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Az esszenciális funkció nem más, 
mint a projektben megvalósított 
központi adattárház, mely nél-

kül nem beszélhetünk integráns okos 
városról. Az adattárház egy olyan meg-
oldás, mely a különböző rendszerek 
által származtatott szenzoradatokat egy 
univerzális programnyelven keresztül 
összegyűjti, tárolja, megjeleníti, illetve 
az arra jogosult alkalmazások és más 
rendszerek számára azt visszaadja.

Szemléletes példa lehet, hogy a leg-
több önkormányzati épület majd minden 
irodája fel van szerelve hőmérsékletmé-
rővel és jelenlétérzékelővel. Amennyiben egy iroda az érzéke-
lők adatai alapján tartósan kihasználatlannak mutatkozik, úgy 
az adattárház utasíthatja a fűtési, illetve hűtési rendszert, hogy 
teljesítményét csökkentse. A szenzoradatokat megkapja a Tele-
pülési Középület Kataszter rendszer is, mely közép- és hosz-
szútávon mutatja meg az adott helység kihasználtságát, minek 
mentén hasznosíthatósági kérdésekre kaphatunk választ. Az 
adatgyűjtő rendszer támogathatja a helyi vállalkozások gaz-
daságfejlesztő tevékenységét is. A közterületi jelenlétszámlá-
lás például lehetőséget teremt arra, hogy a számok ismereté-
ben vendéglátási szolgáltatás települjön a játszóterek közelébe. 
Az okos mérési rendszerek az önkormányzatok kötelező adat-
szolgáltatásában nyújtanak segítséget, egyúttal műszaki „jó 
gyakorlatot” mutatnak be a vízfogyasztás mérése kapcsán. A 
vízfogyasztás felügyelete segíthet a csőtörések idejekorán tör-
ténő azonosításában, illetve számon kérhetővé teheti az illegá-
lis csatornahasználatot. Az adattárház fontos funkciója, hogy az 
összegyűjtött kronologikus adatokat strukturálja és raktározza, 

MONOR OKOS VÁROS – DECEMBER HÍREI

Az esszenciális funkció nem más, 

MONOR OKOS VÁROS – DECEMBER HÍREI
A decemberi hideg, kandalló mellett ülős, beszélgetős napokra az okos város projektet 

tekintve egy esszenciális témával és egy tavaszt váró jó hírrel szolgálhat az önkormányzat. 

hogy azok később szükség szerint átad-
hatóak legyenek más közcélú felhasz-
nálásra, vagy akár értékesíteni lehessen 
piaci szereplők számára. Adat alapú gaz-
daságban élünk, minél több informáci-
óval rendelkezünk a környezetünkről, 
annál jobban meg tudjuk azt érteni, annál 
jobb döntéseket tudunk hozni a jövőnket 
illetően. Az adatok értékesek számunkra, 
és értékesek versenytársainknak is, nem 
véletlenül van tele a világsajtó „az adat az 
új olaj” kifejezéssel.

A monori projektszervezet egyik büsz-
keségének tekinti ezt a megoldást, mert a 

projekt tervezésénél ezen funkció szükségességét helyben azo-
nosították a megvalósításban részt vevő szakemberek informa-
tikai rálátásuk és nemzetközi kitekintésük alapján. Az esetleges 
új projekteket tekintve az állami informatika ezt a megoldást 
már esszenciális, kötelező megvalósításnak gondolja.

Tavaszváró gondolatunk és egyben jó hírünk az, hogy a pro-
jekt pénzügyi forrásaival történő felelős gazdálkodás lehetővé 
teszi, hogy egy, a projekt kereteinek megfelelő kiegészítő beru-
házás is meg tudjon valósulni több mint 60 millió forint érték-
ben. A Tavas Parkot örömteli módon egyre többen használják 
sportos kikapcsolódásra, sokan futnak a sétányon, illetve sokan 
használják a kondiparkot is. Szeretnénk, ha ez a lehetőség a 
késői órákban is rendelkezésre állna, így a sétány a Kis tó körül, 
a szánkódomb és a csatorna mellett a játszótérig modern, inten-
zív napelemes megvilágítást kap. Az csak hab a tortán, hogy az 
okos város beruházás keretein túl a játszótér is megújul, és egy 
hatalmas játszóvárat kap, amit a vele párhuzamosan létesülő új, 
intelligens térfigyelő rendszer fog felügyelni.

Az advent a várakozás, a felkészü-
lés időszaka. Az adventi koszorú 
gyertyáinak meggyújtása során 

gondoljuk át azok szimbolikus jelentését 
is. Az első a hitet, a második a reményt 
jelképezi, amelyekre ebben a nehéz 
évben mindannyiunknak nagy szüksé-
günk volt. A harmadik gyertya már az 
örömöt hozza, hogy rajta keresztül eljut-
hassunk a negyedik lánghoz, a szeretet-
hez és magához karácsony ünnepéhez. 
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KEDVES MONORI POLGÁROK!

Az advent a várakozás, a felkészü-

KEDVES MONORI POLGÁROK!
A rövid nappalok, hosszú éjszakák az emberek hangulatát 

is meghatározzák. A gyermekeken, a diákokon gyakran erőt 
vesz a fáradtság, de mi, felnőttek is várjuk már az ünnepeket. 

Karácsony meghitt pillanataiban 
ünnepeljünk együtt családtagjainkkal és 
barátainkkal, és egy pillanatra gondol-
junk azokra is, akik értünk dolgoznak 
most is. 

Készüljünk az új évre, valósítsuk meg 
álmainkat! 

Áldott karácsonyt, sikeres, boldog új 
évet kívánok! Pogácsás Tibor

országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP
önkormányzati államtitkár, Belügyminisztérium
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A MÖGÖTTÜNK ÁLLÓ 
2021. ÉV
Annak ellenére, hogy 
nagyon sok energiát elvitt 
a járványhelyzet kezelése, 
eredményes évnek gondo-
lom az ideit. Az elmúlt évti-
zedek egyik legnagyobb 
úthálózat-rekonstrukciója 
mellett elkezdtük építeni az 
új, 80 férőhelyes bölcsödét 
és a Táncsics utcai kisisko-
lát is felújítottuk. Az Okos 
város projekten belül több 
fejlesztés is megvalósult, 
ami az itt élők és ide láto-
gatók kényelmét szolgálja. 
Egy új játszóteret adtunk át 
az Orbán téren, és a Tavas-
park, illetve a Kresz-park is 
új eszközökkel gazdagodott. 
Hosszú idő után sikerült 
elérni, hogy a helyi járaton 
egy kisebb busz közleked-
jen, ami kevésbé terheli a környezetet. A rendőrség számára 
sikerült egy olyan autót beszereznie az önkormányzatnak, 
amivel a külterületi utakon folytatható a rendfenntartó tevé-
kenység. A város gazdasága is komoly fejlődésen ment keresz-
tül a 2021-es évben, szeptemberben a AIRVENT Hungary Kft.  
indította el a termelését az új üzemcsarnokában, majd novem-
berben átadták a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. állat-
gyógyászati vakcinagyárát.

Az idei évben a lakosság szempontjából is a leglátványo-
sabb beruházások az útépítések és a közvilágítás korsze-
rűsítése volt. Az önkormányzat által kezelt utak tekinteté-
ben 32 650 m2, a Magyar Közút útjaiból körülbelül 46 000 m2 
újulhatott meg. A közvilágítás átépítésénél belterületen 2100 

darab új ledes lámpatestet, külterületen 
pedig közel 500 darab kompaktfénycsö-
ves lámpatestet szereltek fel.

A MONORI ÁLLATOK 
VÉDELMÉBEN
Az állatvédelem tekintetében több apró 
lépéssel az önkormányzat elindult egy 
nagyon nehéz úton. Az elmúlt időszak-
ban többen megkerestek a monori börzé-
vel kapcsolatban, ezen belül is a kutya- és 
macskaárusítás témájában. Egy állatvédő 
szervezet bevonásával egyeztettünk a 
börze szervezőivel, és megnyugtató vála-
szokat kaptunk a jövőre nézve. Ezek mel-
lett több olyan ötlet van a tarsolyunkban, 
ami forrást igényel, de megvalósításával 
az állatokon kívül az emberek életét is 
megkönnyíthetjük majd.

AZ ÉLHETŐ, SZERETHETŐ 
KISVÁROS

A zöld vízió mellett egy egyre jobban élhető kisvárosi lét felé 
haladunk. A közterületek megújítása, az egyre több és több 
rendezett zöldfelület, park kialakítása minden itt élő ember-
nek javítja a közérzetét. Ezzel együtt Monor fásítása egy olyan 
közösségépítő feladat, ami nem állhat meg, és a későbbiek-
ben nagyban hozzájárul majd a levegő jobb minőségéhez és a 
városi klíma enyhítéséhez.

MONORRÓL ÍRT A CSODALATOSMAGYARORSZAG.HU 
ÉS A CSODAHELYEK MAGYARORSZÁGON OLDAL
Az említett cikkek a város legnagyobb turisztikai értékéről, 
a Strázsahegyről és az ott elhelyezkedő pincefaluról szólnak. 
Ezen belül ismertetik a hely természeti kincseit, épített kör-
nyezetét és a borkultúrát. Nem titkolt célunk, hogy a népsze-
rűsítéssel tovább emeljük a hegy értékét, ezáltal megőrizzük 
ezt az egyedülálló látványosságot az utókor számára.

ÉRKEZNEK A SÁRGA HULLADÉKGYŰJTŐ KUKÁK
A DTkH információi alapján előreláthatólag a januári, febru-
ári időszakban szállítják le a sárga, 120 literes szemeteseket. 
Az adminisztrációs feladatok és a településekre történő szét-
hordás után a tavaszi időszakban tájékoztatni fogjuk arról a 
lakosságot, hogy Monoron hol tudják majd átvenni az ingye-
nes, sárga szelektív edényzetet!

BÉKÉS, ÁLDOTT ÜNNEPEKET!
Az év hátra lévő részére kívánok mindenkinek ‒ a város 
vezetése és képviselőtársaim nevében ‒ szeretetteljes ünnepi 
készülődést, meghitt várakozást, áldott ünnepet és egészsé-
ges, nyugodt, békés új esztendőt!

ÖNKORMÁNYZAT

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

Mit is találtok üzletünk polcain?
Csodaszép minőségi fajátékokat  

széles választékban  
magyar és európai gyártóktól.

Szuper könyveket a Pagony kiadótól  
és az Apróság könyvektől.

Kirakók • Társasjátékok • Montessori 
fejlesztő játékok • Babaholmik 

Magyar vállalkozók kézművestermékei 
Ajándékok • Természetes kozmetikumok 

Hulladékmentes termékek 
Ajándékutalványok

Cím: 2200, Monor Ady Endre utca 54.
Nyitva: H–P: 9:00–17:30, Szo: 8:30–12:30, V: Zárva

Telefonszám: 06-30/097-6352
Facebook: Mesebeli hely

Természetes kozmetikumok 

Várunk mindenkit sok 
szeretettel üzletünkbe a 

Mesebeli helyre ami, egy játék 
és kézműves ajándékbolt.

Csodaszép minőségi fajátékokat 

magyar és európai gyártóktól.

MEgnyiToTTunK!



HIRDETÉS

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

2022-ben érkezik az új AYGO X!
EGY ÚJ VÁROSI VEZETÉSI ÉLMÉNY MÁR A SARKON VÁR. A VISSZASZÁMLÁLÁS MEGKEZDŐDÖTT!

1992-ben a bemutatóterem és szerviz 
megnyitásakor mindössze 6 dolgozót 
foglalkoztattak és 150 állandó ügyfelük 
volt. A vállalkozást fennállása óta a folya-
matos fejlődés jellemzi, és három-négy 
évente bővül a szolgáltatásaik köre. Jelen-
legi állandó ügyfeleik száma meghaladja 
a 40 000-et, dolgozóik száma pedig a 96 
főt. Évente több mint 1000 gépkocsit érté-
kesítenek, és 15 000-nél több járművet 
szervizelnek. Munkatársaik számtalan 
díjat nyertek el, melyek szakmai képzett-
ségüket és felkészültségüket bizonyítják.

Eddig három, meghatározó mérföldkő 
volt a kereskedés életében: 2007-ben meg-

30 ÉVE TÖRETLEN SIKER30 ÉVE TÖRETLEN SIKER
A Kovács Autóház Kft. 1992 májusában kezdett Monoron, a 4-es főút mellett kialakított 

kereskedésében Toyota gépkocsik forgalmazásával és szervizelésével foglalkozni.

nyitott a monori hivatalos Lexus márka-
szerviz, 2013-ban a szegedi Toyota keres-
kedés és 2017-ben a szegedi Lexus szalon. 

A 30. évfordulóra a vállalkozás egy új, 
impozáns, korszerű és a kor követelmé-
nyeinek megfelelő létesítménybe költö-
zött át, és immáron a Lexus szerviz mel-
lett egy új Lexus bemutatóteremmel is 
bővül a cég. Ez a beruházás újabb nagy 
mérföldkő a Kovács Autóház életében. 

Az új épület 3000 m² alapterületen 17 
szerelőállás mellett további négyállásos 
autómosóval is rendelkezik, valamint a 
vásárlókat teljes körű szolgáltatás fogadja. 
Minden, ami az autóvásárlást, és a későb-

biekben a gépkocsi fenntartását 
biztosítja, megtalálható náluk. 

Az épületek talán a kor 
műszaki színvonalát megha-
ladó kivitelezéssel és felszerelt-
séggel készültek el, beleértve a 
legmodernebb energiatakarékos 
megoldásokat. Jövőbe mutató 
technológiák, vevőcentrikus 
üzletpolitika jellemzi a Kovács 
Autóház beruházását. 

Az új bemutatóteremben 
a Toyota és Lexus legújabb modelljeit 
tekinthetik meg az érdeklődők prémium 
környezetben. Az új létesítményt hosszú 
távra tervezték, szeretnék az ügyfelek 
teljes elégedettségével üzemeltetni, aho-
gyan az is fontos szempont, hogy a mun-
katársaiknak továbbra is családi hangula-
tot teremtsenek.

Az előző telephelyen, a régi bemutató-
teremben a Toyota Professional haszon-
gépjármű kínálat várja a betérőket, a 
korábbi szerviz munkafelvételből pedig 
karosszéria- és kárrendezési központ 
lett. (x)
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Az adventi ablaknyitás nem 
magyar ötlet, ám egyre több 
magyar város veszi át a szo-

kást az osztrák minta alapján, ezzel örö-
met szerezve önmaguknak és a település 
lakosainak. Monoron az előző évi sikerek 
nyomán újra útjára indították a progra-
mot. 

A dekorációt illetően nincs megkötés, 
a határ pedig a csillagos ég: az egyetlen 
szabály, hogy a választott számot fel kell 
tüntetni az ablakban és bizonyos időszak-
ban kivilágítani, hogy jól látható legyen 

KIVILÁGÍTOTT ADVENTI ABLAKOK

Az adventi ablaknyitás nem 

KIVILÁGÍTOTT ADVENTI ABLAKOK
Monor harmadszor csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, melynek keretein 
belül bizonyos házak ablakai ünnepi díszítést kapnak. Aki részt vesz a játékban, 
az kap egy számot 1 és 23 között, melyet megjelenít az ablakban, és az adott 
napon kivilágít. A különleges látványosság nem csak az ünnepi hangulathoz, de 
a város szépségéhez is nagyban hozzájárul. Aki nem szeretne díszíteni, az részt 
vehet az ablakkeresés izgalmas játékában is, így átélve a karácsony közeledtét.

az arra járók nagy örömére. ‒ Egész éle-
temben nagyon fontos volt a karácsony. 
A mai napig minden évben eszembe 
jut, amikor gyerekkoromban az ünne-
pek előtt utaztunk a mamámhoz, és a 
buszból csodáltuk anyukámmal a feldí-
szített ablakokat, házakat. Így, amikor 
2019-ben az első közös monori karácso-
nyunkra készültünk a férjemmel, nagyon 
sokat gondolkodtunk, hogyan tudnánk 
igazán különlegessé varázsolni. Akkor 
jutott eszembe az egész ötletünk alapja – 
mesélte lapunknak  Asztalos Réka főszer-

vező. ‒ Úgy tűnik, nagy az érdeklődés, 
idén már vannak napok, amiket dup-
láztunk, egyszerre két ablak is ünnepi 
díszbe öltözik. Nagyon pozitívnak élem 
meg, hogy egyre többen vagyunk. Sze-
rintem erről a közös készülődésről, a 
közös ünneplésről szól ez az időszak. 

Tavaly is igyekeztünk nagyon sok 
ablakhoz elmenni a kislányommal, idén 
is szeretnénk minél többet megcsodálni, 
de itthon várni, hogy hányan jönnek 
el megnézni a mi ablakunkat, legalább 
annyira izgalmas.  MS infó

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

 06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!

06-30/475-2917

15% 

kedvezmény!

Árvai Richárd 

 FACEBOOK-ESEMÉNYEN KÖVETHETJÜK 
A nézelődőknek, ablaknyitóknak egy nyilvános Facebook-
eseményen (Adventi ablaknyitogatás Monor 2021) nyomon 
követhető, hogy aznap a város mely pontján láthatnak új 
ablakot. A szervezők ide töltik fel a képeket is az ablakok-
ról, hogy az se maradjon 
le, aki valamiért nem tud 
elmenni megnézni őket. 
Ahogy az előző években 
is, idén is készülnek rajz-
versennyel a világító ab-
lakok mellé, a díjazottak a 
Pillangó Könyvesboltban 
fogják tudni majd átvenni 
a nyereményüket.
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2021. december 5. 16.00
II. adventi gyertyagyújtás
közreműködik az Evangélikus közösség 
kórusa, 
köszöntőt mond: Sánta József lelkész

2021. december 5–6.
Monori Mikulás érkezése
(részletek a www.vigadokft.hu oldalon)

2021. december 11. 18.00
Monori Katolikus Kulturális Szalon 
teadélutánja; vendég Lukácsné Tamás 
Katalin üzletasszony, maratonista, 
szenvedélyes túrázó, öt � úgyermek 
édesanyja beszél a mindennapi élet 
kihívásairól, misszióról, adventről

2021. december 12. 16.00
III. adventi gyertyagyújtás
közreműködnek a Nagytemplomi 
és a Kistemplomi Református Egyház 
közösségei, 
köszöntőt mondanak: Schaller Tamás és 
Vladár István lelkipásztorok 

2021. december 15. 18.00
Monori Katolikus Kulturális Szalon 
teadélutánja; vendég Sebestyén 
Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
népdalénekes, előadóművész

2021. december 16. 17.00
Zeneiskola növendékeinek adventi 
koncertje a Vigadóban

2021. december 19. 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

17.00 órától Gyöngyössy-Szabó Viktor 
orgonaművész koncertje a római 
katolikus templomba

2021. december 24. 16:00
Pásztorjáték a római katolikus 
templomban 

Karácsonyi istentisztelet az 
evangélikus templomban

Karácsonyi istentisztelet a református 
nagytemplomban

Gyermekkarácsony a református 
kistemplomban

2021. december 24. 24:00
Éjféli szentmise 
a római katolikus templomban

2021. december 27. 18.00
Monori borok János-napi megáldása 
a római katolikus templomban

monori adventi programsorozat

 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.



 ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN  

GYERTYAGYÚJTÁS ÉS 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
November 28-án vasárnap az eső miatt 
a katolikus templomban tartották az első 
advaneti gyertyagyújtást. A Szent Ist-
ván téren ilyenkor éve óta összegyűlik a 
város apraja nagyja, hogy együtt gyújt-
sák meg a gyertyákat. Ekkor nyílik meg 
Kruchió László adventi kiállítása is, ami 
szitén vonzza a nézelődőket, hiszen a 
csodás látvány segíti az ünnepre hango-
lódást. Az esős idő miatt a megnyitó is 
a templomban zajlott, ahol meghallgat-
hatták az egybegyűltek az ünnep kezde-
tét üdvözlő beszédeket, felszólalt többek 
között Pogácsás Tibor államtitkár és Da-
rázsi Kálmán polgármester is, aki végül 
meggyújtotta az adventi koszorú első 
gyertyáját, ezzel útnak indítva az öröm-
teli várakozás napjait.
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ADVENTI VIRÁGKIÁLLÍTÁS

Kruchió László életében különös sze-
repet tölt be az advent és a karácso-
nyi időszak, de a beszélgetésből az 

is kiderül, szakmai kihívásnak érzi-e saját 
családi karácsonyfájuk feldíszítését.

‒ Idén rendezed a tizennegyedik adventi 
kiállításodat.

‒ Igen, az idei kiállítás címe Karácso-
nyi körutazás ‒ 28 nap alatt Advent körül. 
November 28-án 16:00 órakor nyitottuk 
meg, és a tavalyihoz hasonlóan idén is 
kültéren, Monor főterén, a Szent István 
téren kapott helyet. 

‒ Miért fontos, hogy kültéren lehet meg-
tekinteni?

‒ Eleve egy nagyon fontos esemény ez 
az életünkben, és nagyon szeretnénk, ha 
a mostani fokozódó vírushelyzetben még 
többen láthatnák a kiállítást, és még több 

embernek adhatna támaszt és reményt 
a közelgő ünnepi időszakban. Másrészt 
talán a kapcsolatok erősítésében is segít-
het: szeretnénk, ha egy igazi kis találko-
zópont lehetne azok között, akik esetleg 
kevesebbet mozdulnak ki otthonról, így 
lenne alkalmuk szabadabban találkozni, 
beszélgetni másokkal. 

‒ Minden évben kicsit más ötlettel állsz 
elő.

‒ Igen, idén azt találtuk ki, hogy egy, 
a ’80-as években még működő autóbusz 
legyen a középpontban, ami korábban 
kifejezetten kisvárosi járatként üzemelt. 
Ez a busz egy megállóval egészül ki a kiál-
lításon, ahol a korábbi évekhez hasonlóan 
egy adventi üzenet is várja majd az odalá-
togatókat. Aki ismer, tudja, hogy próbálok 
a költők szavaival élni és tőlük idézni. A 
buszmegálló egyrészt a várakozást, más-
részt pedig a körutazást is szimbolizálja, 
amit minden egyes évben egyaránt végig-
járunk lélekben és fizikailag is.

‒ Idén milyen virágok segítségével sze-
retnéd átadni a benned megfogalmazó-
dott üzenetet?

‒ Ezt a talentumot adta a Jóisten, én 
ezen keresztül tudom kifejezni önma-
gamat. A buszon belüli díszítés remek 
fotózási alapot biztosít a kilátogatóknak: 
a buszban lévő ülésekre le lehet ülni és 
fotókat lehet készíteni az adott kompo-
zícióval. Most színekben és formailag 
egyaránt nagyon letisztult kompozíció-
kat készítettünk; idén a fő szín a fehér, a 
smaragd, a zöld különböző árnyalatai. A 
középpontban elsősorban a tisztaságot és 
a feddhetetlenséget szimbolizáló színek 

szerepelnek. Sok természetes alapanya-
got használtunk, emellett a tündöklő, a 
csillogó téli hidegeket szimbolizáló növé-
nyi részek is szerephez jutnak.

‒ Hogyan ünneplitek a karácsonyt ott-
hon?

‒ Nem különbözünk semmiben más 
családoktól, esetleg annyiban, hogy épp, 
hogy hazaesünk az ünnepre. A gyerme-
keimmel már közösen díszítjük a fenyő-
fát, a díszek is folyamatosan változnak 
attól függően, hogy mit nem haszná-
lok fel a kompozícióimhoz a műhelyben. 
Az ajándékok becsomagolása és átadása 
pedig már 25-ére szokott maradni. Aznap 
sincs sok időnk, hiszen akkor már készü-
lünk a „Szegények ebédjére”: idén a biszt-
rónk terasza és télikertje biztosít helyet 
ennek. Ilyenkor az egész családom ott 
van, és mindenki segédkezik: ajándéko-
kat és meleg ételt osztunk.

‒ Hogy állsz a karácsonyfával? Az is egy 
kompozíció a számodra? 

‒ Szállodáknak, középületeknek is 
díszítünk, például a Sándor-palota elé, de 
én az utolsó fát is szívvel-lélekkel díszí-
tem fel. Otthon is élvezem, hogy együtt 
díszítünk, de sajnos még mindig nem 
tudom megállni, hogy ne szóljak bele, 
hogy milyen legyen a kompozíció, vagy 
hogy mely díszek melyik ágakra kerülje-
nek. Amikor már mindenki munkájába 
beleszólok, akkor a feleségem ott szokta 
hagyni az egészet, mondván, inkább az 
étellel foglalatoskodik, mert felidegesí-
tem. Lehet, hogy pár év múlva ezt már el 
fogom tudni engedni, de megunni sosem 
fogom tudni az ünnepi készülődést.

Kruchió László életében különös sze-

Tizennegyedik alkalommal kap helyet Kruchió László dekoratőr adventi kiállítása 
Monor főterén, ahol minden arra járó megcsodálhatja a lenyűgöző kompozíciókat. 

KULTÚRA
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KÖZÖSSÉG

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

A Ceva Santé Animale Francia-
ország vezető állatgyógyászati 
gyógyszergyártó vállalata, a 

világon pedig az ötödik legnagyobb. 
A csoport gyógyszereket, vakcinákat, 
berendezéseket gyárt, és ezekhez kap-
csolódó szolgáltatásokat fejleszt. A fran-
cia vállalat a világ 46 országának 110 
telephelyén van jelen. Mostani, monori 
beruházásával az Európai Unió legna-
gyobb mélyhűtött vakcinatároló létesít-
ménye fog megépülni, amelyben nagy-
jából 2,5 millió ampullányi vakcina 
raktározására lesz lehetőség.

KÖZÖSSÉG

A CEVA MONORON ÉPÍTI EURÓPA LEGNAGYOBB 
MÉLYHŰTÖTT VAKCINATÁROLÓ LÉTESÍTMÉNYÉT

ACeva Santé Animale Francia-

November 23-án adták át a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. monori óriásberuházásának 
első ütemében elkészült raktárát, melyen részt vett Marc Prikazsky, a vállalat elnök-

vezérigazgatója mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Pogácsás Tibor, 
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és Darázsi Kálmán polgármester is. 

A Ceva Phylaxia budapesti kampusza 
a Ceva globális vakcinagyártó és K+F köz-
pontok hálózatának európai ága, amely-
hez további jelentős kampuszok is tartoz-
nak az Egyesült Államokban, Kínában, 
Németországban és Brazíliában. Az új 
monori 44 hektáros (440 000 m2) telep-
hely Linilog raktárral mélyhűtött és fél-
kész vakcinákat fog tárolni, amelyeket 
folyékony nitrogénben ‒196o C°-on kell 
tartani. A vakcinagyár zöldmezős beru-
házási csomag keretében valósul meg. Az 
elkészült raktár az első üteme az állam 
által 1,6 milliárd forinttal támogatott, 

összesen 8,2 milliárd forint értékű fej-
lesztésnek. Az új raktárépület 4000 m2-es, 
az üzemindításhoz 80 darab fagyasztó-
tároló tartályt építettek be, amelyek tel-
jes tárolókapacitása hozzávetőlegesen 
2,5 millió vakcinaampulla, de az épület 
ennek a mennyiségnek a kétszeresét is 
képes befogadni. A projekt megkezdése 
óta a cég 180 új munkahelyet hozott létre 
Magyarországon, és az elkövetkező évek-
ben további beruházásokat is tervez az 
országban.

A Ceva Phylaxia jelenleg 961 főt fog-
lalkoztat, akik közül 141-en dolgoznak 
az innováció és fejlesztés területén, több-
ségük kutató. Dr. Marc Prikazsky, a Ceva 
elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy: 
‒ Az új magyarországi befektetésünk 
jelentősége túlmutat a pusztán pénzügyi 
érdekeken. 10 évvel ezelőtt elkötelez-
tem magam amellett, hogy a Ceva „One 
Health” vállalattá váljon, és elsősorban az 
egészségmegőrzésbe, a betegségmegelő-
zésbe fektessen. Azóta a vakcinagyártás 
üzletágunk mintegy 25%-ról közel 50%-
ra nőtt. Nagyon büszke vagyok a Ceva 
Phylaxiában dolgozó munkatársainkra, 
akik kiemelkedő szerepet játszottak 
ebben az átalakulásban.  (x)

  KARÁCSONYI JÓTÉTEMÉNYEK  
A Monori Angyalok idén ötödik alkalom-
mal gyűjtötték össze 36 monori roma kis-
gyermek karácsonyi kívánságát, a jószívű 
adományozók pedig „angyalként” meg-
valósíthatják az álmaikat. 

„Nekik is szeretnénk a Hangjuk len-
ni!” �– A Hang a hangtalanokért Állat-
mentő Alapítvány munkatársai tisztában 
vannak azzal, milyen a leggyámoltalanab-

bakon segíteni, így idén felvállalták: a 
monori gyermekotthon 13 lakóját lepik 
meg karácsonykor.

A Sant'Egidio monori közösség de-
cember 25-én ebédet és ajándékot visz 
hajléktalanok, rászorulók, intézetben élő 
idősek, szegény gyerekek és családjaik 
részére. A szerveződésekhez még lehet 
csatlakozni.   MS infó



ÖNKORMÁNYZAT

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

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.

 Monor Város Önkormányzat képviselő-testületének Emberi Erőforrá-
sok Bizottsága idén is  közzétette pályázati felhívását a civil szervezetek 
számára kulturális, valamint szociális célok megvalósításának támoga-
tására. Az alábbi szervezetek részesültek támogatásban: 

Emberi Erőforrások Bizottsága - „A” komponens 2021. év

Pályázó neve Megítélt 
támogatás (Ft)

1. Monorért Baráti Kör 150 000

2. Nagycsaládosok Monori Egyesülete 150 000

3. Monor Hegyessy Lions Klub 150 000

4. Monori Vasutas Nyugdíjasklub 160 000

5. Idősek Klubja Monor 180 000

6. Monori Ady Úti Általános Iskola 150 000

7. "Közös út" Cukorbetegek Egyesülete 180 000

8. Magyar Vöröskereszt Monor Telepi Szervezet 200 000

9. Monori Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 200 000

10. Gyermekláncfű Egyesület 150 000

11. Monor Környéki Strázsa Borrend 150 000

12. Monor Városi Nyugdíjas Kör 180 000

 A VÁROSI PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE 

TÁMOGATÁS A MONORI CIVILEKNEK

 JANUÁR 3-ÁN NYITNAK 

ÉV VÉGI 
ZÁRVATARTÁS
A Monor Polgármesteri 
Hivatal 2021. december 
23. csütörtöktől 2021. 
december 31. pénte-
kig téli igazgatási szünet 
miatt zárva tart, ez alatt 
az ügyfélfogadás szünetel. Utolsó ügyfélfogadási nap 2021. 
december 22. szerdán lesz, nyitás 2022. január 3-án, hétfőn.

Ezekben az időpontokban a sürgős, halaszthatatlan anya-
könyvi ügyekben munkaidőben a 06-29/612-300 telefon-
szám hívható. MS Infó
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 ÚJRA MONORON ÁLLOMÁSOZIK 

COVID-SZŰRŐBUSZ
A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Orszá-
gos Mentőszolgálat ismét biztosít időszakos ko-
ronavírus-tesztállomást Monoron a COVID szűrő-
busz kirendelésével.

2021. novemberének 
minden csütörtökén 9 
és 16 óra között a Városi 
Uszoda parkolójába érkez-
hettek azok, akiknek há-
ziorvosa megrendelte a 
Covid-tesztet. A helyszíni 
tesztelést kizárólag azon 
páciensek vehetik igénybe, 
akiknek Covid-19 gyanús 
tüneteik miatt háziorvosa 
már elrendelte a vizsgála-
tot, és a vizsgálatkérést a 
mentőszolgálat rendsze-
rében rögzítették.

A Covid-szűrőbusz Mo-
noron tartózkodása ide-
jén a Városi Uszoda par-

kolójába új forgalmi rend lép érvénybe, ezért kérik, 
hogy fokozott fi gyelemmel közlekedjenek a parko-
lóban. Ahogyan azt is, hogy a szűrésre várakozók 
ne menjenek be az uszoda épületébe.

Várhatóan a szűrőbusz decemberben is rend-
szeresen Monorra érkezik, ezzel is segítve a lakos-
ság helybeli szűrését.  MS infó
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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!

ÁldOTT, BÉKÉS KARÁcSONyT  
ÉS BOldOg új ÉVET  
kívánunk minden 
kedves ügyfelünknek!

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

Gépjárművezető szakoktatót keresünk, fő- vagy mellékállásban.



SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

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

és 50%-kal 

nagyobb 

területen!

FÜGGÖNY • TAPÉTA árukészlettel 
árukészlettel 

és 50%-kal 
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  A MONORI VIGADÓBAN KIÁLLÍTÁS NYÍLIK 

SÁNDY GYULA ÉPÍTŐMŰVÉSZETE 
 A monori evangélikus templom fel-

újítása előtt, arra felhívva a figyelmet 
Monoron is megtekinthető lesz január 
10-től a templom tervezőjének, Sándy 
Gyula építésznek a Napsugaras tornyok 
című kiállítása.

Sándy Gyula (1868-1953) építész 
születésének 150. évfordulója alkal-
mából rendezte meg a Magyar Építé-
szeti Múzeum és a Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központ a Napsuga-

ras tornyok című kiállítást az építész 
hagyatékában található tervekből, fény-
képekből és dokumentumokból. A tár-
lat először Budapesten, majd Szlováki-
ában is bemutatásra került, most pedig 
a monori Vígadóban lesz megtekinthető 
január 10-től várhatóan két hónapig, 
ami alatt egy része átkerül majd a temp-
lomba is, hogy a hívek ott is láthassák. 
Az építész pályája során közel félszáz 
templomot tervezett, amiből végül 27 

épült meg, köztük a monori evangélikus 
templom vagy a rimaszombati reformá-
tus templom, de ezek mellett az ő mun-
káját dícséri a budapesti Postapalota és a 
kassai korcsolyacsarnok is.

A monori kiállítás megnyitóján Sánta 
József evangélikus lelkész is nyitóbeszé-
det mond, emellett a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársa, Bodó Péter kurátor 
és művészettörténész tart szakmai elő-
adást az építész munkásságáról.     MS infó

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

KULTÚRA



KÖZÖSSÉG

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

             

          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

Az önkormányzat szervezésében 2021. 
november 13-án szombaton került sor az 
Ady Endre utca vasúton túli fásításának 

folytatására közösségi összefogással. A fák ülte-
tése ezúttal a Madách Imre utca és a 4-es számú 
főút közötti területen történt meg. A kijelölt 
helyeken munkagépek készítették elő a szüksé-
ges ültetőgödröket, az önkormányzat pedig sze-
retettel várta a segítő szándékú lakosokat, sze-
rencsére sokan tartották fontosnak, hogy részt 
vegyenek az eseményen.

A TÁNCSICS UTCAI ÓVODA IS MEGSZÉPÜLT 
Rengeteg előkészítő munka előzte meg a nov-
ember 6-i napot, de megérte, hiszen gyönyörű 
időben, szuper segítőkkel varázsolta zöldebbé 
a Táncsics utcai óvodát a Monori Városszépí-
tők csapata. ‒ Összesen huszonkét fát ültettünk, 
balesetveszélyes tuskókat távolítottunk el, apró, 
illatos évelőket telepítettünk a fák köré, színes 
támkarókkal és raklapdobogókkal tettük barát-
ságosabbá a kertet, hogy a gyerekeknek még 
nagyobb élmény lehessen az itt töltött idő – írta 
meg közösségi oldalán a csapat.

SOKAN VETTEK RÉSZT 
AZ IDEI FAÜLTETÉSEN

Az önkormányzat szervezésében 2021. 

Az önkormányzat és a város vezetői remélik, hogy évek múlva mindenki büszkén sétál majd 
végig az Ady Endre utcán a közösségi összefogással ültetett fasor árnyékában. Emellett a Monori 

Városszépítők csapata is kitett magáért, hogy még szebbé varázsolják a Táncsics utcai óvoda kertjét. 

 ITT AZ IDEJE A TÉLI MADÁRETETÉSNEK 
A téli időszakban az etetők körül nyüzsgő madarak látványa a kertek dísze. 
Azonban a szemet gyönyörködtető idillen túl nézzük, mit is jelent valójában a 
madarak téli etetése.

A télen is itthon maradó, vagy a tőlünk északabbra fekvő, mostohább 
klímájú területekről nálunk telelő madarak emberi segítség nélkül is átvé-
szelik a telet, de az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek 
az itt élő madaraknak. De nagyon fontos, hogy csak akkor, ha az etetést 
folyamatosan és következetesen, egész télen át végezzük.

Az etetést akkor érdemes elkezdeni, amikor beköszöntenek az első tar-
tós fagyok, azaz december elejétől kell kitenni az etetőket, és március kö-
zepéig folyamatosan gondoskodjunk eleségről. Alapvetően elegendő fe-
kete napraforgót kitenni, amibe keverhetünk más olajos magvakat, mint 
kölest, diót, mogyorót, de adhatunk gyümölcsöt is, almát és olyan szedhe-
tő bogyókat, mint a vadszőlő, a borostyán, a tűztövis. Némi állati zsiradék 
(elsősorban kacsa-, liba-, sertésháj, faggyú) is kerülhet a madarak elé. Az 
etetés mellett itassuk is a madarakat, fi gyelve arra, hogy a víz ne fagyjon 
be, rendszeresen cseréljük, ugyanis több faj számára a téli ivó- és fürdő-
hely jelenti az igazi vonzerőt.

Ne feledjük, hogy soha ne adjunk énekes- és vízimadaraknak kenyeret, 
kenyérmorzsát, pékárut, popcornt, mert ez kimondottan veszélyes a szá-
mukra, és a köztudattal ellentétben ne etessük a vízimadarakat!

Forrás: mme.hu
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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.

Jelentkezés: 
06-20/215-0699 • lukacs.mara@humilitas.hu

Feladat: 
alkatrészek  
összeszerelése (gépkezelés,  
forrasztás, tekercselés,  
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)

Feltétel:
  8 általános iskolai végzettség
   megbízhatóság

Amit kínálunk:
  kereseti lehetőség: bruttó  
340 000–420 000 Ft
  teljesítménybónusz
  jelenléti bónusz
    évvégi jutalom

A bejárás 
céges busszal 
az alábbi 
településekről 
biztosított:
Üllő, Monor, Monorierdő, 
Pilis, Gomba, Bénye, Káva, 
Csévharaszt, Vasad, Cegléd, 
Budapest-Örs vezér tere, 
Nagykáta  
irányából.

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?
 Hosszú távú,

Jelentkezz Vecsésre 
operátornak 

3 műszakos munkarendbe!
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 65 ÉVE DIPLOMÁS 

VAS OKLEVELET KAPOTT 
KRIZSÁN GYÖRGYNÉ
 Vas oklevelet vehetett 

át Krizsán Györgyné, az 
Ady Úti és a Jászai Mari 
Általános Iskola nyugdí-
jas pedagógusa.

Díszdiploma akkor 
adományozható, hogyha 
a felsőfokú végzettséget 
szerzett diplomás sze-
mély az oklevelét legalább 
50 évvel korábban vette 
át felsőfokú vagy jogelőd 
intézményben. A kitünte-
tés nem alanyi jogon jár, 
kérvényezni kell a meg-
felelő egyetemen, főiskolán. Arany, gyémánt, vas, rubin, illetve 
platina díszoklevél adományozható az egyetem azon volt hall-
gatóinak, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve szereztek oklevelet.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Krizsán Györgyné szá-
mára az 1956-ban, 65 éve megszerzett diplomája alapján állította 
ki az elismerő vas oklevelet, melyet Darázsi Kálmán polgármes-
ter és Faragóné Kisari Anna, a Jászai Mari Általános Iskola igaz-
gatója adott át.

Gratulálunk a csodás szakmai életúthoz. MS infó

 ELSŐK LETTEK A ZÖLD GÖMB VETÉLKEDŐN 

JAG-OS DIÁKOK A TV2 VETÉLKEDŐJÉNEK 
GYŐZTESEI
A József Attila Gimnázium csapata lett az országos környezet-
tudatosságra nevelő vetélkedő első helyezettje, amelyet a TV2 
csatornán vetítettek.

 A Zöld Gömb az ország első zöld, televíziós vetélkedője, 
melyben a környezettudatosságra összpontosítottak. A 21. szá-
zad egyik legfontosabb problémájával foglalkoztak érdekes, iz-
galmas és hangulatos játék keretein belül. A vetélkedő célja, 
hogy tanácsokat adjanak azzal kapcsolatban, hogy mit tehe-
tünk a környezetünkért, egy élhetőbb világért. A fi ataloknak és 
a következő generációknak is küzdeniük kell a közös jövőjükért, 
együtt tenni a klímaváltozás megállításáért, a hulladék csök-
kentéséért, az élővilág megóvásáért és azért, hogy még soká-
ig elegendő víz legyen az emberiség számára. A fontos jó taná-
csok mellett a megdöbbentő számok is cselekvésre biztatnak 
mindenkit. A verseny 8 héten keresztül tette próbára a diákok 
tudását, amelyen a József Attila Gimnázium tanulói, Vezekényi 
Virág, Kapuvári Péter Gergely, Kiss Ádám és Ország Botond rend-
kívül jól szerepeltek, az első helyezést hozhatták el. Gratulálunk 
a győztes csapatnak és az őket felkészítő tanárnőnek, Hajnal 
Henriettnek!  Jurik Bianka



KÖZÖSSÉG

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.

! 
 
 
 

 
 
 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

        Február 5.  16:00: „Fagyban, közepében a télnek” 
                                            Farsangi magyarnóta műsor 
                                        Fellépnek: Kalina Enikő és  Dócs Péter  –magyarnóta és operett énekesek 
                                                                                                              Kísér: ifj. Berki Béla és cigányzenekara 

 

               Információ, jegyrendelés:      Vigadó Nonprofit Kft. emeleti pénztárában, a  
06-29/413-212-es telefonszámon, a www.vigadokft.hu honlapon vagy a  

vigado@vigadokft.hu e-mail címen. 
 

Ajándékozzon                                  Ajándékozzon     
belépőjegyet                               belépőjegyet                               
szeretteinek 

Lepje meg családját, barátait 
karácsonyra a Vigadó 

programjára szóló 
belépőjeggyel! 

Egy cipősdoboznyi 
szeretet
Az idei évben is  

legyen mindenkinek  
kicsit szebb a karácsony! 

Az elmúlt évekhez hasonlóan  
idén adventkor is  

jótékonysági 
cipősdoboz Akciót  
hirdet a Vigadó kulturális  

és civil központ nonprofit kft. 
kezdeményezésünkkel szeretnék, 

ha a rendezvényeinket látogató 
közösség sok gyermek számára 

boldogabbá tudná tenni a 
karácsonyt Monoron.

aritász segítségével 
monori, rászoruló családok részére 

A dobozokat egységes csomagolással látjuk 
el, így kerülnek majd a karácsonyfa alá.

köszönjük a segítségüket!
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 LEGYEN SZEBB AZ ÜNNEP MONORON 

ÖN IS LEHET VALAKI ANGYALKÁJA!
 Idén először lehetőség van részt venni a 

Máltai Szeretetszolgálat önkéntes csoportjá-
nak személyre szóló ajándékozási programjá-
ban. A cél, hogy minél többen lepjenek meg 
egy rászoruló családot karácsonykor.

Minden jelentkező megkapja egy-egy 
rászoruló család kívánságait, olyan tárgya-
kat, melyeket nem tudnának a maguk erejé-
ből megadni gyermekeiknek, saját maguknak 
pedig még kevésbé. Juhász Katalin, a Máltai 
Szeretetszolgálat monori részlegének veze-
tője szerint a program keretein belül lehető-
ség van egy-egy konkrét család támogatá-
sára, de egyes tárgyakat akár több családhoz 
is el lehet juttatni, ha valaki inkább erre 
vágyik. ‒ Semelyik segítő szándékú adomá-
nyozóval szemben nem elvárás, hogy erején 
felül teljesítsen, sőt, akár többen összefogva is 
csatlakozhatnak, a költségeken és a közösen 
szerzett örömben egyaránt osztozva. A részt-
vevőket monori szociális intézmények mun-
katársai javasolták, akik személyesen isme-

rik és segítik őket. A fő cél az, hogy minden 
család azt kapja, amire igazán szüksége van. 
A programban monori társaink karácsonyát 
szeretnék boldogabbá tenni! Hálás szívvel, 
nagy reményekkel készülünk az ünnepekre! 
Csatlakozzon Ön is!

Ha valaki személyesen szeretné átadni az 
érintett családoknak az ajándékokat, termé-
szetesen abban is segít a szolgálat. A jelentke-
zők megismerhetik a családok történetét, így 
azt is jobban fogják érteni, melyik családnak 
mivel lehetne leginkább örömöt okozni. 

Hogyan lehet valakinek az Angyalkája? 
A juhasz.katalin@maltai.hu e-mail-címen 
lehet jelentkezni, majd e-mailben tájékoztat-
juk arról, kinek küldhet ajándékot és ő minek 
örülne a legjobban. További kérdésikre tele-
fonon is választ kaphatnak: Juhász Katalin: 
+36-30/653-2110.

„Aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a többi 
szolgája, mert a szolgáló szeretetben az igazi nagy-
ság, az irgalmas Isten mutatkozik meg.”



KÖZÖSSÉG

November 17-én 17 óra 17 perckor a 
koraszülöttek világnapja alkalmá-
ból lila fénnyel festették meg Monor 

három épületét: a Vigadó Kulturális és Civil 
Központot, a Dr. Borzsák István Városi Könyv-
tárat valamint a Fürge Páva bisztrót. ‒ Az, hogy 
a koraszülöttek világnapját 2021-ben első alka-
lommal ünnepelhetjük Monoron, nemcsak a 
szervező csapatnak köszönhető, hanem sokak 
önzetlen és segítőkész munkájának, együtt-
működésének. Reméljük, hogy a következő 
évben lesz alkalmunk személyesen találkozni 
egy szuper rendezvény keretén belül. Igyekez-
tünk kihozni mindent az újratervezett progra-
mokból is, reméljük, mindenki talál kedvére 
valót, legyen szó babás táncról, mesehallgatás-
ról vagy egy finom sütemény elfogyasztásáról 
– írta közleményében a Koraszülöttek Világ-
napja Monor 2021 közössége. 

KÖZÖSSÉG

MÉLTÓ MÓDON ÜNNEPELTÉK 
A KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJÁT

ovember 17-én 17 óra 17 perckor a 

Az idei évben Monor is csatlakozott a koraszülöttek világnapjához, 
különleges online programokkal és akciókkal készültek a szervezők, 

és a lakosok is segíthetnek egy finom süti megvásárlásával. 

Monor először csatlakozott a Koraszülöttek 
Országos Egyesülete és a Melletted a helyem 
Egyesület országos programjàhoz, a két szerve-
zet indította útjára a lila kivilágítást és a a lila 
sütis adománygyűjtést. MS infó

 SEGÍTS EGY PIC-IT! 
Mindenki segítheti a Sem-
melweis Egyetem II. sz. 
Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinika Koraszülött 
Intenzív Osztályát, aki el-
látogat a résztvevő üzle-
tek egyikébe és elfogyaszt 
egy kifejezetten erre az 
alkalomra készült lila sü-
teményt. A fi nomságok 
december 17-ig megtalál-
hatók lesznek a ReGe Dié-
ta szaküzletében, a Fürge 
Páva élmény&bistro-ban, 
a Rigoletto és az Ami Süti 
cukrászdákban.
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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 
V. Budapest X. ker., XVIII. ker., Vecsés, Monor 
Megfelelő létszám esetén buszjáratot 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: 
    •  e-mailben: válaszlevélben küldünk jelentkezési lapot

    • személyesen: jelentkezési lap (helyben kitölthető) + önéletrajz 
zárt borítékban leadva 24 órás portaszolgálatunknál.

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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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
monor.oh.hu

egész évben

Az elmúlt éveket
sem hozza vissza
senki már neked,
sem nekem.
De balga vágyak helyett
többet ér, ha megérted,
amit kell,
S jókor vagy jó helyen.
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‒ Mióta laknak Monoron?
‒ 2015 óta. Az volt a célunk, hogy Budapest 40 

km-es körzetébe költözzünk, ahonnan viszony-
lag könnyen meg lehet közelíteni a fővárost. 
Sok helyet megnéztünk, és végül Monor mellett 
döntöttünk. Részben a közelség és a jó infra-
struktúra miatt, részben pedig azért, mert lak-
nak itt jó barátaink is.

‒ A színészet ösztönözte arra, hogy a Sztár-
ban Sztár leszekben is kipróbálja magát? 

‒ Azt nem tudom, hogyha nem lennék szí-
nész, akkor is kíváncsi lennék-e rá, de akkor 
valószínűleg énekelni sem tudnék olyan szin-
ten, ahogy most tudok. De már gyerekkorom-
ban is nagyon szerettem Markos-Nádast és 
Hofit, sokat néztem és hallgattam őket, megpró-
báltam utánozni is. 

‒ Számított rá, hogy megnyeri?
‒ Egyáltalán nem. A célom az volt, hogy leg-

alább 3-4 élőshowt meg tudjak csinálni és akkor 
már volt értelme annak, hogy belevágtam. Azt 
egyáltalán nem gondoltam, hogy nekem itt, 43 
évesen, a fiatalok mellett esélyem lehet. Azért, 
mert a szavazás oroszlánrésze az interneten zaj-
lik, én pedig nem abba a generációba tartozom, 
nem nagyon élek az interneten, de most már 
majd muszáj lesz ebbe is beleszoknom. Nem 
hittem, hogy lesz egy olyan „táborom”, akik 
továbbjuttatnának, de örülök, hogy így alakult.

KÖZÖSSÉG

A SZTÁRBAN SZTÁR LESZEK 
GYŐZTESE

Csiszár Istvánt gyermekkora óta érdekli a 
színészet, azonban azt sosem gondolta 

volna, hogy 43 éves korában az egész 
ország ismerni fogja, mert megnyeri 
a TV2 Sztárban Szár leszek második 
évadát. A Győri Nemzeti Színház művésze 
nyereményéből a monori házukban történt 

lakástűz kárait szeretné helyrehozni. 
 

‒ Mi a terve a nyereménnyel?
‒ Szeretném édesanyámat támogatni és 

egy részét adományként ajánlanám fel. Szó 
volt róla, hogy inkubátor vásárlásában segítek 
egy miskolci kórháznak, azonban azóta arra a 
pénz összejött. Viszont szeretnének az inkubá-
tor mellé egy fénytakarót is vásárolni a kora-
szülötteknek, úgyhogy abba sikerült bepótolni. 
Mindemellett talán a legfontosabb, hogy a tűz-
eset után helyrehozzuk a házunkat. 

‒ Hogyan történt a lakástűz?
‒ Egyik vasárnap éppen a Sztárban sztár 

adása folyt, én a stúdióban voltam, ment a 
műsor, amikor elektromos tűz keletkezett a 
kamrában. A feleségem időben észrevette, és 
sikerült kimenekülnie a kislányunkkal. A tűz-
oltók rendezték a helyzetet, szerencsére a ház 
ép maradt, csak a kamra, a környező részek és 
az elektromos rendszer van katasztrofális álla-
potban. 

Viszont jelenleg is itt lakunk Monoron, csak 
pár utcával arrébb a barátainknál.

‒ Azt gondolná az ember, hogy a lakástűz 
után minden nyereményét annak felújítására 
fordítaná.

‒ Egyébként is olyan vagyok, aki szeret segí-
teni, és ha ráadásul ekkora jó dolog történik, 
akkor abból szeretnék egy kicsit visszafizetni 
az univerzumnak. Mivel az emberek nekem is 
segítettek a szavazatukkal, úgy gondolom, az a 
minimum, hogy segítsek, amiben tudok.   

Antal Fanni

 MÁSODIK ALKALOMMAL NYERTE EL A CÍMET 

ELISMERÉST KAPOTT MONOR
2020-ban Monor második alkalommal is el-
nyerte a „Humanitárius település” címet, va-
lamint ugyanebben az évben a Monori Pol-
gármesteri Hivatal megkapta a „Véradóbarát 
Munkahely” kitüntetést. A címet azok az ön-
kormányzatok kaphatják meg, akik a szer-
vezet céljainak megvalósításában aktívan 
részt vesznek. Az átadó ünnepség a koro-
navírus-járvány miatt elmaradt, így a Vörös-
kereszt monori alapszervezetének véradó 
ünnepségén vehette át Darázsi Kálmán pol-
gármester a díjat.     MS infó
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Mesebeli Mesebeli 
Mézeskalácsváros

az I. Monori

  k I állítá sállítá s
Helyszín:

VIg ad ó 
kulturális és 
Civil központ 

Nonprofit Nonprofit kft.,kft.,k
Monor, Kossuth L. u. 

65–67.

a kiállítás 
megtekinthető:
2021. 12. 06-tól 
2021. 12. 22-ig 

a Vigadó 
nyitvatartási 

idejében.

Hétköznapokon: 
8.00–17.00
Pénteken: 

8.00–13.00 óráig
Hétvégén: 

rendezvény rendezvény 
esetén

Várjuk együtt 
a Monori Mikulás érkezését!

Idén 
decemberben 

újra 
városunkba 

látogat a 

Vasárnap  
és hétfőn 

találkozhattok  
vele Monor város 

központjában
a Szent István téren

látogat a 

Mikulás!

december 6-án 16:00–17:00 

Monor város 
december Monor város 

Mikulás!

Monor város 

Mikulás!
december 

5-én
15:00–16:00 

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

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

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

VIGADÓ ÉV VÉGI ZÁRVATARTÁSA
Tájékoztatjuk tisztelt közönségünket, cso-
portjaink, szakköreink tagjait, bérlőinket 
és minden kedves érdeklődőt, hogy a Vi-
gadó Nonprofi t Kft. irodái és az épülete-
inkben működő ügyfélszolgálatok 2021. 
december 23-tól 2022. január 3-ig zárva 
tartanak.

Mindenkinek kívánunk békés, boldog 
ünnepeket és sikerekben, programokban 
gazdag, korlátozásmentes új évet!

Várjuk Önöket sok szeretettel 2022-
ben is a város programjain! Vigadó

ZÁRVA

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!
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KÖZÖSSÉG

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

Akció időtartama: 2021. 11. 02 – 2022. 01. 31.

*A nyereményjátékban való részvétel feltétele legalább 1 pár Hoyalux 
iD MySelf szemüveglencse vásárlása. 
Az akcióban résztvevő termékek: iD MySelf, iD MyStyle V+,  
iD MyStyle V+EyeGenius, iD LifeStyle 3i, iD LifeStyle 3, iD WorkStyle V+

Felhívás! 
 

 
 

Felhívás!
A Vigadó Kulturális és Civil 

Központ Nonprofit Kft. 
2022.február 14-én, 

a Házasság Hete programsorozathoz csatlakozva 

Esküvői fotókiállítást  
szeretne  létrehozni. 

 

Ehhez várjuk a monori lakosok esküvői fotóit, akár a múlt 
évezredből is. 

Kérjük a kedves lakosságot, hogy lapozzák föl a családi 
fotóalbumokat és juttassák el számunkra a nagy napot 

megörökítő képeket. 

A fotókat a vigado@vigadokft.hu e-mail címre várjuk. A 
képhez mellékeljék a képen láthatók nevét, és a kép 

készítésének idejét. 

A fotókat személyesen is behozhatják hozzánk nyitvatartási 
időben. Az emeleti portán szkennelésre kerülnek a képek, 

amit azonnal visszaadunk a tulajdonosának. 

                A képeket 2022.01.25-ig várjuk. 

               Köszönjük a segítségüket! 
További információ:vigado@vigadokft.hu e-mail címen               

vagy a 06 29/413-212, +3670/366 6262 telefonszámon.

   

                              

 

mail címen            

6262 telefonszámon.
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 IDŐBEN HOSSZABBÍTSÁK MEG 

FELHÍVÁS LEJÁRT SÍROKRÓL
A monori katolikus temetőben lévő 1996. évben vagy az azt 
megelőző években váltott sírhelyek, a 2011. évben – vagy az 
azt megelőző években váltott urnafülkék és az 1961. évben  – 
vagy az azt megelőző években váltott kripták érvényességi ide-
je 2021-ben lejárt.

A nyilvántartásunkban szereplő adatok alapján az érin-
tett sírhelyeken értesítést helyeztünk el.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. ren-
delet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló törvény 18.§ 5. bekezdé-
se értelmében a sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlá-
sa megszűnik, ha a használati idő meghosszabbítás hiá-
nyában lejár, így a sír feletti rendelkezési jog visszaszáll az 
egyházra.

Tisztelettel kérjük az 
érintett sírhelyek felett ren-
delkezőket, hogy időben 
hosszabbítsák meg a sírok 
használati idejét.

Érdeklődni lehet a mo-
nori Római Katolikus Egy-
házközségnél (2200 Monor, 
Kossuth L. u. 83.) szemé-
lyesen irodaidőben (hét-
fő, kedd, szerda 8:00-12:00, 
pénteken 8:00-17:00) tele-
fonon a 06-30/178-3952-es 
számon vagy e-mailben az 
iroda@monorplebania.hu 
címen. Monori plébánia



SPORT

 JÓL SZEREPELTEK A KARATE SZAKOSZTÁLY TAGJAI 

NOVEMBERBEN ÚJRA VERSENYEZTEK 
Ismét tatamira állhattak karate versenyzőink a november második hét-
végéjén rendezett Sziget Kupa és XV. IJKA Országos Bajnokságon. 

A rekord létszámú – 31 csapatból 635 nevezés érkezett – esemé-
nyen 5 karatésunk vett részt, akik remek szereplésüknek köszönhetően 
3 arany- és 2 bronzéremmel tértek haza.

Versenyzőink:
Somogyi Kristóf Péter – 1. hely (formagyakorlat)
Erdei Szabina – 3. hely (formagyakorlat)
Tóth Mátyás – 1. hely (formagyakorlat és 1. hely (küzdelem)
Molnár Barbara – 3. hely (küzdelem)
Bodrogközi Huba – 5. hely (küzdelem)
Büszkék vagyunk rátok, gratulálunk az elért eredményekhez, hajrá 

Monor! Monor SE

 AZ RG SZAKOSZTÁLY EREDMÉNYEI ALAPJÁN 

AZ ORSZÁG LEGSIKERESEBB 
EGYESÜLETE A MONORI SE
A Magyar Torna Szövetség – Ritmikus gimnasztika 
szakága rendszeresen, évente értékeli az egyesüle-
tek teljesítményét. A 2019-2020-as összevont lista 
alapján szabadidősport kategóriában a Monori SE 
az 1. helyen végzett az egyesületek közötti pontver-
senyben és ezzel az ország legeredményesebb, leg-

sikeresebb egyesü-
lete lett!

Ezúton köszön-
jük sportolóink ki-
tartását, a szülők 
támogató segít-
ségét, valamint a 
szakosztály edző-
inek és vezetőinek 
munkáját. Az elért 
eredményhez gra-
tulálunk, hason-
ló sikeres éveket 
kívánunk, HAJRÁ 
MONOR!     Monori SE

Dunaújvárosban járt 
2021. november 13-án a 
Monori SE 19 verseny-

zője, ahol az Intercisa Kupa 
második fordulóján szerepel-
tek. Az egynapos viadalon dél-
előtt a fiatalabbak, délután az 
idősebbek ugrottak medencébe. 
A versenynap végére 17 egyéni 
(4 arany-, 8 ezüst-, 5 bronzérem) 
dobogós helyezés mellett 2 váltó 
érem (1 ezüst-, 1 bronzérem) és 
35 pontszerző helyezést sikerült 
begyűjteniük a szakosztály tag-
jainak. Ezekkel az eredmények-
kel a 27 induló egyesületből a 9. 
helyen végzett a Monori SE.

Gratulálunk mindenkinek! 
Hajrá Monor!
 
A versenyen résztvevők:
Szabó Zselyke Tünde (2012), 
Szarka Tina (2012), Bárány Beat-
rix (2011), Burján Adrienn (2011), 
Mátékovits Anna (2011), Seres Júlia 
(2011), Bálint Petra Noémi (2010), 
Szarka Mira (2010), Magócsi Emese 
(2009), Bock Kamilla (2008), Gaj-
dos Maja (2008), Bock Luca (2007), 
Bálint Gergő (2014), Bartolák 
Botond (2013), Valkai Örs (2012), 
Nagy Gellért (2010), Valkai Vajk 
(2010), Balogh Bence Zsolt (2009), 
Gál Barna Rudolf (2009) Monor SE

ÚJRA A LEGJOBB TÍZ CSAPAT 
KÖZÖTT VÉGEZTEK ÚSZÓINK
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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

KÖZÖSSÉG

 

 

                  Újra Indul a Kertbarát-kör  
 

Ha van otthon kertje, és érdekli, hogyan tudná 
hatékonyabban, szebben-jobban gondozni, vagy csak 

általánosságban érdeklődik a virágok, zöldségek, 
gyümölcsök  gondozása, termesztése után, akkor 

szeretettel várják a Kertbarát-körben!  
 

Balogh Sándor szervezésében                                          
aktuális témaköröket tudnak kivesézni, és lehetőség 

nyílik tippek, trükkök, praktikák megosztására.  
 

A térítésmentesen működő kör foglalkozásai minden második 
héten kedden, 17 órától   a Monori Művelődési Házban                      

(2200, Monor, Bocskai u. 1.) lesznek.                                       
Bejárat a Dobó István u. felől. 

Az első alkalom:                                          
2022. január 04. (kedd) 17.00. 
További információért érdeklődjenek a  

06 70/ 385 6942-es telefonszámon! 
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 MONOR. BOR. HAGYOMÁNY. 

JÁNOS-NAPI BORÁLDÁS
 Szeretettel várjuk hagyományteremtő 

céllal a monoriakat megünnepelni az 
idei szőlőterméséből készült monori és 
környékbeli új borokat!

Időpont: 2021. december 27. hétfő, 18:00
Hely: Nagyboldogasszony-templom, 

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 83.
Szervezők: Vigadó Nonprofit Kft., 

Monor Környéki Strázsa Borrend és a 
Római katolikus egyházközség.

Az alkalmon Vladár István református, 
Sánta József evangélikus és Urr Zsolt Ipoly 
római katolikus lelkipásztorok szolgál-
nak áldással!

A saját készítésű borok, amelyeket meg 
fognak szentelni, 17.30 órától elhelyezhe-
tőek a katolikus templom oltáránál.

Az esemény után kóstolásra is várunk 
mindenkit!

A SZENT JÁNOS-NAPI BORÁLDÁS 
EREDETE
A középkori legenda szerint 
Aristodemus pogány főpap azt mondta 
Szent Jánosnak: akkor hajlandó hinni 
Krisztusban, ha kiürít egy mérgezett 
borral teli kelyhet, és az nem árt neki. A 
mérget először megitatták két gonosz-
tevővel, akik azonnal meghaltak. Szent 

János imádkozott, megáldotta a mérge-
zett boroskelyhet, kiitta, és semmi baja 
nem lett; köpenyét a gonosztevőkre 
terítette, akik feltámadtak. A pogá-
nyok a látottak alapján a főpapjukkal 
együtt megkeresztelkedtek. Szent Jánost 
boroskehellyel a kezében is szokták 
ábrázolni. A kehelyből kígyó mászik elő.

A bort, amióta létezik, a lélek italá-
nak tartják az emberek. Szent János napja 
(december 27.) a magyar hagyományok 
szerint is a bor megáldásának ideje. Haj-
danán ezen a napon minden család bort 
vitt a templomba, hogy a pap áldását 
kérje rá. A szentelt bornak ugyanis olyan 
erőt tulajdonítottak, amivel beteg embert 
és állatot is gyógyítani lehet. A szentelt 
bort a népi gyógyászatban is alkalmaz-
zák, főként torokfájás esetén.

A János-napi borszentelés és borivás 
rituáléját már a XV. századi magyar mise-
könyvekben is megemlítik. 

A XVIII. század közepéig a karácsony 
háromnapos ünnep volt, a harmadikon 
ünnepelték Szent János evangélista emlé-
két, ezen a napon szentelték meg a bort, 
a Jánosok pedig szőlőhegyi mulatságra, 
pinceszerre hívták meg rokonaikat, bará-
taikat.

A János-napi borszentelés hagyomá-
nya ma is él az ország bortermelő vidé-
kein. Ezen a napon a szőlősgazdák egy kis 
üveg bort visznek a templomba, a főoltár 
jobb oldalán álló asztalkára teszik, majd 
a megszentelt borból a pincében minden 
hordóba öntenek egy keveset, hogy ne 
romoljon meg a hegy leve. Tegyünk mi is 
így! Vigadó

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



Csülök & Csülök

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig: 10–20,  vasárnap: 10–18 Szép-kártyát is elfogadunk: OTP, K&H, MKB

lö CsCsC
Monor,  

Ceglédi út 66.

Tel.: 06-30/098-90-96

Korlátlan 
ételfogyasztás

1690 Ft

ök

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig: 10–20,  vasárnap: 10–18 Szép-kártyát is elfogadunk: OTP, K&H, MKB

Tel.: 06-30/098-90-96

ételfogyasztás

Ft

MEGNYITOTTUNK!

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


