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Megemlékezés  

az 1956-os 
forradalom 

eseményeiről

2021. október 23. 9:00
Monor, Kossuth Lajos utca, 

1956-os emlékszobor

Tisztelettel várjuk  
az érdeklődőket!

Ünnepi beszédet mond
Pogácsás Tibor 

országgyűlési képviselő

A városi kitüntetések átadása, 
a díjazottakat köszönti 

Darázsi Kálmán 
polgármester

KoszorúzásKautzky Armand  
Jászai Mari-díjas színművész és 

Balog Tímea  
énekes, színművész  

előadása 
Kiállításmegnyitó  

a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban 
A mi forradalmunk  

– amely megrengette  
a kommunista világot 
címmel,  plakátkiállítás 

Székely Kornél A.D. alkotásaiból

eseményeiről
Ünnepi beszédet mond

országgyűlési képviselő

A városi kitüntetések átadása, 
a

ÚTFELÚJÍTÁSOK
Óvatosan az utakon! 

III. Civitas Sapiens 
OKOS VÁROS KONFERENCIA
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HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszol a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.

EGYEZTETÉSEK A KÖZVILÁGÍTÁS 
KIMARADÁSÁRÓL
Folyik az intelligens közvilágítási rend-
szer kivitelezése, és az átépítés kapcsán 
problémák jelentkeztek. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogy mi okozza a meghibá-
sodásokat, ezért egyeztetéseket kezd-
tünk az érintettekkel. A videokonfe-
rencián a kivitelező MVM Optimum és 
az üzemeltető MVM DÉMÁSZ szakem-
berei vettek részt. A szakértők azt álla-
pították meg, hogy a hibákat az elosztó 
hálózat elavulása okozza, emiatt pedig 
esetenként a vezeték és a kismegszakí-
tók cseréjére van szükség. Arra kérjük 
a lakosságot, hogy jelezzék hivatalunk 
felé a meghibásodásokat. A leghatéko-
nyabb az, ha ezt e-mailben pontos utca 
megjelölésekkel teszik.

A szakemberek folyamatosan vég-
zik a javításokat, mire teljesen kiépül a 
rendszer, addigra a meghibásodásokat 
is fel fogják számolni.

A teljes belterületi részen kicserél-
jük a régi lámpákat ledes lámpates-
tekre, melyekkel már nincs fényszeny-
nyezés, optimalizálható a lámpatestek 
fényereje, a fény jobban az úttestre és 
a járdákra vetül. A fejlesztés pozitív 
hozadékát majd télen fogjuk érzékelni, 
amikor már délután sötétedik.

ŐSZI KÁTYÚZÁSOK
Elindultak a kátyúzási munkálatok a 
város területén, és ahogyan ígértük, 
tavaszi és ősszel is végezzük az útkar-

bantartási munkálatokat. Az elmúlt 
időszakban a már alkalmazott műszaki 
tartalommal készülnek a javítások, 
mely révén tartós megoldással tud-
juk megszüntetni az úthibákat. Türel-
met kérünk a lakosságtól, főleg, hogy 
a kivitelezők munkáját most sok min-
den akadályozhatja.  Fontos, hogy óva-
tosan és körültekintően közlekedjünk, 
tartsuk be a korlátozásokat a munkák 
elvégzése végéig a balesetek elkerülése 
érdekében. A kátyúzási munkák várha-
tóan október 10-ig fognak tartani.

ZAJLANAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK
A 11 belterületi út felújítása kapcsán 
már a szerződéskötések folynak, ami 
után elindulnak a munkálatok. A másik 
nyertes belügyminisztériumi pályázat-
nak köszönhetően a Tátra, a Mátra és 
a Mező utcai felújítások október elején 
kezdődnek.

Jelenleg nagyon sok útfelújítás zajlik 
Monoron. A katasztrófavédelem kéré-
sét tolmácsolom a lakosság felé: lehető-
ség szerint az M4 autóútra való elju-
táshoz használják a gombai lehajtót 
– a nagy kerülő ellenére is –, mivel 
a Péteri út felújítása nagy torlódást 
okoz a lámpás forgalomirányítás 
miatt, ami akadályozza vagy lassítja 
a mentési vonulást az adott útszaka-
szon. A lámpa működése miatt küld-
tünk már jelzést a Közút és a kivitelező 
cég felé is, de fontos kiemelni, hogy ez 
nem önkormányzati beruházás, így 
csak továbbítani tudjuk a lakossági ész-
revételeket feléjük.

BURSA HUNGARICA
A város idén is csatlakozott a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázathoz, 
melyet a felsőfokú intézményekbe 

jelentkező és oda járó hátrányos hely-
zetű felsőoktatási hallgatók támoga-
tására hívtak életre. Három forrásból 
tevődik össze az ösztöndíj: önkormány-
zati, megyei és minisztériumi támo-
gatásból. 2021. november 5-ig lehet 
benyújtani a pályázatokat, melyek rész-
leteit a www.monor.hu oldalon lehet 
elolvasni. Az ösztöndíj által 2019-ben 29 
fő, 2020-ban pedig 16 fő tanulmányait 
tudtuk támogatni.

VÁROSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Kifejezetten a középfokú intézmé-
nyekbe járó gyermekeket támogat-
juk 10 hónapon keresztül a 2021/22-es 
nevelési évben ezzel a városi ösztöndíj-
jal. Az Emberi Erőforrások Bizottsága 
dönt a támogatottakról, amit a képvi-
selő-testület hagy jóvá. Idén 10 pályá-
zat érkezett be, és kilencet tudtunk 
támogatni, egy pályázatot azért kellett 
elutasítanunk, mert nem monori lakos-
ról volt szó, pedig ez kifejezett kikötése 
a pályázati feltételeknek.

 ADY ÚTI FÁSÍTÁS MÁSODIK ÜTEME
A tavaly őszi Ady úti fásítás első üteme 
után idén szeretnénk folytatni a nagy-
szabású faültetési akciót az eddig meg-
szokott minták alapján. A második 
ütemben 80 db fa ültetését tervezzük 
az Ady úton a sorompótól a 4-es főútig. 
Több fát fogunk ültetni, mint tavaly. 
Nem titkolt célja az önkormányzatnak, 
hogy zöldítsük Monort, ezáltal még 
élhetőbbé tegyük Városunkat.

Az Ady úti fásítás október végére, 
november elejére tervezzük, melyről 
értesíteni fogjuk a lakosságot.

 FELHÍVÁS 

KÖZMEGHALLGATÁS
Monor Város Önkor-
mányzatának Képvi-
selő-testülete 2021. 
október 18-án hét-
főn, 17.00 órai kez-
dettel közmeghall-
gatást tart a Vigadó 
Dísztermében (Mo-
nor, Kossuth Lajos u. 65–67.)
Program:

1. Tájékoztató az aktuális rendezé-
si terv módosításokról – Előadó: Gubán 
Sándor főépítész

2. Tájékoztató a Monor Város-
át érintő megvalósult és folyamatban 
lévő 2021. évi, valamint a várható be-
ruházásokról – Előadó: Darázsi Kálmán 
polgármester

Mindenkit tisztelettel várnak a város 
képviselői!  Monor Város Önkormányzata
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
adott teret 2021. 09. 20‒21. között 
a III. Civitas Sapiens Okos Város 

konferenciának, mely egyúttal techno-
lógiai V4 csúcstalálkozó is volt. A kon-
ferencián településünk a szervezők 
meghívására rendkívül sokoldalúan 
képviseltette magát, a jelentős érdek-
lődés okos város projektünk iránt egy-
szerre jelentett elismerést és kötelezett-
ségeket is. 

Az első nap délelőttjén Pogácsás 
Tibor önkormányzatokért felelős 
államtitkár, Monor volt polgármestere 
a digitális falu programban részt vevő 
legsikeresebb településeknek adott át 
elismeréseket, felhívva a figyelmet arra, 
hogy kisebb léptékben is lehet komoly 
eredményeket elérni. Alpolgármeste-
rünk, Juhász László a keddi szakmai 
szekcióban az okos városokká válás 
jövőképét vitatta meg kerekasztal meg-
beszélés keretein belül Balla Attilával, 
a Digitális Jólét Program szakmai igaz-
gatójával, és Gödri Bulcsúval, Ipar 4.0 
és IoT szakértővel. A felek következte-
tése azonos volt, okos várost tekintve 

„Monor Magyarország első integrált okos városa lesz”
nincs más út, mint előre. Az informatika 
és az adatalapú döntéshozatal, illetve 
kormányzás olyan hatékonyságnöve-
kedést biztosít, amelyben az élenjárók 
jelentős versenyelőnyhöz juthatnak, míg 
a lemaradók idővel jelentős versenyhát-
rányt szenvednek el.

A Cseh Nagykövetség kiemelt sze-
replője volt a konferenciának. Bial 
Tibor nagykövet úr kedd esti fogadá-
sán, illetve a kapcsolódó szerda reg-
geli konferencián Darázsi Kálmán pol-
gármester úr vett részt, ahol lehetséges 
partnervárosi együttműködésekről, 
cserediák programról és további tech-
nológiai pilotokról tárgyalt. A délutáni 
program nyitó előadását Juhász László 
alpolgármester úr tartotta, megértetve a 
hallgatósággal azt, hogy az okos város 
nem más, mint egy új informatikai esz-
közrendszert is figyelembe vevő straté-
giaalkotás, melynek megvalósításában 
a különféle telepített rendszerek össze 
tudnak kapcsolódni, adatot tudnak cse-
rélni, és ezt meg tudják tenni a kormány-
zati felhőben futó állami alkalmazá-
sokkal is. A háromszintű integrációval 
bíró okos város fejlesztés Magyarorszá-
gon a kormányzati pilotnak köszönhe-
tően elsőként és egyelőre egyedüliként 
Monoron valósul meg. 

MONORON VALÓSUL MEG AZ ELSŐ 
SZITAKÖTŐ INTEGRÁCIÓVAL BÍRÓ 
VÁROSI TÉRFIGYELŐ RENDSZER
Önkormányzatunk augusztusi ülé-
sén döntött a Monor okos város projekt 
részeként megvalósuló új, legmoder-
nebb technológiákat felvonultató térfi-
gyelő rendszer beszerzésének elindítá-
sáról. Az integrált közlekedésszervezési 
és szabályozási rendszer nagyfelbon-
tású rögzített irányú kamerák segítségé-
vel figyeli a közlekedési forgalmat, méri 
a sebességet az egyes útszakaszokon, 

„Monor Magyarország első integrált okos városa lesz”

III. CIVITAS SAPIENS OKOS VÁROS 
KONFERENCIA + V4 SUMMIT

azonosítja az illegális tehergépjármű 
forgalmat, és a jogosult vagy jogosu-
latlan behajtásokat. A bűnmegelőzést, 
bűnfelderítést támogató eszközök jel-
lemzően 360⁰-os látószöggel bíró, nagy 
felbontású dome kamerák, melyekben 
mesterséges intelligencia használatával 
eseményfelismerés és riasztás történik. 
A rendszer alkalmas lesz esetleges rosz-
szullétek felismerésére (eszméletvesz-
tés, elfekvés), rendzavaró cselekmé-
nyek azonosítására (parktárgyak nem 
rendeltetésszerű használata), illetve az 
illegális hulladéklerakás kontrolljára. 
Mindkét kameratípus képi állományai 
és metaadatai (pl. rendszám) bekerül-
nek a Szitakötő rendszerbe, melyhez a 
jogosult nyomozó hatóságok tevékeny-
ségük végzése érdekében hozzáférhet-
nek. A főváros mellett Monor az első 
vidéki becsatlakozó a Szitakötő rend-
szerbe. Bízunk benne, hogy a 2022 tava-
szán megvalósuló új térfigyelő tovább 
javítja majd városunk közbiztonságát.
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Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Alpin-
technikával.  

Kedvező 
árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes 

cseréje és fedése

ÓVATOSAN AZ UTAKON! 
Számos útfelújítás zajlik párhuzamosan a városban, 

ráadásul több utca extra forgalommal terhelt, mivel sokan 
elkerülő útként használják azokat. A rendőrség a lakosság 
együttműködését is kéri ahhoz, hogy a balesetek számát 

minimálisra lehessen csökkenteni.

A z M4-es autóút átadásával még 
elérhetőbb közelségbe került a 
főváros. Sokan kitelepültek az 

agglomerációba, többek között Monorra 
is, így nőtt a lakosok és az autók száma 
is. A napi munkába járást legtöbben gép-
járművekkel oldják meg, ezzel pedig 
egyenesen arányos, hogy nő a közúti jár-
műforgalom. A városban működő cégek, 
nagyvállalatok miatt jelentős a tehergép-
jármű-forgalom, ám úti céljuk elérésé-
hez sokan még mindig a kerékpározást 
választják, ez pedig sok kockázatot rejt 
magában.

A Monorra be- és onnan kivezető 
utak, valamint a településen áthaladó 
4-es számú főút forgalma a legkiemel-
kedőbb. A városban a Kistói út‒Kossuth 
Lajos utca kereszteződése, valamint a 
Kistói úton lévő aluljáró mindkét oldala 
‒ a tapasztalatok szerint – a rossz belát-

hatóság miatt lehet olykor problémásabb. 
Jellemzően Monor belterületén a forgal-
masabb utakon történtek ‒ többségében 
anyagi káros ‒ balesetek 2021-ben. Ezek 
okai legtöbbször az elsőbbség meg nem 
adása, a kanyarodási szabályok meg-
szegése vagy egyszerűen a figyelmet-
len vezetés – áll a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság közleményében. A Liliom 
utcát előszeretettel használják rövidítésre 
a Kossuth Lajos utcát elkerülve, ám emi-
att rendszeresek a balesetek. ‒ A Liliom 
utcát a balesetek számának csökkentése 
miatt a rendőrök visszatérően ellenőrzik, 
a környékre sebességméréseket szervez-
nek. Monor területén 2021. évben (2021. 
szeptember 22. napjáig) 90 alkalommal 
történt közlekedési baleset. A balese-
tek közül 4 súlyos, 15 könnyű sérülés-
sel, további 71 anyagi kárral végződött 
‒  tudtuk meg. Strázsa infó

 FEJLŐDŐ KISVÁROS 

ÚJABB NAGYVÁLLALAT 
KÖLTÖZÖTT MONORRA
Szeptember közepén ünnepélyes kere-
tek között adták át az AIRVENT Hunga-
ry Kft. üzemcsarnokát Monoron. A vál-
lalat ülések pneumatikus alkatrészeit 
gyártja haszon- és nehézgépjárművek-
be, illetve autóbuszokba, melyeket Euró-
pába és a tengerentúlra is szállítanak. 

A svájci cég az Ipar utcában építet-
te fel az új gyáregységét. A beruházás-
sal több mint 100 munkahely települt 
át Monorra, a jövőben pedig várhatóan 
még 50 újabb munkahely jöhet létre.

Strázsa infó

 A MÁTYÁS KIRÁLY UTCA  

ÁTHELYEZIK A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETET
A Mátyás király utcai szelektív hulladék-
gyűjtő sziget szomszédságában lévő 
háztömbben élők nyugalmának, pihe-
nésének zavartalansága, illetve a kör-
nyék tisztasága érdekében áthelyezik a 
hulladékgyűjtő szigetet. 

A háztömbben lakók jelezték a 
KÖVÁL Zrt. felé, hogy a hulladékgyűj-
tő mellé rendszeresen oda nem illő 
szemét került, a környéke folyamato-
san rendkívül szemetes volt. Emiatt az 
üveggyűjtő konténercsoportot a KÖVÁL 
Nonprofi t Zrt. telephelye (Kossuth La-
jos utca 147.) előtti közterületre helye-
zik majd át. 

Vigyázzunk a környezetre és a tisz-
taságra, az üveggyűjtő konténereket 
pedig rendeltetésszerűen használjuk.

MS infó
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Skandináv tulajdonú, épületvasalati elemeket 
gyártó cég keres pilisi telephelyére betanított,  

összeszerelő munkakörbe, 
könnyű fizikai munkára munkatársakat.

Hosszú távú, biztos munkahely, ahol a kezdő 
bér bruttó 255 000 Ft, negyedéves termelési 

bónusz már a próbaidő alatt is!

Önéletrajzokat 
kérjük a következő e-mail-címre: 

krisztina.almasi@peikko.com  

 KISVÁLLALKOZÁSOKNAK  

INGYENES MEGJELENÉSI
LEHETŐSÉG
Az okos város projektben Monor ki-
lenc frekventált pontján: a Vigadó 
előtt, a Szent István téren, a Szent Or-
bán téren, a Gera-kertben, a Sport-
csarnok előtt, az uszodánál, a Dr. 
Gombos Matild Egészségháznál, a vá-
rosi piacnál és a Tavasparkban kíná-
lunk megjelenési lehetőséget nagy 
felbontású displayeken.

A displayek üzemeltetésének cél-
ja az információ közlésen túl a he-
lyi kisvállalkozások népszerűsítése. 
Ennek elősegítésére az önkormány-
zat döntése alapján a tesztidőszak-
ban ingyenes megjelenési felüle-
tet biztosítunk monori vállalkozások 
számára. Amennyiben nem rendel-
kezik az előírtaknak megfelelő rek-
lámanyaggal, külön ajánlat szerint le-
hetőség van digitális plakátok, fi lmek, 
spotok elkészítésére is. Műszaki ada-
tok: felbontása 1080×1549, minimum 
600 dpi, fi lm esetén full HD felbontás 
(1080×1920).

Kizárólag monori székhelyű, köz-
tartozásmentes vállalkozások kapnak 
ingyenes megjelenési lehetőséget. 
A tesztidőszak várhatóan 2021. de-
cember 31-ig tart. További informá-
ciók a vince@vigadokft.hu e-mail-
címen kérhetők. Vigadó

 GONDOT OKOZHATNAK 

DUGÓK AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK MIATT
 Monor környékén jelenleg is zajlik az 

országos közutak felújítása, ez azon-
ban komoly fennakadásokhoz is vezet-
het a hétköznapokban. Az M4-es Péteri–
Monor kijárója igen terhelt, a kialakult 
dugók sajnos olykor a tűzoltók vagy a 
rendőrség útját is akadályozhatják egy-
egy éles helyzetben. A lakosok azonban 
egy előnyösebb döntéssel gyorsan teher-
mentesíthetik az utakat. 

‒ A Budapestre bejárók meg tud-
ják könnyíteni a helyzetet azzal, hogy 
nem ezt az utat használják – javasolja 
Kerepeszki Ildikó, a Műszaki, Város-
gazdálkodási és Környezetvédelmi 
(MŰVÁK) Iroda irodavezetője. ‒ Az 
a tapasztalatunk, hogy akik nem Péte-
ribe mennek, hanem az M4-est céloz-
zák meg, azok is ezen az útvonalon 
közlekednek, és látványos mennyiségű 
autó gyűlik össze a le- és felhajtó ágon. 
Kerülő ugyan, de alternatív megoldás 
lehet a József Attila út (Gombai), vagy 
az Ady Endre út–4-es főút útvonal ‒ 
magyarázta.

Jelenleg az országos közutak fel-
újítása zajlik, a városközponti körfor-
galomtól a Péteri felé vezető út befe-
jezésének határideje november 30. 
Nemsokára, előreláthatólag október első 
felében kezdődik a Kistói út felújítása, 
ezzel párhuzamosan október első heté-
ben a József Attila út belső szakaszának 
felújítása is. ‒ Egyes úti célokhoz többlet 
út megtételére lesz szükség. Mivel ezek 
mind országos közutak, kevés ráhatá-
sunk van a folyamatokra. Kértük, hogy 
Monor ne legyen megközelíthetetlen, de 
október első két hete nagy türelmet fog 
igényelni a közlekedőktől. Ezen utak fel-
újítása közben és után bizonyos ponto-
kon ún. okos zebrák létesítése is megtör-
ténik: a Kistói úton kettő, a József Attila 
úton egy, illetve a Kossuth Lajos Óvoda 
előtt is egy okos gyalogátkelő kerül 

kialakításra. Ezek miatt szintén várható 
majd némi forgalomkorlátozás – vála-
szolta lapunknak a szakember.

Az országos közutak után a helyi 
utak: a Mező, a Mátra a Tátra és a Péteri 
utak helyi felújítása is hamarosan elkez-
dődik, előreláthatólag szeptember végén 
október elején pedig további tizenegy út 
részleges vagy teljes felújítására is sor 
kerül. Ezekre a munkálatokra hama-
rosan megkötik a szerződést az illeté-
kesek, így ezekkel is érdemes számol-
nia majd a lakosságnak. Ezek az utcák 
az alábbiak: Acsádi utca, Bocskai utca, 
Dózsa György utca, Eötvös utca, Gém/
Nádas utca, Katona József utca, Klapka 
utca, Mikszáth Kálmán utca, Pósa Lajos 
utca, Pozsonyi utca, és a Puskin utca.

 Strázsa infó

Ha az ún. okos zebrát megközelíti egy 
gyalogos, azt az autósoknak a zeb-
rába épített fényjelzés jelzi, ahogyan 
a gyalogosnak is jeleznek a járdába 
épített fényjelek. Emellett ezek a gya-
logosátkelők beépített sebességmé-
rővel is rendelkeznek, amellyel a rend-
őrség statisztikailag vizsgálhatja az 
áthaladó forgalom átlagsebességét, 
és ellenőrzést tarthat, ha azt szüksé-
gesnek tartja.
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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

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

IDEIGLENES HELYEN MŰKÖDIK 
A NAPSUGÁR ÓVODAA NAPSUGÁR ÓVODA

A Monori Napsugár Óvoda ideiglenesen a Monor Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Táncsics utcai épületbe költözött, amíg az intézmény felújítása, bővítése zajlik.

A jelenlegi állapot előrelátható-
lag egy évig áll fent, a Jászai téri 
épület azonban sokkal tágasabb 

lesz és az EU-s szabályoknak is teljes 
mértékben megfelel majd.

A költözés előkészületei június végén 
megkezdődtek: mikor már kissé csök-
kent a gyermeklétszám az óvodában, 
el lehetett kezdeni a csomagolást. A 
közel 50 éves óvodaépületben mindent 
rendszerezni kellett, mire van szük-
ség az új helyen, hiszen az elkövetke-
zendő egy évben kisebb alapterületen 
működik majd az intézmény. A tény-
leges költözést végül augusztus 23-án 
kezdték meg, mialatt a Táncsics utcai 
épületben még zajlottak a felújítások. ‒ 
A KÖVÁL Zrt. és 17 család segítségével 
tudtunk átköltözni. A szülők idejüket 
és energiájukat nem sajnálva működ-
tek közre a bútorok és az összekészí-
tett dobozok szállításában és elrende-
zésében – mesélte lapunknak Técsiné 
Vas Ildikó intézményvezető. – Mindösz-
sze hét nap állt rendelkezésünkre, hogy 

minden a helyére kerüljön, hiszen szept-
ember 1-én készen kellett állnunk, hogy 
fogadni tudjuk a gyerekeket. A jelen-
legi intézmény alapterülete kisebb, de 
a kollégák áldozatos munkával nagyon 
otthonossá tették a csoportszobákat. 
A fenntartó is mindenben igyekszik a 
segítségünkre lenni – mondta el.

Az intézményvezető szerint a gyer-
mekek könnyen alkalmazkodtak a vál-
tozáshoz. 40 újonnan érkező kiscsopor-
tos kezdte meg az idei nevelési évet, az 
óvodában maradókat pedig év közben 
felkészítették az óvodapedagógusok a 
költözésre. 

‒ Az udvaron ugyan kevesebb játé-
kunk van, de az óvó nénik próbálják szí-
nesíteni a hétköznapokat, játékokat szer-
veznek, hogy a kinti élet is tartalmasan 
folyjon. A vírushelyzet még engedné, 
hogy a szülők bejöjjenek az épületbe, de 
a kis alapterület miatt, a fenntartó bele-
egyezésével úgy határoztunk, hogy saj-
nos nem tudunk lehetőséget biztosítani 
arra, hogy maguk kísérjék be gyermeke-

iket az intézménybe. Fontosnak tartot-
tuk viszont, hogy ők is megismerhessék 
az épületet, lássák, hol töltik a gyerme-
keik a mindennapjaikat, így szeptem-
ber első hetében lehetőséget biztosítot-
tunk az óvoda bejárására – részletezte 
az intézményvezető.

A Jászai Mari téri épületben a felújí-
tás során egy felső szintet és újabb cso-
portszobákat alakítanak ki, így össze-
sen nyolc csoportosra fog bővülni az 
intézmény. Az egész alsó szint átépítése 
megtörténik majd, annak érdekében, 
hogy az Európai Uniós szabályoknak 
teljes mértékben megfeleljen. VNyL
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 VIGYÁZAT, GYEREKEK AZ ÚTON!  

FORGALOMSZABÁLYOZÁS A TÁNCSICS MIHÁLY 
UTCÁBAN ÉS KÖRNYÉKÉN
A Napsugár Óvoda ideigle-
nes átköltözésével járó forga-
lomnövekedés és a várakozó 
gépjárművek miatt közleke-
dési problémák merültek fel 
a Táncsics Mihály utcában. 
Mivel ez az utca egy keskeny 
zsákutca, ezért a tehermente-
sítését a Hernád köz megnyi-
tásával tudja megoldani az 
önkormányzat. A Hernád közre rávezetik az óvodából érkező 
forgalmat, a Forgách utcán pedig vissza lehet fordulni az 
Erzsébet királyné utca irányába, így nem kell a Táncsics utcá-
ban megfordulni és a keskeny úton a parkoló autók között 
balesetveszélyesen közlekedni. A Hernád köz kis szélessége 
és az épületek közelsége miatt Monor Város Önkormányzata 
súlykorlátozást (3,5 t) vezet be, illetve a köz stabilizálása érde-
kében aszfaltburkolatot is fog kapni. A megnövekedett teher-
forgalom miatt pedig az Erzsébet királyné utcán 7,5 t korláto-
zást vezet be a város.  MS infó 

 SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK 

100 ÉVES LETT 
CSINOS SÁNDORNÉ
 Csinos Sándorné szeptember 2-án ünnepelte 100. születés-

napját, melynek alkalmából Darázsi Kálmán polgármester is 
meglátogatta. A jó erőben és egészségben lévő Ilonka néni ezt 
a jeles napot családja körében töltötte és sokat mesélt az elmúlt 
évszázad eseményeiről. Már 15 éves korában dolgoznia kel-
lett az aratási munkában először kötélvetőként, majd marok-
szedőként. Akkor, fiatalkora ellenére több nehézségen esett át, 
mesélt többek között a világháború alatt megélt életveszélyes 
bombatámadásokról is. Békeidőben saját erőből vált kereske-
dővé, amit aztán egész életében, nyugdíjba vonulása után is 
még több évig folytatott.

Ezúton kívánunk neki erőt, egészséget és még sok boldog, 
szeretetben gazdag évet!
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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.
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 
védőoltást egész évben 

folyamatosan végezzük!

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.

MI IS AZ A ZÖLD ÓVODA?MI IS AZ A ZÖLD ÓVODA?
A Monori Napsugár Óvoda ún. zöld óvodaként működik, ám az 

intézményben ez nem pusztán egy papír a falon: azon kívül, hogy az 
óvoda kívül és belül egyaránt megfelel a környezettudatos működési 

feltételeknek, a gyermekeket is abban a szellemben nevelik, hogy 
törődjenek a jövőjükkel és éljenek békében a környezetükkel.

Sok zöld növény, szelektíven gyűjtött hul-
ladék, ez csak pár a sok közül, amire a 
Napsugár Óvoda dolgozói nap mint nap 

figyelnek. Egész évben beveszik a papírt, ezen 
kívül évente egy vagy több plusz papírgyűj-
tést is rendeznek. Van saját kiskertjük, kom-
posztálnak, elszállítják a zöldhulladékot, 
rendszeresen ültetnek fákat és bokrokat, de 
a legfontosabb, hogy arra nevelik a gyereke-
ket is, hogy a környezettudatos magatartást 
és a fenntarthatóságot tartsák szem előtt. ‒ 
Elsősorban modell szerepet nyújtunk, példát 
mutatunk nekik. Nagyon sok programot szer-
vezünk a szabadba, törekszünk arra, hogy 
megismertessük és megszerettessük velük az 
állatokat és a növényeket. A kis tó közelsége 
miatt gyakran ki tudtunk látogatni, hogy a 
környezetünkben figyeljük meg az évsza-
kokkal járó változásokat. Létrehoztuk a titkos 
kiskertünket, ahol helyet kapott egy szikla-
kert és fűszernövények is – mesélte lapunk-
nak Kéri Edit intézményvezető-helyettes. ‒ 
A gyerekek teljesen természetesnek veszik 
ezeket a feladatokat: tudják, hogy azért kell 
gyűjteni a kupakokat, mert abból új anyagot 
tudnak gyártani. Rendszeresen rendezünk 

olyan kiállítást, amit újrahasznosított dolgok-
ból készítünk. Azt is tudják, hogy szappano-
zás közben nem folyatjuk a vizet. A Madár-
tani Egyesület egy pályázat keretein belül 
rendszeresen jár hozzánk előadásokat tartani. 
Figyeljük velük a madarakat, saját pénzen vet-
tünk fecskefészkeket, rendszeresen teszünk ki 
madáreleséget. VNyL

A Földművelésügyi Minisztérium és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma megbízásá-
ból a Magyar Mezőgazdasági Múzeum hirde-
ti meg a Zöld óvoda elnevezésű pályázatot. A 
címet pozitív elbírálás esetén lehet elnyerni, 
majd három sikeres pályázat után a legkitar-
tóbb intézmények megkapják az Örökös zöld 
óvoda címet is.

Azok az intézmények felelnek meg a krité-
riumoknak, ahol többek között:

• az óvoda pedagógiai programja a környe-
zettudatos nevelést kiemelten kezeli,

• a helyi óvodai nevelési célok, feladatok 
megfogalmazásában a természet- és kör-
nyezetvédelmi feladatok kiemelten szere-
pelnek a helyi adottságok alapján,

• a biztonságos élelmiszer-ellátás, a piac-
hoz kapcsolódóan a tudatos fogyasztó és 
vásárló program célkitűzése helyet kap az 
óvoda működésében,

• az óvodaépület helyiségeinek berendezé-
se segíti a környezetbarát szemléletmód, 
valamint az egészséges életmód megala-
pozását,

• minden csoportszobának egyéni hangula-
ta, arculata van sok-sok növénnyel, a ter-
mészetsarokban a természet által adott 

„kincsekkel”,
• az óvoda működtetése során az óvoda ve-

zetősége kiemelten törekszik a környezet-
kímélő anyaghasználatra és a tudatos ta-
karékosságra. 
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Ha szeretnél nálunk dolgozni,  
ne habozz, hívj minket vagy írj nekünk!

06-20/215-0699  •  munka@humilitas.hu

keresel havi vagy heti kifizetéssel? 
Állást

Jelentkezz 
 Vecsésre vagy Üllőre 

operátor
komissiózó vagy 

targoncás
munkakörbe!

Feltétel:
• 2 vagy 3 műszak vállalása
• 8 általános iskolai végzettség
•  targoncás munkakör esetén új 

típusú jogosítvány
kereseti lehetőség  
pozíciótól függően: nettó 
220 000–350 000 Ft/hó 

Bejárás céges busszal 
Üllő, Monor, Monorierdő, 
Pilis, Gomba, Bénye, Káva, 
Csévharaszt, Vasad, Cegléd, 
Budapest, Nagykáta irányá-
ból vagy saját  
gépkocsival költség‑ 
térítéssel.

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

 NYÁRON SEM PIHENTEK 

MEGÚJULTAK AZ INTÉZMÉNYEK NYÁRON
 Mozgalmasan telt a nyár a városi intéz-

ményekben is: ez az idő alkalmas arra, 
hogy az önkormányzat eleget tegyen 
az aktuális karbantartási és felújítási 
feladatainak. A munkálatok az egyes 
intézmények vezetőivel való egyezteté-
sek mellett zajlottak.

A Monori Bölcsődében elkészült a ját-
szóudvar kerítésének cseréje és a beterve-
zett fűtésrendszer karbantartása, a kazá-
nok karbantartását is beleértve. 

A Kossuth Óvodában megtörtént a 
gazdasági bejárat betonozása, a torna-
szoba festése, a régi épület tetőcserepei-

nek átvizsgálása, pótlása, az új épületben 
pedig a gyermek mosdócsapok, WC tar-
tályok cseréje, valamint a bejárati ajtónál 
a vakolat javítása. 

A Petőfi Óvodában folytatódott az 
udvar árnyékolása, egy csoportszobában 
a fal vizesedését kellett kijavítani, illetve 
elkészült a tisztasági festés több helyiség-
ben, valamint terven felül az udvari nap-
ellenzőkhöz védőtetőt is kialakítottak. Az 
óvoda Mesevár telephelyének a Goldair 
Klímaszervíz Kft. felajánlott három lég-
kondicionáló berendezést, melyet a 
Thermik Plus Kft. ingyenesen telepített. 

A Szivárvány Óvodában megtörtént 
a külső világítás korszerűsítése, a gyer-
mekmosdókban a csaptelepek cseréje, 
valamint több helyiségben a tisztasági 
festés. A teraszra az árnyékoló létesíté-
séről még egyeztetnek a főépítésszel. Az 
épületben sajnos két alkalommal is csőtö-
rés történt, a károkat a biztosítónak leje-
lentették, a javítás ezután következhet.

A Tesz-Vesz Óvodában a villamos-
biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv, 
valamint a villámvédelmi felülvizsgálat 
alapján kisebb javításokra volt szükség, 
illetve a folyosó járólapjának cseréje és öt 

csoportszoba festése is megtörtént, ezen 
felül négy csoportszoba ablakaira redő-
nyöket szereltek

A Gondozási Központban négy klí-
maberendezést helyeztek el. A könyvtár 
épületében elkészültek az érintésvédelmi 
felülvizsgálat alapján javasolt kisebb 
javítások, valamint az ifjúsági könyvtár 
helyiségében kicserélték a padlóburko-
latot. A Városháza épülete beázott, ezért 
a tetőszerkezetet javítani kellett a fel-
vonó feletti részen a bitumenes szigetelés 
elöregedése miatt. Ezen kívül elkészült az 
okmányiroda fölötti födém túlzott lehaj-
lásának gyanúja miatt a statikai vizsgálat. 

A Napsugár Óvoda épületére a bőví-
tési beruházás miatt nem lett betervezve 
felújítási, karbantartási feladat, de a Tán-
csics utcai ideiglenes épületbe szükséges 
volt beszerezni egy 3 emeletes zsúrko-
csit, a nyílt égésű kazán miatt egy szén-
monoxid mérőt, valamint a költözés előtt 
tönkrement mosógépet is pótolni kellett, 
mely költségek fedezetét az intézmény- 
fenntartási, felújítási keret biztosította. 

A Gemini Tv épületében elengedhetet-
len javítások fedezete szintén az intézmé-
nyi felújítási keret lesz. Strázsa infó
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2200 Monor, 4-es főút 35. km | Telefon: +36 29 413 381 | info@toyotakovacs.hu
6728 Szeged, Dorozsmai út 9. | Telefon: +36 62 200 366 | szeged@toyotakovacs.hu
www.toyotakovacs.hu

MEGDOLGOZNAK AZ ÖN BIZALMÁÉRT

PROACE CITY ÉS PROACE
nettó 4 668 000 Ft-tól nettó 6 148 400 Ft-tól

 ÉLETET MENTHET! 

ISMÉT MONORON VOLT 
A LEGTÖBB VÉRADÓ
 A szeptember 8-i véradók majd-

nem 10%-a Monoron adott vért, ezzel 
a Humanitárius település címet 
egymás után harmadjára 
kiérdemlő város lett az 
első az országban. 

Magyarországon 
szeptember 8-án a 
Vöröskereszt ada-
tai alapján össze-
sen 1293 fő jelent-
kezett véradásra, 
ebből Monoron a 
Művelődési Ház-
ban 120 véradó 
jelent meg, ami az 
országos mennyi-
ség majdnem 10%-
át jelenti. Ezzel Monor 
bebizonyította, hogy nem 
véletlenül kapta meg három 
egymást követő évben a Humanitá-
rius település címet. Az utóbbi másfél 
évben ez volt a negyedik alkalom, hogy 
véradásban első lett a város. 

A vér nélkülözhetetlen a rászoruló 
betegek gyógyításában, az életmen-

tésben. Testünk legfontosabb 
alkotóeleme, ami mester-

ségesen nem előállít-
ható, csak véradás-

sal lehet pótolni. 
Sokszor találkoz-
hatunk az irá-
nyított véradás 
kifejezéssel. 
Ez azt jelenti, 
hogy célzottan, 
konkrét beteg 
részére törté-

nik az adomá-
nyozás, azonban 

ez csak akkor lehet-
séges, ha a beteg és a 

donor vércsoportja meg-
egyezik. Amennyiben nem, 

a véradó eldöntheti, hogy szeret-
ne-e nem irányítottan vért adni, amit 
egy másik, ismeretlen beteg kap meg.

MS infó

 SÁNTA JÓZSEF EVANGÉLIKUS LELKÉSZ  

BEIKTATÁS
Szeptember 19-én vasárnap a Monori 
Evangélikus Templomban tartott 
ünnepi istentiszteleten iktatták be 
Sánta Józsefet, a Monori Evangélikus 
Egyházközség és Nyáregyházi Evan-
gélikus Leányegyházközség megvá-
lasztott lelkészét.

Ez év július 25-én a gyülekezet lel-
készválasztási közgyűlést tartott. A 
monori és nyáregyházi evangélikus 
gyülekezetek presbitériumai közös 
meghívására Sánta József evangéli-
kus lelkészt kérték fel a lelki szolgá-
latra. 

Most, szeptember 19-én pedig a 
Monori Evangélikus Egyházközség 
és Nyáregyházi Evangélikus Leány-
egyházközség presbitériuma nevé-
ben megrendezett ünnepi isten-
tiszteleten a Monori Evangélikus 
Templomban Sánta József szolgálat-
ba állt. A lelkésziktatást és igehirde-
tés szolgálatát Győri Péter Benjámin, a 
Dél-Pest megyei Evangélikus Egy-
házmegye esperese végezte. Az ün-
nepi alkalmon és az azt követő, a 
gyülekezet udvarában megrendezett 
szeretetvendégségen mindenkit szí-
vesen láttak. Strázsa infó
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www.
szazaspince. hu

Monoron, a Strázsahegy 
legmagasabb pontján

Bankkártyás fizetési lehetőség

Ny.: H–P: 8–18, Szo: 8–13

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com 

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

Monor, Mátyás  

király utca 51.

06-20/288-2252
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‒  Hogyan kaptad a felkérést?
‒ Az állami protokolltól kerestek meg azzal 

a feladattal, hogy a pápa érkezésére és búcsúz-
tatására készüljek egy-egy csokorral. Nagyon 
megtisztelő volt, főleg azért is, mert hozzátet-
ték: úgy gondolják, én vagyok méltó erre a fel-
adatra. Hívő katolikus lévén nekem már önma-
gában is hatalmas jelentőségű ez az életemben.

‒ Úgy tudom, nem ez volt az első ilyen meg-
bízásod.

‒ Igen, amikor tavaly Áder János tett látoga-
tást a pápánál, az ajándékcsomagolások díszí-
tésében is szervesen részt vehettem. Így már 
tudtam, hogy mik a kedvenc virágai, könnyeb-
ben készültem a feladatra. 

‒ Tudtál a pápával személyesen is találkozni?
‒ Nem tudtam sajnos, de nagyon közel vol-

tam hozzá. Nekem már az is csodálatos érzés 
volt, hogy azt a csokrot, amit én kötöttem, tud-
tam, hogy ő fogja megérinteni.

‒ Hogyan alakult ki a fejedben a kompozíció?
‒ Rögtön arra gondoltam, hogy nem köthe-

tek egy egyszerű csokrot, amilyet bárki más-
nak is kötnék, úgy gondoltam, hogy a virágok 
jelentéssel bíró szimbolikáját is felhasználom, 
így az érkezés során a pápára utaló tulajdonsá-
gokat, a kegyelem és az égi tisztaság jelképét: a 

KRUCHIÓ LÁSZLÓ ALKOTTA 
MEG A PÁPAI CSOKROT

‒  Hogyan kaptad a felkérést?

Kruchió László hosszú évek óta ejti ámulatba gyönyörű 
virágkompozícióival nem csak Monort, de az egész országot 

is. Eddigi munkássága elismeréseképp nemrég abban a 
megtiszteltetésben volt része, hogy ő készíthette el azt a köszöntő 

csokrot, amit Ferenc pápa az Eucharisztikus Kongresszuson 
Magyarországra látogatásakor kapott. Lacival beszélgettünk 

arról, milyen érzés volt eleget tenni egy ilyen felkérésnek.

liliomot és a jázmint kötöm bele a csokorba, de 
megjelent benne a kerti ruta, mint a tisztánlá-
tás és az irgalom jelképe, vagy a szagos müge, 
ami az alázatosságra utal, és természetesen az 
olívaág mindkét csokorban szerepelt, mint a 
béke hordozója.

‒ Ezt ilyenkor egyeztetni kell valakivel?
‒ Igen, ilyenkor minden esetben a protokoll-

igazgatóval kell egyeztetni a koncepciónkat, 
hiszen vannak olyan irritatív növényi részek, 
virágok, melyekre esetleg a vendég allergiás 
lehet. Előre megadtam a növényi részeket, 
amelyekből készíteném a csokrot, a vatikáni 
fő protokolligazgató pedig visszajelzett a Kül-
ügyminisztériumon keresztül, hogy jóváhagy-
ták. Külön értékelték, hogy a növények szim-
bolikáját is figyelembe vettük.

‒ Hogyan álltál neki a feladatnak?
‒ A kötés előtt másfél órát beszélgettem a 

szeretteimmel. Ilyenkor mindig a feleségem 
az első, akivel beszélnem kell, ha valami nagy 
dologra készülök, mivel a kiállításaim, verse-
nyeim előtt mindig nagyon izgulok, pedig éle-
tem során már több ezer csokrot kötöttem. Ez 
most mégis olyan jelentőséggel bírt, hogy rá 
kellett készülnöm.

‒ Hogyan szerezted be a különleges növénye-
ket?

‒ Egyik csokrot sem szokásos növényi 
részekből kötöttem, amit egy átlagos virágüz-
letben meg lehet kapni. Fűszeres ágakkal, gyó-
gyító hatású részekkel volt tele a csokor, ezek 
beszerzése nem volt egyszerű: így a botani-
kus kerteken kívül a saját kertemből is kerül-
tek bele növények. Így egy kicsit a sajátomnak 
is érezhettem, mintha egy kicsit mindannyian 
adnánk, nem csak én, nem csak Monor, de 
egész Magyarország is. VNyL

Fo
tó
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HIRDETÉS

A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg 
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől 
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, 
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

A cégről dióhéjban: 

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

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

Főbb feladatok

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

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

•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Angol nyelvtudás
•   Excel-tábla kezelése

•   Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében

•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:

Elektromosság
Pneumatika
Lézeres hegesztés
 Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete

 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés pótlékokkal
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

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

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor 
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Monorierdő 
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, Üllő, 
Péteri, Monor 
Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 számon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése rövid önéletrajz 

leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

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

TErMéKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt küszöböli ki.
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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

40. ÉVFORDULÓJÁT ÜLTE 
A VASUTAS NYUGDÍJAS KLUB

A város egyik legrégebb óta működő civil egyesületének 2020-ban volt 
a 40. évfordulója, azonban a koronavírus-járvány miatt ezt csak idén ünnepelhették meg. 

S zeptember 5-én ünnepelte a 
Monori Vasutas Nyugdíjas Egye-
sület a 41. születésnapját, azon-

ban idén tartották meg a 40.-et is, mivel 
a pandémiás helyzet miatt tavaly nem 
tehették. Sőt, összevont ünnepséget tar-
tottak, hiszen Monor város 30. évfor-
dulójával együtt ünnepelték, aminek 
alkalmából egy rövid filmmel emlé-
keztek meg nemcsak az egyesületről, 
hanem a város elmúlt 30 évéről is. Elő-
ször avattak zászlót is, melyre Darázsi 
Kálmán polgármester, Hanzelik Andrea, 
a Vigadó ügyvezető igazgatója, vala-
mint a Vasutas Nyugdíjasklubok Orszá-
gos Szövetségének képviselője is kötöt-

tek szalagot. A rendezvényen ünnepi 
ebédet tartottak, emléklapokat adtak át, 
emellett köszönetet mondtak a vállalko-
zóknak is, akik folyamatosan segítik az 
egyesületet. 

Az egyesület Vasutas Szakszervezet 
Klubként indult, majd 1980-ban lett civil 
szervezet, vagyis önálló Vasutas Nyug-
díjas Klub. Jelenleg 37 fővel büszkélked-
het a klub, legidősebb tagja pedig már 
több mint 90 éves. A vezetőjük jelenleg 
Czakó Ferencné, aki három évvel ezelőtt 
vette át a klub vezetését. Rendkívül lel-
kiismeretesen gondoskodik az egye-
sületről, minden igényt és esetleges 
problémát figyelembe véve szervezi a 

programokat és eseményeket. Rendsze-
resen tartanak klubdélutánokat, kisebb, 
belsős versenyeket rendeznek, kiállítá-
sokat szerveznek a tagok által készítet-
tek kézműves termékekből, kirándu-
lásokra mennek, színházba járnak és 
mindemellett társadalmi eseményeken, 
koszorúzásokon is részt vesznek. Min-
den évben, a vasutas napon megtart-
ják hagyományos bográcsos ünnepü-
ket a Strázsán, illetve Csévharaszton is. 
A születésnapokról, névnapokról sem 
feledkeznek meg. Az egyesület nyitott, 
szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Minőségi együttléteket és jó egészsé-
get kívánunk nekik! MS infó
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KULTÚRA

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.             

          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! 

Magócsi Ruhatisztító

‒ Milyen érzé-
seid vannak édes-
apád festménye-
ire nézve? Hogyan 
tekintesz a művé-
szetére?

‒ Apám izgal-
masan élte a fes-
tők amúgy sem 
hétköznapi életét. 
Nem fényképek 
alapján dolgozott, 
hanem a terepre 
járt alkotni, vonat-
tal, biciklivel, mint 

a régiek a plein air idején. Ha leszakadt 
az eső, a kép félbemaradt, másnap pedig 
menni kellett újra. És ez így volt akkor 
is, ha éppen Erdély, a Dél-Alföld vagy a 
Viharsarok volt a téma.

‒ Honnan jött az ötlet a családban, hogy 
édesapád festményei a városban legye-
nek továbbra is láthatók?

‒ Mikor a díszpolgári címet apám meg-
kapta, akkor láttam rajta, hogy sokkal töb-
bet jelentett számára Monor, mint ahogy 
azt ő láttatni engedte. Természetesen a 
Monorról készült sorozatai eleve elárul-
ták, hogy milyen elfogult a szülőhelyé-
vel szemben, akkor mégis úgy tűnt, hogy 
mintha jobban is örült volna díszpolgári 
címnek, mint a Munkácsy-díjnak.

ÖRÖK EMLÉK

‒ Milyen érzé-

Szeptember 10-én megnyitott Balogh Gyula (1950-2019) Munkácsy Mihály-díjas 
festőművész, Monor város díszpolgárának Örök emlék című kiállítása a Vigadóban. 

Ez alkalomból beszélgettünk a festőművész fiával, Balogh Gyulával.

‒ Miért volt fontos, hogy így döntötte-
tek?

‒ Nehéz évek múltak el, legutoljára 
Ráckevén a Patay László Emlékházban,
2019 januárjában láthattuk a képeit. 
Elhunyta után pedig rögtön jött a vírus, 
ami komolyan gátakat szabott az emlék-
kiállítások terveinek. Viszont mindvégig 
fontosnak tartottuk, hogy a hosszú csön-
det éppen egy monori, ráadásul kifejezett 
Monor témában összeállított kiállítás törje 

meg. Örülünk, hogy erre az alkalomra a 
Vigadó patinás épületében kerülhet sor.

‒ Hogyan tudnád édesapádat jelle-
mezni, milyen ember volt?

‒ Aki ismerte, tudja róla, hogy egy 
rendkívüli műveltségű, keresztény értel-
miségi volt, aki viszont sosem tolako-
dott a tudásával. Látásmódja egy régi és 
világlátott monorié, aki az itthon szerzett 
élményeit kereste mindenben, ezért mint 
művész ugyanazt mutatta meg a nagybá-
nyai pléhkrisztusokon, a monori Strázsa 
dűlőin, Hódmezővásárhelyen, Gyulán. 

‒ Milyen érzésekkel nézte a monori kiál-
lítást?

‒ Természetesen nagyon örültem a 
kiállítás létrejöttének, megindító volt 
látni, mennyi régi barát, kolléga, ismerős 
tette tiszteletét a megnyitó ünnepségen. 
Hálás vagyok nekik és mindazoknak, 
akik az elkövetkező időben még megláto-
gatják a tárlatot!

„Az élettörténet tárgyakon keresztül is 
rekonstruálható, és ha az ember ezen 
nem siklik át, sőt, esetenként meg is 
szereti, és részét érzi benne, akár a 
családi részét, akár személyes részét, 
majdnem önarcképszerűen van jelen” 

(Balogh Gyula festőművész)

„Apám mesélte, hogy egyszer meg-
rendelést kapott: pipacsos mezőt 
kell festeni. Már nem volt szezon-
ja, így napokig biciklizett a határban, 
mire talált egy tisztást, ahol látványos, 
egybefüggő tömegben nyílt a kis pi-
ros virág. A napszak is éppen megfe-
lelt, hát kipakolta az állványt, az ak-
varellt és már kezdte is volna feltenni 
a vázlat első, halvány vonalait, mikor 
egy traktor fordult rá a táblára és húsz 
perc alatt a földbe forgatta az egész 
mezőt. A tapasztalat tehát azt mutat-
ta, hogyha megvan a téma, érdemes 
igyekezni.”   (Idézet a legifjabb H. Balogh Gyula

Alsóvárosi hitregék című könyvéből)

A KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
Szeptember 10-én nyílt meg Balogh 
Gyula (1950-2019) Munkácsy Mi-
hály-díjas festőművész, Monor vá-
ros díszpolgárának Örök emlék című 
kiállítása a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központban. A kiállítás megnyitó-
ján közreműködött Garami Gréta mű-
vészettörténész, valamint Takács Géza 
színművész, akinek édesapja nyitotta 
meg Balogh Gyula legelső kiállítását. 

A megnyitón részt vett a festő-
művész családja, gyermekei és uno-
kái, valamit számos barátja, tisztelője. 
A rendezvény nagy érdeklődésre tar-
tott számot, hosszú hónapok után az 
első kiállítás volt, amit szervezni lehe-
tett, melyet telt házzal köszöntöttek a 
megjelentek. 

A tárlat időszaki része október 15-
éig látogatható, de a Vigadó Díszter-
mében és Tükrös termében hosszú 
távon is meg lehet tekinteni az alko-
tásokat. Külön köszönet a családnak, 
hogy lehetővé tették a képek kiállítá-
sát, melyre a szervezők külön akasz-
tórendszert építettek a Vigadó épüle-
tében.
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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.

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd         06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Járművezető-képzés  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

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

Gépjárművezető 
szakoktatót keresünk, 

fő- vagy mellékállásbanMonor, 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!

M onoron a Forrás-völgy helyi természetvédelmi terü-
let, melynek a városban komoly múltja van: sokan 
emlékeznek még az osztálykirándulásokra és szám-

háborúkra, amiknek a völgy adott otthont. A Forrás-völgy az 
ott található forrásról kapta nevét, ami mára ugyan eltűnt, de a 
kialakult vizes élőhely máig fellelhető. A Forrás-völgyet 1993-
ban védetté nyilvánították, de a következő években magánkézbe 
került, elhanyagolták. Rajta és a mellette található tölgyerdőn is 
áthalad a piros kereszt turistaút, de az útvonalat kettészeli az 
M4 autóút, így újragondolásra szorult. Gyömrő sokak által nem 
ismert középkori műtárgya pedig a római kőhíd a környezeté-
ben nyár- és fűzfákkal hasonlóan kikerült a köztudatból, mint a 
monori Forrás-völgy. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
tem hallgatói projektfeladatul kapták, hogy vizsgálják meg ezt a 
két helyszínt, és dolgozzanak ki egy turistaútvonal-koncepciót, 
amely összekötheti a két települést a látványosságok mentén.

Az egyetemisták egy hetet töltöttek a két településen, tere-
pen dolgoztak, majd szeptember 17-én ismertették az elkészült 
terveiket. A projekt alapja szerint a Forrás-völgyből induló út 
áthaladna a monori pincefalun, majd a péteri óhegyi pincesoron 
és így érkezne meg Gyömrőre, a kőhídhoz, mindezt úgy, hogy 
a már a területen lévő tanösvény is a részét képezze. A Forrás-
völgyben kialakítanának madármegfigyelő helyet, fedett erdei 
tantermet, ahol természetismeret órát tarthatnának a környék 
iskolásainak. A gyömrői részen pedig emelt ösvényen pihe-
nőhelyek várnák az odalátogatókat, ahonnan kitűnő kilátás és 
rálátás nyílik a kőhídra. Az útvonal mentén tájékoztató táblák 
hívnák fel a figyelmet a terület természeti és történelmi érté-
keire.

A hallgatók elvégezték a két terület és az összekötő utak 
vizsgálatát, feltárták a megoldandó problémákat, és kijelent-
hető, hogy mindkét terület az összekötő úttal együtt fejlesztésre 
méltó rész.

Az elmúlt időszak bezártsága és helyhez kötöttsége felerősí-
tette azt az igényt, hogy a városból könnyen, akár gyalog is elér-
hető távolságon belül legyenek turistautak, kirándulóhelyek. 
Gyömrő és Monor turisztikai összekötése az Óhegy bevoná-
sával népszerű kirándulóhely, és aktív kikapcsolódásra lehető-
séget adó program lehetne az itt élő családoknak. A közleke-
dési adottságok jók, a távok nem túlságosan nagyok, a fejlesztés 
hiánypótló lenne.

A két város és az egyetem együttműködése gyümölcsöző 
volt, a felek nyitottak a folytatásra, hogy a tervek részletes kidol-
gozásában is közösen vegyenek részt. A projektnek köszönhe-
tően pedig a Forrás-völgy hosszú időn után ismét a figyelem 
középpontjába kerülhet. Szs.

VÖLGYTŐL A HÍDIG
Egyetemi projekt térképezi fel 

Monor természeti kincseit
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KÖZÖSSÉG

ÚJRA SZALDÓ ELSZÁMOLÁSSAL!

50%-os 
Otthonfelújítási 
támogatással!

KÖZÖSSÉG

SZÍNES PROGRAMOKKAL ZÁRTA 
MONOR A SZEPTEMBERT

Szeptember utolsó, napsütéses hétvégéjén a legkülönfélébb programokból válogathattunk. 
Többek között koncertek, néptáncbemutató, kézműves foglalkozások, tolóhajómodell-verseny 

és látványszüret is várta az érdeklődőket szeptember 24. és szeptember 26. között. 

A z ősz első hónapját már magunk 
mögött hagytuk, a viszonylag 
meleg, napos szeptember utolsó 

hétvégéje rengeteg programot kínált a 
monoriaknak. Szeptember 24-én pén-
teken Mocsári Károly zongoraművész 
és Csordás Klára énekművész lépett fel a 
Vigadó dísztermében. A klasszikus zene 
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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, Szo: 9–12

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

Ajándék szemészorvosi vizsgálattal, 
szemüvegkészítés esetén.

kedvelői Liszt Ferenc szóló zongoradara-
bokat, valamint Liszt és Wagner dalokat 
hallgathattak, melyekben Heine, Goethe, 
von Hoffmastahl és Lenau verseit zenésítet-
ték meg. 

Szombaton napközben a Tolóhajó 
modellek 13. bárkamozgató versenyét 
rendezték meg a monori Kis-tónál, ahol 
a tolóhajómodell-verseny mellett vonó-
erőmérő versenyt és hajómodell-bemu-
tatót is láthattunk, illetve modellező 
börzén vehettünk részt. A kora esti órák-
ban pedig újra a Vigadóban találkozhat-
tunk, ahol Berecz András jótékonysági 
célú önálló estjét nézhettük meg, aminek 
befolyt bevételéből a rászoruló családokat 
segítik.

Szeptember 26-án vasárnap tartották 
az országos, Magyarország Kormánya 
által támogatott Őszi Hacacáré program-

sorozatának egész napos monori ren-
dezvényét. Az odalátogatók különböző 
koncerteken és programokon vehettek 
részt: 14 órától a Kolompos zenekar szóra-
koztatta a gyerekeket, 17.50-től a Mystery 
Gang együttes, este 19.15-től pedig az Irie 
Maffia lépett fel a főtéren. Az őszi családi 
nappal egybevont rendezvényen továbbá 
helyi termékek vására, látványszüret és 
táncház is volt, melyben közreműködött 
a Monori Strázsák Néptáncegyüttes, a kiseb-
beknek pedig kézműves foglalkozások-
kal és légvárral is kedveskedtek. 

Egész hétvégén csodás volt az idő, a 
nap hétágra sütött, csalogatott, hogy kint 
töltsük a délutánt. Minden körülmény 
tökéletes volt a szabadtéri rendezvény-
hez, ahol tetőfokára hágott a hangulat 
– és mindehhez el sem kellett hagyni a 
várost. AF
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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

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

Lacó Tamás
művésztanár

Válogatás 
az utóbbi évek munkáiból 

 című kiállítása  című kiállítása 
Megnyitó: Megnyitó: 

2021. október 11-én 17 órakor
A tárlatot megnyitja: 

KÖVES ISTVÁN
A tárlatot megnyitja: 

KÖVES ISTVÁN
A tárlatot megnyitja: 

 költő

Közreműködik: 
EdőcS TamÁS fuvola

Helyszín: 
Vigadó Kulturális és civil Központ Nonprofit Kft.,

                   Monor, Kossuth Lajos u 65–67.

A kiállítás megtekinthető: 2021. október 11–29-ig a Vigadó nyitvatartási idejében.
Hétköznapokon: 8.00–17.00, pénteken: 8.00–13.00 óráig, hétvégén: rendezvény esetén

 A SZERELEM NEM SZÉGYEN  
Szeretettel vár minden érdeklődőt a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ október 22-én este 19.00 órakor A szerelem nem szé-
gyen című zenés színházi előadásra, melyben az előadók régi 
fi lmek dalaiból válogatnak. Az előadást a monori Vigadó dísz-
termében mutatják be. A belépő ára 3 500 forint, melyet az eme-
leti pénztárában lehet megvásárolni. Vigadó

 OKTÓBERI KÍNÁLAT  

A KÖNYVTÁR ŐSZI PROGRAMJAI
2021. 10. 05. 17.00 – El-

feledett (h)őseink gróf 
Wartenslében Ágos-
ton nemzetőr alezre-
des, életéről, 4̓8-as 
tevékenységéről, meg-
hurcolásáról és mono-
ri kötődéseiről mesél 
Szőnyi Attila – előadás 

2021. 10. 13. 16.00 – Ér-
dekességek a vízi re-
pülés történetében 

– Zainkó Géza repülés-
történeti előadása

2021. 10. 16. 10.00–12.00 
– „Áttört tojás” – kéz-
műves bemutató, ki-
állítás és foglalkozás 
Zsírosné Marikával

2021. 10. 20. 17.00 – N. Sebestyén Katalin könyvbemutatója
2021. 10. 23. (Városi ünnepség után) – 1956-os kiállítás meg-

nyitója
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 MÉLTÓ MÓDON EMLÉKEZHETTÜNK ZÁTROK KÁROLYRA 

HAZAI SIKER AZ EMLÉKTORNÁN
 Idén első alkalommal rendezték meg 

a Zátrok Károly emléktornát, amelyen 
jó hangulatú, fordulatos mérkőzéseket 
láthattak a nézők. A rövid köszöntőt 
követően egy perces gyászszünettel 

emlékeztek meg a résztvevők egyesüle-
tünk korábbi elnökségi tagjára.

A nyitómérkőzést a hazai Monor SE 
gárdája játszotta a Szpa-Hse csapatával. 
A hazai csapat nehezen lendült bele 
a játékba, emiatt 65-75 arányban 
vereséget szenvedett. A második össze-
csapást a Szpa-Hse a Dunaharaszti 
MTK csapatával játszotta. Félidőben 
még a Szent Pál Akadémiai vezetett, de 
a DMTK kemény védekezéssel és pon-
tos támadójátékkal megfordította, majd 
2 ponttal 73-75 arányban megnyerte a 
mérkőzést.

Az emléktorna utolsó meccsén a 
Monor SE a DMTK-val nézett farkas-
szemet. A hazai csapat tudta jól, hogy 
az egyetlen esélye a tornagyőzelemre 
az, hogy legalább 18 ponttal győze-
delmeskedik, ennek tudatában játszott 
a labdafeldobástól egészen a mérkőzés 
végét jelentő sípszóig, melynél beállt a 
107-62 es végeredmény!

1. helyezett: Monor Se
2. helyezett: Szpa-Hse
3.  helyezett: Dunaharaszti MTK

Monori sikerrel ért tehát véget a 
torna, így méltó módon emlékez-

hettünk Zátrok Károlyra, és értékes 
tapasztalatokat szerezhettünk a felké-
szülés kezdetén. Monor SE



Az akciós árak 2021. október 5-től 16-ig a készlet erejéig érvényesek!

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton Monorierdő felé.

06-29/412-046  
proatlasz@gmail.com

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Nyitvatartás: 
hétfőn zárva

keddtől péntekig 5-től 17-ig, 
szombaton: 5-től 13-ig

 OTP, K&H és MKB SZÉP-

kártyát elfOgAduNK

 Sertéslapocka  

Egész csirke  

Májas hurka      

Palcsó lángolt kolbász

Főtt-füstölt császárszalonna

Faros csirkecomb  
   

 Bőrös sertéscomb     

Füstölt, hátsó sertéscsülök

1190 Ft/kg

690 Ft/kg

799 Ft/kg

1490 Ft/kg

1690 Ft/kg

550 Ft/kg

1100 Ft/kg

1190 Ft/kg

Tartsd nálunk 
szülinapod,  

ballagásod, családi vagy 
céges összejöveteleid!

Bérelhető rendezvényterem különleges hang- és 
fénytechnikával Monor központjában.

Monor, Jókai utca 3.
+36-20/389-8259  

www.vrthemagic.hu


