-én, virágvasárnap pedig 
a Passió – Jézus útja a Golgotára című előadást láthatták az 
érdeklődők a Szent István téren, a katolikus plébánia fiataljai-

nak előadásában.   

KÉZMŰVESKEDÉS ÉS 
TOJÁSFAÁLLÍTÁS 
Természetesen a leg-
kisebbeknek a húsvét 
egyet jelent a szabad-
ban töltött szórakozás-
sal, a húsvéti nyúllal 
és a díszített tojások-
kal. Erre is adódott 
lehetőség a húsvét-
váró kézműves foglal-
kozás és tojásfaállítás 
keretein belül. Április 
9-én a művelődési ház-
ban várták mindazo-

kat, akik szerették volna kipróbálni magukat a mézeskalács-
írókázásban, csuhényuszi-készítésben, tojásdíszítésben, 
pacsulikészítésben és szívesen megismerkedtek különböző 
népi játékokkal. Még aznap délután minden lelkes húsvétoló 
jelen lehetett a város főterén is, ahol a tojásfa ünnepélyes fel-
állítása után mindenki felhelyezhette a maga díszes tojását, 
legyen az a kézműves-foglakozáson vagy otthon készített 
húsvéti dekoráció. A város tojásfáját Kruchió László készítette, 
akinek Revelatio – feltámadás virágnyelven című kiállítását a 
katolikus templom kerengőjében lehetett április 24-ig megte-
kinteni.

A Monori Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói szintén 
tojásfával kívántak minden monori lakosnak áldott, békés 
húsvéti ünnepeket. A tojásfán az iskola tanulói által készített 
tojások voltak megtalálhatók. 

Kutya-, macskaeledelek, 
száraz tápok, konzervek, 
felszerelések és játékok
Szemes termények és 
keverékei
Prémium minőségű 
galamb- és madáreleségek, 
magkeverékek
Fabrikett, virágföld, vető-
magok
Horgász etetőanyagok és 
halcsalik
Törzsvásárlóinknak kedvez-
mények

MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • BIZTONSÁG

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

E-mail: takarmanyaruhaz@gmail.com
Nyitva: H: 8–12, K–P: 8–16, Szo: 8–12

 Purina Takarmányáruház Monor

Takarmányáruház 
monor

Napos és előnevelt 
csirke, kacsa, liba, 

pulyka, gyöngytyúk, 
tojótyúk

reNdeLhető, eLőjegyezhető!

aKciós terMéKeiNK

Purina takarmányok, koncentrátumok, 
premixek, vitamin és ásványianyag-

kiegészítők minden állatfajtának

  Purina Broiler indító 20 kg 5500 Ft  
nevelő 20 kg 5200 Ft akciós áron kapható!
  Purina Csirke indító 20 kg 4900 Ft,  
nevelő 20 kg 4800 Ft akciós áron kapható!  
  10-et fizet 11-et vihet Bázis Ló 25 kg 
takarmány akció!

  5-öt fizet 6-ot vihet Purina süldő/hízó 
koncentrátum akció!

  Purina Fürj indító és tojó takarmány 
kapható!

  Favorit Classic 10 kg száraz kutyatáp 2850 Ft!
  Favorit kutyaszalámi 60% hústartalommal  
1 kg 400 Ft!

  Patron és Ovigor galambászati termékek 
kaphatóak!

  Alap galamb magkeverék 25 kg 4800 Ft,  
3 zsák vásárlása esetén 4500 Ft/zsák
  Tenyész, verseny, fiatal galamb  
magkeverék 25 kg 5400 Ft/zsák

  Eco galamb és díszmadár magkeverék  
20 kg 4000 Ft/zsák
  Új Da-Fincsi márkájú díszmadár és galamb 
eleségek érhetőek el üzletünkben!

MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • BIZTONSÁG
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OKTATÁS

A LEGSPORTOSABB ISKOLA!
2022. március 26-án, szombaton több év kihagyás után ismét megrendezésre 

került a Strázsahegyi Tekerő kerékpárverseny a monori Bacchus téren. 

A versenyen való részvétel pont-
szerzési lehetőség volt az isko-
láknak a Legsportosabb iskola 

cím elnyeréséhez. 227 tanuló nevezett a 
futamokra. Ragyogó napsütésben teljesí-
tették az erőpróbát a résztvevő tanulók. 
Szülők, nagyszülők, testvérek drukkol-
tak a versenyzőknek. A téren rendőr-
ségi vetélkedők, minigolf, lufihajtogatás, 
kerékpáros kiállítás, és Dudó Bohóc várta 
a gyerekeket. Nagyon jó hangulatban 
telt el a nap!

EREDMÉNYEK
A FUTAM
I. Molnár Éva – Kossuth L. Ált. Iskola 
I. Zsuppán Petro – Nemzetőr Ált. Iskola
II. Németh Nóra – Nemzetőr Ált. Iskola 
II. Tóth Péter – Ady Ált. Iskola 
III. Szentei Maja – Nemzetőr Ált. Iskola 
III. Veres László – Nemzetőr Ált. Iskola
Időfutamos dobogós: Mészáros Mikolt 
 – Nemzetőr Ált. Iskola
Lovass Csenge – Nemzetőr Ált. Iskola

B FUTAM
I. Illési Amanda – Nemzetőr Ált. Iskola 
I. Szilágyi Levente – Kossuth L. Ált. Iskola
II. Vas Fruzsina – Ady Ált. Iskola 
II. Szilágyi Ákos – Kossuth L. Ált. Iskola
III. Bognár Nóra – Kossuth L. Ált. Iskola 
III. Naszvadi Zalán – Nemzetőr Ált. Iskola
C1 FUTAM
I. Vörösmarthy Jázmin – Nemzetőr Ált. Iskola 
I. Kovács Olivér – Kossuth L. Ált. Iskola
II. Madócs Kamilla – Nemzetőr Ált. Iskola 
II. Rados Soma – Ady Ált. Iskola

III. Erős Réka – Nemzetőr Ált. Iskola 
III. Kosztán Tamás – Jászai M. Ált. Iskola

C2 FUTAM
I. Kövesi Tamara – Nemzetőr Ált. Iskola 
I. Gál Lajos – Nemzetőr Ált. Iskola
II. Sándor Csenge – Nemzetőr Ált. Iskola 
II. Vörösmarty Dominik Martin – Nem-
zetőr 
III. Farkas Dorina – Nemzetőr Ált. Iskola 
III. Menyhért Levente – Nemzetőr Ált. 
Iskola

C3 FUTAM 
I. Dóczy Enikő – Ady Ált. Iskola 
I. Kajli Máté – Kossuth L. Ált. Iskola
II. Kerekes Laura – Nemzetőr Ált. Iskola II. 
Szerencsés Levente – Nemzetőr Ált. Iskola
III. Illési Írisz Tiara – Nemzetőr Ált. Iskola 
III. Görög Levente – Nemzetőr Ált. Iskola

D FUTAM
I. Bakó Sára – Nemzetőr Ált. Iskola 
I. Hegyi Mátyás – Ady Ált. Iskola
Kajli Bence – Szterényi J. Technikum és 
SZKI
II. Duchaj Barbara – Nemzetőr Ált. Iskola 
II. Hubai-Czimrák Botond – Nemzetőr 
III. Háry Noémi – Nemzetőr Ált. Iskola 
III. Gyöngy Bence – Jászai M. Ált. Iskola 

ISKOLAI ÖSSZESÍTÉS – NEVEZÉS 
I. Nemzetőr Általános Iskola
II. Ady Általános Iskola
III. Kossuth Lajos Általános Iskola

Gratulálunk minden résztvevőnek!

A VERSENYT TÁMOGATTÁK
Monor Város Önkormányzata, Vigadó 
Nonprofit Kft., Monori Tankerületi 
Központ, Gemini TV, Mészáros János 
– Memo Bike, Memo-Food Kft., Kiss 
Optika, Spar üzletlánc, DM üzletlánc, 
Szabó László – Goods Market, Lendvay 
Endre, Tonerváros, RIMA Divat, Izmán 
Bolt villamossági szaküzlet, Disney-
land gyermekruházat, Kenderes papír-
írószer, Lovass pékség, Rábai pékség, 
Nádas pihenőpark, Csillagfürt Alapít-
vány, Kövál Monori Városüzemeltetés.

Köszönet a DAKÖV Kft. Monori 
Üzemigazgatóságának, hogy biztosí-
totta a verseny idejére a jó minőségű 
ivóvizet, a Monori Rendőrkapitány-
ság dolgozóinak, a monori polgárőrök-
nek, az önkéntes középiskolásoknak, 
és minden segítőnek, akik jelenlétük-
kel biztosították a verseny biztonságos 
lebonyolítását.

Továbbá külön köszönjük a Nem-
zetőr Általános Iskolának és Szentirmay 
Cecíliának a mostani rendezvény létre-
jöttét biztosító, illetve az eddigi, több 
éven át tartó áldozatos munkáját a Strá-
zsahegyi Tekerő sikeres megrendezésé-
nek érdekében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a „mini” 
és az „ovis” futamok a gyermeknapi 
rendezvények keretében kerülnek meg-
rendezésre a Monori Sportcsarnoknál 
2022. május 29-én. Előzetes regisztrá-
ció, nevezés szükséges! Helyszíni neve-
zés NEM lesz! A részleteket a lenti köz-
lemény tartalmazza.

 A LEGKISEBBEK SEM MARADNAK KI 

MINI ÉS OVIS TEKERŐ
 Az idén a picik sem maradnak le a Tekerőről. A Vigadó Kul-

turális Civil Központ Nonprofit Kft. 2022. május 29. vasár-
nap a Városi gyermeknap keretein belül megrendezi a Mini 
és Ovis Tekerő futamokat, melyre nevezési díj nincs!

Jelentkezni a nevezési lap leadásával lehet. A nevezési lapok 
átvehetők és leadhatók a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
emeleti portáján (2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67.) a Vigadó 
nyitvatartási idejében, letölthető a www.vigadokft.hu oldalról.

Rajtszám 500 Ft letéttel személyesen vehető át Vigadó Kul-
turális és Civil Központ emeleti portáján. További információ: 
29/413-212 telefonszámon. A helyszínen regisztrációra nem lesz 
lehetőség! A nevezési lapok feldolgozása miatt a leadási határ-
idő legkésőbb 2022. május 16.

KATEGÓRIÁK/FUTAM/KOR:
Mini futam  2019–2020-ban születettek, 
ovis futam  2016–2018-ban születettek.

Rajt: sportcsarnok mellől, a Balassi Bálint utcán
16:30 – mini futam (lábbal hajtós kerékpár)
16:40 – ovis futam (kerékpár)
17:10 – eredményhirdetés: a sportcsarnokban a színpadon
Mindenki részére, aki a versenyt végig tekeri, részvételéről 
emléklapot állítunk ki. Minden futam I, II, III. helyezettei 
érmet és oklevelet, valamint ajándékot kapnak.

Versenyszabályzat: a versenyen mindenki csak a saját felelős-
ségére indulhat. Rendezőktől kártérítés semmilyen címen nem 
követelhető. A verseny teljes időtartama alatt a fejvédő haszná-
lata kötelező. A versenyre való érkezés, a verseny ideje alatt és 
az onnan történő távozás során esetlegesen bekövetkezett káro-
kért a rendezők felelősséget nem vállalnak. Kiskorúak csak 
szülői engedéllyel indulhatnak. Rajtszám 500 Ft letéttel szemé-
lyesen vehető át a Vigadó Kulturális és Civil Központban. A rajt-
számot jól látható helyen kell elhelyezni! A nevezett gyermekek 
csak akkor indulhatnak el a versenyen, ha a szülő a rajtszámmal 
a rajthoz kíséri őket és ott a szervezőknél jelentkeznek. A gyer-
meknap ideje alatt a kitelepített játékokat mindenki saját felelős-
ségére használhatja.



9 MONORI STRÁZSA | 2021. november2022. április | MONORI STRÁZSA      9

10 ÉVES A VÉDELEM 
SZAKÜZLET!
Egy évtizede a vásárlók szolgálatában

R égió: Áprilisban lett tízéves a Védelem szaküzlet! Ennek apropó-
ján beszélgetünk Békési Zsolt tulajdonossal. Gondolta volna tíz 
évvel ezelőtt, hogy a vagyonvédelem után a kereskedelem terü-

letén is ennyire sikeres lesz?
Békési Zsolt: Biztos voltam benne, hogy amit elgondoltam az 

jó. Tudtam, hogy mit akarok jobban, profibban, másképp csinál-
ni, mint mások. 
R: Mára országos hírű az üzlete. Ez minek köszönhető?

B. Zs.: Leginkább kollégáim hozzáértésének, ügyfélközpon-
túságának. Nagy hangsúlyt helyezek az eladók képzésére, hogy 
hozzáértőként tudjanak nyilatkozni a termékekről. A munkavé-
delem a feje tetejétől a talpáig védi a dolgozót. Munkatársaim-
nak hozzáértőként kell tudni segíteni a kedves vásárlónak akár 
fejvédelemről, talpátszúrás elleni védelemről, akár légzés- vagy 
leesés elleni védelemről legyen is szó. Rendszeresen vesznek 
részt oktatásokon, továbbképzéseken.
R: Kicsit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez! Honnan indult és hol tart 
most a Védelem Szaküzlet?

B. Zs.: 2012-ben első üzletemet 20 m2-en nyitottam meg, ma 
közel 300 m2-es üzletben és hét webáruházban várjuk a vásár-
lókat.  Forgalmunk az évek alatt a 17(!)-szeresére nőtt! A legna-
gyobb világmárkák, mint a Puma, Uvex, Sparco, Albatros, No 
Risk, Exena, Lavoro meghatározó hazai forgalmazói vagyunk. 
Leesés elleni védelem területén is a prémiumkategóriát kép-
viseljük a Kratos és az Irudek termékeivel. Vásárlóink között 
ugyanúgy megtalálhatók az egy-két fős vállalkozások, mint a 
több ezer fős multik vagy az önkormányzatok, közintézmények. 
Személyre szabott szolgáltatást nyújtunk partnereinknek a ter-
mékek kiválasztásától a helyszíni méretpróbán át, egészen a ru-
házat vagy a védőeszközök dolgozók részére történő kiosztásá-
ig, nyilvántartásáig.
R: Úgy tudom, hogy a topmarkabolt.hu webáruház is önhöz tartozik.

B. Zs.: Igen, évekkel ezelőtt, már a Top márka indulásakor 
megláttam a lehetőséget ebben az új, feltörekvő termékcsalád-
ban. Elsőként lettünk Top Márkabolt és ebben a magas minősé-
get kedvező áron biztosító márkában is országos szinten megha-
tározó forgalmazókká váltunk. 
R: Sokat találkozunk álláshirdetésükkel is, nehéz megtalálni a megfe-
lelő munkaerőt?

B. Zs.: Cégünk folyamatosan bővül, növekedésünkhöz új 
munkatársakra is szükség van. És igen, nehéz megtalálni azo-
kat, akik képesek velünk fejlődni, akik rendelkeznek a kellő am-
bícióval, hajlandóak tanulni, hogy egy országosan elismert, si-
keres csapat tagjai legyenek. Ha valaki úgy érzi olyan, akit én 
keresek, az jelentkezzen bátran!
R: Még nem esett szó a biztonságtechnikai üzletágukról.

B. Zs.: Pedig arra is nagyon büszke vagyok! A Hikvision és a 
Dahua márkák tekintetében is meghatározó szereplői vagyunk 
a hazai biztonságtechnikai piacnak. Szaküzletünkben mérnők 
kolléga bemutatókamerákkal várja a vásárlókat, a termékeket 
gyári oktatásban részesült szerelőink telepítik. Ezen a terüle-
ten is a kompromisszumok nélküli, magas minőségben hiszek.
R: Végezetül, akik még nem tudnák a Védelem Szaküzletet Monoron a 
Kossuth Lajos utca 88/B alatt, az OTP mellett vagy a munkavedelembolt.
hu internetcímen találják meg.  (x)



10 10 MONORI STRÁZSA | 2022. április

KÖZÖSSÉG

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

gumieladás
gumijavítás
könnyűfém- 

felni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR BT. 
GUMICENTRUM

KÖZÖSSÉG

TÚRAÚTVONAL LÉTESÜLT 
MONOR ÉS GYÖMRŐ KÖZÖTT
Monor és Gyömrő lakossága sűrű vendége egymásnak, rendszeresen 
ugrunk át ezért vagy azért a másik településre. Most ez a kapcsolat 
még szorosabbá válik, ugyanis egy kezdeményezésnek köszönhetően 
turistaút létesül a két, számos szempontból különleges város között.

Gyalog Monorról Gyömrőre vagy fordítva? ‒ tehetnénk 
fel a kérdést, de inkább elmeséljük, miért is olyan nagy-
szerű, hogy erre most már van lehetőségünk. Történt 

ugyanis, hogy az M4 autóút miatt idejemúlttá vált a piros turis-
taút, melynek a megújítását tavaly kezdték el. Ősszel itt jártak a 
MATE tájépítész hallgatói, akik az új útvonal alternatíváit vizs-
gálták, a tervezett nyomvonal pedig januárban véglegesedett. A 
pandémia rávilágított arra, mekkora szükség van a könnyen és 
gyorsan elérhető turistautakra, kirándulóhelyekre. Így született 
meg a Monori Pincefaluból induló és azon át a Péteri Óhegyre 
vezető útvonal Kaltenecker Andrea tájépítész kezdeményezésére, 

melynek végső állomása Gyömrő városközpontja. A gyalogút 
összesen 13,3 km hosszú, ami 3 óra 20 perc alatt teljesíthető, ha 
valaki nem áll meg pihengetni a nyitott pincék egyikében, ahol 
vendégszeretet és marasztalás lesz az osztályrésze.

Az útvonalhoz készült egy térségi kiadvány, ami a turistautat 
és az útvonal kialakítását támogató szolgáltatók elérhetőségeit is 
tartalmazza. Ezzel nem titkolt céljuk a szervezőknek a környék-
beli vendéglátóhelyek népszerűsítése a Monori Pincefaluban, a 
péteri Óhegyen és Gyömrőn.

A turistajelek felfestése megtörtént, május elsején pedig ünne-
pélyes keretek között avatják fel a turistautat: vállalkozó kedvű 
kirándulók indulnak együtt, gyalog Monorról Gyömrőre és 
Gyömrőről Monorra.

Május 1-jén 8 órakor Darázsi Kálmán, Monor város polgármes-
tere adja át az utat a túrázóknak, akik el is indulnak Gyömrő 
felé. Időközben pedig Gyömrőről is elindulnak Monorra a túrá-
zók. Útközben Péteriben, az Óhegyen tartanak pihenőt, ahol tárt 
karokkal és finom falatokkal várják majd a mindkét irányból 
érkezőket.

A túra családoknak, barátoknak, kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt ajánlott. Aki a nagyobb kihívásokat szereti, vállalkozhat a 
gyalogos oda-vissza útra is, de a két település között sűrűn járó 
menetrend szerinti buszokkal kényelmesen haza lehet utazni. 
Különösebb felszerelést nem igényel a séta, kiváltképp a pihenő-
helyekkel nem lesz megterhelő, nyugodt szívvel indulhat el rajta 
a legfiatalabb és az idősebb korosztály is.

A túrázók a kiindulási ponttól függően először a monori pin-
cesoron csalingáznak, ahol a nyitott pincékben frissülhetnek fel, 
majd a Forrás-völgy természetvédelmi területen haladnak át, 
hogy felkaptassanak az Óhegyre, onnan pedig tovább Gyöm-
rőre. A turistaútvonal létrejöttét az önkormányzatok támogatták.

Gyömrőről Monorra vagy Monorról Gyömrőre gyalog? Igen, 
május elsejétől bármikor, hiszen a térség új turistaútvonallal gaz-
dagodik, amely megtalálható az országos túraútvonalak sorá-
ban is.

A túraút avatása előtt, április 10-én az út által érintett három 
településen szemétszedésekkel készültek az útvonal szebbé 
tételére. Monoron megszépítették a Szent Orbán tér környé-
két, a Mendei utat, a Forrás helyi természetvédelmi területet, 
az olajkutak környékét, egészen az egykori Sóútig. A közös-
ségi szemétszedésen nagyon sok család vett részt a gyerme-
keikkel.

távoktatás!
Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
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

Autós-Motoros IskolA kft.
Több, mint 30 éve Monoron
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KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra 

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

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

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

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

Karbantartó 
Géplakatos, villanyszerelő VAGY 
mechanikai műszerész végzettséggel, 
többműszakos munkarendbe

Gépbeállító 
Több üzemegységünkbe,  
több műszak vállalásával

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–

Pilis–Monorierdő–Monor–BFB plus 
Kft és vissza útvonalon)

KÖZÖSSÉG

 Nyitvatartás: H–P: 8–18, Szo: 8–13

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com 
Tel.: 06-20/33-55-192

Monor, Mátyás király utca 51.

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

Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100.  Tel.: +36-20/368-2929
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Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor
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 ÚJ NYÁRI PROGRAM! 

„KÓSTOLD MEG CSEHORSZÁGOT” 
– CSEH KULINÁRIS NAPOK

 Monor Város Önkormány-
zatának és a Cseh Köz-
társaság Nagykövetség 
együttműködésének 
köszönhetően idén 
nyáron egy új 
programsorozat 
jön létre Monor 
városközpont-
jában. 

Július elsején és 
másodikán kerül 
megrendesére 
a Kóstold meg 
Csehországot 
cseh kulináris 
napok. A szerve-
ző Vigadó Nonprofit 
Kft. együttműködve a 
nagykövetséggel számos programmal készül, így nemcsak a 
tervezett 20 féle csapolt sörből és cseh ételekből válaszhatnak 
az érdeklődők, hanem a különféle családi és gyerekprogra-
mokból is. 

További információkért kövessék figyelemmel a Vigadó 
Facebook-oldalát.



A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK FELADATAI
A közterület-felügyelői tevékenységet 2021-ben Monor 

város területén 3 fő közterület-felügyelő látta el. 2022-
re sikerült ugyan bővíteni a létszámot, de az új kol-

léga felmondott, így az üres álláshelyet újra megpályáztat-
ják. Emellett folyamatban van a munkarend újragondolása és 
a feladatok átszervezése is. Egy biztos: a közterület-felügye-
lőknek számos intézni valójuk van a városban, érdemes tehát 
tisztában lenni azzal, mivel kapcsolatban kérhetjük a segít-
ségüket. 

A Felügyelet feladatairól minden évben beszámolnak a 
képviselő-testületnek, 2021. szeptemberétől pedig minden 
hónapban tájékoztatják a jogi és közbiztonsági bizottságot. A 
közterület-felügyelők munkáját a jövőben érinteni fogja az az 
új körülmény, hogy kiépül a kamerarendszer. Ennek beveze-
tésével változnak majd az elvárások és a módszerek is.

A FŐBB FELADATOK
• Járőrözés: rutinszerűen végzik a napi, heti és ritkábban 

ellenőrzött területek bejárását. Ebbe olvad bele a kiadott 
engedélyek ellenőrzése is.

• A közterületen elhagyott hulladék: kiemelten ellenőrzik a 
város azon területeit, ahol jellemző a hulladékok lerakása.

• Ebrendészeti feladatok: a gyepmesterrel havonta egy nap 
közös bejárást tartanak, mely során összeszedik a kóbor 
ebeket. A főbb utakat, városközpontot, piac környékét foko-
zottabban figyelik. A közterületen talált, elhullott állattete-
mek elszállításában azonnal intézkednek. 

• A szeszesital közterületen történő fogyasztásának tilal-
máról szóló önkormányzati rendelet megszegése esetén 
helyszíni szabálysértési bírságot szabhatnak ki.

• Köztéri gyommentesítés: a köztéri gyommentesítés és az 
utcára lógó bokrok, fák ágainak nyesése kapcsán általáno-
san elmondható, hogy a felszólítások eredményesek voltak. 
A gazos vagy parlagfűvel szennyezett magáningatlanok 
esetében intézkedési jogkörük nincs, de szorosan együtt 
dolgoznak a hivatal környezetvédelmi ügyintézőjével, 
rendszeresen jelzik észrevételeiket. 

• Közterület-foglalási engedélyek előírásainak betartásá-
nak ellenőrzése.

• Közútkezelői hozzájárulásokban foglalt előírások betar-
tásának ellenőrzése 

• Behajtási engedélyek ellenőrzése.
• A közúti szabályok kisebb fokú megsértése esetén hely-

színi szabálysértési bírság kiszabása.
• Üzemképtelen járművek: üzemképtelen a jármű, ha nincs 

rendszám rajta, ill. azt bevonták. A közterület-felügyelő 
külső segítséggel intézheti a jármű elszállítását, tárolását, 
ám 2021-ben még nem volt szükség elszállíttatásra, mert a 
Felügyelők elérték a tulajdonosi intézkedést. 

• Haszonjárművek tárolásának az ellenőrzése.
• Útellenőri feladatok: ezek ellátása nem tartozik a közte-

rület-felügyelet intézkedési körébe, de a kollégák számára  
természetes az út-, és járdaburkolati hibák, kátyúk, közúti 
közlekedési táblák hiánya, közvilágítási hibák, építési tör-
melék és a sárfelhordás jelzése.

• Síkosságmentesítés ellenőrzése.
• Rongálásokkal kapcsolatos intézkedések.
• Piac, közterületi árusok ellenőrzése a heti 2 piacnapon. 
• Városi ünnepségek biztosítása.
• Hiányzó utcanévtáblák pótlása.
• Pénzügyi munkatárssal való együttműködés, kíséret 

adása.
• Levelek kézbesítésének segítése.
• Havi és éves statisztikai jelentés a rendőrségnek.

KÖZÖSSÉG

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

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

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.

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

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

TAXI

6+1 személyes, 

klímás autókkal 

rendelkezünk

KÖSZÖNETNYILVÁNYÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-
nainknak, barátainknak, ismerőseinknek és 
mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára 
a 79 éves korában elhunyt Kosztán Jánost 
és sírjára elhelyezték a kegyelet virágait, 
ezzel is osztozva mély gyászunkban.

A gyászoló család
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ÖNKORMÁNYZAT

  : Helen Doron English Monor
Jelentkezés:

Kovács Krisztina: 06-30/5665-147
helendoronmonor@gmail.com

Angol Videó Tábor 
TiniKneK        07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.

Helen doron 
Angol–Tánc TáboroK

(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)
i. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.
iiii. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.

iiiiiiiii. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, 

ereszcsatorna 
javítása, cseréjejavítása, cseréje

Alpin technikávAlpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

ácS-tetŐFeDŐ 

keDvezŐ árAk! 06-30/919-4694

tettettettetŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 

cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés

SzAkkÉpzett

MeSterek

ááács cs cs kkkapocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő kkftftftft

Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetŐiG

 TAPOSSA LAPOSRA! 

JÓL HALAD A SÁRGA SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐK KIOSZTÁSA
 Az első ütemben mintegy 1500 hulladék-

gyűjtő edényt vett át a lakosság. A kiosztás 
több hétig zajlik, a szolgáltató levélben érte-
síti az érintetteket, hogy ki melyik ütemben 
veheti át a sárgafedelű kukát.

Az idősek, mozgásukban korlátozott lako-
sok számára a Kövál nyújt segítséget a kiszál-
lításban május hónapban, erről később kap-
nak az érintettek információt, azonban fontos, 
hogy a kiszállítás kizárólag az akadályoztatás 
okának igazolásával vehető igénybe, melyről 
nyilatkoznia kell a szerződőnek. 

Az átvételhez szükséges a szolgáltató által 
kiküldött értesítő, lakcím- és személyigazol-
vány, amennyiben meghatalmazott veszi át, 
az értesítő túloldalán található meghatalma-
zás kitöltése.

Az átvétel menete: kérik az érintetteket, 
hogy az értesítőn szereplő időintervallumban 
érkezzenek a Kövál telephelyére. Az adatok 
egyeztetése után a szerződés aláírása követ-
kezik, majd a kuka átvétele.

„Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben 
nem kaptak értesítőt a szolgáltatótól, nem fog-
ják tudni átvenni a kukát, ez esetben április 
végétől lehet felvenni a kapcsolatot a DTkH-

val” – áll a városvezetés tájékoztatójában. 
– „Csak és kizárólag az értesítésen szereplő 
időpontban tudják átvenni a kukákat! Kér-
dés esetén, kérjük, a DTkH-t keressék a dtkh@
dtkh.hu e-mail-címen.”

MI KERÜLHET A SÁRGA FEDELŰ KUKÁBA?
• Papír (tisztán, laposra hajtogatva): karton-

doboz, hullámpapír, élelmiszerek és koz-
metikai cikkek papírdobozai, színes és fe-
kete-fehér újság, szórólap, prospektus, 
irodai papír, füzet;

• műanyag (kiöblítve, laposra taposva): szí-
nes és víztiszta PET-palack, kupak (üdí-
tős, ásványvizes), kozmetikai és tisztító-
szerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, 
mosogatószeres), reklámszatyor, nylon-
zacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és 
strech), joghurtos, tejfölös és margarinos 
dobozok;

• fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, la-
posra taposva): fém italos doboz (pl: üdí-
tős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdí-
tők dobozai (TetraPack), konzervdoboz.

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

egyedi egyedi egyedi 
sírköveksírköveksírkövek

  KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELEM!  

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Monor Város Önkormányzata által a 
2022/2023. tanévben is lehetőség nyílik 
a monori középfokú intézményekben ta-
nulók részére létesített városi ösztöndíj 
megpályázására.

Az ösztöndíjat elnyerheti az a mono-
ri lakos, aki a pályázat kiírásakor mono-
ri középfokú iskolarendszerben, nappa-
li tagozaton tanul, az év végi tanulmányi 
átlaga legalább 4,7, magatartása példás 

vagy jó, a család egy főre jutó jövedelme 
pedig a mindenkori minimálbér másfél-
szerese alatt van.

A tanuló 2022. június 20-ig a saját is-
kolája igazgatójához nyújthatja be a pá-
lyázati adatlapját, az alábbi igazolások-
kal: a tanuló lakcímkártyájának másolata, 
a közös háztartásban élők lakcímkártyá-
jának másolata, tanulói jogviszony iga-
zolása, év végi bizonyítvány másolata, 
közös háztartásban élő családtagok jö-
vedelmeinek igazolása. A kitöltött, mel-
lékletekkel ellátott pályázati adatlapokat 

2022. június 27-ig az iskola igazgató-
ja juttatja el a Monori Polgármesteri Hi-
vatalba.

A pályázatokat a képviselő-testület bí-
rálja el a 2022. júliusi ülésén, melynek 
várható időpontja 2022. július 14. Az el-
bírálást követően az ösztöndíjat havon-
ta, minden hónap 15. napjáig (első alka-
lommal 2022. augusztus 15-ig) folyósítja 
a Monori Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Irodája. Az ösztöndíjat egy tanítási évben 
tíz hónapra lehet folyósítani, az összege 
6 850 Ft/hó.
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit                                
háztól házig szállítással! háztól házig szállítással! 

Magócsi Ruhatisztító

4m3

ELADÓ félszáraz,
azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!

Ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3   

1 m3 akác kb. 5 mázsa,
 1 m3 tölgy, bükk kb. 6 mázsa.

Monoron 4 m³-től  
a kiszállítás díjtalan.

EUTR szám: AA5811522 Tel.: 06-20/343-1067

akác, tölgy, bükk hasítva 25 cm-es 22 000 Ft/m3

akác, tölgy, bükk hasítva 33 cm-es 21 500 Ft/m3

TŰZIFA 

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

Dr. Biró Péter Gábor 
állatorvos

2220 Monor, Ady Endre út 27.2220 Monor, Ady Endre út 27.
Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12    

Tel.: 29/411-717

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülé-
szeti ellátás, labor (parazitológiai, bőrgyógyásza-

ti, fülészeti, vér, vizelet és bélsár laboratóri-
umi vizsgálata), ultrahang, EKG, ultrahangos 

fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező 
védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben 

folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

 ISMERJÜK MEG A VIGADÓ CSOPORTJAIT! 

BRIDZSKLUB
 A bridzs (brigde) egy kártyajáték, amit a világon több 

tízmillióan játszanak rendszeresen, és bár a sakkhoz hasonlóan 
ezt is sokan versenyszerűen űzik, de a monori bridzsklub tagjai 
főként az élményért, a szórakozásért és a szellemi frissességért 
gyűlnek össze játszani minden kedd és szerda délután. 

‒ Ha egy laikusnak néhány szóban kellene összefoglalnom, 
hogy mit is jelent a bridzs, akkor úgy fogalmaznék, ez a világ 
legnehezebb kártyajátéka. A sakkhoz hasonló logikai, matema-
tikai alapon működő, különböző kombinációk ismeretét igénylő 
szellemi játék, azonban a sakkal ellentétben itt nem két személy, 
hanem két pár játszik egymás ellen – ismertette a bridzsjáték 
lényegét röviden Tatár Dóra, a klub vezetője. A monori bridzs-
klub 2014-ben alakult, akkor még csupán néhány fővel. Az évek 
múlásával egyre többen lettek, idén januárban már 30 fővel büsz-
kélkedhetett a klub, közülük sokan Pest megye különböző tele-
püléseiről. Tatár Dóra már 27 éve játszik a férjével, így ezen idő 
tudását és tapasztalatait felhasználva minden évben tart kezdő 
bridzstanfolyamokat, de hamarosan egy meghívott mesterjáté-
kos is tart haladó tanfolyamot a klubtagoknak. A klub Monoron 
három alkalommal rendezett országos amatőr bridzsversenyt és 
bár a koronavírus rövid időre megszakította a már-már hagyo-
mánnyá vált verseny megrendezését, idén szeretnék folytatni 
a Magyar Bridzs Szövetség által elfogadott pontszerző verseny 
keretében. 

A rengeteg eredmény és a versenyzés ellenére a monori 
bridzsklub a taglétszámuk folyamatos növekedésére, az itt kötött 
barátságokra és a közös élményekre a legbüszkébb. Egy nagyobb 
kirándulást is szerveztek már Kecskemétre, ahol egy teljes hét-
végén át játszottak, hiszen, ahogy Dóra fogalmaz: ‒ A mi szin-
tünkön nem a versenyeredmény az inspiráló, hanem az, hogy a 
játék közben felmerülő kisebb-nagyobb problémákat meg tud-
juk oldani. Mi az élményért, a szórakozásért és az együtt töltött 
időért játszunk elsősorban és nem a kupákért ‒ foglalta össze. A 
kiváló versenyeredményeknek nincs realitása, ahhoz kiskamasz 
korban kell elkezdeni a játékot, komoly, életre szóló edzéstervek-
kel. Céljuknak is azt fogalmazták meg, hogy szeretnének idén is 
elmenni egy közös hosszú hétvégére, szeretnének még nagyon 
sok klubdélutánt, új tagokat, tapasztalatot és még több közös 
élményt gyűjteni. A monori bridzsklub a Vigadóban szerdán-
ként, a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban pedig ked-
denként játszik 16 órától, ahová szeretettel várnak minden ked-
ves, a bridzskártyajáték iránt érdeklődő kezdő és haladó játékost 
is egyaránt.  
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Sértz Optika – Monor
2200 Monor, Petőfi Sándor utca 3.

06-70/365-1332
sertzoptika.hu • monor@sertzoptika.hu

facebook.com/monoroptika

Nyitvatartás:
H–P : 9–17

Sz: 9–12

Szemészorvosi  
vizsgálat:

Kedd: 14–16
Szerda: 9–13

Terék József, Pest Megye Kulturális Referense
Murguly Lajos és a Nagyecsedi Hagyományőrzők

Kísér a Bakator zenekar

Az előadás fővédnöke:
Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő

Apró Strázsák Táncegyüttes
Kis Strázsák Táncegyüttes
Monori Strázsák Néptáncegyüttes

A műsorban közreműködnek:

Meghívott vendégek:

2022. április 30. 18:00 óra

Monori Művelődési Ház
Bocskai utca 1.

TÁNC VILÁGNAPI Gála

Az előadás után, 20:00 órától táncház
a Bakator Zenekarral és a Monori Strázsák Néptáncegyüttessel

Előadás és táncház:

-Felnőtt jegy: 1900 forint
-14 év alatt: 1200 forint
-4 év alatt: ingyenes

Jegyvásárlás

Vigadó Kulturális és Civil Központ
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.- emeleti porta
H - Cs: 8:00-17:00
P: 8:00-13:00

Táncház:

-Felnőtt jegy: 1000 forint
-14 év alatt: 600 forint
-4 év alatt: ingyenes

Jegyárak

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736
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 AHÁNY GYERMEK, ANNYI VIRÁG 

ANYÁK NAPI VIRÁGÜLTETÉS
 „Ültess annyi virágpalántát, ahány gyermeked van!” – Virá-

gok az Édesanyákért címmel anyák napi virágültetésre vár-
ják a monori családokat a városi könyvtár bejárata előtt, 2022. 
május 8-án.

Az eseményt a Monori Mamik szervezik, ők adják át a virá-
gokat, melyeket Monor város biztosít. Az édesanyák és gyer-
mekeik közösen elültetik a virágokat Monoron a könyvtár 
előtti területen. A gyermekek nevét a résztvevők egy hurka-
pálcikán lévő szívecskére írhatják fel, amit szintén a helyszí-
nen kapnak, hogy az ültetés után a virág mellé szúrják, így a 
városban sétálva tudhatják majd, melyik virágot ültették ők.

Az ültetés 2022. május 8-án 10 órakor kezdődik, az igé-
nyelt virágokat 9:30-tól lehet átvenni Monoron, a Városi 
Könyvtár bejárata előtt.

Amire szükség lehet: kesztyűre, homokozólapátra vagy 
ültetőlapátra, egy kisebb flakon vízre, meglocsolni az elülte-
tett virágokat.

A rendezvény ingyenes, de mivel a virágok száma korlá-
tozott, ezért előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezni és 
az igényelt virágpalánták számát jelezni a monor@imami.
hu e-mail-címen vagy Mayné Andrea szervező 0630/657-5207 
illetve Marton-Szilágyi Ágnes szervező 06-70/199-6840-es tele-
fonszámán lehet.

Az ültetés alatt a ManóMuzsika és a Táncoló aprócskák 
szórakoztatják az édesanyákat és a gyerekeket.

A szervezők szeretnék a rendezvényt jótékonysággal is 
összekötni, így kérik, hogy aki teheti, támogasson egy másik 
monori édesanyát azzal, hogy hoz magával egy tartós élel-
miszert. A felajánlásokat a monori Család- és Gyermekjóléti 
Központ kapja meg, hogy eljuttassák monori, nehézséggel 
küzdő édesanyáknak.

A szervezők szeretnék a rendezvényt jótékonysággal is 
összekötni, így kérik, hogy aki teheti, támogasson egy másik 
monori édesanyát azzal, hogy hoz magával egy tartós élel-
miszert. A felajánlásokat a monori Család- és Gyermekjóléti 
Központ kapja meg, hogy eljuttassák monori, nehézséggel 
küzdő édesanyáknak.

 MONOR FŐTERÉN  

ANYÁK NAPI LÁTVÁNYKONCERT
Május elsején, anyák napján szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket Fekete Nándor orgonaművész ingyenesen megtekinthető 
látványkoncertjére! Az előadó többszörösen nívódíjazott, ki-
váló zeneakadémiai diplomát szerzett orgonaművész, aki Eu-
rópa legmodernebb szállítható koncertorgonáját hozza el vá-
rosunkba.

A 20 órakor kezdődő Zene képekben című előadáson a kö-
zönség azokat a zenéhez időzített, K. Orosz Ila fotóművész ál-
tal készített művészi fotókat láthatja a kivetítőn, amelyek a 
zeneszerzők lelki szemei előtt is lebegtek a művek megalko-
tása közben. Az egyórás koncerten sokak által ismert, világ-
klasszis zenekari alkotások zseniális orgonaátiratai sorakoz-
nak fel, és ez alkalommal sem maradhatnak el a zeneművek 
hátteréről szóló történetek, amelyek tovább segítik megérté-
süket.

Műsoron:
Antonio Vivaldi: A négy évszak – Tavasz, Tél
Ludwig van Beethoven: Holdfény szonáta, Örömóda
Edvard Grieg: I. Peer Gynt-szvit

A monori Vigadó  
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 

szeretettel meghívja Önt

A kiállítás megtekinthető: 2022. május 31-ig 
a Vigadó nyitvatartási idejében.

Hétköznapokon: 8.00–17.00Hétköznapokon: 8.00–17.00
Pénteken: 8.00–13.00 óráig

Hétvégén: rendezvény esetén

Helyszín: 
Vigadó Kulturális  

és Civil Központ Nonprofit Kft.,
Monor, Kossuth Lajos u 65–67.

festőművész, lakberendező  
kiállításának megnyitójára
2022. május 9-én 17 órakor

Kiállítást megnyitja:  
Ölvedi Krisztina

KÖZÖSSÉG
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ÚJRA BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE
Két év kényszerű szünetet követően idén végre minden akadály elhárult a Borvidékek 

Hétvégéje megrendezése elől. Június 10–11.-én tizedik alkalommal készül a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ városunk legismertebb rendezvényének szervezésére.

A kétnapos programon, pénteken este a monori termékek 
kerülnek középpontba; június 11-én szombaton kora dél-
utántól a megszokott forgatag: nyitott pincék, vendégbo-

rászatok, kisvonatozás, díjnyertes borok, pincék közötti zene-
karok, gyerekudvar, baráti beszélgetések, pincehideg fröccsök 
várják a vendégeket! 

Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek a jelentkezések, 
egyre több helyi nyitott pince és vendégborászat jelezte rész-
vételét, így közel 30 helyszínen kóstolhatnak majd jobbnál-jobb 
borokat! Hazánk legismertebb borvidékei, a szekszárdi, az egri, 
a villányi és a tokaji borok is a monori pincék közé érkeznek a 
szombati napon.

Az idei évben nem szerveznek nagykoncertet a program 
zárásaként, azonban a szórakoztató zeneszóról nem kell lemon-
dania a várhatóan népes közönségnek. A pincék között elhelye-
zett kisebb színpadokról, dobogókról, verandák alól fülbemá-
szó dallamok szórakoztatják majd a vendégeket szombaton kora 
délutántól napnyugtáig. A változatos zenei kínálatról tucat-

nyi kisebb zenekar, zenei formáció gondoskodik majd. Monor 
Város Önkormányzata anyagi támogatásának köszönhetően 
fontos döntést hozhattak a szervezők, idén is a három évvel 
ezelőtti áron, 2200 forintért válthatnak belépőpoharat és hozzá 
járó – kóstolásra feljogosító – bortallért a rendezvényre! Erre 
akár elővételben is van lehetőség, a poharak már kaphatóak 
a monori Vigadó első emeletén található irodákban.

A szervezők ezúton is köszönik a monori lakosok, helyi 
pincetulajdonosok, civil szervezetek, intézmények, hatósá-
gok segítségét! E sokrétű összefogásnak köszönhető, hogy az 
évek alatt a pesti agglomeráció, sőt Pest megye egyik legna-
gyobb boros eseményévé nőtte ki magát a Borvidékek Hétvé-
géje, mely egyre több látogatónak kihagyhatatlan nyár eleji 
program lett! Szóljanak barátaiknak, ismerőseiknek; fedezzék 
fel a monori pincék egyedi hangulatát, a közreműködő pince-
tulajdonosok vendégszeretét és az egyre jobb minőségű monori 
borokat! A rendezvény részleteiért látogassanak el a www.
borvidekekhetvegeje.hu oldalra!

  NE HAGYD KI! 

JELENTKEZZ TE IS A MONORI PINCEZENE-FESZTIVÁLRA!
2022-ben első alkalommal kerül megrendezésre a Mono-
ri Pincezene-Fesztivál! A július 16-i eseményen egyedülál-
ló környezetben, az ezer pince városában biztosítunk bemu-
tatkozási lehetőséget amatőr zenészeknek, zenekaroknak! 
A közönségdíj nyertesét 100 000 forinttal díjazzuk! Olyan 
akusztikusan megszólaló, kis technikai igényű zenei pro-
dukciók jelentkezését várjuk, akik 20-50 perces műsoruk-
kal szívesen megmutatnák magukat a közönségnek! A je-
lentkezők közül választjuk 
ki az egynapos eseményen 
résztvevőket, akik közül 
előnyt élveznek a mono-
ri tagokkal felálló produk-
ciók. Részletes felhívás 
és jelentkezési lap a www.
vigadokft.hu oldalon! 

Jelentkezés határideje: 
2022. május 31.

 AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK! 

ÚJABB ELISMERÉSEK
 Az elmúlt két évben a Monori Pincefalu intenzíven növelte elis-

mertségét Franciaországban és Magyarországon a bor és a gaszt-
ronómia területén. Lyon, Cannes és Bordeaux mellett Budapest 
volt az a helyszín, ahol a Strázsahegyünkről származó termékek 
minden eddiginél kiemelkedőbb elismerésekben részesültek.

2021-ben Lyonban tartották a Bocuse d’Or európai döntőjét, 
ahol a magyar csapat a Csúzi Családi Pincészet Bodzaecetét is 
felhasználta a hazai versenymű elkészítéséhez, illetve az alma-
lekvárokat kiállították Magyarország standján.

2022 márciusában tartották Cannes-ban a Le mondial du 
Rosé rangos, nemzetközi borversenyt, ahol a Megyeri-Hanti 
Pince Csevej fantázianevű Kékfrankos rozébora, az összes hazai 
rozéversenytételt maga mögé utasítva nyert aranyérmet, világvi-
szonylatban pedig a 23. legjobb rozébor lett! Szorosan mögötte 
végzett ezüstéremmel a Strázsahegyi Borház Kékfrankos rozé-
bora is. (www.mondial-du-rose.com).

Nem egészen egy hónappal később rendezték Bordeaux-ban 
a Le Challenge International du Vin nemzetközileg kiemelkedő 
borversenyt. Ezen a megmérettetésen a Strázsahegyi Borház 
remekelt, ahol az Irsai Olivér versenytételük aranyérmet szer-
zett és lett a legjobb magyarországi fehérbor a rangadón! (www.
challengeduvin.com).

A SIRHA 2022 Budapest Nemzetközi Élelmiszeripari és 
HoReCa szakkiállítás adott helyet az idei Bocuse d’Or Európai 
döntőnek, ahol Magyarország ízei közt már bővített palettával 
jelentek meg a Csúzi Családi Pin-
cészet almatermékei. Az Agrár-
minisztérium standján került sor 
az I. Nemzeti Ecet Szemle díj-
átadójára, ahol bronzminősítést 
nyertek a pincészet levendulás 
almaecet, kakukkfüves almaecet, 
bodzaecet és sárgabarackecet 
kézműves termékei.

  Áruszállítás
  Bútorszállítás
  Építőanyag-szállítás
  Zöldhulladék-elszállítás
  Sittelhordás
  Lomtalanítás

FUVARVÁLLALÁS

ILLÉSI ATTILA E.V.

   Tuják, bokrok 
metszése, kivágása

   Udvartakarítás
   Fűkaszálás,  

fűnyírás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675
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 FELNŐTT FÉRFI LABDARÚGÓ CSAPAT 

NÉGY MÉRKŐZÉS ÓTA VERETLEN
 Felnőtt csapatunk az 

NBIII. Közép csoport 29. 
fordulójában a Budapest 
Honvéd MFA II. csapatát 
látta vendégül, a két csa-
pat között a mérkőzés előtt 
1 pont különbség volt, 
ezáltal úgynevezett 6 pon-
tos mérkőzésre számítha-
tott aki kilátogatott a mér-
kőzésre.
A gól nélküli első félidő 
után a 69. percben Hulicsár 
Máté szerezte meg csapa-
tunk számára a vezetést, amit együtte-
sünk meg is őrzött a játékidő végéig, így 
itthon tudta tartani a 3 pontot kék-fehér 
gárdánk.

Kurucsai Milán vezető-
edzőnk rövid értékelése: 
– Nehéz ellenfél ellen ját-
szottunk, az első félidőben 
szerintem több volt, haté-
konyabban kell játszanunk 
az ellenfél térfelén, ha 
ilyen lehetőségek vannak 
nyitva. A második félidő-
ben a Honvéd változtatott, 
ez egy darabig nehézséget 
okozott nekünk. Gyönyörű 
gólt szereztünk, sok játé-
kos jó formában játszik, a 

csapat pozitív szériában van. Dolgozni 
kell és alázatosnak maradni, hogy ez 
minél tovább megmaradjon – mondta.
Hajrá Monor! MONOR SE

 RG MAGYAR BAJNOKSÁG 

MONORI ÉREMESŐ
 A Monori SE ritmikus gimnasztika 

szakosztályának tagjai igazán kitettek 
magukért a magyar bajnokságon, több 
mint tíz érmet szereztek, és számta-
lan sikeres gyakorlatot mutattak be. Az 
április második hétvégéjén rendezett 
háromnapos verseny első napján a ver-
senysport kategória (VSK) III. osztályú 
serdülő korosztályú tornászaink mutat-
koztak be és fantasztikusan szerepel-
tek.
Eredmények:
Monor SE Egyéni csapat 1. hely
Összetett: Kedves Villő 1. hely, Fehérvári 
Emma 2. hely, Vitéz Tamara 3. hely, Jánosi 
Annabell 4. hely, Gergely Zita 11. hely.
Szabad: Kedves Villő 1. hely, Fehér-
vári Emma 2. hely, Vitéz Tamara 2. hely, 
Jánosi Annabell 5. hely, Gergely Zita 10. 
hely.
Karika: Kedves Villő 1. hely, Fehérvári 
Emma 2. hely, Jánosi Annabell 3. hely, 
Vitéz Tamara 4. hely, Gergely Zita 7. 
hely.

A verseny második napján VSK II. 
osztály gyermek korosztályban lép-
tek szőnyegre a monori lányok. Egyéni 
csapatunk az 5. helyen végzett, ezzel 
bejutva a júniusi országos bajnokságra!

2013: Krizsán Vivien 4. hely, Gerencsér 
Nóra 10. hely

2012: Laczi Rebeka 6. hely
2011: Szafián Hanna 12. hely, Sallai Jáz-

min 13. hely
A VSK III. osztály junior korosztály 

versenyzői a záró napon szerepeltek, 
erre a napra is jutott monori érem! Első 
éves juniorként nagyon szép eredményt 
ért el Sain Nina. Egyéni összetett 4. hely; 
labda 3. hely, karika 7. hely.

A VSK III.osztályú versenyzőink 
mind bejutottak az országos bajnok-
ságra! Serdülő: Fehérvári Emma, Ger-
gely Zita, Kedves Villő, Jánosi Anna-
bell, Vitéz Tamara. Junior: Sain Nina.

Szívből gratulálunk minden részt-
vevőnek, és köszönjük edzőik kitartó 
munkáját! Monor SE

MONOR
1
9
0
1

S     E

 LEHET JELENTKEZNI  

MONOR VÁROS JÓ TANULÓJA 
– JÓ SPORTOLÓJA DÍJ

Monor Város Önkormányzata idén ti-
zenharmadik alkalommal ír ki pályáza-

tot a Monor Vá-
ros jó tanulója 

– jó sportolója cím 
elnyerésére.

A pályázat 
célja a tanuló fi -
atalok ösztön-
zése képessé-
geik folyamatos 
fejlesztésére, az 
eredményes ta-

nulásra és magasabb szintű sportolás-
ra, az utánpótlás-nevelés célkitűzései-
nek segítése, valamint a legkiválóbbak 
méltó elismerésben részesítése. Há-
rom általános iskolai tanuló és egy kö-
zépiskolai tanuló fog díjat kapni.

A cím elnyerésére azok a tanu-
lók terjeszthetők fel, akik a 2021/2022. 
tanévben a félévi és év végi értékelés-
nél egyaránt 4.50, vagy annál maga-
sabb tanulmányi átlagot értek el, 2021. 
július 1. és 2022. június 30. között az 
adott sportági szakszövetségek hi-
vatalos megyei, területi vagy orszá-
gos bajnokságán, minősítő versenyén, 
vagy nemzetközi versenyen eredmé-
nyesen szerepeltek, monori lakosok és 
az elmúlt három pályázati ciklusban 
nem részesültek díjban.

Felterjesztést tehet a pályázó szü-
lője, testnevelője, edzője, de annak az 
oktatási intézménynek a vezetője is, 
ahol a pályázó az adott tanévben a ta-
nulmányait folytatta. A határidő 2022. 
június 27. 18 óra, melyet személyesen 
vagy postai úton lehet eljuttatni 2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 78–80.; 129-
es iroda, ügyintéző: Burján Sándor ré-
szére.

Az elismerésben részesülő diákok 
meghívót is kapnak a Monor Város jó 
tanulója - jó sportolója cím díjátadó 
ünnepségére, melyre tervezetten Mo-
nor Város Önkormányzat képviselő-
testületének 2022. szeptemberi soros 
ülésén kerül sor.

Festést, mázolást, 
tapétázást vállalok

Homlokzatszigetelés.

Schvank Miklós  • Tel.: 06-20/310-8890

Épület-
energetikai energetikai 
tanúsítvány tanúsítvány tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

KULTÚRA

  SZÜNIDEI PROGRAM  

IDÉN ÚJRA NAPKÖZIS TÁBOR 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Várunk téged is Monoron, a Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont Nonprofi t Kft. által szervezett napközis táborba 2022. 
július 4.–július 8. között! Minden nap 8:00–16:30-ig más és 
más programokkal várjuk a jelentkezőket. A résztvevők szá-
mára tízórait és meleg ebédet biztosítunk. Foglalkozások: 
néptánc Husvéth Csabával; moderntánctanítás Balogh Me-
lindával; kézművesfoglalkozások: népi játszóház, szobrász-
kodás Simorka Sándor szobrászművésszel. Sport délelőtt 
az uszodában, kincskeresés a Strázsa-hegyen, egész napos 
autóbuszos kirándulás, végül táborzáró parti Kispál Gáborral! 
Jelentkezési korhatár: 7–14 éves kor között. További infor-
máció: 29/413-212, vigado@vigadokft.hu. A tábor részvéte-
li díja: 27 000 Ft/egy családból a második és a többi jelent-
kezőnek 24 000 Ft (amely magába foglalja naponta a kétszeri 
étkezést, uszodabelépőt, a kirándulást és a foglalkozások 
eszközeinek árat). Előleg befi zetése (15 000 Ft), jelentkezés-
kor, legkésőbb 2022. május 25-ig; teljes összeg befi zetésé-
nek határideje: 2022. június 15.

  MUTASD MEG MAGAD!  

TIÉD A SZÍNPAD!
Kedves monori alsó és felső tagozatos fi úk és lányok, itt a 
vissza nem térő alkalom!  

A Városi gyereknapon, 2022. május 29-én megmutathatjá-
tok a tehetségeteket. Színpadunk nyitva áll mindenki előtt!

Várunk egyéni és csoportos produkciókat, vers, próza, 
ének, zene, jelenet, tánc, egyéb kategóriákban. Az előadás ne 
legyen hosszabb 5 percnél. 

Jelentkezni a vigado@vigadokft.hu e-mail-címen vagy a 
06-29/413-212 telefonszámon lehet május 15-ig. Ne felejtsd 
el megadni: a neved, az elérhetőséged, az előadásod címét, 
műfaját és hosszát!  

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők.
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika. KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok
Broiler indító és nevelő

Tojótáp
Süldő, hízókoncentrátum

Nyúltáp



Megérkezett az új Aygo X!

Próbálja ki a nyílt hétvégén
május 7-8-án!

Monor | 4-es főút 35. km

10 000 Ft megrendelés felett 
a szállítás ingyenes.a szállítás ingyenes.

www.www.www.

diszkont áron házhoz szállítva

10 000 Ft megrendelés felett 

diszkont áron házhoz szállítva
+36-20/994-7401

.hu.hu.hu


