
PROGRAM
Advent Monoron Advent Monoron Advent Monoron 

2022. november 27. 16.00
I. adventi gyertyagyújtás
Közreműködik a Monori Baptista Gyülekezet közössége
Köszöntőt mond: Darázsi Kálmán polgármester és Fóris István lelkész

2022. november 27. 17.00
II. Monori Mesebeli Mézeskalácsváros és Gyöngyékszer 
kiállítás megnyitó a Vigadóban

2022. december 2. 17.00
Mikulás és a hamis manók – a Görbe Tükör Színház 
előadása a Vigadóban

2022. december 4. 16.00
II. adventi gyertyagyújtás
Közreműködik a Monori Evangélikus Egyházközség közössége. 
Köszöntőt mond: Sánta József lelkész

2022. december 5–6.
Monori Mikulás érkezése
Részletek a www.vigadokft.hu oldalon

2022. december 10. 
Karácsonyi táncgála és táncház a művelődési házban

2022. december 11. 10.00
Karácsonyi ajándék készítés a Vigadóban

2022. december 11.december 11. 16.00
III. adventi gyertyagyújtásIII. adventi gyertyagyújtás
Közreműködnek a Nagytemplomi 
és a Kistemplomi Református Egyház közösségeiés a Kistemplomi Református Egyház közösségei
Köszöntőt mondanak: Schaller Tamás és Vladár István lelkipásztorok 

2022. december 18. 16.00
IV. adventi gyertyagyújtás és városi karácsonyi ünnepség
Közreműködnek a római katolikus egyház közösségei 
és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes 
Köszöntőt mond: Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő 
és Urr Zsolt Ipoly plébános

2022. december 18. 17.00
Mocsári Károly ünnepi koncertje
a református nagytemplomban

2022. december 24. 16:00
Pásztorjáték a római katolikus templomban
Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
Gyermekkarácsony a református kistemplomban

2022. december 24. 24:00
Éjféli szentmise a római katolikus templomban

2022. december 27. 18.00
Monori borok János-napi megáldása 
a római katolikus templomban

Az adventi programok helyszíne minden 
vasárnap a Szent István tér

Bővebb információ: 06-29/413-212, 
vigado@vigadokft.hu, www.vigadokft.hu

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, 
teáról a monori egyházak gondoskodnak, melyet ezúton is köszönünk.
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KÖZMEGHALLGATÁS 2022-BEN 
Monor Város Önkormányzata 2022. október 24-én tartotta éves közmeghallgatását a Vigadó 
Dísztermében. A fórum formális képviselő-testületi ülésnek számít, melyet Darázsi Kálmán 
polgármester vezetett fel. A napirendi pontok az alábbiak voltak: tájékoztató Monor város 

2022-es gazdálkodásáról, megvalósult és folyamatban lévő fejlesztésekről, valamint a 
Fenntartható városfejlesztési stratégiáról, majd pedig a lakossági kérdések következtek.

Darázsi Kálmán 
polgármester 
elmondta, hogy 

a város adóbevételei az 
előző évben nagyon jól 
alakultak. Olyan mér-
tékben nőttek, amire 
nem számítottak, azon-
ban ennek árnyoldala, 
hogy több államilag 
finanszírozott norma-
tívától elesett a telepü-

lés, például nőttek a szociális kiadások. 
A város gazdálkodása stabil, jó félévet 
zárt, azonban a második félévben már 
érezhetőek a gazdaságot érintő hatá-
sok, mint az infláció és számolni kell az 
energiaárak növekedésével is. A testület 
elfogadott egy intézkedési tervet, mivel 
csökkenteni kell a város kiadásait.

Az Okos Város Projektben a kamera-
rendszeren kívül már minden elem lát-
ható. 2100 új energiatakarékos lámpa-
test került felszerelésre, a leszerelt 1600 
db lámpatestet pedig a külterülete-
ken hasznosították. Monor 20 pontjára 
kerültek környezeti szenzorok, a belő-
lük kinyerhető adatok számos fontos 
és hasznos információt adnak többek 
között a légszennyezettségről, a szál-
lópor-koncentrációról. Az intelligens 
épületüzemeltetés is hasznos adatokat 
közöl. Az okostantermeket minden isko-
lában használják, ahogyan a közösségi 
wifi is jó szolgálatot tesz a lakosságnak. 
Az okos utca által az intelligens járda és 
gyalogátkelőhely együtt valósult meg, 
hat helyen vannak intelligens padok, 
három ponton pedig intelligens vizes-
blokkok épültek.

A belterületi utak felújításával össze-
sen 5782 méter út újult meg. Az őszi 
kátyúzások pedig novemberben indul-
nak. Megújult három bevezető út, a 
Péteri út–Kossuth Lajos utca, a Kistói út 
és a József Attila utca. Kétéves kihagyás 
után újraindult a járdaprogram és 1248 
méternyi járdaszakasz újult meg.

Jelenleg is zajlik a Napsugár Óvoda 
bővítése, melyre a Belügyminisztérium 

biztosított vissza nem térítendő pályá-
zati támogatást. A játszóudvar bővíté-
séhez 1000 m2 területet vásárolt a város, 
az óvoda pedig összesen 8 csoportszo-
bás lesz, mely várhatóan 2023 tavaszán 
készül el. Bölcsődefejlesztésre 400 mil-
lió forintot nyert a város, és ezzel, vala-
mint jelentős összegű önkormányzati 
forráskiegészítéssel készülhetett el a 
Manófalva Bölcsőde a Vásártéren, mely 
októberben meg is nyitotta kapuit a 
gyermekek előtt.

A folyamatban lévő fejlesztések közt 
szerepel a ravatalozó részleges felújí-
tása, melyre 61 millió forintot fordíta-
nak. A jelenlegi projekt a külső felújítást 
és a ravatalozó kialakítását tartalmazza. 
A vizesblokk kivitelezése a II. ütemben 
készül el az öltözőkkel és az irodákkal 
együtt. Várhatóan a ravatalozó elé kerül 
majd a város negyedik intelligens vizes-
blokkja.

November elején költözött át a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 
Homoki házba, miután elkészült annak 
belső felújítása és átalakítása. Az önkor-
mányzati intézményekben végzett fel-
újításokat az intézményvezetők javas-
latai alapján évente elvégzik. Átadták a 
Dr. Gombos Matild felújított parkoló-
ját, mely által sokkal kényelmesebb és 
biztonságosabb lett ott a közlekedés. A 
József Attila Gimnázium és a Szterényi 
József Technikum és Szakképző Iskola 
kivitelezési tervei elkészültek, de a beru-
házások az energiaválság miatt tolód-
nak.

Fontos projekt a Kistó vízminőségé-
nek javítása, szakértők vizsgálták az ala-
csony vízállást is. Az Ady úton ősszel 
80, tavasszal pedig 40 fát ültettek el.  
A város részt vett a Te szedd! akció-
ban. A KÖVÁL Monori Városüzemelte-
tés intézmény lett, a hulladékszállítással 
jelenleg is vannak fennakadások.

A helyi buszjárat 2015-ben indult, idén 
27 millió forinttal terheli a költségve-
tést. Tárgyalások folynak a költségcsök-
kentő megoldásokról. A MÁV-állomás 
üzemeltetése 2020 novemberétől visz-

szakerült a MÁV hatáskörébe, a KÖVÁL 
Monori Városüzemeltetés csak a zöldte-
rületeket kezeli.

A közösségi programok terén 
több új rendezvényt is szerveztek: 
volt kiszebáb-égetés, forralt boros dél-
után, Kóstold meg Csehországot vagy 
PiknikMozi. Monor harmadszorra is 
elnyerte a Humanitárius település díját, 
monori virágkötőnek köszönhetjük az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra érkező Ferenc pápának készí-
tett virágcsokrot, a monori bor pedig az 
ország legjobb 10 bora közé került.

LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK
Magócsi Veronika emelkedett először szó-
lásra. Beszélt a Kenderes felett terjengő 
füstről, a szemétégetésről, a sportcsar-
nok környékének és a Tátra‒Mátra utca 
közti szakasz forgalomnövekedéséről, de 
kitért a gyorshajtókra is. ‒ A smart city 
a smart people-nál kezdődik – kezdte 
Darázsi Kálmán polgármester a válaszát, 
majd arról beszélt, hogy mennyire fontos 
a szemléletváltás, és milyen nehéz elérni, 
hogy az emberek ne szemeteljenek, ne 
égessenek hulladékot vagy akár csak 
nyers kerti avart, melyre nem feltétlenül 
a büntetés az egyetlen válasz.

Vér Zoltán kért mikrofont, aki a köz-
lekedési morálról beszélt, valamint 
az Virág utca és a Mátyás király utca, 
illetve a Kistói út és a Móricz Zsigmond 
utcai kereszteződések anomáliájáról. 
Vér László is szót emelt a szemetelés 
ellen, de örömmel nyugtázta az új böl-
csőde elkészültét és kivitelezését. Zöldi 
Mátyás többek között a Monort Mono-
rierdővel összekötő útról kérdezett. A 
polgármester a válaszában elmondta, 
hogy az önkormányzat ugyan elkötele-
zett az út rendbe tétele mellett, azonban 
az út menti rendezetlen tulajdoni viszo-
nyok nehezítik az előrelépést. Juhász 
László alpolgármester is reflektált a kér-
désre, szerinte az utat ki kellene vonni 
a közúti forgalom alól, hogy a szép tájat 
élvezhessék a gyalogosok és a kerékpá-
rosok.
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Monor, Kistói út 120. 
az autómosóval 

szemben

Nyitva: H–Szo: 8–18, V: 8–15 
  : Noramagicflower

Tel.: 06-20/346-4240

Nora Magicflower VirágüzletNora Magicflower 
• Vágott virág, cserepes és dísznövények
• Csokrok és virágbox
• Kegyeleti készítmények
• Növénykülönlegességek
• Esküvői dekoráció, ajándék

szemben

Esküvői dekoráció, ajándék

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA MONORON

A 2022. október 24-én megtartott közmeghallgatás második blokkjában Juhász 
László alpolgármester ismertette a Fenntartható városfejlesztési stratégiát. 

Ez a részletes, 250 oldalas szakmai dokumentum specifikusan részletezi 
Monor város várható jövőjét. Az elkészülte alapfeltétele annak is, hogy az 

EU 2021-27-es költségvetési ciklusában a település pályázni tudjon.

A fő stratégiai célok a zöld átál-
lás, a digitális átállás és a tele-
pülés ellenállóképességének 

megerősítése. A településnek önállóan 
is fenntarthatónak kell lennie, arra kell 
törekednünk, hogy át tudjuk vészelni 
az előttünk álló nehezebb időszakot – 
fogalmazott az alpolgármester. A stra-
tégiában megfogalmazott programter-
vek megvalósulására remélhetőleg tud 
majd pályázni a település, ezáltal vár-
hatóan 4,5-5 milliárd forint érkezne, 
melynek viszont alapfeltétele, hogy 
megegyezzen egymással az EU és a 
kormány.

A stratégiát a Prorégió Nonprofit 
Kft. szakmai csapata készítette szoro-
san együttműködve Monor várossal és 
felhasználva a korábban elkészült stra-
tégiai dokumentumokat, a Gazdasági 
programot, az Integrált városfejlesz-
tési stratégiát és az Okos város straté-
giát, mely utóbbi európai viszonylatban 
is kiemelkedő. A Fenntartható városfej-
lesztési stratégiát megszavazta és elfo-
gadta a képviselő-testület.

A stratégia első szakasza a helyzet-
értékeléssel foglalkozik. Monor városa 
600 éves múltra tekint vissza, 19 ezer 
fős lakossága dinamikusan növekszik, 
az elmúlt 2 év alatt 3-4%-os növekedés 
tapasztalható. Élhető kisváros és térségi 
központ, ami vonzza a közeli települé-
sek lakosságát. Az iparosodás jelentős, 
a koreai cég 750 új munkahelyet hozott 
és további fejlesztések várhatók.

A csővezetékes hálózat, a 
csatorna és a vízszolgáltatási 
rendszer nincs jó állapotban, 
a szennyvíztelep bővítésének 
elkészültek a tervei. A város 
turizmusa fejletlen, nincse-
nek kiaknázva a pincefalu-
ban rejlő lehetőségek, miköz-
ben a Strázsahegyi pincefalu 
egyre szebben fejlődik.

A stratégia kitér a jövő-
ben prognosztizálható változásokra is. 
Ez alapján folytatódik a régióban a gaz-
dasági növekedés, az országban a leg-
magasabb mértékben. 2030-ig pedig 
10%-os lakosságszám-emelkedés vár-
ható. A csapadékvízvesztés közepesen 
erős magyarországi viszonylatban, dol-
gozni kell a csapadékvíz-megtartáson. A 
monori térség nagyon jó terepe az aktív 
turizmusnak, amivel intenzíven kell fog-
lalkozni. Fontos a helyi vállalkozások 
megerősítése és az üzleti szolgáltatások 
fejlesztése.

A stratégiában megfogalmazott prog-
rampontok közt kiemelkedő rész jut az 
infrastruktúra-fejlesztéseknek, köztük 
a kerékpárút-hálózatnak. Régi vágya 
és igénye a városnak, hogy biztonságos 
kerékpárutak haladjanak végig a József 
Attila utcán és a Kossuth Lajos utca– 
Péteri úton, lehetőleg egészen Péteri köz-
ségig. A tervek közt szerepel a Városi 
uszoda funkcióbővítő felújítása, belterü-
leti parkolók fejlesztése, a Deák Ferenc 
utcai parkolók megépítése, járdák, gya-

logátkelők fejlesztése. A már 
meglévő közterületi zöldfe-
lületek, parkok, játszóterek 
fejlesztése és új zöldterüle-
tek kialakítása, valamint az 
önkormányzati intézmények 
infrastruktúra fejlesztése.

A programterv számos 
energetikai fejlesztést is tar-
talmaz, köztük az önkor-
mányzati épületek energeti-

kai korszerűsítését, a városi könyvtárét, 
a Vigadóét, a sportcsarnokét, a városi 
uszodáét, a Homoki házét vagy a Város-
házáét. Energetikai fejlesztést igényelne 
a Tesz-Vesz Óvoda és a Kossuth Óvoda, 
miközben az Monori Ady Úti Általános 
Iskolára fűtéskorszerűsítés várna.

A stratégia nagyban kitér a szociális 
alapú fejlesztésekre, vagyis arra, hogy a 
megvalósult programokkal a lakosság 
élni tudjon. Ilyenek a különböző képzé-
sek, a szegregátum területén élők szá-
mára megvalósuló programok, közösségi 
események és rendezvények, egészség-
ügyi prevenciós programok és szolgál-
tatások (szemléletformálás), a lakosság 
digitális és nyelvi kompetenciájának fej-
lesztése képzésekkel, a szabadidő hasz-
nos eltöltésének tudatosságára való neve-
lés, közösségépítő programok.

Az első lehetséges projektek megva-
lósulása 2023 őszén várhatók. Akit rész-
letesebben is érdekel a Fenntartható 
városfejlesztési stratégia, az írjon az 
alpolgarmester@monor.hu címre.
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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

Monor, 
Kossuth L. u. 71/A

Nyitva:
hétfő–szombat: 9.00–19.00

vasárnap: 10.00–17.00

06-20-363-0285
jeansfactorymonor@gmail.com
Jeans Factory Monor

Legújabb, legtrendibb szezonális  
kollekciók, egyenesen Olaszországból. 

Női és férfiáru minden  
korosztály számára.

ÚJ HELYEN!

 BIZTONSÁGOSABBAN! 

ÚJ BURKOLATI JELEK 
SEGÍTIK A KÖZLEKEDÉST
 A közlekedésbiztonság érdekében új burkolati jelek segítik az 

eligazodást Monoron. A Kossuth Lajos utcán, a Mátyás Király 
utca-Kistói utca közötti szakaszon a kerékpár- és gyalogos út 
egymásba torkollik. Az átláthatóbb és biztonságosabb közleke-
dés elősegítése érdekében az önkormányzat új burkolati jeleket 
festetett fel erre a szakaszra, ezáltal egyértelműbbé téve a gya-
logosok és a kerékpárosok haladási irányát.

Egyúttal felfestésre került a mozgáskorlátozottak számára 
fenntartott hely a József Attila Gimnázium elé is.

TŐSGYÖKERES MONORI RENDŐR KAPTA 
A MONOR KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJAT

Monor Város Önkormányzata a Monor Közbiztonságáért 
díjjal ismeri el a város közbiztonsága érdekében tett 

kimagasló teljesítményt, vagy huzamosabb időtartamon 
át folytatott kiemelkedő munkásságot. 2022-ben a Monori 

Rendőrkapitányság főtörzsőrmestere, Bánlaki Zsolt körzeti 
megbízott vehette át az önkormányzati elismerést.

Bánlaki Zsolt 2011-
ben járőrként 
került a Monori 

Rendőrkapitányság 
kötelékébe. Tősgyöke-
res monoriként helyben 
járt iskolába, fiatal kora 
óta szívügyének tekinti 
Monor közbiztonsági 
helyzetének szinten tar-

tását, jobbá tételét. Feladatait kiemelkedő szakmaisággal látja 
el, fiatal munkatársai elé példaként állítható. 2016. április elseje 
óta lát el körzeti megbízott feladatokat a városban, munkakö-
rének változása hozta magával kapcsolatrendszerének széles-
körű bővülését, melynek köszönhetően a szociális és oktatási 

intézményekkel is jó 
kapcsolatot ápol. Fel-
adatait jogszerűen, 
szakszerűen, vala-
mint az egyéni hely-
zetek figyelembevé-
telével humánusan 
látja el, ezzel is hoz-
zájárulva a település 
közbiztonsági helyze-
tének megszilárdulásához, a lakosság szubjektív biztonságérze-
tének megteremtéséhez.

„Zsoltnak ezúton is gratulálunk, további hasonlóan sikeres 
munkavégzést kívánunk!” – volt olvasható a díjazott köszöntése 
Monor város honlapján.

A Monor Város Közbiztonságáért díjat 
olyan aktív lakosoknak ítélik oda, akik 
magas színvonalon végzik szakmai te-
vékenységüket, példamutató munká-
jukkal pedig hozzájárulnak a település 
békéjéhez és biztonságosabbá tételé-
hez. A díjjal a városvezetés minden év-
ben az általuk végzett munkát szeret-
né elismerni. 
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 FIGYELEM!  

IDEIGLENESEN BEZÁR 
A MONOR 2 POSTA
Az energiaválság miatt a Magyar Pos-
ta kénytelen jelentős energiafelhasz-
nálás-csökkentést eszközölni, amely 
érdekében számos megtakarítási in-
tézkedést tesz. A vállalat ezért több, 
jellemzően alacsony forgalmú pos-
ta működésének ideiglenes szünetel-
tetéséről döntött, többek között a Já-
szai Mari tér 1. szám alatt található 
Monor 2 Posta is 2022. november 12-
től bezár. A szolgáltatások megfe-
lelő kapacitással rendelkező posta-
helyen továbbra is elérhetők lesznek, 
mely Monor esetében a Monor 1 Posta 
a Petőfi  Sándor utca 13. szám alatt. A 
bezáró posta munkatársai is ide kerül-
nek át, így a megszokottnál több pult 
áll majd az ügyfelek rendelkezésére. 
Az intézkedés ideiglenes és nem érinti 
a postai küldemények házhoz kézbe-
sítését. Magyar Posta

 HATÉKONYABB LESZ A HIBAELHÁRÍTÁS IS 

TOVÁBB FEJLŐDIK AZ INTELLIGENS 
KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER
 Az MVM DÉMÁSZ 

mérési szakterülete 
Monor Város többszöri 
kezdeményezését köve-
tően októberben jóvá-
hagyta és engedélyezte 
a hálózati okos mérőórák 
beépítését a közvilágí-
tási rendszerekbe, így Monor lehet az a 
település, ahol ezek az eszközök először 
kerülhetnek telepítésre. Az okosmérők 
lehetővé teszik a hálózati szakaszok 
fogyasztásának napi, heti, havi kiolvasá-
sát, ami azért fontos mert a jelenlegi ener-
giaárak mellett az adott terület teljesít-
mény szabályozást a leghatékonyabban 
kell, hogy beállítsuk. Vannak ugyanak-
kor egyéb előnyei is az okosmérésének. 

A mérőórák és a telepített intelligens 
felügyeleti rendszer együttesen részletes 
fogyasztás elemzést tesz lehetővé, általuk 
azonnal meghatározhatók azok a sza-
kaszok, ahol földzárlat vagy áramlopás 
okán folyik el a drága energia. További 
előny az, hogy a közvilágítási szakaszhi-
bák (több közeli utcaszakaszon nincs köz-

világítás) automatikus 
lejelentése ezzel a fejlesz-
téssel megvalósulhat. 
A közvilágítási hálózat 
korábban csak az éjszaki 
üzem alatt volt áram alá 
helyezve, míg az új rend-
szer a nap 24 órájában 

van áram alatt és digitálisan kerül felkap-
csolásra fénymérők szabályozása által. A 
24 órás táplálású közvilágítási hálózat 
előnyös a szabályozhatóság miatt, illetve 
azért, mert más okos város technológiá-
kat (gyalogátkelők, térfigyelő, WiFi, stb.) 
lehet megtáplálni mért hálózatról. A 24 
órás hálózat hátránya, hogy szakaszhi-
bákat okozó rövidzárlatok napközben is 
keletkeznek, amit eddig csak a felkapcso-
lásánál tudott érzékelni a rendszer. 

Az okos mérőórák megoldást kínál-
nak arra, hogy gyorsabban történjen meg 
a hibabejelentés az MVM felé, ami lehe-
tővé teszi, hogy a 24 órán belül vállalt sza-
kaszhiba hibaelhárítási folyamat mielőbb 
megkezdődhessen. 

Juhász László alpolgármester

FITNESS TEREM

SQUASH

BOWLING

Időpontfoglalás: +36-21/233-3032
2211 Vasad, Monori út 100.

nadaspihenopark.hu  

Nyitvatartás: 
Hétfő–vasárnap: 

 bowling: 10:00 –22:00 
 squash pálya:  8:00 –22:00 
 fitness terem:  7:00 –22:00 



ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI PROGRAMOT 
ADOTT KÖZRE AZ ÖNKORMÁNYZAT 

Az Európa-szerte jelentkező energiaválság a lakosság és vállalkozások 
mellett az önkormányzatoknál is rendkívüli helyzetet teremt. A bizonytalan 

piaci helyzet miatt egyelőre csak becslések vannak arra nézve, hogy az 
energiaárak növekedése mekkora plusz terhet ró az önkormányzatokra. 

Minden városvezetésnek egyedi 
döntéseket kell hoznia, 
hogyan tudja kezelni a kiala-

kult helyzetet. Az önkormányzatok és 
intézményeik augusztus 1-től már nem 
jogosultak az energia egyetemes szol-
gáltatás keretében történő vásárlására, 
így ki kell választaniuk a szabadpiaci 
kereskedők közül a legelőnyösebb aján-
latokat, melyek alapján 2023. január 
1-től a gázenergia biztosításra kerül. Az 
energiaárakon túl a rendszerhasználati 
és egyéb díjak is változnak. 

Az önkormányzat kötelező felada-
tain felül alapvető feladata a munkavál-
lalók és munkahelyek védelme, a lét-
számcsökkentés elkerülése, az elmúlt 
évek szakmai eredményeinek megtar-
tása. Ezt szem előtt tartva Monor Város 
Önkormányzata elsősorban az egyes 
intézményeken belüli működési racio-
nalizációs megoldásokat preferálja: 
ilyenek a közfeladatok összevonása, 
végső megoldásként felfüggesztése.

Az egyik megoldás az 
energiamegtakarítás, azonban a viszo-
nyítási alap eltérő lehet az egyes intéz-
ményeknél, épületeknél. A megta-
karításokat elsősorban a takarékos 
használat, kisebb energetikai beavatko-
zások útján, valamint több ágazatban 
a téli szünet bevezetésével kívánják 
elérni. Azon épületek esetében például, 
mely jelenleg jó energetikai felhasz-
nálású, nem érhető el további spóro-
lás bezárások nélkül. A hosszabb távú 
megoldások érdekében energetikai 
szakemberek bevonásával egyenként 
vizsgálják meg az épületeket és az azo-
kon végezhető energiamegtakarítási  
beruházások lehetőségét. 

Ezen felül többek között meg kell 
vizsgálni a fűtés nélkül is üzemeltet-
hető munkaterületeket, meg kell fon-
tolni a kevésbé használt területek 
lezárását, a díszítő és biztonsági megvi-
lágítások esetleges visszafogott haszná-
latát. Vizsgálni kell a légkondicionáló 
berendezésekkel történő kiegészítő 
fűtés lehetőségeit, de még a szellőzte-
tés mértékére is érdemes odafigyelni. 
A nem használt elektronikai beren-
dezéseket sem szükséges készenléti 
állapotban tartani, és el kell végezni a 
vízmelegítők, bojlerek működésének 
optimalizálását, hőfokuk csökkenté-
sét. Ki kell használni a természetes fény 
lehetőségeit, a nyílászárók szigetelési 
hibáit egyéb kiegészítőkkel érdemes 
pótolni. Mérlegelni kell a mennyezeti 
világítás csökkentését, ajánlott inkább 
kisebb teljesítményű asztali lámpá-
kat használni, illetve ahol mód van rá, 
ott mozgásérzékelőt vagy időkapcso-
lót kialakítani. Ezeket a lehetőségeket 
egyébként mindenki saját otthonában is 
elvégezheti, ezzel növelve saját otthoni 
energiamegtakarításainkat. 

A VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL 
KÖZPONT ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉPÜLETEKRE OKTÓBER 15-TŐL 
ÉRVÉNYES SZABÁLYOK:
• A szabályozás szerint a mozgásos fog-

lalkozások (pl. néptánc, örömtánc, 
stb.), valamit a könyvesbolt esetében 
a termekben, előadótérben, a mosdó-
ban és a teakonyhában maximum 18 
fok, irodai munka, ülő foglalkozások 
esetében maximum 21 fok lehetsé-
ges. 

• A művelődési házban, amíg az idő-
járás engedi, a gázfűtés nem kerül 
elindításra. 

• A nyugdíjastermet és a színházter-
met légkondicionáló berendezések-
kel fűtik.

• Minden odalátogató segítségét kérik 
abban, hogy a bejárati ajtók minden 
esetben csukva legyenek. 

• Mindkét épület takarékossági okok-
ból 2022. december 22. és 2023. január 
8. között zárva tart.

MONOR EGYÉB INTÉZMÉNYEIRE VO-
NATKOZÓ SZABÁLYOK:
• A Monori Polgármesteri Hivatalban 

a heti munkarend nem változik. Azon 
helyiségekben, ahol munkavégzés 
folyik, munkaidőben 20-21 fok lesz, a 
mosdókban és a teakonyhákban 18 fok 
a megengedett hőmérséklet. 2022. de-
cember 22. és 2023. január 8. között 
a munkavállalói szabadságok terhére 
igazgatási szünetet rendelnek el. 

• Az óvodákban a heti munkarend és 
a nyitvatartás nem változik, de 2022. 
december 22. és 2023. január 8. között 
a lecsökkent igény miatt egy ügyele-
tes óvoda, a Monori Mesevár Óvoda 
biztosítja az ellátást. A csoportszo-
bákban, gyermekmosdókban nyitva 
tartási időben 21-22 fok lesz. 

• A bölcsődékben a heti munkarend és 
nyitvatartás nem változik, 2022. de-
cember 22. és 2023. január 8. között 
szintén csak egy ügyeletes bölcsőde 
lesz: a Monori Manófalva Bölcsőde. 
A csoportszobákban, gyermekmos-
dókban és öltöztetőben nyitvatartási 
időben nem lesz korlátozva a hőmér-
séklet, nyitvatartási időn kívül 18 fok 
lesz, az irodákat munkaidőben 20-21 
fokra fűtik. A nem gyermekek hasz-
nálatában lévő folyosón, lépcsőházban 
18 fok, tárolók és nem huzamos emberi 
tartózkodásra szolgáló helyiségekben 
pedig 10 fok a maximum.

• A Monori Gondozási Központban az 
ellátottak által használt helyiségekben 
nyitvatartási időben 21-23 fok lesz. 

• A könyvtárban a heti munkarend és a 
nyitvatartás nem változik, de nyitva-
tartási szünet lesz 2022. december 22. 
és 2023. január 8. között. A könyvtár-
termeket 18 fokra fűtik. 

• A CSASE heti munkarendje és 
nyitvatartása szintén nem változik, az 
irodákban munkaidőben 21 fok lesz.

• A közvilágítás leszabályozásra kerül: 
az éjszakai óráktól függően 22-24 óra 
között 70%-ra, 24-04 óra között 50%-ra, 
04-05 óra között 80%-ra.

• Az uszoda 2022. december 15. és 2023. 
április 30. között üzemszünet jogcí-
men zárva tart. December 14-ig az 
uszodában mind a kismedence, mind 
a nagymedence üzemel.
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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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Kizárólag 

a Monori 
  -nál! 

Keresse

AKciós
termékeinket!

 ÚJABB ÖT MONORI LAKOS TETT ESKÜT 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ
 Októberben összesen öt új magyar állampolgárt köszönthe-

tett a városvezetés, akik monori lakosként mind állampolgár-
sági esküt tettek, így már hivatalosan is magyar állampolgár-
ként élhetnek a településen. 

Darázsi Kálmán előtt összesen öt személy tette le állampol-
gársági esküjét októberben, akiket immár magyar állampol-
gárként köszönthetett Monoron a polgármester.

Október 5-én Paliscsák Kira Lilianna nevében édesapja tett 
a hatályos jogszabályok értelmében honosítási esküt. Októ-
ber végén pedig Sólyom Ferenc, Ciobotaru Julianna, Barta Aladár 
és felesége Barta Ilona élhette át a megható pillanatot, amikor 
hivatalosan is magyar állampolgárokká váltak.

„Boldogságban és egészségben gazdag, békében teljes 
magyar életet kívánunk!” – olvashatták az újdonsült állampol-
gárok a köszöntést a település közösségi oldalain, akik Romá-
niából és Ukrajnából települtek át hazánkba.
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 ARADI VÉRTANÚK NAPJA 

GYERTYÁS FELVONULÁSSAL 
EMLÉKEZTEK
 A nemzeti gyásznap alkalmából októ-

ber 6-án az évtizedes hagyományoknak 
eleget téve a Monori Ady Úti Általános 
Iskola diákjai a megemlékezőkkel közö-
sen idén is elsétáltak az iskolától a Kos-
suth szoborhoz, ahol ünnepi műsorral  is 
készültek a résztvevőknek.

1849. október 6-án végezték ki Aradon 
a magyar szabadságharc 13 honvédtábor-
nokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az 
első magyar felelős kormány miniszterel-
nökét. A magyar kormány 2001. novem-
ber 24-én nemzeti gyásznappá nyilvání-
totta október 6-át. Ezen a napon az állami 
zászlót félárbocra eresztik, a középüle-
tekre pedig gyászlobogót tűznek ki.

A gyásznap alkalmával október 6-án, 
csütörtök este vártak minden megemlé-

kezni kívánót Monoron egy közös gyer-
tyás felvonulásra és ünnepi műsorra. A 
résztvevők az iskola udvarán gyülekez-
tek a diákokkal együtt, majd közösen 
sétáltak el a Kossuth-szoborhoz, hogy 
megemlékezzenek az aradi hősökről. 

 TISZTELET A HŐSÖKNEK! 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS 
FORRADALOM ESEMÉNYEIRŐL
 Október 23-én délelőtt tartották az 

ünnepi megemlékezést Monoron a Kos-
suth Lajos utcai 1956-os emlékszobor-
nál. Az egybegyűltek ünnepi program-
mal, majd koszorúzással tisztelegtek az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
hősei előtt.

Október 23-án vasárnap a Kossuth 
Lajos utcában zajlott az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére ren-
dezett ünnepi megemlékezés és koszo-
rúzás. Az eseményen beszédet mondott 
Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, 
majd ünnepi zenei műsort adott a Daniel 
Speer Brass fúvószenei társulat.

Monor Város Önkormányzata minden 
évben odaítéli a Köz Szolgálatért díjat egy 
olyan lakosnak, aki a városért és az itt 
élőkért aktívan, hivatásszerűen tesz, min-
dennapi munkájával hozzájárul a telepü-
lés életének jobbá tételéhez. 2022-ben ezt 
a díjat Nimmerfrohné Bihari Katalin kapta 
meg, a kitüntetést Darázsi Kálmán polgár-
mester adta át az október 23-i megemlé-
kezés keretében. 

 MÉLTÓ HELYEN  

ISMÉT A HELYÜKRE KERÜLTEK 
A BIBLIAI IDÉZETES TÁBLÁK
Október végén a Városszépítők ma-
roknyi, de lelkes csapata karban-
tartást végzett a református teme-
tő mellett ültetett fasoron. A kétórás 
elfoglaltság alatt szemetet szedtek, 
gyökérnyakvédőket cseréltek, gazol-
tak, gallyat hordtak, járdát takarítottak, 
koronaalakító metszést végeztek és 
visszahelyezték a megtisztított, újra-
festett bibliai idézetes táblákat a fasor 
mellé. Ez utóbbira azért volt szükség, 
mert a nyár közepén először 15, majd 
újabb táblákat rongáltak, rugdostak 
szét ismeretlenek. A Városszépítők a 
további vandalizmus elkerülése miatt 
az összes táblát felszedték, melyek 
most visszakerültek eredeti helyükre, 
hogy méltó módon köszöntsék a te-
metőkhöz érkezőket.

 PÁLYÁZAT  

ELADÓ INGATLANOK
Monor Város Önkormányzata az aláb-
bi ingatlanok értékesítésére hirdet pá-
lyázatot:

– Virág utca 60. sz. alatti ötlakásos 
társasház 2. számú, 50,6 m2 terüle-
tű, felújítandó lakása 20 000 000 Ft vé-
teláron.

– Vt-6 építési övezetbe sorolt 
2087 m2-es beépítetlen terület a Péteri 
úton 31 305 000 Ft + áfa vételáron.

– Lke-3 építési övezetbe sorolt, 
608 m2-es beépítetlen terület a Fiumei 
utcában 10 359 000 Ft + áfa vételáron.

A pályázati kiírások teljes szövege a 
www.monor.hu weboldalon olvasható 
és letölthető, további információ Bok-
ros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfoga-
dási időben személyesen, vagy mun-
kaidőben a 29/612-314 telefonszámon 
kérhető.

1956. október 23-án Budapesten az 
egyetemi diákság felvonulásával kez-
dődött a szovjet megszállás és a kom-
munista elnyomás elleni felkelés. A di-
ákfelvonulások után a Parlament előtt 
már több százezer fő hallgatta Nagy 
Imre reformokat ígérő beszédét. A 
fegyvertelen tömegre a Rádió épületé-
nél leadott véres sortűz hatására esté-
re fegyveres felkelés bontakozott ki. Az 
orosz tankok november 4-én hadüze-
net nélkül indultak meg a főváros ellen, 
és pár napon belül a túlerő legyűrte a 
felfegyverzett civil felkelők ellenállását. 
A megtorlás elől százezrek menekültek 
el az országból, ezreket börtönöztek be, 
és több száz forradalmárt kivégeztek. 
A forradalom leverését követően 
sokáig tilos volt október 23-ra emlékez-
ni. A rendszerváltás után, az országgyű-
lés végül 1991-ben nyilvánította hivata-
los nemzeti ünneppé ezt a napot. 
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ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK A CSALÁD- 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

November 15-től új székhelyén kezdi meg működését a Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat. Az épületen számos felújítást és átalakítást kellett elvégezni, hogy alkalmas legyen 

az intézmény funkciójának teljes ellátására és az akadálymentesített ügyfélfogadásra. Az 
intézményt ezen időponttól a Petőfi Sándor utca 27/C szám alatt találják meg az érdeklődők.  

A Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulási Tanács még 2021-ben hatá-

rozott arról, hogy a társulás fenntar-
tásában lévő intézményt, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálatot 
– Pilis és Gyömrő ellátási területének 
kivételével – Monor Város Önkormány-
zata fenntartásába adja, melyet a képvi-
selő-testület még abban az évben jóvá-
hagyott. A kormányhivatali vizsgálat 
megállapításai alapján a korábbi hely-
szín, a Dobó István utca 6. szám alatti 
ingatlan az intézmény elhelyezésére 
már nem volt alkalmas, lehetséges új 
helyszínként a Petőfi Sándor utcában 
található ingatlan – a volt Monori Tan-
kerületi Központ, korábban Munkaügyi 
Központ ‒ merült fel. Hogy a Petőfi utcai 

ingatlan képes legyen új székhelyként 
funkcionálni, a képviselő-testület dön-
tése alapján kialakításra került a főbejá-
ratnál egy akadálymentesített, csúszás-
mentes rámpa, átalakításra és javításra 
került a kapu, kicserélték a korhadt léce-
ket, megtörtént a zár és a kilincs javí-
tása, valamint akadálymentessé tették 

a kapu bejáratát is. Ezen felül szüksé-
ges volt beszerezni egy konyhabútort 
a konyhahelyiségbe, valamint kialakí-
tásra került egy új válaszfal az épület 
legnagyobb helyiségébe, így most már 
egy plusz iroda is rendelkezésre áll az 
intézmény számára. Szükséges volt egy 
új ajtó nyitása is az ügyfélfogadó és az 
épületen kívüli mosdó között, valamint 
a főbejárat akadálymentessé tétele is 
megtörtént a küszöb megszüntetésével.

A felújítással az ingatlan mostanra 
alkalmassá vált arra, hogy a családsegítő 
a korábbi ingatlanból ide tegye át a szék-
helyét. Az átköltözésre október második 
felében került sor, az intézmény pedig 
november 15-től megkezdi munkáját az 
új székhelyen, ahol az ügyfélfogadás is 
elindul.

KezdőKneK:
hétfő–szerda: 16.30–17.30

HaladóKnaK:
hétfő–szerda: 17.30–18.30

06-20/548-9537 •  Monor, Jókai u. 3.Ingyenesen kipróbálható!

ÖnVÉdeleM
TRadÍCIó
TISzTeleT

ÖnFeGYeleM

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ
Kombi cirkó, kazán, konvektor,  

villany- és gázbojler, vízmelegítő.
Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier, Duval, Biasi, Beretta, Westen, Ocean,  

Baxi, Fég, Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

Győrfi Balázs gázkészülékszerelő-mester, épületgépész-technikus
www.ep-gep.hu

 Klíma
 telepítése, karbantartása, javítása

Karbantartás, javítás gyári alkatrészekkel, garanciával.

06-30/342-8288  •  06-30/345-3451

I n g y e n e s  k i s z á l l á s !

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!
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Újhullám az autóiparban!

JELENTKEZÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése  

+ rövid önéletrajz ZÁRT borítékban történő leadása,  
vagy

     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

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

Címünk: 2200 Monor, Ipar u. 20.

A CÉgRőL dióhéjban: 
A Shinheung SEC EU Kft. a dél-koreai tulajdonú Shinheung 
Sec Részvénytársaság legfiatalabb leányvállalata. Anyavállala-
tunk 1979-ben családi vállalkozásként alapult. Dél-Korea, Kína és 
Malajzia után 2017-ben megérkezett Monorra. A legkülönfélébb 
gyártási folyamatokat és technológiákat kiszolgáló gyáregysé-
günk mára több, mint 1600 főt foglalkoztat. Fő tevékenységünk 
egyedi szabadalom alapján elektromos járművek akkumulátor 
alkatrészeinek gyártása, melyek elsősorban magas nívójú, német 
gyártmányú személygépkocsikba kerülnek beépítésre.

CSATLAKoZZ hoZZÁNK 
opERÁToRKÉNT!

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

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

MEgFELELő LÉTSZÁM ESETÉN  
 ÚJ BuSZJÁRAToT INDíTuNK!

ELÉRhETő  
FIZETÉS 

NETTó 

450   000 Ft
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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.        Tel.: 29/411-717

Nyitvatartás: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség elleni 
kötelező védőoltást egész 

évben folyamatosan 
végezzük!

Itt A szívférgesség szűrésének Ideje!

ILLÉSI ATTILA E.V.

   Tuják, bokrok 
metszése, kivágása

   Udvartakarítás
   Fűkaszálás,  

fűnyírás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675

IDÉN NIMMERFROHNÉ BIHARI KATALIN 
KAPTA A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT

Monor Város Önkormányzata minden évben odaítéli a Köz Szolgálatért díjat, ezzel 
elismerve azok munkásságát, akik aktívan és kitartóan dolgoznak a város lakosságáért, 
a közösségi élet fejlesztéséért. Idén Nimmerfrohné Bihari Katalin kapta meg a kitüntetést, 

melyet Darázsi Kálmán polgármester az október 23-i megemlékezésen adott át.

Nimmerfrohné Bihari Katalin 1986 
júliusától a monori József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola tanára. Tanári pályáját 
elhivatottság, a gyermekek iránti tiszte-
let, szeretet jellemzi. Nagy teherbírású, 
mindig segítőkész, precíz, pontos tanár. 
Igazi pedagógus alkat. 36 év alatt 6 osz-
tály osztályfőnöke volt. A kompeten-
ciaalapú matematikaoktatás egyik első 
kipróbálója volt a monori iskolában. 
Tapasztalatait megosztotta a környék 
matematikatanáraival, előadást tartott, 
illetve szekcióülést vezetett Budapes-
ten, Debrecenben és Hódmezővásárhe-
lyen. Az elmúlt két évben intézményi 
szakmai vezetője és fejlesztőpedagó-
gusa volt a VEKOP Digitális környezet 
a köznevelésben című pályázatnak. 

A tanárnő a szakmai kompetenciáját, 
módszertani tudását továbbképzéseken 

rendszeresen fejleszti. 2020-tól sikeres 
Mesterpedagógus minősítésen vett részt. 
Évről évre a Monori Tankerületi Központ 
által szervezett Szakmai napok aktív 
résztvevője, szervezője, az intézményi 
koordinátora. A tehetséggondozó osztá-
lyokban az erdei iskola tananyagtartal-
mának, tematikájának kidolgozásában, 
sokszor annak megvalósításában is részt 
vett. Az iskolai évfordulók, az Öregdiák 
és a Nyugdíjas pedagógus találkozók, a 

JAGvarázs – az iskoláért tartott rendez-
vények ötletgazdája. A programok szer-
vezésében mindig meghatározó szerepet 
vállal. 1994–2006-ig irányította a gim-
názium Nyáry Pál Tudományos Diák-
körének munkáját. A Monorról induló 
TUDOK elindítása és az első két konfe-
rencia szervezése is a nevéhez fűződik. 
Számos elegáns versenyeredményt is 
diákjainak tudhat. 

2000–2012 között a reál munkakö-
zösség innovatív vezetője volt. 2012. 
novemberétől az iskola intézményve-
zető-helyettese. Jó szívvel, nagy szakér-
telemmel, precizitással, folyamatos meg-
újulással munkálkodik több mint 35 éve 
– nap mint nap – a jövő nemzedékért, 
tudásuk pallérozásáért, nevelésükért, 
közösségük fejlesztéséért, az intézményi 
dolgozókért, a monori gimnáziumért.

Monor Város Önkormányzata a Köz 
Szolgálatért Díj odaítélésével ismeri el 
azon személyek munkásságát, akik a 
város lakosságáért, a közösségi élet 
fejlesztéséért hosszú időn át kifejtett, 
áldozatos munkájukkal, hivatásszerű-
en, mindennapi munkájukat ellátva já-
rultak hozzá. 



12 MONORI STRÁZSA | 2022. november

ÖNKORMÁNYZATOKTATÁS

4m3

ELADÓ tűzifA

Ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3   

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

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

Akác, töLgy, bükk 
konyhakészen, hasítva 25 vagy 33 cm-es méretre vágva. 

Az árak felől érdeklődjön telefonon!

MEGÉRKEZTEK AZ ELSŐ EPIPEN- 
INJEKCIÓK AZ ÓVODÁKBA

Nemrég megérkeztek az első EpiPen életmentő injekciók a polgármesteri hivatalba, 
melyek hamarosan kikerültek az óvodákba. A településen működő óvodák 

dolgozóinak már az oktatást is megtartották az injekció használatáról, ezen felül 
pedig egy gyors elsősegélytanfolyamon és -bemutatón is részt vehettek. 

Az Anafilaxiás Allergiáso-
kért Egyesület adatai szerint 
hazánkban legalább 25 ezer 

életveszélyes allergiával élő gyermek él. 

A még nem diagnosztizált esetek mint-
egy 20 százalékánál ráadásul az első 
anafilaxiás roham közoktatási intézmé-
nyekben történik, amelyek, ha nincse-
nek felkészülve, akkor az idén januá-
rihoz hasonló tragédia következhet be, 
amikor egy hétéves mogyoróallergiás 
kisfiú meghalt.

 A Magyar Allergológiai és Klinikai 
Immunológiai Társaság (MAKIT), az 
AKI Egyesület és az Anafilaxiás Aller-
giásokért Egyesület már 
a nyár folyamán kidol-
gozott és a Belügymi-
nisztériumnak átadott 
egy szakmai tervezetet, 
amely a nevelési és okta-
tási intézmények szá-
mára fogalmaz meg pro-
tokollt arra vonatkozóan, 
hogy mit kell tenni, ha 
anafilaxiás allergiás gyer-
mek iratkozik be az intéz-
ménybe, továbbá, milyen 
általános felkészültséget 
kell biztosítani, ha egy 
korábban nem diagnosz-
tizált esetnél lép fel súlyos, életveszé-
lyes allergiás roham. 

A szervezetek egyik célja, hogy 
a készenléti gyógyszerkészlet köte-
lező részévé váljon az ún. adrenalin 
autoinjektor, mely az anafilaxiás aller-
giás gyerekek számára biztosítja a biz-
tonságos iskolai környezetet és az azon-
nali segítségnyújtás lehetőségét, ha arra 

van szükség. Az ismert allergiás gyer-
mekeknél ott van a sürgősségi táská-
ban a július 1-től már támogatott 2 db 
EpiPen, emellett azonban a szakszerű 
oktatást is mindenhol biztosítani kell, 
és az is elengedhetetlen, hogy minden 
intézményben biztosított legyen két 
darab készenléti adrenalin autoinjektor, 
ha olyan gyereknél lép fel anafilaxiás 
sokk, akiről korábban nem derült ki az 
életveszélyes allergia. 

Több önkormányzat, intézmény ezt 
maga beszerezte az intézményeknek, 
hogy védjék a gyermekeket. Monor 
Város képviselő-testülete számára is fon-
tos, hogy minél biztonságosabbak legye-
nek az intézmények, a szükséges orvosi 
felszereléssel rendelkezzenek és az ott 
dolgozók is felkészültek legyenek egy 
váratlan esemény kezelésére. MS infó

 ÁLLÁSAJÁNLAT  

MUNKATÁRSAKAT KERESNEK
A Monori Petőfi  Óvoda pályázatot hir-
det óvodapedagógus munkakörök be-
töltésére. A részletes pályázati felhí-
vás a https://kozigallas.gov.hu oldalon 
tekinthető meg. További tájékoztatást 
Szilágyiné Zsember Ágnes intézmény-
vezető nyújt a 06-20/441-0933-as te-
lefonszámon.

Monor Város Önkormányzat Védőnői 
Szolgálata pályázatot hirdet egy fő is-
kolavédőnő munkakör betöltésére. A 
pályázatok benyújtásának határideje 
2022.11.24. A részletes pályázati felhí-
vás a www.monor.hu oldalon tekinthe-
tő meg. További tájékoztatást Molnár-
né Virág Erika ügyvezető védőnő nyújt 
a 06-20/299-4080-as telefonszámon.

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
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MEGNYITOTTA KAPUIT AZ ÚJ BÖLCSŐDE
Energetikai szempontból Monor egyik legkorszerűbb intézménye lett az új bölcsőde, 

mely nemrég nyitotta meg kapuit a legkisebbek előtt. Régóta nagy igény volt a 
településen a bölcsődei férőhelyek bővítésére, így nagy öröm mind a városvezetés, 

mind a családok számára a nyolcvan férőhelyes intézmény megépülése. 

Monor Város Önkormányzata 
2018-ban nyújtott be pályá-
zatot bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatá-
sára. A pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, melynek eredményeképpen 
400 millió forint támogatást ítéltek meg 
a településnek. Ehhez 313 millió forint 
önerőt kellett biztosítani, Monor Város 
Önkormányzata pedig további 272 mil-
lió forinttal egészítette ki az összeget. 
A projekt célja egy hatcsoportos, nyolc-
van férőhelyes új épület létrehozása 
volt, mely 1200 négyzetméteren helyez-
kedik el. Az épületen belül kialakításra 
került egy 200 adagos főzőkonyha is, 
mely el tudja látni a Virág utcai bölcső-
dét is.

A beszoktatás már javában zajlik, és a 
konyha is üzemel. Tizenhárom kisgyer-
meknevelő és három bölcsődei dajka 
foglalkozik a gyerekekkel, a konyhán 
pedig hárman dolgoznak: egy szakács 

és két konyhai kisegítő, illetve az élel-
mezésvezető gondoskodik az étlapról.

Fazekas Józsefné intézményvezető sze-
rint a kollégák nagyon szeretnek az 
új épületben dolgozni: minden ideá-
lis, hiszen minden a jelenleg érvényben 
lévő bölcsődei előírásoknak megfelelően 
épült. –  Csak szépet és jót tudunk mon-
dani, a rendelet által előírt összes esz-
közt megkaptuk a nyitásra. A legfonto-
sabb is teljesül, hogy a gyerekek teljes 
biztonságban érezhessék magukat. Az 
intézmény egész működése teljesen kor-
szerű, a padlófűtés is nagyon hasznos, 
komfortos érzést biztosít, ami azért fon-
tos, mert a gyerekek az egész napjukat a 
padlón töltik.

A bölcsőde három gondozási egy-
ségben működik: egy gondozási egység 
két csoportszobával, egy fürdőszobával 
és két gyermekátadóval működik, így 
a gyermekek ellátása sokkal nyugod-
tabb körülmények között tud zajlani. A 

játszóudvar is gyönyörűen kialakított. 
Ezen kívül az épületben sószoba is van, 
benne egy hatalmas parajdi sótömbös 
sófallal, középen himalájai sótéglával 
kirakott prizmával, illetve a helyiségben 
fényterápia és ún. só-mokozó is biztosí-
tott. Nagy segítség lesz a gyerekek téli 
légúti megbetegedéses időszakában.

Rendelés felvétel: Rendelés felvétel: 
Vladár ZoltánVladár Zoltán

Tel.: Tel.: 06-20/958-4148

KonTéneRes 
siTTsZállíTás

Gépi földmunKa 
a-tól Z-ig. 

Újrahasznosított Újrahasznosított 
szóródó anyagok.
Környezetvédelmi 

engedéllyel, befogadó 
nyilatkozattal.

sszéleskörű gépparkkal, zéleskörű gépparkkal, 
mindig a célnak   

megfelelően.
Kedvező árakon.Kedvező árakon.

• Guri kézműves sörválaszték. 26 féle. 
Helyben palackozva és ELVITELRE Is.
• Kézműves borok és szörpök.

Csúzi pincészet Monor, Lázók Birtok  
•Whiskey, pálinka, vodka és még további shotok.
• Kávék, energiaitalok, üdítők, Barta Mézes kézműves 

termékei.
•Helyben sütött lepény, melegszendvics, paraszttál.  

Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 91.
Web: www.guri.hu • Telefon: +36-20/427-1343

NYITÁS: 
NOVEMBER 18.

Két televízió előtt izgulhatod 
végig az egész hónapot  

sok-sok ropogtatnivalóval, 
vagy nachos tállal.

 és még további shotok.

26 féle. 

2022-es 
Katari Foci VB
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 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

www. www. www. www. www. szazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. hu

Monoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontján

Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor

 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773

GÖRÖGORSZÁGBAN JÁRTAK 
A SZTERÉNYI TANULÓI

Idén már a második monori diákcsoport jutott ki az Erasmus-program 
keretében Görögországba, Platamonasba. Október közepén indultak útnak 
a Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola tanulói, ahol a szakmai 

tapasztalatokon kívül csodálatos élményekkel is gazdagodhattak. 

Októberben 25 tanuló utazott Görögországba az Eras-
mus-program keretében, hogy szakmájukban nem-
zetközi tapasztalatot is szerezhessenek. Logisztikus, 

asztalos, ács és kereskedelmi értékesítő szakmákat tanuló 
diákok alkották a csapatot, akik Kun István és Izsák Illés kollé-
gák kíséretében élhették át a felejthetetlen élményt. Az Égei-
tenger partján, Platamonas városban, gyönyörű környezet-
ben pihentek és tanultak. A szakmai tapasztalatszerzésen 
kívül számos érdekes programon vettek részt. Az iskolave-
zetés a kezdetektől fogva bízott benne, hogy sok új tapasz-
talattal fognak hazatérni a nagy utazók, ez így is lett. Taná-
raik szerint a tanulók mintaszerűen viselkedtek a külföldi 
út alatt. 

A csapat október 10-én, késő este érkezett meg 
Platamonasba. Az első napot a szállás, illetve a helyszín meg-
ismerésével töltötték. A további napokban a tanulók meghó-

dították a Meteórákat, majd a diákok egy része meglátogatta 
a Kateriniben található Platón magániskolát, ahol óvodától 
gimnáziumig tanulhatnak a diákok. Egy kis modern város-
nézésre is volt idő: a gyerekek Skiathos szigetére is ellátogat-
hattak, ahol a Mamma mia! című filmet forgatták. Az úton 
még születésnapot is ünnepeltek: az egyik tanuló aznap 
töltötte be a 18-at, így társai a hajó személyzetével közösen 
köszöntötték fel. A csapat később Thessalonikiben, és az 
Olympuson, Zeus kádjánál is járt, és egy hamisítatlan görög 
esten is részt vehettek. 

A gyerekek természetesen szakmai programokat is kap-
tak: szakmájuktól függően más-más üzemet, céget látogat-
tak, hogy bővítsék ismereteiket. Közben megismerkedhet-
tek az ország kultúrájával, szépségeivel is. Az ács- és az 
asztalostanulók Izsák Illés tanár úrral egy szép kirándulást 
tettek Platamon várába.

Idén újra
városunkba 

látogat a

Mikulás

VÁRJUK EGYÜTT A MONORI MIKULÁST!

Te is találkozhatsz vele a Szent István téren!

december 5-én
16 és 17 óra között 

december 6-án
16 és 17 óra között 

www.vigadokft.hu          vigado@vigadokft.hu           +36 29 413 212

Ha szeretnéd, hogy hozzád is ellátogasson,
a Krampuszok a Vigadó elérhetőségein

várják a megkereséseket!



HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROJEKTEKEN VETT RÉSZT A JAG
A Monori József Attila Gimnázium idén két nagyobb, határokon átívelő projekt 
keretében engedett betekintést diákjai számára a külföldi kultúrák, a tőlük való 
közvetlen nyelvtanulás, valamint a jövő, mint téma különféle feldolgozásának 
szépségébe. Ezekkel a JAG-os diákok nemcsak nyelvi készségeiket fejlesztették, 

hanem új barátokra és számos új ismeretre, tapasztalatra is szert tehettek.

AMonori József Attila Gimnázium diákjai idén 
két nagyobb, nyelvtanulásuk szempontjá-
ból kifejezetten fontos projektben vettek rész, 

melyek közül az Erasmus+ program 2019 óta, az AFS 
önkéntes cserediákprogramja pedig 2021 óta foglalkoz-
tatta a résztvevő gyerekeket. 

Az Erasmus+ program egy nemzetközi projekt, ami-
nek általános, 2 éves időtartama a koronavírus-jár-
vány miatt 3 évesre tolódott, így zárására idén ősszel 
került sor. A jelenlegi projekt központi témája a jövő és 
az iskola kapcsolata volt, és fontos eleme az időnkénti 
találkozók, melynek keretében az iskolák döntése alap-
ján minden résztvevő országban – így Magyarországon 
kívül Németországban, Lengyelországban, Romániában, vala-
mint az időközben visszalépett Franciaországban is – egy talál-
kozót tartottak. A találkozók célja a nyelvi készségek fejlesztése 
mellett az együttműködés és a kreativitás ösztönzése, a fiata-
lok aktív részvétele, valamint a csoportos tanulási célú mobili-
tás volt. 

Az európai határokon egy kicsit messzebbre tekintett az AFS 
nemzetközi, önkéntes alapon működő interkulturális tanulás-
hoz segítséget nyújtó szervezet cserediákprogramja, melynek 
keretében egy thai lány, valamint egy olasz lány érkezett az 
előző tanév 10 hónapjára a monori iskolába. Mindketten magya-
rul hallgatták az órákat, és a többi gyerekhez hasonlóan érté-
kelést is kaptak a munkájukra, amiket a saját iskolájukban elfo-
gadtattak. Az iskolatársaikkal leginkább angolul társalogtak, 
azonban Turáni Katalin, az iskola egyik olasztanárnője elmesélte, 
az olaszórákon kifejezetten örült, hogy minden kulturális témá-
ban elsőkézből kaphattak válaszokat egy, a témában közvetlen 
érintett diáktól. Jankó Anett, az iskola kémiatanárnője, aki egy-
ben a thai lány fogadója is volt, elmondta, hogy az itt töltött 10 
hónap alatt sikerült a külföldi diákoknak egy passzív magyar 
tudásra szert tenniük, amivel bár megszólalni még nem mer-
tek, azonban könnyen megértették az egyszerűbb magyar mon-
datokat. ‒ Rendkívül kellemesen telt az itt töltött közel egy éve, 
részünkről azért, mert egy teljesen más kultúrába is belelát-
tunk kicsit, segítségével új ételeket kóstolhattunk, és természe-
tesen ő is boldogan nyitott a mi kultúránk, nyelvünk, ételeink 
felé – fogalmazott a tanárnő, majd hozzátette, a lánnyal a mai 
napig tartják a kapcsolatot, aki azt ígérte, egyszer még visszatér 
Magyarországra. Antal Fanni
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OKTATÁS

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

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

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840
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 SÜRGŐS ESETBEN  

ÜGYELETES PATIKÁK 
MONORON
A városban a rendes nyitvatar-
tási időn túl ügyeletes és ké-
szenléti szolgáltatást nyújta-
nak a patikák. Hétköznaponként, 
hétfőtől péntekig a nyitvatar-
tási idő után este 8 órától ké-
szenlétet tartanak. Ebben az esetben a patikus nem tartózko-
dik a gyógyszertárban, a készenlétet adó patikán kifüggesztett 
telefonszámon kell telefonon hívni a készenléti patikust, aki rö-
vid időn belül bemegy a patikába. Csak sürgős esetben vegyék 
igénybe ezt a szolgáltatást!

A Monorhoz legközelebb lévő, hétköznaponként is állandó 
ügyeletet ellátó gyógyszertár Vecsésen és Budapesten van.

Az ügyeletes patika a rendes nyitvatartás után, hétvégén 
teljesít szolgálatot. Ebben az 
esetben a gyógyszerész a patikában tartóz
kodik. Monoron váltásban ügyelnek a patikák, hétfőnként van 
a fordulónap, amikor a soron következő gyógyszertár látja el 
a készenléti és ügyeleti szolgáltatást.

Amíg van nyitva tartó patika, addig nincs ügyelet! Ez alap-
ján Monoron szombatonként 18.30-tól 21 óráig ad ügyeletet 
az éppen soron lévő patika, majd 21 órától vasárnap reggel 8 
óráig készenlétet teljesít. Vasárnap reggel 8-tól este 21 órá-
ig ismét ügyelet, majd hétfőn reggel 8 óráig készletben várja 
a sürgős eseteket.

Az aktuálisan ügyeletet ellátó gyógyszer-
tárak felől a https://ogyei.gov.hu/gyogyszer-tarkereso olda-
lon is tájékozódhatnak.

A KÉSZENLÉTET ÉS ÜGYELETET 
TELJESÍTŐ PATIKÁK NOVEMBERBEN: 

• 2022. november 7–13. Monori Gyógyszertár
• 2022. november 14–20. Virág utcai Gyógyszertár
• 2022. november 21–27. Paracelsus Gyógyszertár
• 2022. november 28.– december 4. PatikaPlus Gyógy-

szertár
• 2022. december 5–11. Margit Gyógyszertár

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/A

Fürdőszobát féláron!
Az otthonfelújítási támogatással 

akár 50%-ot is spórolhat!

Kedvező árAK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

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

 MIKULÁSRA SZERETETTEL! 

ÉLŐSZEREPLŐS 
MESEJÁTÉK A VIGADÓBAN
 A Mikulás és a hamis manók 

című előadással várjuk a Tél-
apót a Vigadóban december 
2-án 17 órától! A Görbe Tükör 
Színház elő-
adásában négy 
krampusz elha-
tározza, hogy 
amíg a Miku-
lás megérkezik, 
addig ők szórakoz-
tatják a gyerekeket. 
Fellapozzák a Miku-
lás mesekönyvét, zenél-
nek, énekelnek, 

megelevenítik a mesefigu-
rákat, akikről a dalok szól-
nak. A dalokhoz kapcsolódó 
játékos feladatok megoldásá-
val a gyerekek a műsor fősze-
replőivé válnak. Családbarát 
rendezvény: három gyer-
mekjegy váltása esetén egy 
felnőtt kísérő belépése ingye-

nes! Belépőjegyek már kap-
hatók a Vigadó első 

emeletén található 
irodákban és 
online a tixa.
hu oldalon.

 ÉKSZEREKET KÉSZÍTHETNEK AZ ÉRDEKLŐDŐK 

KARÁCSONYI AJÁNDÉK
SAJÁTKEZŰLEG
 December 11-én 10 és 15 

óra között szeretettel vár-
juk a kézműves termékek 
iránt érdeklődő felnőtte-
ket a Vigadóban! Különböző 
technikák segítségével saját 
kezűleg készíthetik el a sze-
retteiknek szánt karácsonyi 
ajándékokat. Lehetőség lesz 
gyöngyékszer készítésre Szik-
lai Kingával, akinek hasonló 
kiállítása is megtekinthető a 
workshop ideje alatt. Készít-

hetnek hópehely-fülbeva-
lót, nemezkulcstartót vagy 
nemezvirág-nyakláncot is a 
résztvevők. Regisztrációra a 
vigado@vigadokft.hu e-mail-
címen vagy a 06-29/413-212-es 
telefonszámon van lehetőség; 
míg az egyes foglalkozá-
sok részvételi díjáról a www.
vigadokft.hu oldalon tájéko-
zódhatnak. Várjuk Önöket, 
hogy együtt készíthessük el 
szeretteink egyedi ajándékát!
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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

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor,  
Kiss Ernő u. 17/1
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  SZÉP EREDMÉNYEK 

MISKOLCON JÁRTAK KARATÉKÁINK
 Rutinosabb versenyzőink a Miskolcon 

megrendezésre került nemzetközi Avas-
kupán és Csordás József emlékversenyen 
vettek részt. Szakosztályunk hat fővel 
képviselte sportegyesületünket, a rekord-
számú nevezéssel, 830 fővel megtartott 
eseményen. Karatékáink tisztességgel 
helytálltak a tapasztalt mezőnyben. A 
monoriak büszkék lehetnek teljesítmé-
nyükre, 1 ezüst és 2 bronzéremmel tér-
hettek haza. A verseny során a következő 
eredményeket érték el:
– Hevesi Emma – formagyakorlat, 4. hely
– Somogyi Kristóf Péter – formagyakorlat, 3. 

hely; küzdelem, 4. hely

– Bokros-Kovács Máté – formagyakorlat, 3. 
hely

– Szauer Botond – formagyakorlat, 5.hely; 
küzdelem 4. hely

– Tóth Mátyás – formagyakorlat 4. hely; 
küzdelem 4. hely

– Molnár Barbara – küzdelem, 2. hely
Kiemelésre méltó, hogy Molnár Barbara 
az egész verseny alatt bírói feladato-
kat látott el, majd ezt követően verseny-
zőként is tatamira lépett és korosztályá-
ban második lett. Ezúton is gratulálunk 
mindenkinek, büszkék vagyunk rátok, 
HAJRÁ MONOR!

Forrás és fotók: Monori SE Karateszakosztály

 SIKERES VERSENY  

MONOR-KUPÁT RENDEZETT 
AZ RG-SZAKOSZTÁLY
Október utolsó hétvégéjén rendez-
te meg a Monor SE ritmikusgimnaszti-
ka-szakosztálya az első Monor-kupát. 
19 egyesület több mint 400 verseny-
zője lépett szőnyegre, hogy meg-
mérettesse magát duó és együttes 
kéziszercsapat versenyben, valamint 
egyéni versenyek alkalmával. Egye-
sületünket 80 versenyző, és a hala-
dó csoportunk képviselte a kétnapos 
versenyen. Haladó csoportunk szom-
baton mutatkozott be. A versenyző-
ket egészen kis korosztálytól felnőtt 
korosztályig láthattuk versenyezni. A 
szakosztály vezetése ezúton is köszö-
ni a résztvevők, a szülők és a közre-
működő partnerek segítségét.

MONOR SE

ÉPÍTSÜK MEG EGYÜTT A 
II. MONORI MESEBELI MÉZESKALÁCSVÁROST!

Az alkotások leadási helye és határideje: 
2022.11.21. - 2022.11.25. 

Vigadó Kulturális és Civil Központ
 2200 Monor, Kossuth L. u.65-67. 

a Vigadó nyitvatartási idejében.

További információ: vigado@vigadokft.hu, 06 29 413 212

A mézeskalácsból készített alkotások bármilyen építményt ábrázolhatnak: házikót,
emeletes házat, vagy városunk nevezetes épületeit, köztéri alkotásait.

Díszítése téli, karácsonyi hangulatot idézzen!
Az alkotások csak ehető alkotóelemeket tartalmazhatnak!

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS!
A kiállításra látogatók  2022.11.28. és 2022.12.17. között az alkotások mellé kihelyezett

számok alapján szavazhatnak a legjobban tetsző épületekre.
 A legtöbb szavazatot kapott mézeskalács alkotás készítőjét/ készítőit jutalomban részesítjük.

A nyertes/nyerteseket  a városi karácsonyi ünnepségen vehetik át díjaikat!
A beérkezett alkotásokból felépített mézeskalácsvárost a Vigadó emeletén állítjuk ki.
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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

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

Ünnepeljük együtt 
a rajzfilmeket Monoron
ingyenes vetítésekkel!

A részvétel regisztrációhoz kötött!

10:00
 Mézga Aladár

 A nagy ho-ho-horgász
 Kérem a következőt!

2022.
november

18-19.

november 18.

november 19.
10:30 Bogyó és Babóca 13 új mese

 

18:00 Válogatás a kortárs magyar
stúdiók munkáiból

 

19:30 Kiskakas gyémánt félkrajcárja
A telhetetlen méhecske

Macskássy Gyula rövidfilmjei

Vigadó Kulturális és Civil Központ
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

 

+36 29 413 212
vigado@vigadokft.hu

www.vigadokft.hu

ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB
M onoron 2017 szeptemberében indult először az angol 

társalgási klub, aminek célja elsősorban nem az 
angol nyelv oktatása, hanem sokkal inkább az élő 

beszédben való használata, a kommunikációs készségek fej-
lesztése. A klub lényegében egy baráti társaság beszélgeté-
sének dinamikájával működik, melyben a kezdő és haladó 
angolosok egymást segítve használják és tanulják az angol 

nyelvet.
Somodi István 1998-ban kezdte 

tanulni az angol nyelvet egy Magyar-
országon élő brit tanártól úgy, hogy 
egyáltalán nem beszélték egymás 
anyanyelvét. Kitartóan tanult, később 
nyelviskolákban, és újabb angol anya-
nyelvű tanárokkal fejlesztette a nyelv-
tudását. Végül 2017 nyarán korábbi 
tapasztalatait felhasználva megszüle-
tett a monori Angol Társalgási Klub 
ötlete, melynek célja elsősorban nem a 
nyelv oktatása, hanem a kommuniká-

ciós készségek fejlesztése. – Azt tapasztaltam, hogy bár sokan 
jól beszélnek angolul, ha élő beszédben kell megszólalniuk, és 
különböző témákról beszélgetniük, egyszerűen leblokkolnak. 
Ezért hoztam létre ezt a klubot, ahol egyetlen szabály van, egy 
órán keresztül csak angolul lehet megszólalni – fogalmazott Ist-
ván, majd hozzátette, valami olyasmi történik náluk is, ami a 
kisgyermekeknél: úgy tanulunk meg beszélni, ha beszélünk. 

A szerda esti órák működése egészen egyszerű, véletlenszerű 
témákról, élményeikről, tapasztalataikról beszélgetnek. István 

úgy gondolja, a 
kezdőknek remek 
lehetőség a fejlő-
désre, a haladók-
nak pedig a nyelv-
tudásuk szinten 
tartására és gya-
korlására. Folya-
matosan segítik 
egymást, hiszen a 
cél az, hogy jó han-
gulatban, barát-
ságos környezet-
ben fejlődjenek és 
tanuljanak egy-
mástól. Ezzel a módszerrel István szerint egy kevés otthoni 
rátanulással egészen jó nyelvtudás sajátítható el, de azoknak is 
rendkívül hasznos, akik éppen nyelvvizsgára készülnek. Kor-
osztályt tekintve szinte bárkinek ajánlja, bár tapasztalatai alap-
ján a 16 éves kor alattiakat nem igazán köti le a beszélgetés, de 
ettől függetlenül bárkit szívesen látnak, aki csatlakozni szeretne. 
A jelenleg 15-20 állandó fővel büszkélkedő klubban fordult már 
meg brit és amerikai tag, 70 év feletti, kezdők és haladók, akik 
az idő múlásával egy nagy baráti társasággá formálódtak. 

Az Angol Társalgási Klub látogatása ingyenes, szerdánként 
18:00-tól 19:00-ig tartják óráikat a Vigadóban. Az elhivatott, 
csatlakozni vágyó leendő tagok Somodi Istvánt a +36-20/332-
5924-es telefonszámon, vagy az Angol társalgási klub, Monor 
nevű Facebook-csoportban kereshetik fel. 

Ismerjük meg 
a Vigadó csoportjait! 



ÚJ COROLLA CROSS
PRÓBÁLJA KI AZ ELSŐK KÖZÖTT!

WWW.TOYOTAKOVACS.HU

6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Telefon: +36 62 200 366
szeged@toyotakovacs.hu

2200 Monor, 4-es főút 35. km
Telefon: +36 29 413 381
info@toyotakovacs.hu

NYÍLT HÉT
2022. 11. 21-25.

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


