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ÚJ KÖZVILÁGÍTÁST KAPOTT A TAVAS PARK
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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.
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Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

 HALÁSZVÁRBAN JÁTSZHATNAK A GYEREKEK 

ÚJ JÁTSZÓVÁRRAL BŐVÜL 
A TAVAS PARKI JÁTSZÓTÉR

Ahogy egyre inkább kifelé jövünk 
a télből, egyre többen vágynak ki 
a négy fal közül a szabadba egy 

kis mozgásra, sétára, sportolásra. Azon-
ban ez a lehetőség idáig a korai sötétedés 
miatt igencsak korlátozott volt a sétá-
nyon. Erre kínál megoldást az újonnan 
telepítésre kerülő napelemes megvilágí-
tási rendszer.

A Tavas Parkot örömteli módon egyre 
többen használják sportos kikapcsoló-

 A tavalyi felújítás után most megint meg-
újul a játszótér a Tavas parkban: egy hatal-
mas játszóvárat kapnak a gyermekek. Hogy 
szórakozásuk még felhőtlenebb lehessen, 
biztonságukra a párhuzamosan létesülő új, 
intelligens térfigyelő-rendszer fog felügyelni.

Monor egyik legnépszerűbb ‒ a Tavas 
parkban található ‒ játszótere tavaszra új ját-
szóeszközzel bővül. A Belügyminisztérium-

dásra, sokan futnak a sétányon, illetve 
a kondiparkot is előszeretettel veszik 
igénybe. A városvezetés azonban látta 
az ezzel járó hátrányokat is: a késői órák-
ban vagy a télre jellemző korai sötétedés 
miatt ez a lehetőség nem sokáig adott. 
Mivel fontos lenne, hogy – különösen a 
pandémiás időszakban – minél többet 
tartózkodjunk a friss levegőn, így valami 
megoldást kellett találni arra, hogy a 
park ezen részei későbbi napszakokban 

is rendelkezésre álljanak. Most, az okos 
város projekt pénzügyi forrásaival tör-
ténő felelős gazdálkodás tette lehetővé, 
hogy egy, a projekt kereteinek megfe-
lelő kiegészítő beruházás is meg tudjon 
valósulni. A több mint 60 millió forint 
értékű fejlesztés keretein belül a sétány 
a Kis tó körül, a szánkódomb és a csa-
torna mellett a játszótérig tartó szakasz 
is modern, intenzív napelemes megvilá-
gítást kapott.

tól kapott támogatás terhére a tervek szerint 
egy „halászvár” típusú, kombinált, négytor-
nyos mászóvár kerül telepítésre a közeljövő-
ben. 

Pontosan egy éve adtunk hírt róla, hogy a 
város népszerű játszóterein új játékok kerül-
tek kihelyezésre a gyermekek nagy örömére. 
A Balassi utcai KRESZ-park és a Tavas park-
ban található játszótér legnagyobb játékai 

sajnos már elavultak voltak, javí-
tásuk gazdaságosan vagy egy-
általán nem volt lehetséges. A 
gyermekek biztonságos szóra-
kozása érdekében ezért mindkét 
helyszínen egy-egy új kaland-
vár jellegű eszközt telepítettek. 
A Tavas parkban a korábbi hajót 
formázó mászóka helyére egy 
szintén bárkára hasonlító ját-
szóeszköz került, ez bővül most 
tavasszal a játszóvárral.

A kültéri játszótéri eszközök 
megfelelnek a vonatkozó szabvá-
nyoknak, és hosszú ideig szolgál-
hatják a monori gyerekek szóra-
kozását.
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V ártuk, hogy az ó év szépen 
búcsúzzon. Jó lett volna fehér 
lepelbe öltözött környezetben 

ünnepelni a karácsonyt, várni az új 
évet. A természet mulasztott, de a lázas 
készülődés után megérkezett az ünnep. 
A gyertyák fénye, a karácsonyi békes-
ség, a szilveszteri vidámság, a jövőbe 
vetett hitünket erősítette. A bizakodást 
abban, hogy jó pillanatok varázsa meg-
marad, hogy a rossz időszakoknak vége 
szakad, és az életünk tervekkel remé-
nyekkel telve folytatódhat. Az ember 
nagyon erős tud lenni. Szükségünk is 
van erre a képességünkre, megtalálni a 
jót, élni az életünket az egyre zajosabb 
világban. Figyelnünk kell egymásra, 

V ártuk, hogy az ó év szépen 

KEDVES MONORI POLGÁROK!
beszélnünk társainkhoz, mert egy digi-
tális üzenet, bármilyen jó grafikával is 
készül, sosem lesz képes az érzelmeket 
hitelesen közvetíteni.

A város egy sajátságos szervezet. Közel 
húszezer egyéniség, különböző élethely-
zetek, érzések, érdekek. Egy nagy közös-
ség, melynek újra és újra meg kell találnia 
a közös hangot, a célokat. Mindenkinek a 
munkája, türelme szükséges hozzá. 

Kívánom mindannyiunknak, hogy 
legyen erőnk, egészségünk, türelmünk 
céljaink megvalósításhoz családunk bol-
dog életének megvalósításához.

Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő 
Fidesz-KDNP önkormányzati államtitkár, 

Belügyminisztérium 

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!
Jelentkezni lehet  a 06-20/77-111-53 telefonszámon.telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  

és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres 

kiemelt bérezéssel.

 RANGOS KITÜNTETÉS 

CENTENÁRIUMI DÍSZOKLEVÉL MONOR VÁROSNAK
 Az idén 100 éves Magyar Birkózó Szö-

vetség nevében Komáromi Tibor olimpiai 
ezüstérmes és világbajnok birkózó adta át 
a centenárium alkalmából készült díszok-
levelet és zászlót Monor város vezetőinek.

‒ Egy olyan városban, ahol a birkózó-
sport régebbi hagyományokkal bír, mint 
maga a szövetség, ahol külön edzőte-
rem szolgálja a birkózók fejlődését, ahol a 
város vezetői ilyen mértékben támogatják 
a sportot, öröm dolgozni, és méltó helyre 
kerül az elismerés – nyilatkozta az MBSZ 
elnökségi tagja. Komáromi, aki egyben a 
Monori Sportegyesület Birkózó Szakosz-
tályának vezetőedzője is, hozzátette: az 
ország 1-1 olimpiai arany- és ezüstérmet 
is köszönhet a monori birkózásnak. Bala-

toni Mátyás szakosztályvezető több évti-
zedes munkáját külön is megköszönte, 
majd kiemelte, hogy a hivatásszerűen 
sportolók mellett legalább ilyen fontos a 
tömegsportbázis folyamatos fejlesztése és 
az egészséges életmódra nevelés. 

A Monor SE Birkózó Szakosztály múltja 
egészen 1911-re nyúlik vissza: tavaly 
ünnepelte fennállásának 110. évforduló-
ját. Balatoni Mátyás 2003-ban vette át a 
szakosztály vezetését. Ő maga is monori, 
fiatalabb korában ju-jitsuzott és judozott, 
de Monoron már akkor is a birkózás volt 
a domináns. 2007-ben győzte meg Komá-
romi Tibort, hogy vállalja el Monoron a 
vezetőedzői státuszt. A magas színvonalú 
szakmai munkának számos eredménye 

volt az elmúlt 15 évben: a város büszkél-
kedhet többek között kadet Európa-baj-
noki bronzérmessel, számos diákolimpiai 
bajnokkal, magyar bajnokkal és korosztá-
lyos versenyzővel is.
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KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai 
tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!

 ELŐRELÁTHATÓLAG 2023. JANUÁR 30-ÁRA KÉSZÜL EL 

AUTÓPÁLYA-MÉRNÖKSÉG 
ÉPÜL MONOR MELLETT

 Monor határában a Péteri lehajtónál 
megkezdték az autópálya-mérnök-
ség és az autópálya-rendőrség épüle-
tének kivitelezését. Az építkezés elő-
reláthatólag több mint egy évig fog 
tartani, a lakosság számíthat némi 
korlátozásra és időszakos lezárásra a 
környéken.

A mérnökségi telep több épület-
ből áll majd: egy közel 2000 négyzet-
méteres szociális-műhelyből, de az 
épületegyüttes részét képezi majd a 
garázs, a hidegraktár, a sótároló, az 
üzemanyagtöltő, a fedett kisbusz- és 
kerékpártároló, valamint egy külön-
álló telken helyet kapó rendőrségi 
épület és parkoló is. A mérnökséghez 
tartoznak majd bizonyos közlekedő- 
és parkolófelületek, egy szintbeni 
csomópont a 3111 j úton, illetve 2 db 
földútkiváltás. 

A projekt befejezési határideje elő-
reláthatólag 2023. január 30. lesz. A 
3111 j úton a csomópont építése, vala-
mint közműépítés miatt mindenképp 
szükség lesz forgalomkorlátozásokra.

A közműépítési munkákkal érin-
tett belterületi utcák és földutak az 
alábbiak:

• Péteri út (3111-es főút), M4 gyors-
forgalmi út és Szélső út közötti 
szakasza

• Szélső út, Péteri út és Jókai utca 
közötti szakasza

• Lőcsei utca, Balassi Bálint utca és 
Jókai utca közötti szakasza 

• 0392 helyrajzi számú külterületi 
mellékút

• 0393/88 helyrajzi számú külterü-
leti mellékút

A munkavégzés kezdésének idő-
pontja 2021. IV. negyedév, a várható 
befejezési időpontja pedig 2022 III. 
negyedéve. A kivitelezés ideje alatt 
szakaszos, félpályás útlezárásokra 
és esetlegesen parkolási tilalomra, 
valamint zajjal járó munkavégzésre 
lehet számítani az érintett területe-
ken. Az éppen aktuális lezárásokról 
pontos információkat Monor város 
közösségi oldalán olvashatnak majd.       

MS infó

ÖNKORMÁNYZAT

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

 VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

ÚJABB FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓK
December végén jelent meg a Magyar Közlöny-
ben a kormányhatározat, miszerint megvaló-
sulhat az Európai Unióval közösen kidolgozott 
Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia.

A stratégia célja, hogy minden elővárosi 
vasútállomásról óránként legalább négy vo-
nat induljon Budapestre és átszállás nélkül 
minimum három metróvonal legyen elérhető. 
Megduplázódjon az agglomerációból Buda-
pestre vonattal és nem autóval érkezők szá-
ma. Valamint megvalósuljon az integrált tari-
faközösség, vagyis az utazás során egyetlen 
bérlet vagy jegy elegendő legyen vasútra, 
buszra, metróra, villamosra, így megszűnik 
majd a sorbanállás a vasúti és a budapesti 
közlekedési eszközökre váltott menetjegye-
kért. A fejlesztés érinti a 100a ceglédi vona-
lat is. A beruházás által várhatóan könnyeb-
ben, gyorsabban és kényelmesebben tudnak 
majd az agglomerációban élők a fővárosba 
jutni. A fejlesztés tartalmazza a vasúti pá-
lyák felújítását, amely megszünteti majd a 
gyakori műszaki hibákat, s az abból adódó 
állandó késéseket, valamint a kiszámíthatat-
lanságot. De magában foglalja a további vil-
lamosítást, szakaszos kétvágányúsítást, ál-
lomások akadálymentesítését, P+R és B+R 
kapacitások kiépítését, ahol  mindez szük-
séges.

Monor szempontjából a legnagyobb vál-
tozást és fejlesztést a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcso-
latának megvalósítása jelenti. Ez a beruhá-
zás magában foglalja egy új nyomvonalon egy 
kétvágányú, villamosított vasúti pálya építését 
Kőbánya-Kispest és Monor állomások között, 
továbbá a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér állomás létesítését. MS infó



2022. január | MONORI STRÁZSA      5

ÖNKORMÁNYZAT

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+

 ASZFALTOZÁS, JÁRDA, KERÉKPÁRTÁROLÓK ÉS JÁTSZÓTÉR SZEREPELNEK A TERVBEN 

ÚJ FÜRDŐ IS ÉPÜL A TABÁNBAN
 Nagyszabású projekt indult a Tabán város-

részen: több út és járda felújításra kerül, de a 
városrészben új játszótér és park is lesz. Sze-
méttárolók és kerékpártárolók telepítésével 
rendezik a területet, és hamarosan az új ener-
giatakarékos fürdő is könnyít majd az ottélők 
mindennapjain.

A projekt több elemből áll: részben a telep 
középen végig húzódó földutat, a Cinka Panna 
utcát aszfaltozzák le, ezenkívül a városból 
a területre vezető egyik feltáró út, a Bocskai 
utca felső, temető felőli vége kerül felújításra, 
egész pontosan a Kisfaludy utca és a Liliom 

utca közötti szakaszának legrosszabb állapot-
ban lévő része. Ezenkívül több utcában meg-
oldják a csapadékvíz-elvezetés problémáját is. 
A Zöldmező utcában tervben van a járdaépí-
tés, a Bercsényi és a Thököly utca keresztező-
désében helyet kap majd az új fürdő, mellette 
pedig egy játszótér és egy grundpálya is kiala-
kításra kerül. A József Attila és a Kisfaludy utca 
kereszteződésben már most is van egy kis zöld-
felület, de mivel eléggé rendezetlen, így ott egy 
kis kulturált minipark kialakítása szerepel a 
projektben a célok közt. Ezenkívül több helyen 
szeméttárolók illetve kerékpártárolók kerülnek 
majd elhelyezésre.

‒ A fürdő egy 35 négyzetméteres önálló 
épület lesz, amelyben mosási és fürdési lehe-
tőség segíti majd az ott élőket – foglalta össze 
Rajki László, Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. ‒ Napelempark segítségével 
fogjuk megoldani a fürdő működtetését, hogy 
energiatakarékosabb legyen a fenntartása. A 
régi épület teljes mértékben elbontásra kerül, 
mivel ebből a pályázati pénzből nem lehetne 
gazdaságosan felújítani. Várhatóan ez év ele-
jén kiírásra kerül a közbeszerzés, ha ez így lesz, 
akkor egy éven belül, körülbelül 2023 tavaszáig 
kell megvalósulnia minden önkormányzati fej-
lesztésnek a Tabánban ‒ tudtuk meg.

Alsónémedibe keresünk 
csomAgszortírozó 

munkatársat 
1 műszakos állandó délutános 
munkavégzésre (16.30–01.30). 

Feladatok: konténer kipakolása és 
szétválogatása szalagra méret és 
irányítószám szerint kiszállításra.

Átlag nettó bérezés  
230  000 –250  000 Ft. 

céges buszok: Budapest, Örkény, 
Dabas, Hernád, Táborfalva, Gyál, Gyömrő, 
Sülysáp, Tápiószecső, Úri, Kiskunlacháza, 
Szalkszentmárton, Tass, Bugyi, Felsőba-
bád, Kunadacs, Kunszentmiklós, Inárcs, 

Kakucs, Nyáregyháza, Ócsa, Bénye, Monor, 
Pánd, Pilis, Vasad, Cegléd.  

Érd: 06-70/419-0680

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!
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K orábban Monor Város Önkor-
mányzata 400 millió forint támo-
gatást nyert a Pénzügyminiszté-

rium által kiírt, kifejezetten Pest megyei 
települések részére szóló pályázaton. Az 
új, fontos beruházás nagyban segíti majd 
a kisgyermeket nevelő családok életét, 
ezzel hozzájárulva Monor népesség-
megtartó erejéhez és új családok jövő-
beni letelepedéséhez. ‒ A Pest megye 
fejlesztését szolgáló program pályázati 
bölcsődefejlesztési felhívására több mint 
kétszeres volt a jelentkezés, így a tárca az 
eredeti támogatási keretösszeget meg-
emelte. A döntéssel megyeszerte 1260 
új, korszerű bölcsődei férőhely létesül, 
mintegy 27 százalékkal megemelve az 

OKTATÁS

ŐSSZEL MEGNYÍLHAT AZ ÚJ BÖLCSŐDE

orábban Monor Város Önkor-

A kivitelezői szerződés megkötését követően tavaly áprilisában kezdődött meg az új 
bölcsőde építése. A hatcsoportos, összesen 80 férőhelyes bölcsi a Virág utcai bölcsőde 
tagintézményeként működik majd. Ha minden jól halad, az építkezés várhatóan akár 

idén nyáron befejeződhet, hogy ősszel megnyissa kapuit az új létesítmény.  

 VÁRJÁK A GYERMEKEK JELENTKEZÉSÉT 
Már lehet jelentkezni Monor új, 80 férőhelyes bölcsődéjébe. 2022. szeptemberi in-
dulással várják a kisgyermekek szüleinek jelentkezését, akik szeretnék, ha ősszel 
már az új bölcsődébe kezdene járni a gyermekük. Jelentkezni és érdeklődni a Mo-
nori Bölcsődében lehet (Virág u. 33., 06-29/413-294). 

eddig Pest megyében rendelkezésre álló 
férőhelyszámot – nyilatkozta korábban 
Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium 
(PM) európai uniós források felhaszná-
lásáért felelős államtitkár a döntést köve-
tően az MTI-nek.

A bölcsőde 80 férőhelyet fog biztosí-
tani a családoknak, hat csoporttal műkö-
dik majd. Külön jó hír a környéken élő 
szakmabelieknek, hogy az intézmény 
megnyitása körülbelül 17 további állás-
hellyel jár majd együtt: gondozói, dadus, 
karbantartói állás várja majd a jelent-
kezőket. A képviselő-testület korábbi 
döntése szerint az új épületben egy-
ben főzőkonyhát is kialakítanak, hogy 
ezzel is tehermentesítsék a régebbi intéz-
ményt. ‒ A kivitelezés az eredeti ütem-
tervhez képest előrébb jár, 55% körüli 
készültségi szinten áll – mesélte lapunk-
nak Rajki László, a Monori Városfejlesztő 

Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Az épület 
szerkezete már elkészült, emellett folya-
matban van a külső szigetelés, a belső 
vakolás és betonozás pedig befejeződött. 
Megkezdték a gépészeti és elektromos 
alapszerelések megvalósítását, a nyílás-
zárók nagy része is beépítésre került. A 
második ütem is előkészítés alatt van, 
amely magába foglalja a bölcsődéhez 
kapcsolódó közművek és utak kiépíté-
sét, a parkoló, járda, víz- és szennyvíz-
rendszer kialakítását. A közvilágítás az 
Okosváros projekt keretében már sze-
rencsére megvalósult ‒ tudtuk meg.

Kivitelezés szempontjából az a cél, 
hogy ez év szeptemberében lehetőleg 
megnyíljon a bölcsőde. A terv szerint a 
kivitelező nyáron szeretné befejezni a 
munkák teljes sorát, ám a végső enge-
délyezések és a megnyitás időpontja a 
hatóságoktól is függ majd.

 ÚJRA A GYEREKZSIVAJJAL TELT MEG 

A TÁNCSICS ÚTI ISKOLA ÚJ SZEREPBEN
 A Táncsics úti iskola felújítását 2021 

nyarán végezték el, majd szeptember-
től a Napsugár Óvoda ovisai előtt nyílt 
meg, hogy annak átépítéséig óvodaként 
működjön.

A Táncsics úti iskola épülete már 
több mint száz éves, és bár korábban is 
jól karban volt tartva, de a nagyobb fel-
újításoknak 2021 nyarán jött el az ideje. 
Augusztusi cikkünkből megtudhatták, 
hogy a tavalyi évben a nyílászárók kor-
szerűsítése, a kilincsek és a zárak cse-
réje is megtörtént, a belső nyílászárók 
átmázolásával együtt, hogy esztétikai-
lag is szebb kinézetet kapjon az iskola. 
Több helyiségben is cserélték a padló-
burkolatot, és természetesen az igénybe 
vett felületeket is újrafestették. A vizes-
blokk teljes átalakításra került, gyer-
mekmosdókat alakítottak ki, valamint 
helyet kapott egy felnőtt vizesblokkrész 
is. Az egész épületen átalakításra került 

a teljes elektromos rendszer. 
Az udvart is rendbe tették, 
sőt novemberben a Város-
szépítők huszonkét fát ültet-
tek, a balesetveszélyes tus-
kókat eltávolították, apró, 
illatos évelőket telepítettek 
a fák köré, valamint színes 
támkarókkal és raklapdobo-
gókkal tették barátságosabbá 
a kertet. Új játszóeszközök is 
kerültek az udvarba, miköz-
ben javították az utcafronti 
kerítést, az oldalrészen pedig 
az egész dróthálót cserélték. 

A munkákhoz már nyáron hozzá-
láttak, mivel a Napsugár Óvoda kipa-
kolása és átépítése is megkezdődött. A 
költözést augusztus 23-án kezdték meg 
a KÖVÁL Zrt. é s 17 csalá d segí tsé gé vel.  
Szeptemberben a nagyobb ovisok és 40 
újonnan érkező kiscsoportos kezdhette 

meg a Táncsics úti intézményben az 
óvodát. 

Az ovi munkálatainak végéig a kicsik 
az iskolában maradnak, később pedig 
újra iskolaként, a Jászai Mari Általá-
nos Iskola tagintézményeként teljesíthet 
majd szolgálatot az épület. Jurik Bianka
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KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra dolgozni!

a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga 
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-
gyártással és -forgalmazással foglalkozó 
vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton 
működő telephelyére keressük csapatunk új 
tagjait az alábbi munkakörökbe.

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319

Csévharaszt, nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

Gépbeállító
(több üzemegységünkbe,  
több műszak vállalásával)

Karbantartó 
Géplakatos, villanyszerelő 
VAGY mechanikai  
műszerész végzettséggel, 
többműszakos  
munkarendbe)

Targoncavezető 
(több üzemegységünkbe, több műszak  
vállalásával, érvényes targoncavezetői engedéllyel)

Üzemi operátor  betanított munkás
(többműszakos munkarendbe, több üzemünkbe is)

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

A Monori Napsugár Óvoda tavaly 
óta ideiglenesen a Monor Város 
Önkormányzatának tulajdo-

nában lévő Táncsics utcai épületében 
működik, amíg az intézmény felújítása-
bővítése zajlik. Érdemes lesz azonban 
átvészelni az átmeneti állapotot, hiszen 
a Jászai téri épület sokkal tágasabb lesz 
és az EU-s szabályoknak is teljes mér-
tékben megfelel majd.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a 
költözés előkészületei tavaly június végén 
kezdődtek meg, mikor már kissé csök-
kent a gyermeklétszám az óvodában. Az 
intézményvezető szerint a gyermekek 
könnyen alkalmazkodtak a változáshoz. 

A Jászai Mari téri épületében a felújí-
tás során egy felső szint és újabb csoport-
szobák kerülnek majd kialakításra, így 
összesen nyolccsoportosra fog bővülni 
az intézmény. Az egész alsó szint átépí-

OKTATÁS

HAMAROSAN MEGKEZDŐDIK 
A NAPSUGÁR ÓVODA BŐVÍTÉSE

AMonori Napsugár Óvoda tavaly 

A NAPSUGÁR ÓVODA BŐVÍTÉSE
A tervek elkészültek, mely alapján a Napsugár Óvoda egy ráépítéssel dupla akkorára bővül: a 

mostani négy csoport mellett újabb négy csoport kap helyet a felújított épületben. A gyermekek 
szabadtéri játéklehetősége is tágasabb és színesebb lesz az új játszófelület kialakításával.

tése megtörténik majd, annak 
érdekében, hogy az európai uniós 
szabályoknak teljes mértékben 
megfeleljen. ‒ Az épületre egy 
ráépítés fog megvalósulni, ezt egy 
tömörfapanel szerkezetű anyag 
felhasználásával kivitelezzük, 
ugyanezt az anyagot használtuk 
a vadonatúj Mesevár Óvodánál is 
– nyilatkozta Rajki László, Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. ‒ Plusz négy csoport-
tal bővül majd a mostani négycsoportos 
óvoda, ezenkívül az óvodával szemben, 
ahol régen egy faház és kisbolt állt a Kis-
templom utcában, hamarosan egy plusz 
játszóudvar kerül kialakításra, hogy még 
nagyobb játszófelület álljon majd a gyer-
mekek rendelkezésére ‒ mondta el. 

A folyamat jelenleg a közbeszerzésnél 
tart, de várhatóan ebben a hónapban le 

tudják zárni az eljárást, ezt követően tud-
nak majd szerződést kötni a kivitelezők-
kel. Rajki László szerint a megvalósítás 
attól is függ, hogy mikor és milyen támo-
gatás szerezhető ehhez a nagymértékű 
épületfelújításhoz. A kérelem már tavaly 
benyújtásra került, így amint ez elfoga-
dásra kerül, megkezdődhetnek a munká-
latok.  MS infó

Koncepció terv



OKTATÁS

8 MONORI STRÁZSA | 2022. január

             
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

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

Magócsi Ruhatisztító

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

A monori József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági Szakgimnázium 
bővítését Magyarország Kormá-

nyának támogatása tette lehetővé. Az 
1709/2020. (X.30.) Korm. határozat egyes 
vidéki köznevelési fejlesztések előkészíté-
sének támogatásáról döntött, melyben a 
Monori Tankerületi Központot jelölte ki a 
monori József Attila Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakgimnázium fejlesztéséhez 
szükséges tervdokumentáció előkészíté-
sére. A Monori Tankerületi Központ meg-
bízásából elkészült az építészeti felmérés, 
a tervezési program- és tanulmányterv, 
valamint az engedélyezési tervdoku-
mentáció. Az előkészítési folyamat tel-
jes költsége közel 84 millió Ft volt, amely 
kormányzati és tankerületi költségve-
tési forrásból készült el. Az építési enge-
dély birtokában a kiviteli tervdokumen-
táció alapján a Beruházási Ügynökség, a 
BMSK fogja megvalósítani a beruházást. 

NAGY ÁTALAKULÁS ELŐTT A JAG
A József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium nagy 

átalakítások és bővítések elé néz, hiszen nem csupán a régi C épületet bontják 
el, hanem egy teljesen új oktatási szárnyat is létre fognak hozni.

De hogy hogyan is fog kinézni akkor 
az intézmény? A meglévő iskolaépü-
let A épületével egybeépül az új okta-
tási szárny. Az átalakítással és bővítés-
sel érintett terület összesen 2316,80 m2. 
A fejlesztéssel az épületegyüttes méltó 
aulát (355 m2) és főbejáratot kap. Az 
alsó szinten helyezkednek majd el az új 
tantermek, csoportszobák és a tanári, 
az emeleten lesznek a szaktantermek 
(fizika, kémia, biológia, ének-zene, rajz), 
valamint a hozzájuk kapcsolódó szer-
tárak. Mindkét szinten új vizesblok-
kok, akadálymentes mosdóhelyiségek 
és egyéb kiszolgálóhelyiségek kap-
nak helyet, valamint lift is beépítésre 
kerül. A tetőtér szolgál majd a szük-
séges gépészet elhelyezésre. A jelen-
legi C épületben található orvosi szoba 
és a hozzá tartozó váróterem, az épü-
letrész lebontása után az új szárnyba 
kerül át. A közel 300 m2-es adminiszt-

rációs részben tanári, igazgatói iroda, 
igazgatóhelyettesi iroda, tárgyalóhe-
lyiség, iskolatitkári iroda, irattár, rend-
szergazda részére kialakított szoba és 
szerverszoba is megtalálható lesz. Az 
iskolának mindez nagy könnyebbsé-
get fog jelenteni, mivel a beruházás az 
intézmény zsúfoltságát is enyhíti. Az 
új, modern épület és az előírásoknak 
megfelelő szaktantermek kialakítása 
785 gyermek (24 osztály) számára biz-
tosítja az oktatás XXI. századi színvo-
nalát. A létesítmény a modern techno-
lógiai elvárásoknak energetikailag is 
megfelel, hőszivattyús fűtési rendszere 
további előnyt jelent majd az intézmény 
fenntartása szempontjából. 

A 355 négyzetméteres aula és az újra-
gondolt udvarrészek a hagyományos 
rendezvények megtartását még szín-
vonalasabbá teszik, és új lehetőségeket 
nyitnak Monor város számára is.   MS infó

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

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!

Automata váltós 
személygépkocsival 

is vállalunk oktatást

4m3

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

Ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3   

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

Monoron 4 m³-től  
a kiszállítás díjtalan.

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

akác, tölgy, bükk hasítva 25 cm-es 21 500 Ft/m3

akác, tölgy, bükk hasítva 33 cm-es 21 000 Ft/m3

TŰZIFA 
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www.bandk.hu

Feladatai:
A cégünk által forgalmazott WC-fülkerendszerek 
és zuhany válaszfalak legyártásában való 
részvétel, illetve ezek külső helyszíneken történő 
telepítése

Elvárásaink:
•   Asztalos (vagy más, faipari/építőipari 

szakirányú) végzettség
•   Hasonló területen szerzett gyakorlat, 

tapasztalat
•   Önálló munkavégzés, problémamegoldó 

képesség, terhelhetőség

Amit kínálunk:
•   változatos feladatok
•   önálló és csapatban való munkavégzés

Bérezés: megegyezés szerint

AsztAlos

Elvárásaink:
•   gépkezelői tapasztalat, gyártásban, 

termelésben szerzett tapasztalat
•   több műszakos munkavégzés vállalása
•   műszaki rajz olvasási, mérési ismeretek
•   önálló munkavégzés, problémamegoldó 

képesség, terhelhetőség

Előny:
•   lézervágógépen szerzett szakmai tapasztalat

Feladatok:
•   lézervágó berendezés kezelése, kiszolgálása, 

esetenként programozása

Amit kínálunk:
•   változatos feladatok
•   önálló és csapatban való munkavégzés

Bérezés:
•   megegyezés szerint
•   műszakpótlék, túlórapótlék, munkaruha, 

munkába járás költségtérítése

lézErvágógép-kEzElő
kétműszakos munkarendbe

Munkavégzés helye:  
Monor,  

Jókai u. 9-11.

Fényképes  
önéletrajzokat  

a következő címre  
várunk: 

hr@bandk.hu

munka-
társakat 
keresünk

 KÉSZ VANNAK A BŐVÍTÉS ENGEDÉLYES TERVEI 

MEGÚJUL A SZTERÉNYI
 A Ceglédi SZC Szterényi József Tech-

nikum és Szakképző Iskola immár több 
mint 30 éve kínál lehetőséget a monori és 
környékbeli települések lakóinak, hogy 
a munkaerőpiac igényeinek megfelelő 
szakmát szerezhessenek. Az iskola szé-
les szakmakínálatával mind az általá-
nos iskolából továbbtanuló, mind a fel-
nőtt lakosság számára biztosítja az ipari-, 
építőipari-, gazdasági-, pedagógiai-, krea-
tív ágazatokban a technikumi és szak-
képző iskolai szakmai oktatást nappali 
rendszerben, illetve a felnőttek részére a 
munkavégzéshez igazodó időbeosztás-
ban. Mint a környék legjelentősebb szak-
képzést nyújtó intézménye, alapításának 

30. születésnap-
jára nagy aján-
dékot kapott: az elkövetkező években egy 
hatalmas beruházás eredményeként kor-
szerű szakképzési központtá válhat.

A fejlesztő bővítő munkák alapját a 
1755/2020 (XI.11.) Korm. határozat fek-
tette le, amelyet a monori Szterényi 
József Technikum és Szakképző Iskola 
bővítésének támogatásáról hozott meg 
Magyarország Kormánya.

A tervezési munkák jórészt a 2021. 
évben folytak. Az iskola szakemberei-
nek specifikus igényei és ötletei alapján 
a Sugár-Terv Kft. mérnökei az év végére 
elkészítették az engedélyes terveket. Az 
intézmény két új épülettel is bővülhet: 
a 4. számú főút felőli udvarrészen egy 
korszerű tanműhely került megterve-
zésre, melyben csúcstechnológiás gépek-
kel felszerelt fémipari és faipari műhely, 
valamint pneumatikai és automatizálási 
labor kerülhet kialakításra.

Ezek a tanműhelyek olyan techni-
kusi szintű képzések helyszínei lehetnek 
majd, amelyek megfelelnek az ipari igé-
nyeknek, és a mérnöki pályát tervezők 
számára is biztosítják a megfelelő felké-

szülést a felsőoktatásba történő tovább-
tanuláshoz. Az intézmény parkoló felőli 
oldalán egy új iskolaszárny megépítése 
a cél, mely egy üvegfolyosóval kapcsoló-
dik majd a jelenlegi főépülethez. Ebben 
az épületben korszerű szaktantermek, 
okostermek, valamint az elektronikai és 
az elektrotechnikai labor kerülhetnek 
kialakításra. 

A tervezett beruházás lehetővé teszi, 
hogy a tanulók a legkorszerűbb körül-
mények között tanulhassanak. A kör-
nyékbeli cégek a szakképzési centrum-
mal és az iskolával együttműködve itt 
valósíthatják meg szakmai képzéseiket, 
akár saját munkavállalóik, akár leendő 
dolgozóik, vagyis az iskola tanulói szá-
mára, duális képzés keretében. Ebben 
az esetben az iskola a külső partner-
rel közösen valósítja meg a szakkép-
zésben tanulók felkészítését a szakmai 
vizsgára. A tervek jóváhagyását köve-
tően fenntarthatósági tanulmány kerül 
a döntéshozók asztalára, melynek nyo-
mán érdemi döntés születhet a kivitele-
zés ütemezése kapcsán.

OKTATÁS
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A Monori Járási Ügyészség az egész monori járás terüle-
tére kiterjedő illetékességgel rendelkezik, így a működé-
se nem pusztán Monor lakóit érinti. Az ügyészség két főbb 
területen lát el feladatokat. A közjogi szakágba tartozik a 
közérdekvédelmi tevékenység, mint a környezetvédelem, 
a fogyasztóvédelem, a szabálysértési ügyek vagy a gyer-
mek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyészi feladatok, 
valamint a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyele-
ti és jogvédelmi szakterület. A büntető szakág fő felada-
ta a nyomozások felügyelete, irányítása, esetleg elvégzése, 
a vádelőkészítés, vádképviselet és egyéb, külön (különle-
ges) eljárások.

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.

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

TAXI

6+1 személyes, 

klímás autókkal 

rendelkezünk

Időszerű volt a változás, 
hiszen a Monori Járási 
Ügyészség igencsak 

kinőtte a jelenlegi épüle-
tet. A lakosságnak a változás 
csak külső megjelenésében 
lesz érzékelhető, ugyanis az 
ügyészség ugyanazokat a fel-
adatokat fogja ellátni, amit 
jelenleg is. Természetesen az 
új épület átadásával az ügyfél-
fogadás során az oda látoga-
tók is kényelmesebb és szebb 
környezetben tudják majd 
intézni az ügyeiket. ‒ A Kos-
suth Lajos utcában megvaló-
suló új ügyészségi épület 660 

KÉSZÜL A MONORI JÁRÁSI 
ÜGYÉSZSÉG ÚJ ÉPÜLETE

Időszerű volt a változás, 

ÜGYÉSZSÉG ÚJ ÉPÜLETE
A Monori Járási Ügyészség jelenleg a Monori Járásbíróság épületében 

működik. A rendelkezésre álló hely azonban nem bővíthető és már 
évek óta csak zsúfolt elhelyezést tesz lehetővé az ügyészségen dolgozók 
számára. A Monori Járási Ügyészség önálló, új épületbe költözésével az 
ott dolgozók részére egy új, tiszta és modern munkakörnyezet jön létre.

négyzetméter hasz-
nos alapterületű 
lesz, amely három 
szinten (földszint-
emelet-tetőtér) osz-
lik el. A belső udva-
ron 15 személygép-
kocsi befogadásra 
alkalmas parko-
lót is kialakítanak. 
A tervek alapján 
az üzemeltetéshez 
megújuló energia-
forrást: napelemeket is fel-
használnak. Az épület befo-
gadóképessége kényelmes 
elhelyezést nyújt a jelenleg 
is az ügyészségen dolgozók-
nak és némi tartalékkal is 
rendelkezik az esetleg jövő-
ben felmerülő személyi bőví-

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.

tés lehetősége érdekében. 
Előreláthatólag az idei év 
első felében sor kerülhet az 
új ügyészségi épület átadá-
sára – nyilatkozta lapunknak 
dr. Nisóczki József Levente, mb. 
osztályvezető ügyész, kijelölt 
sajtószóvivő.     MS infóTETŐFEDŐ

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

 NE ROMOLJON MEG A HEGY LEVE 

JÁNOS-NAPI BORÁLDÁS
 Közös összefogással, hagyo-

mányteremtő szándékkal 
szervezte meg a János-napi 
boráldást a római katoli-
kus egyházközség, a Vigadó 
Nonprofit Kft. és a Monor 
Környéki Strázsa Borrend. 
Az országban több évszá-
zada élő hagyomány szerint 
a borosgazdák a megszentelt 
borból a pincében minden 
hordóba öntenek egy keveset, 
hogy ne romoljon meg a hegy 
leve.

A cél elsősorban új hagyo-
mány megteremtése volt 
azzal, hogy ettől az évtől 

 A JÁNOSÁLDÁS HAGYOMÁNYA 
Ez a szokás már régóta él szőlőtermesztő területeken, azok-
nál a családoknál, akik ezt a foglalkozást űzik. A család tagjai 
János apostol ünnepén bort vittek a templomba, amit meg-
szenteltek, majd minden hordóba belecseppentettek a szen-
telt borból, ami hitük szerint elősegítette a következő évi jó 
bortermést. Emellett a néphit szerint gyógyító ital is a János-
bor, valamint távol tartja a rossz szellemeket, segít a házas-
ságban, az egészségben, és növeli a szépséget. Másrészt a 
Jánosáldás az utolsó pohár bor elfogyasztását jelenti búcsú-
zás előtt, amit egyfajta áldásnak tekintenek. „Szent János ál-
dása maradjon a hajlékon is, meg az elmenőkön is.”  

(Forrás: vinopedia)

kezdve a monoriak együtt 
ünnepeljék az idei szőlőter-
mésből készült monori és kör-
nyékbeli új borokat. 

Ebből az alkalomból de-
cember 27-én a helyi borter-
melő közösség tagjai elhe-
lyezhették újboraikat az 
oltár előtt, melyre ökumeni-
kus szertartás keretében kért 
áldást Urr Zsolt Ipoly katolikus 
plébános, Vladár István refor-
mátus és Sánta József evangé-
likus lelkipásztor a Nagybol-
dogasszony-templomban. Az 
esemény után egy kis kósto-
lóra is volt még lehetőség.

 Nyitvatartás: H–P: 8–18, Szo: 8–13

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

Monor, Mátyás király utca 51.

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

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

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

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

Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor

 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773
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Körzet Fenyő 
gyűjtés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

1. 3., 17. 31. 28. 28. 25. 23. 6., 20. 18. 15. 12. 10. 7. 5.
2. 4., 18. - 1. 1., 29. 26. 24. 7., 21. 19. 16. 13. 11. 8. 6.
3. 5., 19. - 2. 2., 30. 27. 25. 8., 22. 20. 17. 14. 12. 9. 7.
4. 6., 20. - 3. 3., 31. 28. 26. 9., 23. 21. 18. 15. 13. 10. 8.
5. 7., 21. - 4. 4. 1., 29. 27. 10., 24. 22. 19. 16. 14. 11. 9.

Körzet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
1. 10., 24. 7., 21. 7.,21. 4., 18. 2., 16., 30. 13., 27. 11., 25. 8., 22. 5., 19. 3., 17., 31. 14., 28. 12., 26.
2. 11., 25. 8., 22 8.,22. 5., 19. 3., 17., 31. 14., 28. 12.,26. 9., 23. 6., 20. 4., 18. 1., 15., 29. 13., 27.

3. 12., 26. 9., 23 9.,23. 6., 20. 4., 18. 1., 15., 29. 13., 27. 10., 24. 7., 21. 5., 19. 2., 16., 30. 14., 28.
4. 13., 27. 10., 24 10.,24. 7., 21. 5., 19. 2., 16., 30. 14., 28. 11., 25. 8., 22. 6., 20. 3., 17. 1., 15., 29.
5. 14., 28. 11., 25 11., 25. 8., 22. 6., 20. 3., 17. 1., 15., 29. 12., 26. 9., 23 7., 21. 4., 18 2., 16., 30

 A DTKH NONPROFIT KFT. A ZÖLDHULLADÉKOT 2022-BEN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN SZÁLLÍTJA EL 

ZÖLDHULLADÉK-ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

 A DTKH NONPROFIT KFT. A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOT 2022-BEN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN SZÁLLÍTJA EL 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

 TÉRÍTÉSMENTESEN KÉT ZSÁK JÁR  

A ZÖLDHULLADÉKRÓL
A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, 
illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofi t Kft. által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott zöld színű 
lebomló műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalman-
ként maximum 0,5 m3 mennyiség-
ben), a zöld zsák mellé helyezze ki 
az ingatlana elé, a közterületet nem 
szennyező módon.
 Szállítási alkalmanként, ingatla-
nonként két ingyenes zsák, valamint 
további korlátlan mennyiségű meg-
vásárolt, kék színű, DTkH-emblémás 
lebomló zsák helyezhető ki.

 TELEFONON IGÉNYELHETŐ 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingatlanon-
ként KÉT alkalommal (3 m3/alkalom mennyiség-
ben) házhoz menő rendszerrel végezzük
el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefon-
számon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

 ELÉRHETŐSÉGEK 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• Monor, Kossuth L. u. 147. 

Ügyfélfogadás:  
Hétfő: 8–12; 13–15; 
Szerda: 8–12; 13–15; 
Péntek: 8–12.

• DTkH Nonprofi t Kft., 2700 Cegléd, 
Kút u. 5. Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 8–20; kedd, szerda, csütör-
tök: 8–15.

Telefon: 53/500-152, 53/500-153, 
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu, 
honlap: www.dtkh.hu. 

Kérjük fokozott fi gyelemmel tá-
jékozódjanak a helyszínek és nyit-
va-tartások tekintetében, mert a 
járványügyi helyzettől függően eltér-
hetnek a feltüntetetettektől!

眀眀眀⸀渀礀椀氀愀猀稀愀爀漀ⴀ洀漀渀漀爀⸀栀甀

吀攀氀⸀㨀⼀䘀愀砀㨀 ㈀㤀⼀㐀㜀ⴀ㌀㌀㌀ 䴀漀戀椀氀㨀 㜀　⼀㘀㌀㌀ⴀ㘀㈀　

䴀漀渀漀爀Ⰰ 䬀漀猀猀甀琀栀 䰀愀樀漀猀 切琀 　⸀
吀攀氀⸀㨀⼀䘀愀砀㨀 ㈀㤀⼀㌀㌀㐀ⴀ㌀㌀㌀ 䴀漀戀椀氀㨀 㜀　⼀㘀㌀㌀ⴀ㘀　㘀㌀

䜀礀洀爀儁Ⰰ 匀稀攀渀琀 䤀猀琀瘀渀 切琀 ㈀⸀

䴀椀渀儁猀最椀 戀攀瀀琀猀

䤀渀最礀攀渀攀猀 栀攀氀礀猀稀渀椀 昀攀氀洀爀猀

䔀最礀攀搀椀 洀爀攀琀爀攀 最礀爀琀猀

䘀攀渀猀琀栀攀爀洀

一礀氀猀稀爀欀
爀愀欀琀爀欀猀稀氀攀琀爀儁氀℀
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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!

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.

 A MONORON KÉSZÜLT ÉTELEK EDDIG ÁTLAG FELETTI MINŐSÍTÉST KAPTAK 

KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ A GYERMEKÉTKEZTETÉS
MONORON
 A KÖVÁL Nonprofit Zrt., ami idén 

január elsejétől már Kövál Monori 
Városüzemeltetés, mint intézmény töb-
bek között a város iskoláinak és óvodá-
inak étkeztetését is biztosítja. Három 
üzemi konyhát üzemeltetnek az ellátás 
érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a 
minőségi hazai alapanyagok használa-
tára és a közétkeztetésre vonatkozó sza-
bályok maradéktalan betartására.

A KÖVÁL Monori Városüzemelte-
tés három főzőkonyhát működtet Mono-
ron, a Jászai-, a Katona- és a JAG-konyhát, 
ezekből látják el a város összes óvodájá-
nak, iskolájának és a Monor Gondozási 
Központnak a közétkeztetését. Összesen 
körülbelül 2400 idős és fiatal napi három-
szori étkezéséért felelnek, amit igyekez-
nek úgy összeállítani, hogy minél egész-
ségesebb, minőségibb és változatosabb 
legyen. A közétkeztetésre vonatkozó táp-
lálkozás-egészségügyi előírásokkal kap-
csolatban az EMMI nagyon szigorúan 
rendelkezik, így az sem mindegy, hogy 
zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabo-

nát, tejterméket, illetve húskészítményt 
10 élelmezési napban milyen gyakori-
sággal és milyen mennyiségben adnak. 
A NÉBIH folyamatos ellenőrzéseket tart, 
viszont a monori konyhák ezeken minden 
alkalommal nagyon szép eredményeket 
érnek el. Ilyenkor nemcsak az üzemelte-
tést és a higiéniát vizsgálják, hanem az 
ételeket is minősítik. A Monoron készült 
ételek eddig átlag feletti minősítést kap-
tak. Legutóbb a Jászai-konyhán tartottak 
ellenőrzést, melyen 93%-os eredményt 
értek el 150 szempont alapján. 

Manapság egyre több az ételintoleran-
ciával rendelkező gyermek, azonban a 
laktóz- és a gluténérzékenyeknek, illetve 
a cukorbetegeknek is külön-külön biz-
tosítanak diétás étkeztetést, melyet min-
den esetben dietetikussal egyeztetve, az 
ő ellenőrzésével állítanak össze. Ezt köve-
tően a Jászai-konyháról szállítják ki a kész 
ételeket, amiket személyre szabottan kap-
nak meg az érintettek. 

A gyerekek kedvenc ételei között a 
húsalapú levesek, mint a gulyásleves, a 

palócleves, a frankfurti leves és a hús-
leves szerepelnek, de közkedveltnek 
mondható a paradicsomos káposzta, a 
tojásleves és a gyümölcsszószos főtt hús 
is. Sok olyan étel van, amik megszerette-
tésével kissé vívódnak, ugyanis például 
a bulgur és a hal nem minden gyermek 
kedvence annak ellenére, hogy ezek a 
kiegyensúlyozott, egészséges táplálko-
zás velejárói.  AF
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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 
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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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 • cserepeslemez-fedés

• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, 

ereszcsatorna 
javítása, cseréje

Alpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

ácS-tetŐFeDŐ 

keDvezŐ árAk! 06-30/919-4694

tettettettetŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 

cserepeslemez-fedés

SzAkkÉpzett

MeSterek

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

Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetŐiG

Fiatalok és idősebbek egyaránt 
érdeklődve gyűltek valami-
vel 17 óra előtt a monori Vigadó-

ban, Sándy Gyula, a monori evangélikus 
templom tervezőjének kiállításmeg-
nyitóján. Hanzelik Andrea, a Vigadó ügy-
vezető igazgatója köszöntötte elsőként a 
látogatókat, ezt követően közösen éne-
kelték el az Erős vár a mi Istenünk című 
éneket. „Erős vár a mi Istenünk” – kezdte 
Sánta József evangélikus lelkész igei 
köszöntőjét. Beszédében röviden össze-
foglalta a monori evangélikus temp-

lom történetét. Közel száz évvel ezelőtt 
a monori és környékbeli evangélikusok-
ban felmerült a templom szükségességé-
nek gondolata, majd néhány évtizeden 
belül országos gyűjtésnek, a város veze-
tésének és lakóinak nagyvonalú adomá-
nyaiból készült el Detre Lajos lelkészsége 
alatt. 1939. június 18-án Raffai Sándor szen-
telte fel a templomot, majd Sándy Gyula, 
a templom előterében tartott rövid beszé-

MEGNYITOTT A VIGADÓBAN 
SÁNDY GYULA KIÁLLÍTÁSASÁNDY GYULA KIÁLLÍTÁSA

Január 10-én tartották Sándy Gyula Napsugaras tornyok című tárlatának 
ünnepélyes megnyitóját a monori Vigadóban. A kiállítást Pogácsás Tibor 

országgyűlési képviselő nyitotta meg, ezt követően Sánta József evangélikus 
lelkész, Bodó Péter és Ritoók Pál művészettörténész is tartott beszédet.

dét követően adta át a gyülekezetnek az 
evangélikus templom kulcsát.

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő 
beszédében az építőművészet és a monori 
templomok iránt érzett csodálatát fejezte 
ki, hiszen mint mondta: „Ezek az épüle-
tek a mieink. Függetlenül attól, hogy ki 
melyik felekezethez tartozik, és függetle-
nül attól, hogy jár-e templomba vagy sem, 
ezek az épületek a mieink. Az építész, aki 
ezt megtervezte, nem csupán egy épüle-
tet tervezett, hanem látta azt, hogy ez a 
templom ennek a térnek egyik záróeleme 
és évszázadokon, sőt talán évezredeken 
keresztül igazi értéke lesz.”

Végül, de nem utolsó sorban a kiállí-
tásról, Sándy Gyula építőművészetéről és 
a kiállítás korábbi történetéről két művé-
szettörténész, Ritoók Pál és Bodó Péter tar-
tottak rövid ismertetőt, valamint az ese-
ményen közreműködött még Baldavári 
Eszter művészettörténész és Csontos Júlia 
a Monori Zeneiskola tanítványa és felké-
szítő tanára: Kövesné Bodor Andrea. 

Ritoók Pál, a Magyar Építészeti 
Múzeum munkatársa elmesélte, hogy 
Bodó Péter már több mint 10 éve kutatja, 
tanulmányozza Sándy Gyula életét és 
munkásságát. A kiálltás-sorozat is rész-
ben hozzá köthető, hamarosan pedig egy 
erről szóló könyv is meg fog jelenni, ami 
szintén az ő munkája lesz. A Magyar Épí-
tészeti Múzeum 2018-ban Sándy Gyula 
150. születésnapja alkalmából hozta létre 
a kiállítást Bodó Péter korábbi kutatá-
sait alapul véve. A tárlat 2018 őszén elő-
ször a Magyar Építőművészek Szövet-
ségében volt látható, majd ezt követően 
a budapesti Hegyvidéki Galériában, a 
rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum-
ban és a kassai MaJel Rovás Központban 
is kiállították, most pedig eljutott végre 
Monorra. A január 10-én, a Vigadóban 
megnyitott Napsugaras tornyok kiállítás 
február 10-ig tekinthető meg. Csak aján-
lani tudjuk! Antal Fanni 
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2022. január 20-án a magyar kultúra Napja 
alkalmából a színház szerelmesei az Új 
Nemzeti Kamara Színház előadásában lát-
hatták a Fohász a magyarságért – imába 
foglalt történelem c. előadást a Vigadó 
Kulturális és Civil Központban.

2022. február 5-én a művelődési ház ad 
otthont a Farsangi magyarnóta műsor-
nak Fagyban, közepén a télnek cím-
mel. Ismert nótákkal és közkedvelt 
operettdallamokkal, élő cigányzenekari 
kísérettel várják a műfaj kedvelőit. Kalina 
Enikő és Dócs Péter magyarnóta és ope-
rett énekeseket ifj. Berki Béla és cigányze-

KULTÚRA

SZÍNES PROGRAMOK EGÉSZ ÉVBEN 
A VIGADÓBAN

2022. január 20-án a magyar kultúra Napja 

A VIGADÓBAN
A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. minden évben rendezvényekkel, 

kiállításokkal és csoportos összejövetelekkel színesíti a város és környékének 
kulturális életét. A több, mint 100 éves épületben a város szívében illetve a 

szintén felújított művelődési házban 2022-ben is biztosan mindenki megtalálja az 
érdeklődésének megfelelő programot. Ebben adunk segítséget egy kis ízelítővel.

nekara, a Duna TV Jó ebédhez szól a nóta 
című műsorának állandó zenekara kíséri 
majd. 

2022. február 14-én nem csak a Valen-
tin-napot ünnepeljük, de a  házasság hete 
is erre az időszakra esik. Ennek örömére 
a Vigadó Kulturális és Civil Központ feb-
ruár 14-én, a Házasság Hete programsoro-
zathoz csatlakozva esküvői fotókiállítás 
szervezését tervezi. Ehhez a helyiek is hoz-
zájárulhatnak emlékeikkel, élményeikkel: 
a szervezők szeretettel várják a monori 
lakosok menyegzői képeit a régmúlt-
tól egészen napjainkig. A fotókat január 
végéig a vigado@vigadokft.hu e-mail-
címre lehet küldeni, illetve akár szemé-
lyesen is bevihetők nyitvatartási időben. 
A képhez mellékelni kell a képen láthatók 
nevét, a kép készítésének idejét, lakcímet 
és telefonszámot. A személyesen behozott 
fotók szkennelésre kerülnek, amit azonnal 
visszaadnak a tulajdonosának. 

2022. február 26. Űzzük el együtt a 
telet, búcsúztassuk a farsangot! ‒ Új, 
tavaszváró program várja a kirándulásra 
vágyókat: a Vigadótól a Strázsahegyre 
vezető zajkeltő eszközökkel, nótázással 
megtett sétát követően a résztvevők kisze-
báb-égetéssel ijeszthetik el közösen a telet. 

A közel 20 éves múltra visszatekintő, 
helyi iskolások között népszerű terepke-
rékpár-verseny 2022. évben a megszokott 
időpontnál korábban kerül megszerve-
zésre: március 26-án a Bacchus térről indul 
a Strázsahegyi Tekerő amatőr terepke-
rékpár-verseny.  

A Városi Sportcsarnok ad helyet az 
idei gyermeknapnak 2022. május 29-én. 
A küzdőtér, az előtér és a parkoló terüle-
tét kihasználva – a tervek szerint – min-
denhol tematikus programokkal várják 
majd a látogatókat a legkisebbektől a leg-
nagyobbakig.    

Júniusban ismét megrendezésre kerül 
a Borvidékek hétvégje; nyáron kósto-
lót kaphatnak az érdeklődők egy hami-
sítatlan csehországi sörfesztiválból; a 
FröccsSzombat és a Pincezene-feszti-

vál központjában pedig a helyi termelők 
kiváló borai mellett a családi programok 
állnak majd.

ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKOS 
TEMATIKUS CSOPORTOK
A különböző csoportok működéséről, fog-
lalkozásairól a Vigadó Kulturális és Civil 
Központban, a művelődési házban és a 
programfüzetben is lehet hasznos infor-
mációt találni, így bizonyosan mindenki 
rátalál az érdeklődési körének megfelelő 
elfoglaltságra. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN MŰKÖDŐ 
ÁLLANDÓ CSOPORTOK:
• Néptánc alsó és felső tagozatosoknak 
• Monori Strázsák Néptáncegyesület
• Pedagógus Nyugdíjasklub 
• Borzsák Endre Hagyományőrző Egye-

sület 
• Kertbarát-kör
• Táncoló aprócskák, gyermektánc óvo-

dásoknak 
• Vasutas Nyugdíjasklub 
• Vidám Nyugdíjasklub 
• Városi Nyugdíjaskör 
• Idősek Klubja

A VIGADÓBAN MŰKÖDŐ CSOPORTOK:
• Monori Galamb- és Kisállattenyésztők 

Egyesülete 
• Angol Társalgási Klub 
• Bridge-klub 
• Magóricska Meseműhely 5-7 éves gye-

rekeknek 

SAJÁT IDŐRENDI BEOSZTÁS ALAPJÁN:
• „Közös út” Cukorbetegek Egyesülete 
• Nagycsaládosok Monori Egyesülete 

 EGÉSZ ÉVBEN 

KIÁLLÍTÁSOK, 
JELES NAPOK
A Vigadó egész évben színes és élve-
zetes kiállításoknak ad otthont, de a 
jelentős eseményekhez kapcsolódó 
megemlékezések és emléknapok sem 
maradnak majd el a 2022-es évben.

• FEBRUÁR 14. 17 ÓRA – A Házasság 
Hete rendezvénysorozathoz kap-
csolódva – Esküvői fotókiállítás 
monori lakosok képeiből

• MÁRCIUS 7.  17 ÓRA – Kiss Adél festő-
művész kiállítása

• ÁPRILIS 4. 17 ÓRA – Nagy Imréné ter-
mészetfotó kiállítása

• MÁJUS 2. VAGY 9. 17 ÓRA –  Nagy 
Parisa festménykiállítás

• JÚNIUS 6. 17.00 ÓRA – Kiállítás 
Kampfl József szobrászművész kis-
plasztikáiból

• JÚNIUS – Borvidékek hétvégéjéhez 
kapcsolódva – Pincefalu gyermek-
szemmel – rajzkiállítás

A programok 
részleteit megtalálja
a www.vigadokft.hu 
weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 
06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail-címen.
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A z év első felében ‒ a szigorú kor-
látozások okán kényszerűség-
ből ‒ számtalan online és sza-

badtéri eseményről olvashattak korábbi 
lapszámokban (Kreatív műhely és Dísz-
termi percek videós sorozatok, filmaján-
lók, tojásfa, májusfa és szeretetfal…). A 
nyár elejétől újra a közönség részvételé-
vel valósulhattak meg a szabadtéri prog-
ramok, azonban óvatosságból a korábbi 
éveknél kisebb rendezvényként szervez-
tük meg a hagyományos monori prog-
ramokat: gyereknap, Borvidékek Hét-
végéje, FröccsSzombat, Államalapítás 
Ünnepe. Ősztől újraindulhattak a kiscso-
portos foglalkozások, klubok, szakkörök. 
Nagy előrelépés, hogy a városban több 
évtizedes múlttal rendelkező felmenő 
rendszerű néptáncoktatást sikerült meg-
újítani, így óvodás kortól kezdődően, két 
iskolás korosztályon át egészen felnőtt-
korig van lehetőség bekapcsolódni a cso-
portok működésébe.     

Szeptembertől ‒ az épp aktuális jár-
ványügyi intézkedések betartása mel-
lett ‒ számtalan nagy érdeklődést kiváltó 
programra kerülhetett sor. Városunk 
díszpolgárának, Balogh Gyula Munká-
csy-díjas festőművésznek állandó és idő-
szakos kiállítása nyílt a Vigadóban; nagy 
sikerű koncerten vehettek részt az Őszi 
Hacacáré keretében; az Idősek Világ-
napján köszönthettük a szépkorúakat; 
kiállítás megnyitók és színházi előadá-

KULTÚRA

PROGRAMOK SOKASÁGÁVAL 
BÚCSÚZOTT AZ Ó ÉV

A z év első felében ‒ a szigorú kor-

Az elmúlt közel két évben a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. a pandémia 
okozta korlátozások között működött, rendezvényre kizárólag különféle védelmi 
intézkedések mellett várhatták a közönséget. De 2021 utolsó hónapjaiban szinte a 

korábban megszokott színes programkínálatból választhattak az érdeklődők; miközben új, 
hagyományteremtő szándékkal életre hívott kezdeményezések is sikeresnek bizonyultak.

sok követték egymást a Vigadóban és a 
művelődési házban. Mocsári Károly zon-
goraművész ‒ szintén Monor díszpolgára 
‒ két nagy sikerű estet is tartott zenész-
barátaival a Vigadó Dísztermében.  

Az adventi időszakban a Vigadó és a 
közreműködő egyházak, civil szerveze-
tek segítségével ‒ immár 12. esztendeje 
‒ került sor a közös vasárnapi gyertya-
gyújtásokra. Nagy sikert aratott a külön-
leges, tizennegyedik alkalommal megva-
lósuló adventi kiállítás; és jó látni, hogy 
egyre szebb látványt nyújt a közel 10 
évvel ezelőtt ültetett élő fenyőfa a város-
központban. A kezdeményezés célja volt, 
hogy a fenntarthatóság jegyében ne kell-
jen évről évre terebélyes fenyőfát kivágni 
a város karácsonyfájának. 

Új kezdeményezéseket is szívesen 
fogadott a rendezvények iránt érdek-
lődő lakosság. Első alkalommal sikerült 

felépíteni a Monori Mesebeli Mézeska-
lácsvárost, melyet tizenhárom résztvevő 
tizenöt mézeskalács-épülete alkotott. 
Hasonlóan sikeres volt az első János-napi 
boráldás a két ünnep között a katolikus 
nagytemplomban.

Reményeink szerint az előttünk álló 
évben hónapról hónapra változatos és 
korlátozásoktól mentes programokat 
kínálhatunk vendégeinknek. Januárban 
és februárban kiállítások, színházi elő-
adások, dumaszínház-est, nótaest, kirán-
dulással egybekötött kiszebáb-égetés 
szerepel a programok között, és körvo-
nalazódnak a nyári szabadtéri rendezvé-
nyek is, melyekről a következő hónapok-
ban részletesen olvashatnak. Első féléves 
programfüzetünket keressék honlapun-
kon www.vigadokft.hu vagy a Vigadó 
irodájában. Találkozzunk 2022-ben is a 
monori programokon!   VIG

Festést, mázolást, 
tapétázást vállalok

Homlokzatszigetelés, 
gipszkartonozás, 

melegpadló-burkolás, kisebb 
kőművesmunkák – javítás.

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

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó ingatlanokat 
keresünk meglévő  
készpénzes ügyfeleink részére 
a dél-Pest megyei és Budapesten,  
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181



KÖZÖSSÉG

D ecember 5-én fellobbant a máso-
dik adventi gyertya is, a ködös 
időjárás ellenére sokan kiláto-

gattak a főtérre. Az Evangélikus Egy-
házközség szolgálata mellett Sánta József 
lelkipásztor mondta el ünnepi gon-
dolatait. Egy héttel később, a harma-
dik adventi gyertyagyújtás alkalmával, 
december 12-én került sor az 1. Monori 
Mesebeli Mézeskalácsváros eredmény-
hirdetésére is. A kiállítás január 6-ig volt 
látható a Vigadó földszinti ablakában. A 
gyertyagyújtáson a monori nagytemp-
lomi és kistemplomi református közös-
ségek szolgálata mellett Vladár István és 
Schaller Tamás lelkipásztorok mondtak 
ünnepi beszédet.

Végül december 19-én meggyújtották 
a negyedik gyertyát is az adventi koszo-
rún. Pogácsás Tibor országgyűlési képvi-
selő ünnepi köszöntője után a Strázsák 
Néptáncegyüttes három csoportja közö-
sen adott elő betlehemi játékot. A helyi 
táncosokat a katolikus közösség vezetője, 
Urr Zsolt plébános gondolatai követték. 

ADVENT MONORON
Mint mindig advent I. vasárnapján, november 29-én meggyújthatták az első adventi 
gyertyát. Monoron évek óta hagyomány a közös gyertyagyújtás a Szent István téren, 
ám a kedvezőtlen időjárás miatt idén a római katolikus templomban kapott helyet az 

esemény a baptista egyház kórusának szolgálatával. Ezzel egyidőben nyitotta meg kapuit 
a Karácsonyi Körutazás, Kruchió László dekoratőr hagyományos karácsonyi kiállítása.  

A közös ünneplés lezárásaként a katolikus 
egyházközség Szent Erzsébet csoportjá-
nak előadását láthatták az érdeklődők, 
majd Mocsári Károly, Edőcs Tamás zenész-
társaikkal és a Monor-Nagytemplomi 
Református Gyülekezettel jótékonysági 
koncertet adtak a ceglédi szeretetotthon 
gyermekeinek a javára.

KARÁCSONYI KÖRUTAZÁS: 28 NAP 
ALATT ADVENT KÖRÜL
Tizennegyedik alkalommal kapott 
helyet Kruchió László dekoratőr adventi 
kiállítása Monor főterén november 29-e 
és december 15-e között, ahol minden 
arra járó megcsodálhatta a lenyűgöző 
kompozíciókat. A tavalyi évben elő-
ször, a koronavírus-járvány miatt költö-
zött szabadtérre a kiállítás, ennek sike-
rén felbuzdulva idén is úgy döntöttek 
a szervezők, hogy a Szent István tér a 
legalkalmasabb helyszín az installá-

ció felépítésére. A nyitott tér a kapcso-
latok erősítésében is segített: a helyszín 
egy kis találkozóponttá válhatott azok 
között, akik kevesebbet mozdultak ki 
otthonról, így alkalmuk nyílhatott egy 
kicsit szabadabban is találkozni mások-
kal. Mint minden évben, az ötletgazda 
most is valami újdonságot csempészett 
a monoriak szívébe: a szimbolikus busz-
megálló egyrészt a várakozást, másrészt 
a körutazást is jelképezte, a „zárt tér” 
pedig kitűnő lehetőséget adott egy kis 
beszélgetésre, fotózkodásra. 
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Az akciós árak 2022. január 25-től február 5-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

 Sertés darált hús 

Füstölt csülök 

Sertésfej    

Lecsókolbász

Sertés bőrös comb  

Csirkecomb
farosfaros

Sertéslapocka  

Lángolt kolbász

990 Ft/kg

1390 Ft/kg

299 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

590 Ft/kg

1190 Ft/kg

1590 Ft/kg

A MIKULÁS IS MEGÉRKEZETT
Az első igazán télies hétvégén Monort 
sem hagyhatta ki a Mikulás. Az adventi 
gyertyagyújtás előtt sok gyermek várta, 
hogy találkozhasson vele, így nagy 
öröm volt a korai érkezése. December 
6-án is volt lehetőség még találkozni 
vele, a városközpontban várta kis bará-
tait, majd a legkisebbek szerint állítólag 
felült a szánjára, és meg sem állt Lapp-
földig.

MONOR KARÁCSONYFÁJA
A fenntarthatóság jegyében az évek-
kel ezelőtt elültetett fenyőfa idén is fel-
díszítésre került. A főtéren álló fa évről 
évre egyre terebélyesebb, így ez alka-
lommal is díszes karácsonyfa vált belőle 
az ünnepi hetekre. A KÖVÁL munka-
társainak köszönhetően egész adventi 
időszak alatt látható volt a díszvilágí-
tás a Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utca 
városközponti szakaszán. Emellett a jól 
megszokott betlehem is megtekinthető 
volt, bár idén új helyre költözött, a kato-
likus templommal szembe, ezáltal is 
kihasználva a városközpont adottságait.

IDÉN SEM MARADT EL 
A JÓTÉKONYKODÁS
Legyen szebb az ünnep Monoron cím-
mel tett közzé felhívást a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat monori szervezete. 
Az önkéntes csoport személyre szóló 
ajándékozási programjához bárki csat-
lakozhatott, és lehetett valaki „angyal-
kája” azzal, hogy ajándékkal lepett meg 
egy rászoruló családot vagy egyedülálló 
embert karácsonykor. A Vigadó Kultu-
rális és Civil Központ is meghirdette 
jótékonysági cipősdoboz-akcióját az 
elmúlt évekhez hasonlóan. December 
17-ig várták az adományokat, melyet a 
Katolikus Karitász helyi szervezete segí-
tett eljuttatni a rászorulóknak. 



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

AZ ÚJ VÁROSI VEZETÉSI ÉLMÉNY MEGÉRKEZETT!

ELŐRENDELHETŐ AZ ÚJ AYGO X
MÁR 4 590 000 FORINTTÓL!

Az akció 2022. 01. 15-től 02. 10-ig tart

Monor,  
Jókai utca 3–5.

Telefon: 
06-20/994-7401

Nyitvatartás: 
H–Cs: 8–19, P: 8–20, Szo: 7–19

599 Ft

339 Ft

279 Ft

195 Ft

115 Ft

259 Ft

399 Ft

259 Ft

469 Ft

189 Ft

559 Ft

159 Ft

199 Ft

385 Ft

69 Ft

309 Ft

NapsugaramNapsugaram
napraforgó étolaj

1 liter

Pepsi Cola  Pepsi Cola  
2,25 liter

Mizo UHT-tejMizo UHT-tej
1,5% 
1 liter

Márka Márka 
szénsavas üdítők

2 liter

Cornexi zabkásaCornexi zabkása
65 g

Somersby ciderSomersby cider
0,33 liter
üveges

Brumi kakaóporBrumi kakaópor
300 g

Miller sörMiller sör
0,33 liter
üveges

Nescafé 3in1Nescafé 3in1
10 db-os 

175 g 

Löwenbrau sörLöwenbrau sör
0,5 liter
dobozos

Tchibo FamilyTchibo Family
250 g

Riesenbrau sörRiesenbrau sör
0,5 liter
dobozos

Lissé ostyaLissé ostya
180 g

Palmolive Palmolive 
tusfürdő

250 ml

Emese ásványvízEmese ásványvíz
1,5 liter

Happy kutyaeledel Happy kutyaeledel 
csirke
1280 g


