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 NYÁRI KARBANTARTÁSOK   

DOLGOZNAK A SZAKIK
A nyári időszak rendszerint az intéz-
ményekben zajló karbantartások és 
kisebb fejlesztések időszaka. Az idei 
költségvetés elfogadását követően, 
márciusban döntött  a képviselő-tes-
tület az elvégzendő feladatokról. Az 
országot érintő veszélyhelyzet kis 
mértékben módosított a ezt a tervezett  
feladatot is, majd a rendkívüli jog-
rend megszűnését követően kezdőd-
hett ek meg a karbantartások. Július 
elejére néhány kisebb munka el is ké-
szült. A Petőfi  óvodában a gyermek-
mosdó válaszfalait cserélték, a Szi-
várvány óvodában légkondicionálót 
telepített ek és a polgármesteri hiva-
talban is történtek kisebb munkála-
tok. Két intézményben telken belüli 
szikkasztással készült kiviteli tervdo-
kumentáció a csapadékvíz-elvezetés 
lehetséges megoldásairól.

Folyamatban van a Monor Városi 
Bölcsőde két helyiségén tapasztalt be-
ázás megszüntetése, a Városháza vil-
lámhárítórendszerének javítása, va-
lamint több óvodában is zajlanak a 
munkálatok. A Kossuth óvodában a 
csapadékvíz elvezetés kivitelezése és 
a tetőtéri ablakok faszerkezetének javí-
tása, festése folyik, a Petőfi  óvodában 
további udvari árnyékolók telepítése, 
míg a Tesz-Vesz óvodában redőnyök 
felszerelése van folyamatban. Hason-
ló feladatok minden városi intézmény-
ben felmerülnek, így a nyár végére 
befejeződhetnek az intézményve-
zetőkkel egyeztetett  legfontosabb 
teendők.   Strázsa infó

 2020. július 14-én elhunyt Palkovics 
Károly. Születésétől, azaz 1936-tól Mo-
noron élt. Általános iskolai tanulmá-
nyait Monoron, Vácon és Budapesten 
végezte. 1951–52-ben esztergályosként 
dolgozott , majd szintén a fővárosban, 
különböző munkahelyeken irodai 
munkát végzett . 1956-ban Budapesten, 
az Árpád gimnáziumban érett ségizett . 
1962-ben könyvelői képesítést szerzett  
a közgazdasági technikumban, majd 
1972-ben mérlegképes könyvelő lett . 
1976-ban a Számviteli Főiskolán diplo-
mázott . 

A város életében nagy szerepet töl-
tött  be. 1964. július 27-től kezdett  a Mo-
nori Vetőmag Vállalatnál dolgozni, kez-
detben állóeszköz-nyilvántartó, belső 
ellenőr és számviteli osztályvezető be-
osztásokban, 1982. január 1-től főköny-

velő. 1985-től a Szakszervezetek Mono-
ri Városi Bizott ságánál vállalt munkát, 
majd 1995-től, nyugdíjazása ellenére 
2003-ig a Dél-Pesti Kórházban gazda-
sági tanácsadó. A Monori Városi jogú 
Nagyközségi Tanács Tanácsadó Testü-
letének, a városfejlesztési bizott ságnak, 
a pénzügyi bizott ságnak, ezen felül a 
KÖVÁL Rt. felügyelő bizott ságának a 
tagja volt.

Több kitüntetéssel is rendelkezett : a 
Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, ME-
DOSZ-elismerés több évtizedes szak-
szervezeti munkájáért, 1990-ben pedig 
a Monorért Emlékplakett  és oklevél dí-
jazott ja. Kitüntetését így indokolták: 
„Társadalmi megbízatásainak a legjobb 
tudása szerint igyekszik eleget tenni. 
Palkovics Károly Monoron köztisztelet-
ben álló személy, aki aktívan részt vesz 

a testületek ülésein, ahol észrevételei-
vel, javaslataival segíti azok munkáját. 
A város érdekében végzett  sokoldalú 
tevékenysége elismeréseként a képvi-
selő-testület Monorért Emlékplakett  és 
oklevél kitüntetésben részesített e.”

 ÁTADJÁK A BAJCS-ZSILINSZKY UTCAI ÓVODÁT 

NYITJA KAPUIT

 A VÁROS ÉLETÉBEN NAGY SZEREPET TÖLTÖTT BE 

PALKOVICS KÁROLY EMLÉKÉRE

  Néhány hét és itt  a szeptember, ami-
kor is megnyitja kapuit Monor legújabb 
óvodája. A belváros szívében álló impo-
záns épület belül teli vidámság és szín. 
Már az utolsó simításokat végzik. 

Augusztus 25-én adják át a város új 
óvodáját a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A 
beruházás a Pénzügyminisztérium tá-
mogatása mellett , Monor város hozzájá-
rulásával jöhetett  létre. A modern épület 
előre gyártott  tömörfa-panelek felhasz-
nálásával készült, hazánkban még rit-
kának számító technológiával. Az új ovi 
a Petőfi  óvoda telephelye lesz, és három 
csoportnak biztosít majd ellátást. A cso-
portszobákhoz egy öltözőhelyiség tarto-
zik, melyek csoportonként színek alkal-
mazásával különülnek el egymástól, így 
lesz piros, sárga és kék csoport a terve-
ző által megálmodott  tervek alapján. A 

csoportszobák belső fala lambériahatá-
sú, a bútorzatban és az ajtó- ablakkeret-
ben jelennek meg a színek. A gyermekek 
eligazodását kis színes lábnyomok segí-
tik, melyek az öltözőtől a csoportszobá-
kig vezetnek.

A kiszolgálóhelyiségek a dolgozók 
és a gyermekek számára is rendelke-
zésre állnak. A fejlesztőpedagógus, lo-
gopédus, gyógypedagógus munkájá-
hoz nyugodt körülményeket biztosít az 
erre a célra kialakított  fejlesztőszoba. A 
gyermekek fejlődéséhez szükséges vál-
tozatos mozgáslehetőségeket az udva-
ron különböző nagymozgás gyakorlását 
biztosító eszközök, az épületben pedig 
jól felszerelt tornaszoba biztosítja. Az 
intézmény elkülönítővel, orvosi szobá-
val is rendelkezik.

Folyamatosan érkeznek a bútorok és a 
játékok, miközben a szakemberek az ud-
vart szépítik, hogy végre megtelhessen 
gyerekzsivajjal az új ovi.  Strázsa infó
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ÖNKORMÁNYZAT

 ELISMERÉS A AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKÉTŐL 

POLGÁRŐR VÁROS CÍMET 
KAPOTT MONOR
 Az Országos Polgárőr Szövetség a 

város lakosságának biztonságát szol-
gáló polgárőrség támogatásáért Pol-
gárőr Város kitüntető címet adomá-
nyozott  Monor részére. Az elismerést 
Nagy Zoltán, a helyi polgárőr-egyesü-
let vezetője és Darázsi Kálmán polgár-
mester vehett e át Süli János miniszter 
úrtól és dr. Túrós Andrástól, az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnökétől.

A polgárőrség pályázatának cél-
ja azoknak a települési önkormány-
zatoknak az elismerése, melyek pél-
daértékűen támogatják, és együtt  
dolgoznak a helyi polgárőrséggel. A 
monori önkormányzat idén is jelentős 
összeggel támogatja a helyi polgárőrök 
működését. Monoron jelenleg 33 fős a 
polgárőrség, akik térítésmentesen, a 
szabadidejükben tesznek a város biz-
tonsága érdekében. Járőröznek a köz-
területeken, peremterületeken, for-
galmasabb üzletek vonzáskörzetében, 
és folyamatos a Monori Rendőrkapi-
tányság hivatalos állományával is az 

együtt működésük. Tanítási időszak-
ban segítik a gyerekek biztonságos is-
kolába jutását, és számos diák vesz 
részt az ifj ú polgárőrmozgalomban 
is. – A létszámukhoz képest túl van-
nak terhelve, hiszen a főállásuk mellett  
minden térítés nélkül szolgálják a la-
kosságot. Nagyon fontos, hogy vigyáz-
nak a biztonságunkra és járőröznek a 
városban. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a polgárőrök áldozatos munká-
ját!  – fogalmazott  Darázsi Kálmán pol-
gármester.  MS infó

 IGAZGATÁSI SZÜNET   

TISZTELT ÜGYFELEINK! 
Hivatkozással a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232.§ (3) bekezdésére és a Monor Vá-
ros Önkormányzat képviselő-testüle-
tének 35/2020. (I. 23.) számú határo-
zatára a Monori Polgármesteri Hivatal 
igazgatási szünet miatt az alábbi idő-
szakokban zárva tart: 2020. augusztus 
17–2020. augusztus 19.

Sürgős anyakönyvi ügyekben (halá-
leset) munkaidőben a 06-29/612-300 
telefonszám hívható. Megértésüket kö-
szönjük!     Monori Polgármesteri Hivatal

 ÚJABB CSALÁDBARÁT HELY MONORON   

CSALÁDBARÁT USZODA
A Monori Városi Uszoda is megkap-
ta az elismerő védjegy bronz foko-
zatát a Családbarát Ország Non-
profi t Közhasznú Kft.-től, így már két 
monori intézmény rendelkezik ezzel 
a tanúsítvánnyal.

Az uszoda több szempontból is 
megfelelt a követelményeknek. Aka-
dálymentesen megközelíthető, az 
uszodatérben is több eszköz segíti a 
mozgásukban korlátozottak kikap-
csolódását. 

A babakocsival érkező csalá-
dok közlekedése és a babakocsik 
biztonságos elhelyezése is meg-
oldott, emellett pelenkázóhelyek-
kel, gyermeköltöztetőkkel rendelke-
zik az uszoda. Gyermekek, diákok és 
nagycsaládosok számára kedvez-
ményes belépést biztosítanak, vala-
mint rendszeresen családi rendez-
vényeket tartanak. Várja szeretettel 
a sportolni vágyókat a családbarát 
monori uszoda!        Strázsa infó

 AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE 

EMLÉKÜNNEP MONORON
 Magyarország kormánya július végi 

döntése értelmében augusztus 15. 
után sem szervezhetők 500 főnél na-
gyobb létszámú programok. A dön-
tés monori rendezvényeket is érint, 
hiszen a szabadtéri, ingyenesen láto-
gatható programok a tavalyi évben 
minden esetben meghaladták ezt a lá-
togatói létszámot. Emiatt az augusz-
tus 20-i ünnepi programok is jelen-

tősen módosulnak. A Tavas parkba 
meghirdetett nyilvános programok 
elmaradnak!

A római katolikus nagytemplomban 
kerül sor 16 órától a megemlékezésre 
és kenyérszentelésre. Ünnepi beszédet 
mond Juhász László alpolgármester, a 
szertartást vezeti Urr Zsolt Ipoly plébá-
nos. Sok szeretett el várjuk önt és csa-
ládját!  Monori Polgármesteri Hivatal

 KISEBB PROGRAMOK VÁROSSZERTE 
A döntés szintén érinti a szeptember 12-re tervezett  Monori Pincezene Fesz-
tivált. A Strázsa-hegyi, szabadtéri helyszínen meghirdetett , amatőr zenekarok 
bemutatkozását célzó program megrendezésére sincs lehetőség a létszámkorlá-
tozás miatt . A Vigadó Kulturális és Civil Központ a város terein kiskoncerteket 
szervez, ezzel is hozzájárulva a monoriak szórakozásához. Augusztusban 9-én 
a Bor-óka zenekar játszik a főtéren, valamint további térzenei és kiegészítő szó-
rakoztató programok szervezése is folyamatban van a Balassi utcai játszótérre 
és a Tavas parkba. A részletekért keressék fel a www.vigadokft.hu oldalt vagy 
a társaság Facebook-oldalát.
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 MEGÚJULHAT A SZÉCHENYI UTCA  

ÚTFELÚJÍTÁS ELŐTT
 Az Újtelepen, a temető környékén és a 

külterületeken elvégzett  útfelújításokat 
követően, ezútt al a városközpont egyik 
forgalmas utcájának, a Széchenyi utcá-
nak a felújítására pályázik a város. A 
Belügyminisztérium önkormányzati fej-
lesztéseket támogató felhívására adott  be 
ezzel a céllal pályázatot az önkormány-
zat nevében a Monori Városfejlesztő Kft.
A pályázat részeként a Széchenyi utca 
forgalmasabb, Ady Endre és Mátyás ki-
rály utcák között i szakasza újulhat meg. 

A terveket – mint az utóbbi felújítások 
kapcsán szinte mindig – magasabb mű-
szaki tartalommal fogalmazták meg. En-
nek értelmében mindkét oldalon süly-
lyesztett  szegély épül, szükség szerint 
megtörténik az alépítmény erősítése, 
cseréje, valamint új kopóréteg kerül ki-
alakításra. A 40 millió forint igényelt tá-
mogatást önrésszel is kiegészíti az önkor-
mányzat, így a vízelvezető és szikkasztó 
árkok profi lozása is megvalósulhat majd

Strázsa infó

 MEGÁLLÓ  

SZEPTEMBERTŐL JÁR A BUSZ
Szeptember 1-től újra járni fog a Volán-
busz Zrt. által üzemeltetett városi busz, 
melyet a veszélyhelyzet miatt állítottak le. 
A helyi járat felfüggesztése augusztus 31-
ig szólt, amit a városvezetés legnagyobb 
örömére nem kellett meghosszabbíta-
ni, hanem ismét kérhették a buszjárat el-
indítását.

Közben folynak a tárgyalások arról, ho-
gyan optimalizálhatnák a menetrendet, a 
lakosság igényeit a fenntartási költségek-
kel összehangolva. Arra is keresik a meg-
oldást, hogy esetleg egy kisebb, kevesebb 
férőhelyes, de a Volánbusz flottájában 
megtalálható jármű lássa el a helyi busz 
szerepét.  Strázsa infó

 MONORI HULLADÉKUDVAROK 

HOVA, MIKOR, MIT?
 Monoron két hulladékudvar van. Az 

egyik a Kövál Nonprofi t Zrt. által üzemel-
tetett  ideiglenes hulladékátvevő hely, mely 
a Bajcsy-Zsilinszky utca végén, a 092/15 
hrsz. alatt  található. Itt  térítés ellenében le-
het hulladékot leadni. 2020. július 1-től hét-
főn, kedden és pénteken 8-16 óra között , 
szerda–csütörtökön 9-től 17 óráig, szom-
batonként pedig 8-tól 14 óráig tart nyitva. 
Az átvevőhelyre kizárólag zöldhulladé-
kot, kommunális jellegű hulladékot és épí-
tési-bontási hulladékot (beton, tégla, cse-
rép) lehet bevinni.

A DTkH Nonprofi t Kft. által fenntartott  
hulladékudvar is a Bajcsy Zsilinszky utca 
végén, az ideiglenes hulladékudvar mel-
lett  található. Jelenleg heti két napon van 
nyitva, kedden és szerdán 7-től 16 óráig, 
páros heti szombatonként pedig 8-tól 12 
óráig. A DTkH hulladékudvarának igény-
bevétele minden olyan lakos számára térí-
tésmentes, aki felmutatja az DTkH Non-
profi t Kft. szolgáltatási területéhez tartozó 
településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 
hulladékszállítási számláját (vevőazono-

sító igazolására) és a befi zetést igazoló bi-
zonylatot (csekk, átutalási megbízás). A 
fenti dokumentumok bemutatása a hulla-
dék elhelyezésének kötelező adminisztrá-
ciójához szükséges, azok hiányában a hul-
ladékot nem áll módjukban átvenni. Itt  a 
nem veszélyes hulladékok (kis és nagy 
elektronikai eszközök, lomok, személyau-
tó gumiabroncs, lakossági építési törme-
lék, használt zsiradék, üveg csomagolási 
hulladék) mellett  veszélyes hulladékot is 
leadhatunk, mint például fénycsöveket, iz-
zókat, festékek és növényvédő szerek cso-
magolásait, szárazelemet, akkumulátort, 
fáradt olajat, szintetikus motor-, hajtómű- 
és kenőolajakat.

A DTkH-tól igényelhető házhoz 
menő lomtalanítás térítésmentesen in-
gatlanonként évente két alkalommal, 
üdülő ingatlan esetében egy alkalom-
mal, esetenként 3 m³ mennyiségben vehe-
tő igénybe, melyhez időpont-egyeztetésre 
van szükség az alábbi elérhetőségek egyi-
kén: 06-53/500-152, 06-53/500-153, ugyfel-
szolgalat@dtkh.hu.  Strázsa Infó

 ÖSZTÖNDÍJ KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Monor Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot írt ki a 
2020/2021-es tanévben a monori kö-
zépfokú intézményekben tanulók, illet-
ve 2020. szeptember 1-jétől felvételt 
nyert tanulók részére. 

Az ösztöndíj elnyerésének alapvető 
feltételei, hogy a tanuló:

– állandó monori lakos legyen; 
– év végi tanulmányi átlaga: alapfokú 

oktatásban részesülő tanulók ese-
tében legalább 4,0; gimnáziumban 
vagy szakközépiskolában tanulók 
esetében legalább 4,5; 

– magatartás: példás vagy jó; 
– a család egy főre jutó jövedelme a 

mindenkori minimálbér másfélsze-
rese alatt legyen. 

A pályázatok benyújtási határideje 
2020. augusztus 14.

 ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT        

ÓVÓNŐKET KERESNEK
A Monori Kossuth Lajos Óvoda pályáza-
tot hirdet 4 fő óvodapedagógus munka-
kör betöltésére, határozott időre.

A Monori Petőfi  Óvoda pályázatot 
hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör 
betöltésére a Bajcsy-Zsilinszky utcán 
nyíló, új telephelyén. További tájékoz-
tatást Zsember Ágnes intézményvezető 
nyújt a 06-20/441-0933 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje 2020. augusztus 20.

A részletes pályázati felhívás Monor 
város honlapján tekinthető meg. Továb-
bi tájékoztatást Gyengéné Burján Szilvia; 
Hurtos Ágnes intézményvezetők nyújta-
nak a 06-29/410-739 telefonszámon.
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Minden előt-
tünk járó 
nemzedék-

nek meg volt a maga 
választása: ellenállás 
nélkül hagyja idege-
nek kezére jutni Ma-
gyarországot vagy 
harcba száll a Szent 
István által alapí-
tott  Magyarországért. 
Amely keresztény ál-
lamként született  meg 
saját törvényekkel, sa-
ját identitással, biz-
tonságos határokkal.

Minden előtt ünk 
járó nemzedéket pró-
bára tett  a történelem, 
hogy kész-e megvé-
deni hazáját. Magyarország ma azért lé-
tezhet még, mert az őseink, amikor kel-

AUGUSZTUS 20-I KÖSZÖNTŐ
Augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, az ország születésnapját. 

Hazánkét, egy olyan országét, amely nem 
ajándékba kapta létét, mindig meg kellett küzdenie érte.

lett , akkor kiálltak az 
országért, és megőriz-
ték Szent István Ma-
gyarországát.

A küzdelmek, ki-
hívások, bármennyire 
is szeretnénk, ma sem 
kímélnek bennünket. 
Az egész Európát át-
formáló migrációs 
nyomás, a gazdasági 
válság, a koronavírus 
okozta járvány, mind-
mind próbára teszi a 
nemzetet, a kormányt, 
a családokat, és egyes 
embereket is.

Történelmünk so-
rán, ha szabadságunk 
nem is volt mindig, 

de mindig volt ott honunk, ahova haza-
térhett ünk. Mindig volt földünk, amely 

munkát és élelmet adott , mindig volt be-
csületünk, amiért érdemes volt magyar-
nak lenni. 

Minden történelmi próbatételt túlél-
tünk, mert megvolt hozzá az erőnk, a hi-
tünk és soha nem szégyelltük a kemény 
munkát.

Ez az erő, ez a hit és a kemény munka 
hozta el végül a szabadságunkat is. Tal-
pon maradni, magunk ura lenni és eköz-
ben ízig-vérig európainak maradni soha 
nem ölünkbe hullott  ajándék volt itt  a 
Kárpát-medencében.  

Magyarországnak most nagyon erős-
nek kell maradnia a változó és bizony-
talankodó Európában. Olyan országot 
akarunk, amely a Szent Istváni alapokra 
épül, amely több mint ezer éve ott hont és 
biztonságot ad a magyarságnak, amely a 
kereszténységre és a nemzeti identitásra 
és más nemzetek tiszteletére épül.  
Pogácsás Tibor,  országgyűlési képviselő, Fidesz–KDNP
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 MONOR, 4-es főút 35. km
SZEGED, Dorozsmai út 9.

www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu

ÚJ TOYOTA PROACE CITY

A 7 üléses Proace City Verso modelleknél
igénybe vehető a nagycsaládos autóvásárlási állami támogatás,
már 3 920 000 Ft-os vételártól ajándék téli szereltkerék szettel.*
*A kedvezményes ár Proace City Combi felszereltségre vonatkozik. Tartalmazza a 27% áfát, az aktuális regadót, a 2 500 000 Ft-os 

állami támogatást, az 500 000 Ft-os Toyota kedvezményt, de nem tartalmazza az egyéb illetéket és adókat.
A hirdetés nem minősül konkrét ajánlat tételnek, további feltételekért és részletekért keresse fel Márkakereskedéseinket. 
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Épület- 
energetikai  
tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 12 000 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

A   monori szúnyoggyérítés első 
időpontjai július 15-e és 17-e let-
tek, a napnyugta utáni óráktól 

éjfélig. A szerdai, első alkalom zökke-
nőmentesen, kiváló körülmények kö-
zött  lezajlott , míg a pénteki időpontot el 
kellett  halasztani, mivel közbeszólt az 
időjárás. Az új alkalom július 23-a, csü-
törtök estére esett , miközben a Kis-tónál 

ÖNKORMÁNYZAT

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS UTÁN
Ismét nagy gondot okozott a szúnyoginvázió, ami nem kímélt se kicsit, se nagyot, 

sem embert, sem állatot. Végre túl vagyunk a gyérítésen és fellélegezhettünk.

és a Maggyár kertben történő biológiai 
irtás idejét 24-e péntek délelőtt re tett ék. 
Ugyanis a város idén először egyszerre 
két fronton is védekezett  a szúnyogok 
ellen. Az előző évektől eltérően most a 
kémiai gyérítést biológiai irtással is ki-
egészített ék a Kis-tónál és a Maggyár 
kertben.

Az Európai Unió 2020-tól betiltot-
ta a légi úton történő vegyszeres irtást. 
A biológia irtásnál egy baktérium ál-
tal termelt fehérje tartalmú készítményt 
használnak, ami csak a lárvákra van ha-
tással. Monoron a Kis-tó az egyedüli na-
gyobb terjedelmű vízfelület, így a bio-
lógiai irtás nem alkalmazható az egész 
városban, hisz a szakemberek szerint 
hatásfoka ezért nem túl jelentős, viszont 
a költsége nagyon magas lenne. Így ma-
radt a földi kémiai irtás, melyet kiegé-
szített  a biológiai. Azonban megkerül-

hetetlenül lényeges a védekezésben a 
lakossági megelőzés is. A magántelke-
ken törekedni kell arra, hogy minél 
kevesebb pangó vízfelület maradjon 
szabadon: a medencéket ne hagyjuk 
kezeletlenül, az esővízgyűjtőket takar-
juk le, az állatok vizét cseréljük sűrűn, 
és még a kaspó alján felejtett  lötyögő 
vízre is fi gyeljünk. 

A földi úton végzett  kémiai szúnyogy-
gyérítéshez a Deltasect Plus készítményt 
használták, melynek hatóanyaga a del-
tametrin. A kemikália a kijutt atott  cse-
kély mennyiségben kizárólag az érzéke-
nyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű 
állatokra, emberre nem veszélyes, ható-
anyaga néhány óra alatt  lebomlik. Még-
is, hosszú távon az lenne az irány, hogy 
ne vegyszerekkel kezeljük a környeze-
tünket, hanem más természetes megol-
dásokat keressünk!  MS infó

Monoron folyton visszatérő prob-
léma a parkolás kérdése. Az 
utóbbi néhány évben érezhetően 

megnőtt  a belváros forgalma, ami sok fej-
törést okoz az ügyeiket vagy bevásárlása-
ikat intézni igyekvőknek, ahogyan bosz-
szúságot az ott  lakóknak. 

A zsúfolt parkolók annak tanúbizony-
ságai, hogy a város fejlődik, egyre több 
ügyet lehet helyben elintézni, egyre töb-
bek választják Monort. Megtelt élett el a 
város – fogalmazott  Darázsi Kálmán pol-
gármester. Jól látszik, hogy a parkolók te-
lített sége a reggeli óráktól kora délutánig 
kritikus, a munka után, a belvárosba ha-
zatérőket már kezelhetőbb helyzet fogad-
ja. A megoldás nem csak az újabb parkolók 
építésében rejlik. A város szeptember-
re tervezi a monori parkolási koncepció 
kialakítását, mellyel átfogó tervet ké-
szítenének a parkolási problémák meg-
oldására. Feltérképezik, hogy hol milyen 
és miből fakadó gondokat kell orvosol-
ni. Ebben azt is górcső alá veszik majd, 
hogy a város mely pontjain okoz visszaté-
rő problémát a tilosban parkolás. Ugyan-
is van pár olyan terület, ahol notóriusan 
jelentkezik a tilosban megállók és vára-
kozók száma, ezzel akadályozva a forgal-
mat, esetleg mások mozgásterét. Ilyen töb-
bek között  a Kossuth Lajos utca belvárosi 
szakasza, a Kossuth Lajos utca–József At-

tila utca kereszteződése, a kerékpáruta-
kon való parkolás, ami az Ady úton is jel-
lemző, a cikkeinkben sokszor emlegetett  
Német Ágoston utca, de jelentős gond a 
felújított  belvárosban a díszburkolaton vá-
rakozók száma is, akik azon felül, hogy ti-
losban állnak, szennyezik is a felületet. A 
parkolási koncepció kidolgozása mellett  
az is fontos, hogy a KRESZ szabályait be-
tartva közlekedjünk és parkoljunk, hiszen 
nagyon bosszantó tud lenni, ha valaki el-
állja az utunkat, ahogyan mi sem tehetjük 
meg mással.

A képviselő-testületi üléseken vissza-
térő vita tárgya a parkolás, mely összetett  
kérdés, és nincs rá egyetlen megoldás. Se-
gíthet majd az újabb parkolóhelyek építése, 
a fi zetős parkolási övezetek kiterjesztése, a 
szigorodó szankciók, de nem felejthetjük 
el az egyén felelősségét sem: hiszen raj-
tunk is áll!

 PARKOLÁSI MIZÉRIA 

VÁRAKOZNI ÉS MEGÁLLNI

 HÁROM AUTOMATIKUS WC LESZ  

TELEPÍTIK AZ OKOS-WC-KET
Az Okosváros projekt keretén belül 
gazdagodik a település három auto-
matikus működésű köztéri illemhely-
lyel. Az első telepítése a Tavas park-
ban már megtörtént és elkezdődtek a 
beüzemelési munkák, hogy a város la-
kossága mielőbb használatba vehes-
se. A képviselő-testület döntése értel-
mében a hamarosan üzembe helyezett 
okos WC-k fi zetősek lesznek, a hasz-
nálatuk 100 forintba kerül majd, melyet 
készpénzben és bankkártyával is ki le-
het majd egyenlíteni. Az üzemeltetést a 
Kövál Zrt. végzi majd.  MS infó
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 BEFEJEZŐDÖTT FELÚJÍTÁSOK 

MEGSZÉPÜLT ISKOLÁK
 Büszkék lehetünk az ered-

ményre, ugyanis az Ady úti is-
kola és a JAG Petőfi  utcai épüle-
tének energetikai felújításaival 
a város ékeivé váltak.

A szeptemberi iskolakez-
désre újabb két megszépült 
épület várja a tanulókat, miu-
tán befejeződött  az Ady úti ál-
talános Iskola és a József Att ila 
gimnázium Petőfi  Sándor ut-
cai épületének energetikai fel-
újítása. – Monor Város Ön-
kormányzata 2017. május 2-án 
pályázatot nyújtott  be a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett  Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a kö-
zép-magyarországi régió tele-
pülési önkormányzatai számá-
ra felhívásra – tudtuk meg Rigó 
Bencétől, a Monori Városfejlesz-
tő Nonprofi t Kft. munkatársá-
tól. – A benyújtott  pályázatot 
pozitív elbírálásban részesítet-
ték, így 249 708 069 Ft támoga-
tásban részesült a város a KE-
HOP-5.2.9-16-2017-00171 számú 
pályázatán. Ehhez az önkor-
mányzatnak nem kellett  önerőt 
biztosítania, mert 100% a tá-
mogatás intenzitása. A projekt 
fő célja két önkormányzati tu-
lajdonú középület energetikai 
korszerűsítése volt, melynek 
eredményeképpen jelentősen 
csökkent az épületek fenntar-

tási és működési költsége. Az 
egyik középület az Ady úti Ál-
talános Iskola, a másik pedig 
a József Att ila gimnázium és 
Szakgimnázium B épülete volt. 
Az Ady úti általános iskola tel-
jes homlokzata felújításra ke-
rült. A felújítás részeként ki-
cserélték a külső nyílászárókat. 
Az új nyílászárók műanyag to-
kos, háromrétegű üvegezéssel 
kerültek beépítésre. Elkészült 
a teljes épület külső hőszigete-
lése is. A József Att ila gimná-
zium B épületének nyílászáróit 
cserélték. Az új nyílászárók az 
utcai, déli homlokzaton egyedi 
kialakítású fanyílászárók szin-
tén háromrétegű üvegezéssel.
Az épület további homlokzata-
in műanyag tok- és keretszerke-
zetű háromrétegű üvegezéssel 
készültek. Mindkét épület ese-
tében elhelyezésre került egy 15 
kW-os napelemrendszer, mely 
az épületek elektromos ellátá-
sát segíti a jövőben. A kivitele-
zés 2019. szeptember 3-tól 2020. 
június 25-ig tartott  – részletez-
te Rigó Bence műszaki munka-
társ.

Külön öröm, hogy a két épü-
let rekonstrukciója során arra 
törekedtek a szakemberek, 
hogy minél több apró részlet 
idézze meg a múltat, így is óvva 
történelmi örökségünket.   S.Infó

ÖNKORMÁNYZAT

Monori Járműfenntartó Üzemünkbe várjuk

autószerelő,  
autóvillamossági szerelő  

és karosszérialakatos
leendő munkatársainkat!

Jelentkezz és legyél csapatunk tagja te is!
www.volanbusz.hu/karrier

Bővebb információ: allas@volanbusz.hu

szakmád számunkra érték!

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu  

 Gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keres
ElEktrotEchnikus
villamosmérnök

asztalos

www.bandk.hu

Feladatai:
•  Telephelyen végzett gyártási, 

szervizelési és beüzemelési feladatok
•  Telephelyen kívül végzett szervizelési 

és beüzemelési feladatok.
Elvárásaink:
• Gyakorlat, tapasztalat 
• B kategóriás jogosítvány
•  Önálló munkavégzés, 

problémamegoldó képesség, 
terhelhetőség.

Amit kínálunk:
• Változatos feladatok
• Önálló és csapatban való munkavégzés
Bérezés: megegyezés szerint.
További juttatások: túlóra pótlék, 
munkaruha, munkába járás költségté-
rítése.
Munkavégzés helye:  
Monor, Jókai u. 9–11.

Feladatai:
•  A cégünk által forgalmazott WC-fülke-

rendszerek 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.
Munkavégzés helye:  
Monor, Jókai u. 9–11.

Angol nyelvoktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina

06-30/5665-147
Facebook: Mézdiszkont 
Web: www.apifito.hu 
Tel.: 06-70/607-4444

Kistermelői szörpök, 
lekvárok, befőttek, 

savanyúságok, 
tésztaszószok termelői 

áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

termelői  
mézdiszKont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

termelői 

Nyitva:  
csütörtökön, pénteken 8–12,  

szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK

Kistermelői szörpök, 

minden 
gyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, 
mentás, kamillás, rozmaringos, zsályás, 

köményes, bazsalikomos és ánizsos.
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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

 A tavaszi hónapokban sokat foglalkoz-
tunk a piaccal, a korlátozások, az idősávok 
folyton vissza-visszatérő témát adtak, mi-
közben befejeződtek a felújítási munkák, 
ezért most azt vesszük górcső alá.

A Monori Városfejlesztő Nonprofi t Kft. 
munkatársát, Rigó Bencét kértük meg, 
hogy segítsen feleleveníteni a munkálato-
kat. – Monor Város Önkormányzata 2018. 
augusztus 27. napján pályázatot nyújtott  
be a Pénzügyminisztérium által meghir-
detett   Helyi piacok fejlesztése Pest megye 

területén című PM_PIAC_2018 kódszámú 
pályázati kiírásra. A pályázat pozitív el-
bírálásban részesült, így az önkormány-
zat százmillió forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült. Ehhez az 
önkormányzat 11 166 275 Ft önerőt bizto-
sított , így a projekt költségvetése összesen 
111 166 275 Ft, melynek fő célja az önkor-
mányzat tulajdonában lévő piac fejleszté-
se volt. A kivitelezés 2020. március 17-én 
kezdődött  el – kezdte a műszaki munka-
társ a projekt ismertetését, majd folytatt a: – 
A piac átadása óta nem történt komolyabb 
fejlesztés, ezért jelen pályázat jó lehetősé-
get biztosított  arra, hogy a 17 éve műkö-
dő piaccsarnok végre megújulhasson. A 
projekt keretén belül felújításra kerültek 
a meglévő árusítóasztalok, illetve új, fe-
dett  elárusítóhelyek kerültek kialakításra. 
Felújításra és korszerűsítésre kerültek az 
üzemeltetési helyiségek: burkolatcserék, 
felületjavítások, mázolási munkák meg-
valósításával újulhatott  meg a piacgondo-
ki iroda és kukatároló. Szintén felújításra 
kerültek a szociális helyiségek (nyilvános 
és személyzeti mosdók, illemhelyek), va-
lamint egy új baba-mama helység teszi 
komfortosabbá a kisgyermekkel érkező 

szülők itt  töltött  idejét. Részben felújítás-
ra kerültek a közlekedési felületek, járó-
felületek, mintegy ezer négyzetméteren 
került a megsüllyedt térburkolat alépítmé-
nye megerősítésre a gépjárművekkel ter-
helt sávokban. A fedett , zárt árusítóteret 
biztosító vásárcsarnokrész felújítása kere-
tében kicserélésre kerültek a tetőbe épített  
régi, opálosodott  műanyag felülvilágítók, 
korszerű polikarbonát felülvilágítók fel-
szerelésével. A tetőszerkezet faburkolata 
alá egy madárvédő háló került kifeszítés-
re, melynek célja, hogy a fedetlen elárusí-
tóhelyek fölé, a rácsos tartószerkezetre ne 
tudjanak a madarak befészkelni, felköl-
tözni, ezáltal nem tudnak az árusokra és 
a vevőkre piszkítani. Megújultak a vásár-
csarnokrészhez tartozó bejáratok, kapuk 
(2x5 db), melyek részben felújításra, rész-
ben cserére kerültek, valamint új világító-
testek váltott ák fel a korszerűtlen meglé-
vőket, melyek már LED fényforrásokkal 
üzemelnek. Közvetlenül a piac mellett  új 
gépjárműparkolók kialakítása is megtör-
tént, 27 db új várakozóhely kiépítése va-
lósult meg a Forrás és Bocskai utcában. 
A kivitelezés munkák július 6-án zárul-
tak le – tudtuk meg. Strázsa infó

 ELKÉSZÜLT 
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– Beléptünk 2020 második fél-
évébe, a mögött ünk álló, veszély-
helyzett el is terhelt hónapok után 
mit lát, van okunk fellélegezni 
vagy nyakunkon a második hul-
lám?

– Az emberek fegyelmezett sé-
ge, a gyors kormányzati dönté-
sek, a korlátozások betartása ered-
ményezte, hogy Magyarországon, 
alacsony a fertőzött ség. Azt is lá-
tom, hogy az emberek már unják a 
maszkviselést és az egész procedú-
rát, de amíg nincs védőoltás a ví-
rus ellen, addig védekeznünk kell 
és fennáll a veszélye az újabb fertő-
zési hullámnak. A szakemberekre 
kell hallgatnunk, akik azt mond-
ják, hogy még nincs vége.

– Hogyan feleltek meg az új kihí-
vásnak az önkormányzatok?

– A veszélyhelyzet kihirdetése 
a képviselő-testületek hatásköreit 
a polgármesterekhez telepített e át. 
Árvizek idején egy-egy települé-
sen már volt erre példa, de az egész 
országra kiterjedően ez volt az első eset. 
Tapasztalataim szerint a rendszer jól 
működött  a kihívásoknak megfeleltek a 
települések.

– Mit gondol, hogyan vizsgáztak a mo-
noriak a karantén hónapjai alatt ?
– Mindenki átérezte a helyzet komoly-
ságát és ez hozzájárult az alacsony fer-
tőzött séghez. Pedig a város a sok ingázó 
miatt  nem volt könnyű helyzetben. Kö-
szönet illet mindenkit a fegyelmezett sé-
géért!

– A napokban került átadásra az M4-
es út teljes Pest megyei szakasza, ami-
nek egy emberként örül a térség. Ön 
szerint, milyen fejlődési lehetőségeket 
rejt a város számára az autóút?

– A javuló közlekedés segíti az ingá-
zókat, növeli a város vonzerejét, értéke-
sebbé válnak az ingatlanok. A vállalko-
zások, cégek jobb helyzetbe kerülhetnek 
a szállítási feltételek javulásával, újabb 
üzemek betelepülését várom. Fontos az 
M4 mellett  az is, hogy a vasútvonal kor-
szerűsítése is megindult, tudom, hogy 
ez most rengeteg bosszúsággal jár, de 
rövidesen vasúton is gyorsabban, kul-
turált körülmények között  lehet majd 
utazni.

MONOR – OKOS VÁROS! 
Sok új változás történt Monor körül az elmúlt fél évben, miközben a 
járvány felforgatta az életünket. Pogácsás Tibor államtitkár úrral 

beszélgettünk fejlesztésekről, lehetőségekről, feladatokról.

– Az M4-es átadásával felerősödtek 
azok a hangok, amelyek a monori főu-
tak felújítását szorgalmaznák, kivált-
képp a két M4-hez is vezető útét. Mit 
gondol, milyen esélyeink vannak, hogy 
zökkenőmentesebb legyen a közleke-
dés?

– Szerintem, a Kossuth és Péteri út, 
valamint a Kistói út forgalma nőtt  meg 
a vártnál jobban. Fontos bevezető út a 
József Att ila is. Egyeztetéseket folyta-
tok mind a négy állami fenntartású út 
felújítása érdekében, úgy érzem jók az 
esélyeink. Ezen túlmenően augusztus-
ban a közlekedési államtitkárság mun-
katársaival az üllői csomóponton bejá-
rást tartunk, mert véleményem szerint a 
csomópont kis áteresztő képessége bal-
esetveszélyes, és a kialakuló torlódások 
miatt  azok is a Péteri úton jönnek be Mo-
norra, akiknek a régi négyes jobb lenne.

– Monoron nagy előrelépés történt az 
Okosváros projektben, megvalósulási 
szakaszba lépett  több eleme is. Milyen 
jelentősége van ennek?

– Ez egy pilot program, melynek cél-
ja, hogy a korszerű település- és épület-
üzemeltetés, tájékoztatás és ügyintézés 
lehetőségeit a gyakorlatban mutassa be. 
A technika mai vívmányait felvonultató 

okostantermektől a biztonságos 
kerékpártárolókon át sok olyan 
fejlesztés valósul meg az elkö-
vetkező hónapokban, amelyek 
más városoknak példát mutat-
nak. Bízom abban, hogy ezeket 
mi, monoriak örömmel hasz-
náljunk majd.

– Úgy tudom, másik kiemelt 
program is indul Monoron.

– Valóban. Polgármester úr 
ma vett  részt egy tájékoztatón, 
ahol Palkovics miniszter úr be-
jelentett e, hogy hét másik te-
lepüléssel együtt  Monoron in-
dítja el a kormány az illegális 
hulladéklerakók felszámolásá-
ra szolgáló programot. Bízom 
benne, hogy ha a város külte-
rülete kormányzati segítséggel 
szemétmentessé válik, képesek 
leszünk ezután Monor egész te-
rületét tisztán tartani. Ez a kö-
zös érdekünk és felelősségünk 
is.

– Friss hír, hogy Monoron is elérhető 
már a gyors internet, mely a kormány 
által indított  Szupergyors internet 
program támogatásával valósult meg. 
A 29-es körzet hírhedt volt, ami vég-
re a múlté.

– Egészen pontosan a 29-es előhívó-
jú körzet minden településén kiépült a 
szupergyors internethálózat. Azokon a 
településeken is, ahol a piaci verseny ezt 
nem kényszerített e ki. Itt  állami támoga-
tás volt szükséges. Ma már az internet-
szolgáltatás az alap infrastruktúra része 
lett , jó dolog, hogy Magyarország ebben 
a világ élvonalában van, ez pedig sokat 
segít a gazdaság fejlesztésében.

– Mennyiben változtatt a meg a világ-
járvány a munkáját?

– A parlament a veszélyhelyzet ideje 
alatt  is a megszokott  rendben ülésezett , 
és a Belügyminisztériumban is megszo-
kott  munkarendben teltek a napok. Az 
előre meghirdetett  fogadóóráimat ké-
sőbb tartott am meg. A rendezvények, 
ünnepségek elmaradtak. Szeptember-
től minden hónap második csütörtökén 
várom fogadóórára Monoron a polgáro-
kat, és előre meghirdetett  időpontokban 
ismét mind a 23 településen lesz foga-
dóórám.

INTERJÚ
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NAGY BOLDOGSÁG ADNI 

Monorra Thullner Zsuzsanna hoz-
ta el körülbelül 10 évvel ez-
előtt  ennek a közösségnek sze-

retetét és segítségnyújtását. Először egy 
karácsonyi ebédet hirdett ek meg a rá-
szorulóknak a katolikus plébánia cser-
készházában, amelyen nagyjából 15 fő je-
lent meg, mára egy ilyen ebéden 30-an is 
részt vesznek. A közösségnek nincs sok 
tagja, sem komoly eszközeik, adomá-
nyokat gyűjtenek, több monori szerve-
zet, köztük a Máltai Szeretetszolgálat, a 
Lokálpatrióta Egylet és a Monorért Bará-
ti Kör is támogatt a már őket, illetve júli-
us harmadik hetében a monorierdei Ta-
nya Csárda biztosított a a rászorulóknak 
az ingyenes meleg ebédet. Ezeken a kö-
zös étkezéseken nem az ételnek van a 
legnagyobb szerepe, hanem annak, hogy 
egy olyan légkörben vannak, ahol beszél-
gethetnek, kikapcsolódhatnak és érezhe-
tik egymás és Isten szeretetét.

Tartanak közös imádságokat is a kö-
zös étkezések előtt , amelyet Mocsári Ká-
roly kísér orgonaszóval, ahol egy-egy 
bibliai történetről, evangéliumi részről 
beszélgetnek, imádkoznak. Ez számuk-
ra igen fontos, hiszen nem csak a testi, de 
a lelki szükségleteiket is komolyan kell 
venni, mivel szinte mindenki igényli az 
Istennel való kapcsolatot. A rászorulók 
szeretnek eljárni ezekre az alkalmakra, 
vannak, akik katolikus miséket vagy re-
formátus istentiszteleteket is látogatják. 

SZOLIDARITÁS ÉS KÖTŐDÉS
A segítők és a vendégek között  már kiala-
kult egyfajta barátság és kötődés, mivel a 
szeretet és az elfogadás az alappillére min-
den emberi kapcsolatnak, itt  pedig külö-

nösen, hiszen sajnos 
sokan vannak kire-
kesztett  helyzetben. 
A rászorulók közül 
páran ismerik egy-
mást, így nap mint 
nap tudják tartani a 
kapcsolatot, és van-
nak olyanok is, akik 
a közösség tagjai-
val már  szoros ba-
rátságot kötött ek. A 
közösség tagjai úgy 
gondolják, nem sok az, amit ők adni tud-
nak, az egy-egy meleg ebéd, kedves sza-
vak, odafi gyelés, de azt érzik, ezzel nem 
csupán a hátrányos helyzetűek, de ők is 
gazdagabbak lesznek. Megélhetik a szoli-
daritást, megpróbálják enyhíteni az igaz-
ságtalanságot, ami ezeket az embereket 
érheti.

A SZERETET JEGYÉBEN
Július harmadik vasárnapján nekem is 
volt alkalmam ellátogatni egy ételosztás-
ra, most, a vírus-helyzetre való tekintet-
tel nem tartanak közös ebédeket, mégis 
megtapasztalhatt am azt a szeretetet, há-
lát és kedvességet, amit egymásnak ad-
nak. Amint megérkeztem, egy idősebb bá-
csi fülig érő mosollyal köszöntött , majd 
Thullner Zsuzsa és Izsákiné Teri néni, aki 
a katolikus közösség tagja, fogadott  nagy 
szeretett el, s közben serényen, kedves sza-
vakkal osztott ák szét az előre összekészí-
tett  szatyrokat, amiben az étel volt. Láthat-
tam, hogy mindenki bizalommal fordult a 
segítőkhöz, ha ténylegesen szükségük volt 
még egy kis csomagra, és azt is láthatt am 
milyen hálásak és boldogok voltak miatt a. 

Az ételosztás 
mellett , heten-
te jártak roma 
gyerekekhez is 
foglalkozásokat 
tartani, amit ál-
talában játékok-
kal kombinál-
tak, hiszen itt  a 
tanulás mellett  
a barátság a leg-
fontosabb. Főleg 
fi atalok mentek, 
s így kicsit bele-
bújhatt ak a na-
gyobb testvér 
szerepébe olyan 
gyerekek mel-

lett , akik náluk nehezebb körülmények 
között  élnek, de ugyanúgy kíváncsiak és 
nyitott ak, mint ők. Ezt a fajta kapcsolat-
tartást sajnos, az utóbbi időben fel kellett  
függeszteniük, mert a segítők mára egye-
temisták lett ek, viszont egy újabb csapat-
tal ismét el lehetne indítani ezt a tevékeny-
séget is. A foglalkozást először a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában tartott ák, a gye-
rekeken úgy látt ák, hogy motiváltabbak 
lett ek, és jobban szerett ek iskolába járni, 
hisz úgy érezhett ék, hogy ők a legfonto-
sabbak.

MOZAMBIKI KÖTELÉK
A közösség szíve csücske lett  Afrika. 
Igyekszenek az egész világra tekinteni és 
nem csupán a közvetlen környezetükre, 
ennek okán a monori roma gyerekek raj-
zokat küldtek az afrikai rászorulóknak, 
hiszen hitvallásuk, hogy „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni” (Ap.Csel. 20,35). 
S számukra is fontos tanítás, hogy nincs 
olyan szegény, aki ne tudna valamit adni, 
vagy valahogyan segíteni egy hasonlóan 
hátrányos helyzetű társának. Tavaly Mo-
csári Károly járult hozzá a segítségnyúj-
táshoz egy jótékonysági koncertt el, mivel 
akkoriban hatalmas árvíz dúlt Mozam-
bikban, abban az országban, amelyhez kü-
lönösen szoros kapcsolat fűzi a Sant’Egi-
diót. 1992-ben a beirai püspök kérésére a 
tizenhat évig dúló mozambiki polgárhá-
borúban közvetített ek békét a szemben 
álló felek között , a római közösség képvi-
selői folytatt ak béketárgyalásokat velük, s 
végül sikerrel jártak, a békeszerződést is a 
Sant’Edigio római házában írták alá. 

A monori közösségben nincsenek so-
kan, de annál nagyobb szeretett el, barát-
sággal, önzetlenséggel és kedvességgel 
várják azokat az új tagokat, akik szívből se-
gítenének a rászorulóknak az ilyen alkal-
makkor, amivel nem csak a saját napjukat, 
de másét is szebbé tehetnék. Jurik Bianka

Az 1968-ban, a nagy diáklázadások idején Rómában induló 
Sant’Edigio közösség mára már több mint 70 országban, Magyarországon 

belül Budapesten, Pécsen, Győrben és Monoron van jelen.

             

          Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: 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
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ÚJ ÉLETSZAKASZ KEZDŐDIK

Születésétől kezdve Monoron él, álta-
lanos iskolai tanulmányait a Nem-
zetőr általános iskolában végezte, 

majd a József Att ila gimnázium, később 
pedig a Kecskeméti Óvónőképző Főisko-
la diákja volt. Édesanyja szintén a Kos-
suth Óvodában volt 1958-tól nyugdíjazá-
sáig óvónő, vezető helyett es, így már egész 
kisgyermekkorától láthatt a az óvónők fel-
adatait, s azt, hogy milyen példaértékűen 
nevelik a gyermekeket, és mekkora sze-
retetet kapnak ők is. A középiskolai pá-
lyaválasztásnál nem volt számára kérdés, 
milyen irányban haladjon, tudta, ez a hiva-
tása. 1981-ben lett  óvoda-
pedagógus, 2007-től a 
Kossuth óvoda vezető-
je, 2008-tól 2013-ig pedig 
az összes, azaz öt mono-
ri óvoda vezetője. Úgy 
gondolja, nagyszerű elő-
dei voltak, magas színvo-
nalon végezték a munká-
jukat, akik támogatt ák és 
motiválták őt pályakezdőként.  Akkoriban 
sok feladatot kaptak, mára megszokott á 
vált, hogy a délelőtt ös és a délutános óvó 
nénik váltják egymást a csoportban, pá-
lyája kezdetén ez még nem így volt, ezért 
lényegesebben nehezebb volt akkoriban a 
nevelői feladatainak ellátása, főleg, hogy 
egy csoport létszáma meghaladta a 30-35 
főt is. „De mindig nagy örömömet leltem 
benne, mert a gyerekektől és a szülőktől 
is rett entő sok szeretetet és megbecsülést 
kaptam, hiába voltam pályakezdő, érez-
tem, hogy felnéznek rám, elfogadják a ne-
velői tanácsaimat, s bíznak bennem és ab-
ban, hogy a gyermekeik jó kezekben, a 
megfelelő helyen vannak” – mesélte Trin-

csiné Márton Zsuzsanna. A gyerekek neve-
lése folyamatosan új kihívást jelent a peda-
gógusok számára, rendszeresen meg kell 
újulniuk, képezni magukat, de boldog, 
hogy ennek a nagy változásnak nem csak 
a szemtanúja lehetett , de átélhett e, s meg is 
tapasztalhatt a ezt.

CSAPATMUNKA
Egész pályafutása alatt  nagyszerű kollégák 
vett ék körül, kezdetben sok nevelési mód-
szert tudott  elsajátítani, átvenni az idősebb 
óvónőktől. Óvodavezetőként egyik cél-
ja pont az volt, hogy azokat az értékeket, 

amiket a nevelőtestület ki-
alakított , erősítse, tovább-
fejlessze, majd átadja az 
új, fi atalabb kollégáinak. 
Másik célja pedig az volt, 
hogy öregbítse az óvoda 
jó hírét, és az általa veze-
tett  intézmény minden el-
várásnak, kritériumnak 
megfeleljen. Úgy érzi, ez 

utóbbit sikeresen tudták teljesíteni, hiszen 
az ellenőrzések során, a pedagógusminő-
sítéseken kiváló értékeléseket, szinte min-
dig százszázalékos eredményeket értek el, 
amiért közös erővel meg is dolgoztak, min-
denki a maximumot hozta, így tudott  egy 
egészként működni a nevelőtestület, a kol-
lektíva. Nem csupán a tapasztalat, és az 
összhang bővült az idők során, de az épü-
let is 2000-ben, az óvodai túljelentkezések 
miatt  nem tudtak fogadni minden jelent-
kezőt, ezért az 5 csoportos óvodát 8 cso-
portossá bővített e az önkormányzat, ami 
ma már kellemes, barátságos hangulatot 
árasztó udvarral, szép belső környezett el is 
büszkélkedhet. 

GYÖNYÖRŰ ÉVEK
Úgy gondolja, példát kell mutatni a felnövő 
nemzedéknek, szeretni és elfogadni, tisz-
telni kell egymást, így ez a mondat kísérte 
végig munkásságát: „A nevelés nem más, 
mint szeretet és példaadás” (Pestalossi). 
Július végén töltött e utolsó hetét az óvo-
dában. Lelkileg nehéz ett ől az óvodától, a 
gyermekektől, ett ől a testülett ől megválnia, 
de gyönyörű éveket tölthetett  el itt , amiért 
nagyon hálás. Örömmel tölti el, hogy két 
gyermeke közül az egyik továbbviszi ezt 
a szép hivatást, hiszen ő is itt , a Kossuth 
Lajos óvodában dolgozik. Új életszakasz 
kezdődik számára, nyugdíjas éveit szere-
tő családja és kisunokája társaságában töl-
ti, szeretne több időt fordítani olvasásra, ki-
rándulásra, és a hobbijának, a horgolásnak 
hódolni. De ha az élet úgy hozza, és az óvo-
dának szüksége lesz a munkájára, szívesen 
segít, számíthatnak rá.  Jurik Bianka

zületésétől kezdve Monoron él, álta- csiné Márton Zsuzsanna. A gyerekek neve-

A Kossuth Lajos óvoda vezetője, Trincsiné Márton Zsuzsanna 1981-től 
2020. július végéig volt a Kossuth óvoda dolgozója, ennyi szép év után most 

nyugdíjba vonul, s idejét családjával és hobbijaival szeretné eltölteni. 

 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

„A NEVELÉS 
NEM MÁS, MINT 

SZERETET ÉS 
PÉLDAADÁS”

Biztosításközvetítés!
18 különböző biztosító  

ajánlatai közül választhat!

Keressen minket bizalommal, ha szüksége van:

• Lakásbiztosításra
• Gépjármű-biztosításra
• Életbiztosításra
• Utasbiztosításra

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 104. fszt. 5.
Nyitva: H: 8–20, K–Cs: 8–16, P: 8–14

Tel.: 06-29/417-409, 06-30/728-0644
E-mail: vvencel98@gmail.com



RECÉS KÉSSEL A DÖNTŐBE

Hogyan kerültetek a versenybe?
– Csillát hívta fel az Egy Csepp 

Figyelem Alapítvány, hogy vol-
na-e kedvünk indulni a versenyen. Való-
jában azt sem tudjuk, hogyan jutott unk 
az eszükbe. A Monori Könnyed Vigada-
lom tortánkkal szerett ünk volna menni, 
de az alkohol miatt  eleve el sem indulha-
tott . Pisztáciát használtunk korábban is, 
ezért jött  az ötlet, hogy próbálkozzunk 
vele. Kitaláltam a piskótát, a málnafor-
mát, a díszítést, útközben is változtak az 
anyaghányadok, és megszületett  az AMI 
Pisztácia.

– Miért ennyire egyértelműen a mentes 
vonal?

– A sütést nagyon szeretem, 
régóta sütögetek mentes süte-
ményeket, már jogászként is 
vonzott . Miután pályát módo-
sított am és a cukrászat mellett  
döntött em, bekopogtam az Ami 
Sütihez, és a lányok befogad-
tak. A mentes vonalat fél évvel 
azután kezdtem el, hogy idejöt-
tem. Sokat kísérleteztem, mert 
hiszem, hogy ezekből az alap-
anyagokból is lehet fi nomat csi-
nálni. Jól kell eltalálni a meny-
nyiségeket, hogy ne legyen 
mellékíze, sőt, fi nom, élvezhető 
végeredményt kapjunk. Játsza-
ni kell vele. Számomra az ízek 

összehangolása a nagy szerelem, miköz-
ben az egyszerűségre törekszem. Mókás, 
amikor Csilla meséli, hogy egy netes cso-
portban azt olvassa, Szolnokról a mono-
ri Ami sütit ajánlott ák, ha jó mentes sütit 
akar enni valaki. Nagyon nagy dolog ez. 
A verseny arra is nagyon jó visszaigazo-
lás volt, hogy kiderüljön, a szakmában is 
megálljuk a helyünket.

– Milyen volt a verseny?
– Izgalmas! A másik négy cukrász 

mozdulatai összehasonlíthatatlanok az 
enyéimmel. És a technológia, amivel dol-
goztak?! Én meg vitt em a kis recés kése-
met! Azért is megérte ott  lenni, mert ren-
geteget tanultam. A versenyen is kaptam 
újabb támpontokat, hogy hogyan lehet 
még jobb a torta. Mindenki kóstolgatt a a 
másik tortáját, a versenytársak is nagyon 
jó véleménnyel voltak rólunk. Jó érzés, 
hogy nem versenyeztünk egymással, ha-
nem csapatként működtünk együtt .

– Hogyan tovább?
– Akár folytathatnánk is a verseny-

zést. A mentes sütik között  pedig még 

nagyon széles a palett a, van hova fejlődni 
és új ízeket, kombinációkat, technikákat 
tanulni, nyitni a vegán vagy a raw irány-
ba. Volna rá igény. Bizonyos értelemben 
öntörvényű ember vagyok, de a Sütiben 
megvalósíthatom magam, miközben csa-
patként is jól működünk. Közös a siker, 
együtt  viseljük a verseny előnyeit és ter-
heit is, Csillával és Tündével nagyon jó 
együtt  dolgozni.

– Hogy születnek az új ötletek?
– Meglátok valamit és elindul a gon-

dolat. Nem nagyon szeretem a túl kü-
lönleges és bonyolult dolgokat. Most 
már nagyon sokféle alapanyag van, de 
fontos, hogy ha fi nom és a beltartalom 
is jó, még árban is megfi zethető legyen, 
hisz az alapanyagok sokszor nagyon 
drágák.

– Színtiszta matematika.
– És kémia. Egy tanfolyamon mond-

ta a tanár, hogy a mai cukrászat már ké-
mia. Azért kell használni a botmixert, 
hogy kialakítsd vele a kristályszerke-
zetet. Időnként olyan koncentrációt igé-
nyel, amit jogászként sem tapasztaltam. 
Pont az a szépsége, hogy ugyan a cukrá-
szatnak is megvan a maga monotonitása, 
de mégis lehetőséged van a kreativitásod 
megélésére is.

– Kisváros, kis cukrászda, de két nagy 
tortasiker.

– Igen. Nagyon hálásak vagyunk a 
pozitív visszajelzésekért és az építő kri-
tikáért. Sok ötletünk van, amelyek meg-
valósításához reméljük meglesz a lendü-
let is .

– Mikortól lehet megkóstolni az AMI 
Pisztáciát?

– Augusztus 20-tól.   SKZS

– A sütést nagyon szeretem, nagyon széles a palett a, van hova fejlődni 

Az Ami Süti AMI Pisztáciája nevű tortája bekerült a Magyarország Cukormentes 
Tortája verseny legjobb öt indulója közé. Azóta megvolt már a döntő is, és míg 
várjuk az eredményt – amit a cikk megjelenése óta már nagy valószínűséggel 

nyilvánosságra hoztak – beszélgetünk Veres Ildikóval, a torta megálmodójával.

 LEGINNOVATÍVABB TORTA  
Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy 
az Ami Pisztácia ugyan nem vitt e el 
a fődíjat, de elnyerte a Leginnovatí-
vabb Torta különdíját. A zsűri az ér-
tékelésében kihangsúlyozta, hogy 
nagyra értékelték a kicsi, kezdő cuk-
rászda színvonalas teljesítményét.

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.        Tel.: 29/411-717

Nyitva: H: 10–12 és 15–18, K–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–10

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

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

A veszettség elleni 
kötelező védőoltást egész 

évben folyamatosan 
végezzük!

Itt A szívférgesség szűrésének Ideje!

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

KÖZÖSSÉG
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Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér • 06-20-424-3071
                            Nyitvatartás: H–P:  8–17 óráig, Szo.: 7–13 óráig

 06-20-424-3071Monor, Piac tér  06-20-424-3071 06-20-424-3071Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér Monor, Piac tér Itt már kapható: Natura bolt • Monor, Piac tér Monor, Piac tér Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • Itt már kapható: Natura bolt • 

javallat
teljes értékű 
gyógynövény-kivonatok

javal
teljes értékűteljes értékű
javal
teljes értékű
javal
gyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatokgyógynövény-kivonatok

Fogyókúrát támogató 
gyógynövényeink:

webáruház:
javallat.hu „Legyen biztonságban”

06-30/688-5631 

Tűzoltó készülékek forgalmazása,
felszerelése, ellenőrzése,

karbantartása garanciával.
Igény szerint tűzvédelmi  

szabályzat készítése.

2020. augusztus | MONORI STRÁZSA   13

Első a telefon túlsó oldalán, rekedt 
dohányos hang válaszolt és har-
sogó nevetés bugyogott  ki belőle: 

– Kiállítás Monoron, nekem?, Na, jól 
van, tököcském, majd ha hófehér mer-
cédesz taxit küldtök, háztól házig, talán 
elmegyek. Hát mit gondolsz te rólam, itt  
hagyom a luxusputrimat gyalog? – ilyet 
még nem hallott am, kíváncsisággal ve-
gyes félelemmel kezdtem szervezni má-
sodik hivatalos monori kiállítását, gon-
doltam, lesz, ami lesz, én megpróbálom. 
Kisvártatva elérkezett  a nagy pillanat, 
mivel nem volt hajlandó senkit meg-
bízni a kiállítási anyag elszállításával, 
magam látogatt am meg a „luxusputri-
jában”, Szarvasgedén. Két, előre gyár-
tott  faház, az egyikben egy verseny-
zongora, faltól falig, a másik telis-tele 
festményekkel, a szoba közepén a föld-
ből kiásott  medence, csempeburkolatt al, 

Március 24-én, 74 évesen váratla-
nul hunyt el. A monori Tabán-
ban zenész apa és beás edény-

CIGÁNYOK FESTŐJE, FESTŐK CIGÁNYA

OLÁH MARA, NAIV CIGÁNY FESTŐMŰVÉSZ

körülött e egy réz ágykeret. Kérdésemre 
válaszul: – Hogy legyen mibe kapasz-
kodnom, ha kijövök a wellnesből. – lát-

foltozó anya mélyszegénységben élő, 
hatgyerekes családjában született . 

Kisiskolásként a gyerekek kővel do-
bálták, csúfolták, mert cigány. A tanári 
körmösök és hajszaggatás mellett  sikerél-
ménye csak Csák András tanár úr rajzórá-
in volt. Az ötödik után kimaradt, 19 éve-
sen megházasodott . Sokat betegeskedett , 
rákkal küzdött , fél szemét elveszített e, el-
vált, miközben tanulatlan „fi rkálgatá-
sait” sokáig gúnyolták. Száz képét el is 
ajándékozta. Anyja 1988-as halála után, 
43 éves korában, önnyugtató terápiaként 
kezdett  hatni rá a festés. 1991-ben egyik 
munkájáról véleményt kért a Nemzeti 
Galériában, ahol tehetségesnek nevezték 
és festésre biztatt ák. Másfél év alatt  36 ki-
állítást tartott ! Képi üzeneteit szubjektív 
látásmódú, erőteljes feliratozással egyér-

va döbbent arckifejezésemet, boldogan 
tett  rá még egy lapátt al: – Egyébként a 
medencémet is elb...ták, ereszt vala-
hol, úgyhogy lavórban fürdök – imád-
ta fokozni a hangulatot, igazi provoká-
tor volt! A szavai, a képei, a mondatok, 
amelyeket szemtelenül biggyesztett  a 
festményekre, hogy: „Mindenki lássa, 
mit akarok mondani!” Aztán jött ek a 
sztorik, a képek, a képek története, sze-
relme, lánya, nyomorúsága, sikere, és 
közben megismertem egy csodálatos 
embert, Omarát!

A kiállítás a Közös Nevező első éva-
dában, dr. Bánszki Pál megnyitójával, 
óriási siker volt. Mara szerepelt, sztori-
zott , káromkodott , de jól eső érzéssel jött  
haza, Monorra, pedig mercédesz taxi hí-
ján, csak én szállított am háztól házig.

Nyugodj békében, és fess az égi lu-
xusputriban tovább!      Szekerka János

telműsített e. Alkotásai eljutott ak Kana-
dától Párizsig, 2007-ben, a Velencei Bi-
ennálén az első magyarországi cigány 
női alkotóként szerepelt. Rá is írta az ot-
tani dóm előtt  önmagát ábrázoló képre: 
„Na, most gúnyolódhat, hogy festő va-
gyok, vagy sem?” Lakásán létrehozta az 
első magyarországi cigány magángaléri-
át, megalakított a a Magyarországi Naiv 
Cigányfestők Szövetségét. Szarvasgedére 
költözött , ahol megvalósított a kényelmes 
„luxus putriját”. 

– Ha nem élem át a sok megaláztatást, 
megvetést, megszégyenítést, gyűlöletet, 
akkor nincs az a másság a képeimben, 
amitől egyedi lehetek. Minden képemmel 
érzelmeket akarok kifejezni, történeteket 
elmesélni, szabadságharcot vívni az igaz-
ságtalanság ellen – nyilatkozta.  B.G.



Az idén, 93 éves korában a Viga-
dó pályázata kapcsán, Monorról 
szóló alkotásait is megismerhet-

tük. Nem csak szellemi és testi frisses-
sége meglepő, hanem az is, hogy vajon 
miért várt ilyen sokáig írói tehetsége 
megmutatásával?

– Egy kis faluban születt em, nyolcgyer-
mekes családban – kezdte Szarvas Ferenc. 
– Szüleim korán meghaltak. 17 éves vol-
tam, asztalos segédlevéllel a zsebemben 
Budapestre jött em dolgozni. Esti tagoza-

ton érett ségiztem, 
és a Budapesti Köz-
gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen dip-
lomát szereztem. 
Minden energiám-
mal azon voltam, 
hogy a testvéreimet 
segíthessem. A Pest 
megyei Zöldértnél, 
később a Vendéglá-
tóipari Vállalatnál 
vezető tisztviselői 
állást töltött em be. 
Írásból nem tudtam 
volna a családomat 

eltartani, ezért csak nyugdíjasként kezd-
tem írni az életemről, és annak tanulsága-
iról. Kitartó szorgalommal mindent elér-
het az ember. Amikor már megtehett em, 
lakást is vásároltam Budapesten, magam-
nak és a testvéreimnek.

A SZERETET NEM VÉSZ EL
87 éves korában kezdett el írni. 2017-ben, számos pályázati elismerése után 

Lélekből fakadó címmel megjelent az első kötete. 2020-ban az Irodalomtörténeti 
Társaság arany oklevelét nyerte el, a Kossuth-díjas Baranyi Ferenc aláírásával. 

A SZERETET NEM VÉSZ EL
Szarvas Ferenccel beszélgettünk

– 1956-ot a főváros-
ban átélni valószínű-
leg így sem lehetett  meg-
nyugtató.
– 27 éves, nőtlen, tartalékos 
hadnagyként csatlakoz-
tam a New York Palotában 
állomásozó rendfenntar-
tó csoporthoz. A szovjetek 
bevonulásakor mentővel 
menekültünk, a Keletinél 
harcoló társainkhoz. Az 
volt a célunk, hogy meg-
védjük a várost. 2016-ban 
a forradalom 60. évfordu-
lóján kitüntetést kaptam 
példaértékű hazaszerete-
temért. 

– Fővárosiként hogy került Monorra, 
és miért kezdte érdekelni a település 
múltja?

– A Zöldért 
monori kiren-
deltségén vég-
zett  ellenőrzé-
sem során látt am 
meg a diákmun-
kásként ott  dol-
gozó Jávorszky 
Rózsát, akit fele-
ségül vett em, és 
két gyermekünk 
született . A fele-
ségem édesanyja, 
mint hadiárva, 
Monor külterüle-
tén földet kapott , 
amelyre hétvégi 
házat épített ünk. 
Ett ől kezdve be-
csületes, jószándékú monori embereket 
ismertem meg. 

– Milyen irodalmi stílusban tud-
ta az élete történeteit megörökíte-
ni? Hogy maradt meg a múltból ennyi 
részlet?

– Sokat látt am és olvastam. Nagyon 
megragadott  Solohov Csendes Don és 
az Emberi sors című regénye. Az írása-
im is emberi sorsokról szóló igaz törté-
netek. Azért írok, hogy az olvasók az 
életmeséimből tanuljanak, hogy szeres-

sék egymást; mert szeretet nélkül nem 
lehet élni.
– A gyerekkorát felidéző írásai, mint a 
Ferike mesékben A hatéves Ferike vi-
lággá megy című vagy A kis bicskatol-
vaj szinte Móricz komikummal keve-
redő drámaiságához, esetleg Móra kis 
hőseinek lélektani ábrázolásához kö-
zelítenek. Meghatározónak tartja a 
gyermekkor szerepét?

– Igen, gyerekeknek szóló tanulságos 
állatmeséket is írtam. Unokám, Petra, 6 
éves korában azt kérte édesanyjától, lá-
nyomtól, Krisztinától, hogy költözze-
nek le Monorra hozzám, és vigyázza-
nak rám, miután feleségem halála után 
egyedül maradtam. Neki írtam az állat-
meséket. Ezek tanító jellege nemesítet-
te a lelkét. A szeretet nem vész el, visz-
szakapjuk az öregségünkben. A segítő 
szándékú, jólelkű Magyar Ildikót, a Ka-
tona József Óvoda vezetőjét is unoká-

mon keresztül ismertem meg, akit fe-
leségül vett em, és már 20 éve vagyunk 
házasok.

– Hogy érzi magát, és mik a továb-
bi tervei?

– Minden nap dolgozom. Minden nap 
van magam által kitűzött  feladatom, 
amit teljesítek. Ha nem a kertben, akkor 
az íróasztalnál. Cselekedetekre terem-
tett  az Isten. Már majdnem teljesen ké-
szen van második kötetem háromszáz
oldalas anyaga is.   Bolcsó Gusztáv

KULTÚRA
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A  z egyik legszembetűnőbb válto-
zás, hogy átrendezték a felnőtt  
könyvtárat. Ennek részeként ki-

alakított ak egy olyan olvasósarkot a te-
rem hátsó traktusában, ahol leülhetnek, 
elmélyülhetnek a könyvtárba érkezők. 
Cél volt az is, hogy tágasabbá váljon a 
tér, mely által barátságosabb, kevésbé 
tagolt közegben élvezhetik a böngészést 
és az olvasgatást a látogatók. Sokak örö-
mére elhelyeztek egy olyan polcot is, 
ahol az új könyveket gyűjtik össze ki-
emelve, egy helyen, így akik kifejezett en 
az újdonságokra fenik a fogaikat, egyből 
nyúlhatnak is a megfelelő polcra.

SZÉPEN, SORBAN
A tematizálás nem állt meg az új köny-
veknél, ugyanis a könyvtárosok hoz-
zálátt ak a regények tematikus bontásá-
hoz is. Ez ugyan hosszú folyamat lesz, 

KULTÚRA

A KÖNYVTÁR HÁROM HÓNAPJA
– ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT

z egyik legszembetűnőbb válto-

ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
A könyvtárban a vírushelyzet miatti zárvatartás ideje alatt sem 
tétlenkedtek. Sorra vettük, hogy min szorgoskodtak a dolgozók.

de már most is teljesen kü-
lön böngészhetők többek kö-
zött  a romantikus regények 
közül a pött yösök, továbbá a 
skandináv krimik, az eroti-
kus regények és a különbö-
ző idegen nyelvű alkotások. 
A kézikönyvtár jelentős része 
egy teljesen külön helyiség-
be költözött , ami által lehető-
vé válik az elmélyült és nyu-
godt kutatómunka. Mindezek 
megvalósításához helyet kel-
lett  felszabadítani, amit úgy 
értek el, hogy a könyvtár fel-
nőtt eknek szóló állományá-
nak jelentős részét megmoz-
gatt ák. Az avult köteteket 
közben selejtezték, a kevés-
bé kihasználtakat raktárba 
helyezték, amihez a raktárakban is ext-

ra helyeket sza-
badított ak fel, 
ugyanezen eljá-
rásokkal.

SZABADON 
OLVASHA-
TUNK
Hasznosan és 
nagy munkával 
telt a zárvatar-
tás három hó-
napja, amit az 
olvasók kényel-
méért és örö-
mére végeztek. 
Közben a jár-

ványhelyzet alakulása lehetőséget adott  
arra, hogy a korábban bevezetett  korlá-
tozásokat megszüntessék. Ennek értel-
mében könyvkölcsönzésre és -visszaho-
zatalra bármelyik ponton van lehetőség, 
a könyvtárban való tartózkodás idejét 
nem korlátozzák, szabadon lehet bön-
gészni és válogatni, valamint ismét van 
lehetőség internethasználatra, fény-
másolásra és szkennelésre. A könyvtá-
ri tagságok érvényességét mindenki-
nek annyi nappal hosszabbított ák meg, 
amennyi a zárvatartás miatt  kiesett . A 
könyvtárban a maszk viselése és a kéz-
fertőtlenítő használata továbbra is köte-
lező!

Minden olvasót nagy szeretett el vár 
a monori Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás.

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
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Jelentkezés: 06-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 300   000 – 400   000 Ft/hó 
órabér bruttó: 1215–1640 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 18  000 Ft mozgóbér/hó

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor irányából

Operátori munkakörbe hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

DR. HALÁSZ JÁNOS SZELLEMI HAGYATÉKADR. HALÁSZ JÁNOS SZELLEMI HAGYATÉKADR. HALÁSZ JÁNOS SZELLEMI HAGYATÉKADR. HALÁSZ JÁNOS
„Ha egy évre tervezel, magot vessél, ha tíz évre tervezel, fát ültessél, ha száz évre 

tervezel, akkor tanítsál!” (Régi kínai mondás dr. Halász János hagyatékából)

A Monori Strázsa 2020. júliusi szá-
mában olvashatt unk rövid meg-
emlékezést dr. Halász Jánosról, aki 

1956-tól 1988-ig a Monori József Att ila 
Gimnázium földrajz-történelem-biológia 
szakos tanára volt. Tanári tevékenysége 
mellett  jelentős helytörténeti tudományos 
munkát is végzett . Kiemelten kutatt a Mo-
nor őstörténetét. Ebben a témában a helyi 
sajtóban több cikke is megjelent.

Nyugdíjas éveiben a sumer–magyar 
nyelvrokonság elméletével foglalkozott . 
Elsősorban azt vizsgálta, hogy milyen su-
mer szavak lelhetők fel a magyar nyelv-
ben, különös tekintett el Monor történe-
tével kapcsolatosan. Dr. Halász János 
tudományos kutatómunkája során szám-
talan dokumentumot összegyűjtött , több 
kötetet kijegyzetelt, monori és Monor kör-
nyéki földrajzi és régészeti leleteket vizs-
gált és elemzett , így halála után több száz 
oldal tudományos hagyaték maradt utána.

E sorok íróját érte az a megtiszteltetés, 
hogy leányai – akik mindkett en a Mono-
ri Kossuth Lajos Általános Iskola peda-
gógusai – nekem adták át megőrzésre ezt 
a becses gyűjteményt. Számomra ekkor 

két dolog vált világossá: meg kell 
akadályozni, hogy ez a hagyaték 
– mint már oly sok régi összegyűj-
tött  monori emlék – elkallódjon, 
valamint lehetővé kell tenni, hogy 
aki szeretné tanulmányozni ezeket 
az anyagokat, az ellenőrzött  for-
mában hozzájuk férhessen. E célok 
vezéreltek akkor, amikor a megka-
pott  hagyatékot átvizsgáltam, egy 
általam meghatározott  szempont 
szerint rendszereztem, öt vaskos 
iratt artó dossziéba lefűztem, és ter-
mészetesen mindent leltároztam. 
A hagyaték anyaga mellé digitális 
formában két DVD-n összegyűjtöt-
tem az általam fellelt olyan nyom-
tatásban megjelent írásokat, ame-
lyeket dr. Halász János írt, illetve 
amelyek dr. Halász Jánosról szólnak. 

Mindezek után július elején a hagya-
ték teljes anyagát, valamint az említett  két 
DVD-t eljutt att am a városi könyvtár veze-
tőjének, aki megígérte, hogy ezek a doku-
mentumok a helytörténeti gyűjtemény-
be kerülnek, ahol a könyvtár beiratkozott  
tagjai kutathatják.

Remélem, eredményesen tudtam szol-
gálni a monori helytörténet iránt érdek-
lődőket. Bízom abban is, hogy munkám 
követőkre talál majd, és Monor helytör-
ténetének jeles helyi kutatói által össze-
gyűjtött  számtalan kincset meg tudjuk 
őrizni az utókor számára. 

Marunák Ferenc, a Monorért Baráti Kör tagja

A kép megjelent a Pest Megyei Hírlap 1978. június 23-i számá-
ban. A képen balról jobbra: Berla Magdolna, Halász Ildikó, Vár-
konyi László, Pártai Lucia tanulók és dr. Halász János látható.
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VIGADÓ

 AZ ELHALASZTOTT ELŐADÁSOK EGY RÉSZÉT SZEPTEMBERBEN PÓTOLJUK                     

ELŐADÁSOK PÓTLÁSA A VIGADÓBAN
 Tavasszal változatos előadásokkal ter-

veztük lezárni a beltéri rendezvények idő-
szakát, azonban a kialakult helyzetben 
több program is halasztásra, törlésre ke-
rült. Örömteli hír lehet közönségünknek, 
hogy a népszerű előadások egy részét 
szeptemberi időpontokon pótolni tudjuk. 
A Dumaszínház-sorozat részeként Badár 
Sándor érkezik a Vigadó Dísztermébe. A 
Miért pont Alaszka? című estre szeptem-
ber 10-én kerül sor. Szintén nagy volt az 
érdeklődés Dr. Csernus Imre Élj szívből! 
című előadása iránt, melynek pótlásá-
ra szeptember 22-én kerül sor. A korábbi 

időpontokra szóló jegyek érvényesek az új 
dátumokra is. Szervezési okokból két ta-
vaszi programunk sajnos törlésre került. 
Az Alma együtt es koncertjére és Mül-
ler Péter előadására szóló megváltott  belé-
pőjegyeket a Vigadó pénztárában vissza-
váltjuk! Fontos tudni ezzel kapcsolatban, 
hogy a visszaváltásra augusztus 31-ig van 
lehetőség, ezt követően a megváltott  je-
gyek árát a Vigadó programjainak tá-
mogatására használjuk fel. Belépőjegyek 
visszaváltásával kapcsolatban keressenek 
minket elérhetőségeinken: 06-29/413-212, 
vigado@vigadokft.hu. Vigadó

 ÚJRA SZÓL A NÉPZENE                                                                                                      

ZENE A FŐTÉREN
 Térzene augusztus 9-én a Boróka zene-

karral a város főterén!
Augusztus második vasárnapján 

újra zenei programra kerül sor Monor 
főterén. A júliusi fúvószenekari koncert 
után ezútt al népzene csendül fel a Bo-
róka zenekar jóvoltából. 17 órától várnak 
minden kedves érdeklődőt, aki közössé-

gi programra, kötetlen zenélésre, óva-
tos tánclépésekre vágyik. Az eseményen 
megjelenők létszáma 500 főnél nem lehet 
több. Ünnepeljük együtt  Bor Ivó elmaradt 
névnapját augusztus 9-én!  Vigadó

 HOGYAN TOVÁBB A VÍRUS ÁRNYÉKÁBAN?   

GYŐRFI PÁL A VIGADÓBAN
Szeptember 18-
án egy ország-
szerte jól ismert 
előadó érkezik a 
Vigadó Kulturá-
lis és Civil Köz-
pontba. Győrfi  Pál 
azonban nem a 
reflektoroktól fé-
nyes színpadokról 
lehet ismerős. 

A mentők szó-
vivője 25 év élet-
mentő tapasz-
talattal a háta 
mögött lett a ko-
ronavírus elle-
ni kampány során 
az egészségügy 
egyik legismertebb hazai képviselő-
je. Hogyan tovább a vírus árnyékában? 
című előadásában sok kérdést érint 
majd: Mit tanultunk az elmúlt hónapok 
eseményeiből? Hogyan óvjuk és fej-
lesszük az egészségünket otthon, is-
kolában, munkahelyen? Ilyen és ehhez 
hasonló, érdekes és aktuális témákra 
számíthatnak az érdeklődők. Belépője-
gyek ezerforintos egységáron már kap-
hatók a Vigadó emeleti pénztárában és 
online, a tixa.hu oldalon.  Vigadó

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonban 

lévő, kisállateledel-gyártással 
és -forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő telephelyére 

keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a 
+36-30/792-1319-es 

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

•   Targoncavezető  
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

•   Operátor  /  Betanított munkás/   
(Több műszakban – több üzemünkbe.)

•   Molnár (Több műszakban)
•   Karbantartó (Több műszakban, 

Géplakatos/Villanyszerelő/Mechanikai 
műszerész végzettséggel.)

•   Udvari takarító (Egy műszakban)
•   Raktári takarító  

(Raktári részen, géppel történő 
két műszakos takarítás.)

•   Készletellenőr  
(Határozott idejű szerződés.)
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 AUGUSZTUS 2-ÁN INDUL A BAJNOKSÁG    

DABAS-GYÓN ELLEN
A sorsolás szerint augusztus máso-
dikán a Dabas-Gyón ellen idegenben 
kezdi a bajnokságot a Monor SE, a 
hazai mérkőzések dátumai és ellenfe-
leink: augusztus 9. Körösladányi MSK, 
augusztus 16. Kozármisleny, augusz-
tus 26. Paks II., szeptember 5. Majosi 
SE, szeptember 27. Dunaújváros. 

 IFJÚ FOCISTÁK RÚGTÁK A LABDÁT 

TÁBOR A SPORTTELEPEN
Napközis tábort szervezett a Balassi 
utcai sporttelepen a labdarúgószak-
osztály az egyesület fi atal sporto-
lói részére. A Honvéd Magyar Futball 
Akadémiának köszönhetően a mono-
ri ifjú focisták országosan ismert, ko-
rábbi válogatott és jelenleg aktív já-
tékosokkal is találkozhattak. A tábor 
utolsó napján nagy élményt jelentett 
a gyerekeknek, hogy a magasba 
emelhették a Budapest Honvéd FC ál-
tal idén elnyert Magyar Kupát!

 BERUHÁZÁSOK A SPORTTELEPEN 

KÉT ÚJ FÜVES PÁLYA LESZ
A Monori Sportegyesület kihasználva 
a társasági adó és az MLSZ utánpót-

lás-támogatásá-
ra nyújtott lehe-
tőségeit, ismét 
jelentős felújítá-
sokat, beruházá-
sokat valósít meg 
a Balassi utcai 
sporttelepen. Ez-
úttal két új, 20x40 
méteres élőfüves 
pálya kialakítása 

zajlik; miközben a sportolók és nézők 
által használt mellékhelyiségek felújí-
tása is folyamatban van. 

 IDÉN VOLT A TIZENNYOLCADIK EDZŐTÁBOR 

KÖSZÖNET A KARATE-EDZŐTÁBORÉRT

 PIHENÉS HELYETT ÚSZNAK 

ÚSZÓINK NYÁRON IS EDZENEK

 ERŐS KÁROLY LESZ AZ EDZŐ 

RAJTRA KÉSZEN

 Az MSE karateszakosztálya idén már 18. 
alkalommal szervezte meg nyári edző-
táborát az egyesület színeiben sportoló 
és a karatesport iránt érdeklődő gyer-
mekek részére. Az elmúlt hónapok bi-
zonytalanságai a tábor szervezésére is 
hatással voltak. A vezetők főként a gyer-
mekek érdekeit szem előtt tartva dön-
töttek a tábor megtartása mellett. Indu-
láskor mindenki szűrővizsgálaton esett 

 A Monori Sportegyesület úszószakosz-
tálynál is jelentős áttervezésre volt szük-
ség az edzések és versenyek tekintetében 
a mögöttünk lévő hónapokban. Az elmúlt 
években az augusztus a 
pihenéssel telt, idén azon-
ban a tavaszi kényszerű le-
állást bepótolva egész nyá-
ron edzenek a fi atal monori 
úszók. Tavasszal hat na-
gyobb verseny maradt el, 
ahol a monoriak is képvi-
seltették volna magukat, 
mely versenyeket a kor-
osztályoknak megfelelő or-
szágos bajnokságra szóló 
felkészülés jegyében ren-
dezték volna meg. A Ma-
gyar Úszószövetség dön-
tése értelmében a nálunk 

 A tavalyi szezonhoz hasonlóan, idén is 
az NBIII Közép csoportba kapott besoro-
lást a Monor felnőtt férfi  labdarúgócsapa-
ta. A harmadik vonalban indulnak az él-

át, ezzel is biztosították, hogy ne lehes-
sen probléma az együtt töltött szilvás-
váradi héten. A nonprofi t céllal megva-
lósuló tábor lebonyolításában nyújtott 
segítségért ezúton is szeretne köszöne-
tet mondani a szakosztályi vezetés Mo-
nor Város Önkormányzatának, valamint 
a közreműködő monori és szilvásváradi 
szolgáltatóknak, magánszemélyeknek, 
intézményeknek.  Monori SE

sportoló korosztályok számára kiírt orszá-
gos bajnokságot nem rendezik meg 2020-
ban. A szövetség tervei szerint regionális 
felmérőversenyeken mérhetik össze majd 

tudásukat a fi atalabb ver-
senyzők az őszi hónapok-
ban. Egyesületünk ez-
úton is köszönetét fejezi 
ki a város vezetői és az 
uszodaüzemeltető Kövál 
Nonprofi t Zrt. felé, hogy 
a lehető leghamarabb biz-
tosították újra a sporto-
lók számára ideális körül-
ményeket! Reméljük, hogy 
úszóinknak ősszel minél 
több versenyen lesz le-
hetősége megmutatni 
ügyességüket és gyorsa-
ságukat!    Monori SE

vonalbeli csapatok tartalékegyüttesei, így 
kék-fehér csapatunk többek között a Buda-
pest Honvéd, a Ferencváros, az Újpest és a 
Paks „fakóval” is összemérheti majd erejét. 
A 2020/21-es bajnoki szezont Erős Károly 
irányításával kezdi meg a Monor SE. Az ő 
neve ismerős lehet a monori szurkolóknak, 

hiszen a 90-es évek elején Monorról 
eligazolva kezdődött profi  karrierje, 
melynek során válogatott mérkő-
zéseken is szerepelhetett. A csupa 
szív játékáról ismert középpályás 
több mint 400 NBI-es meccsen lé-
pett pályára, majd 2009 és 2012 kö-
zött újra a Monor mezében játszott, 
miközben az edzői feladatokat is 
ellátta. Monori SE
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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.

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
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

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

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék
•   Angol nyelvtudás

•   Angol nyelvtudás
•   Exel tábla kezelés

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
•   Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
•   3 műszakos munkarend
•   Néhány területen 12 órás munkarend
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. (Jelenleg csak a 3 műszakos munkarendhez.):  Tápiószentmárton, 
Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen a shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 

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

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz 
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:  
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

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



Tartsd nálunk 
szülinapod,  

ballagásod, családi vagy 
céges összejöveteleid!

Bérelhető rendezvény-terem különleges hang- és 
fénytechnikával Monor központjában.

Elérhetőség: 
+36-20/389-8259

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo:  

9.00–19.30,  
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

KRESZ-tanfolyam indul  
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

2020.  
augusztus 18-án  
17 órakorMonor, 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!


